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Dåbsfrist mandag
Fest forude: Lørdag 2. oktober er der standerhejsning og dåb
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Hvis du vil bidrage til fest-
lighederne ved at blive 
døbt i unik påklædning, så 
skal du senest på mandag 
6. september melde dig 
til.

Udover at være med til 
at gøre standerhejsning 
og dåb lørdag 2. oktober 
klokken 8.15 festlig, så 
kvitterer Lauget også med 
det eksklusive Dåbsklæde 
og et fornøjeligt diplom, 
som vil vække opmærk-
somhed på enhver væg, 
opslagstavle eller køle-
skab.

Aldrig for sent
Vi kan godt afsløre at der 
er 15 tilmeldte på nu-
værende tidspunkt – og 
kriterierne for at blive 
døbt er, at du blev optaget 
per 1. oktober i 2018 og 

2018. Er du blevet med-
lem tidligere, men endnu 
ikke døbt, så kan du også 
melde dig.

De, der melder sig, får 
senere en melding om, 
hvordan de skal forholde 
sig på dagen.

Kontingentoverskud
Standerhejsning med dåb 
er én af Laugets fire årlige, 
samlende og muntre sam-
linger, og det er én af de 
mange fordele, du får for 
dit kontingent på blot 55 
øre om dagen.

For som bestyrelsen 
bemærkede i beretningen 
på generalforsamlingen i 
august:

»Og du skal ikke spise 
mange rundstykker til 
Standerhejsning og Jule-
badning før du nærmest 

bliver betalt for at være 
medlem af Lauget!

Napper du også syltetøj, 
ost og en lille én, så er der 
gevaldigt overskud på din 
personlige kontingent-
konto!«

Så denne times tid er 
en god investering i alle 
henseender.

Her melder du dig
Det legendariske Smør-
relauget håndterer kniv, 
smør og rundstykker, så 
det eneste, du skal gøre, 
er at melde dig på kaffe- 
og telisten, som en dag vil 
ligge i Vinterpaladset: På 
den måde sikrer vi, at der 
er kaffe og te nok.

Lauget sørger for resten 
af morgenbordet og un-
derholdningen. 

Tilmelding hér.

Brug din
stemme i 
en valgtid
Vi får politisk besøg til 
Standerhejsningen og 
da der jo i november er 
kommunalvalg, har vi 
naturligvis også indslag 
med stemmer: 

Du får lejlighed til at 
teste din stemme ved 
hjælp af Laugets sang-
hæfte med usyngelige 
sange.

Desuden lærer Det 
Fremskudte Sangkor 
bestående af medlem-
merne optaget i 2020 
og 2021, Godmor’n-
sangen.

Lurblæserlauget Luren-
drejerne bidrager også 
til den musikalske del – i 
år suppleret med et par 
hemmelige forstærknin-
ger. Så glæd dig!

Husk nu 
kontingentet
Senest 30. september 
skal kontingentet for 
2021-22 være betalt: 200 
kroner – enten via netbak 
eller MobilePay. 

Husk at skrive dit nøg-
lenummer på, så vi har 
éntydig identifikation.

På hjemmesiden kan 
du læse, hvordan du 
betaler.

Med 600 medlemmer 
kan vi ikke påtage os at 
svare på, om betalingen 
er gået igennem.

Men har vi ikke mod-
taget dine 200 kroner, så 
får du én rykker. 

Så hér vil du opdage, 
hvis den ikke er gået 
igennem …

Seneste dåb i 2019 - mandag 6. september er sidste frist for tilmelding til i år.
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Solhverv forude!
Hurra! Mandag 29. november vender Lauget tilbage til 
Rungsted Golf Klub - så sæt kryds i kalenderen 
Hurra!

Endnu én af Laugets muntre tra-
ditioner kan gennemføres efter en 
corona-aflysning sidste år: Solhvervs-
festen.

Og det bliver med en tilbageven-
den til Rungsted Golf Klub mandag 
29. november klokken 18.30.

Det betyder også, at vinderholdet 
af konkurrencen 2019 skal i omdrej-

ninger for at finde på et konkurrence-
indslag – men vi forventer naturligvis 
meget, nu hvor der har været et år 
ekstra til forberedelsen!

Så sædvanlig bliver der mulighed 
for at tage en ledsager, der ikke er 
medlem, med.

Der kommer senere information 
om priser og tilmelding – men sæt 
endelig kryds i kalenderen.

Ole Pagh-Schou skrev 
en festsang, glassene 
rummede masser af 
bobler og Dannebrog 
var placeret rundt om 
i Parken tirsdag 31. 
september klokken 7.15: 
Æresmedlem Dorte 
»Ørnevinge« 
Grønvald,forrest th.,
som var med til at stifte 
Lauget i 1974, fyldte 90 
år dagen før.
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Vinderbordet 2019 jubler:
Mandag 29. november 
præsenterer vinderbordet 
årets i særklasse 
vigtigste konkurrence.
Forventningerne er 
ganske store, idet 
vinderne har fået et 
ekstra corona-år til 
planlægningen ...

Herunder er Jens 
»Runerister« Hage i gang 
med den ekstra præmie: 

Portrætter af vinderne.
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Du inviteres også 
til bordindvielse
Standerhejsningen suppleres med nye borde og en kontor
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Vi er i gang 
med at optage
Der er næste 150 på 
ventelisten, og de første 
30 har fået tilbudt med-
lemskab.

Erfaringen fra de senere 
år er, at cirka 25 % takker 
nej, hvorefter vi spørger 
de næste på ventelisten.

Derfor tager det et par 
uger at få optaget nye 
medlemmer.

De, der ikke optages, 
får senere besked og et 
tilbud om at blive stående 
på ventelisten til næste 
års optagelse.

Tag det bom-
bizz-roligt
Lauget overvejer at 
indføre en læsetest for at 
blive medlem: 

Der står kursiveret i 
tilbuddet om optagelse, at 
bombizz først kan købes 
ultimo oktober, når vi har 
den ajourførte medlems-
liste klar.

Alligevel er der nogle, 
som har forsøgt at købe 
en på Havnekontoret – og 
der er altså ingen grund 
at spilde din og andres tid 
på nuværende tidspunkt.

Der er virus 
og bakterier i 
luften ...
I sidste nummer med 
reportagen fra general-
forsamlingen skrev vi, at 
Gorm Greisen i et indlæg 
under debatten sagde, 
at corona-bakterier ikke 
lever oppe på spærene.

- Det sidste er rigtigt, 
men corona er en virus og 
af en type som kun over-
lever kort tid udenfor, gør 
han opmærksom på.

En nyhed får du også 
lejlighed til at indvie til 
Standerhejsningen lørdag 
2. oktober:

Pligthuggerne har mon-
teret to borde på nordgav-
len af Vinterpaladset.

De klappes op til Stan-
derhejsning, Julebadnin-
gen og når Aftenbaderne 
mødes på tirsdage.

For ikke at bordene skal 

gøre det ekstra attraktivt 
for tililende at slå sig ned 
i Parken, er bordene mon-
teret uden ben.

Det nye kontor
Benene gemmes bag lås 
og slå i en anden nyhed: 

På verandaen er bygget 
et skab, som på grund af 
højden, har fået navnet 
Høvdingens Kontor.

Her får de løse ben 
følgeskab af Aftenbader-
nes grill og de koste og 
skovle, som stod og flød 
indendørs før.

Det betyder, at når du 
melder dig til rengøring 
på listen i Vinterpaladset, 
og får brug for kost og fe-
jeblad, så napper du nøg-
len på hylden over bordet 
og går ind i kontoret.

Pligthuggerassistent Flemming Voss 
holder en del af de nye bordben, som 
låses inde for ikke at tiltrække endnu 
flere aftenfestere til Parken.

Pligthuggerassistent Jacob Grib 
måtte tage en stol til hjælp for at 
nå toppen i Høvdingens Kontor.

Sæt x i 
kalenderen 
Lørdag 2. oktober  kl. 8.15:
Standerhejsning og dåb med 
morgenbord. 
Vinterpaladset.

Fredag 24. december kl. 8.15: 
med morgenbord. 
Vinterpaladset.

Mandag 29. november kl. 18.30:
Solhvervsfest, Rungsted Golf Klub.
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