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Den muntre tone
Regn og vind kan ikke forhindre Lauget i at markere badesæsonen
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Regnen dryppede og 
stormen fik Dannebrog til 
at stå flot.

Men det forhindrede nu 
ikke omkring 100 med-
lemmer i at møde op til 
standerhejsning og dåb 
lørdag 2. oktober for at 
markere starten på bade-
sæsonen.

Traditionen tro anduve-
de Lurblæserlauget Lu-
rendrejerne ad Sydstran-
den - og gjorde undervejs 
det obligatoriske udfald 
mod Vedbæk, så vikin-
gerne dér er klar over, at 
der er en grænse!

Desværre tabte et 
medlem vikingehjelmen 
i vandet under udfaldet, 
og vi kunne konstatere, at 
en lur ikke er speciel god 
som fiskestang.

Gad vide hvilken mad-

ding, som får en hjelm til 
at bide på?

Dette udfald er ingen-
lunde gået hen over 
Vedbæk Vikingelaug, som 
havde sendt Listefører 
emeritus Bo »Vandrotte« 
Nielsen, som i sin tale bl.a. 
lettere truende anførte:

- I denne forbindelse og 
uden sammenhæng med 
noget, vil jeg bare lige 
nævne at Vedbæk Vikin-
gelaug i dag råder over 
1.400 våbenføre skjold-
møer, vikinger, valkyrier 
og bersærker samt en 
reserve på 235 stærke 
kvinder og mænd ...

Som forsoning overrakte 
han dog en flaske bitter til 
Lauget.

Mislykket flugt
Jens »Runerister« Hage 

sørgede i vanlig fin tone-
art for at introducere de 
nye medlemmer via Det 
Fremskudte Sangkor 
og de modtog Laugets 
Titanic-nøglering, som 
ikke kan synke.

Det skal bemærkes at 
Thøger ›Skjalden« Jon-
sen - som er manden bag 
Laugets mange sange på 
aldeles ukendte melodier, 
og formand for Vanddyb-
deudvalget - op til stan-
derhejsningen var flygtet 
til Sverige.

Hér søgte han på grund 
af den megen kritik af 
manglende vanddybde 
om politisk asyl. Men Sve-
rige, som har ført en me-
get rummelig politik på 
indvandrerområdet, fandt 
ham for rabiat og sendte 
ham retur over Øresund.

Mange sagde 
nej tak
Pr. 1. oktober har Lauget 
optaget 26 nye medlem-
mer, så vi fortsat er 600.

En interessant tendens 
fra det sidste par år er, 
at mange alligevel ikke 
ønsker medlemsskab:

Således blev de første 
60 på ventelisten spurgt 
inden vi havde de 26.

Der er nu 91 på vente-
listen. Næste mulighed 
for at blive optaget er 1. 
oktober næste år.

47 huskede 
ikke
kontingentet
47 medlemmer havde 
ikke betalt kontingent til 
tiden.

De har derfor fået en 
kort frist til betaling - og 
et gebyr på 100 kroner.

Betaler de stadig ikke, 
har de meldt sig ud.

Og dét betyder så, at 
nogle flere fra ventelisten 
kan træde ind i Lauget.

Høvdingen 
ind i havne-
bestyrelsen
Høvding Erling Madsen 
er af Søsportsrådet for 
Rungsted Havn indstillet 
til en plads i bestyrelsen 
for Rungsted Havn fra 1. 
januar og fire år frem.

Søsportsrådet har én 
plads og repræsenterer 
klubberne på havnen, som 
ikke er sejlklubber: 

Vinterbadere, kajakro-
ere, roere, havsvømmere, 
søspejdere og vandskilø-
bere.

Disse herlige medlemmer avancerede fra skrællinger til skjoldmøer/vikinger. Tillykke!



Foto: Jesp
er A

lstrøm

Jan H. Klit (nummer to fra venstre ) er 
konservativ formand for Hørsholm Kommunes 
Miljø- og Planlægningsudvalg. 
Han kom ud i virkeligheden og ses hér i selskab 
med nogle af Laugets medlemmer.

Hjelm-fiskeri - men 
hjelmen bed ikke på 
luren!
Uheldet skete, da 
Lurblæserlauget 
Lurendrejerne gjorde 
udfald mod Vedbæk, 
hvis master anes i 
baggrunden.

Pligthuggerudvalget 
sørgede med tegning af 

Runeristeren for indvielse 
af Høvdingens nye kontor 

- Danmarks eneste 
stående kontor og 

med lås på ydersiden!

Glimt fra standerhejsning og dåb - flere billeder på Laugets hjemmeside

https://vikingelauget.dk/?page_id=477
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Solhvervsfesten er 
tilbage i Rungsted
Mandag 29. november i Rungsted Golf Klub - plads til 100 
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Pylonerne 
snart nede
Formentlig omkring 1. 
november sænkes pylo-
nerne ned i vinterhalvåret.

Det betyder, at så kan du 
køre ud til Vinterpaladset 
uden at bruge din bom-
bizz.

Nye medlemmer kan 
ultimo oktober henvende 
sig på Havnekontoret 
og købe en til bombiz-
zen igen skal bruges til 
foråret.

Sorte fødder i 
en periode
Nogle medlemmer har 
konstateret at de nyeste 
måtter på broen smitter af 
på fødderne og dernæst 
håndklæderne:

- Denne type gummi-
måtter vil have en vis af-
smitning, men den aftager 
efterhånden som måtterne 
»tørrer ud« i overfladen, 
oplyser Charlotte Malm-
kjær fra leverandøren 
Safe Floor.

Rabat-maling 
Lauget har lavet en aftale 
med Flügger-butikkerne 
i Hørsholm, Helsingør, 
Lyngby, Hillerød, Rødovre 
og Brøndby samt online:

 Opgiv kontonummer 
642791 - så får du 20 % 
rabat, og  Lauget får 5% 
retur af det samlede be-
løb, der er købt for af alle.

Sæt x i 
kalenderen 
Mandag 29. november 
kl. 18.30:
Solhvervsfest, 
Rungsted Golf Klub
Fredag 24. december 
kl. 8.15: 
med morgenbord. 
Vinterpaladset.

Mandag 29. november kl. 
18.30 er boblerne hældt 
op i glassene, når Laugets 
medlemmer invaderer 
Rungsted Golf Klub.

Vi er tilbage i lokalerne, 
der kan rumme 100 delta-
gere - så det er først til 
mølle.

Sidste frist for betaling - 

og dermed tilmelding - er 
mandag 22. november.

Forret, buffet, 1/2 flaske 
vin, vand og kaffe koster 
400 kroner per næse, som 
betales via MobilePay el-
ler netbank.

Se hér, hvordan du gør.
Husk nøglenummer plus 

navn på ledsager.

Hér er det tilladt at tage 
ægtefælle/samlever/kæ-
reste med selv om de ikke 
er medlem af Lauget.

Det er aftenen, hvor Vin-
derbordet fra sidst, og det 
var i 2019, styrer borddys-
ten - og hvor Høvdingen 
ikke holder tale. 

Så mød trygt op ...

Første tirsdag i hver måned mødes Aftenba-
derne - og alle medlemmer er velkomne.
Badningen suppleres med fælles middag i 
Vinterpaladset. Eller ofte udenfor.

Billedet til højre viser Aftenbaderne indvie 
Laugets nye klapborde og skraldespand man-
dag 7. september:

- Det var en stor succes at have de lange 
borde til vores tapasaften og skønt at have 
affaldsspand lige ved. Tak til bestyrelse og 
pligthuggerne! siger Karen Prip. 

Aftenbaderne 
først til at slå 
bordene op
Et tilbud til alle medlemmer af Lauget 
første tirsdag i hver måned

mailto:erling.madsen%40ajourpress.dk?subject=
mailto:post%40vikingelauget.dk?subject=
http://www.vikingelauget.dk
https://vikingelauget.dk/?page_id=566
https://vikingelauget.dk/?page_id=3030
https://vikingelauget.dk/?page_id=3030

