Solhverv: Fest forrude!
Sæt kryds i kalenderen tirsdag 29. november - og du må tage en gæst med

Kære skjoldmøer, vikinger og skjoldunger!

Det er ikke sikkert, du tænker over det til daglig, men vi nærmer os ét af de to tidspunkter på året, hvor
solens absolutte deklination er størst. Eller mere mundret: Tidspunktet, hvor solen når sin laveste højde
over horisonten midt på dagen. Vi kan også sige det endnu kortere: Solhverv – og dermed fest i Lauget.

Tirsdag 29. november kl. 18.30
i Rungsted Golf Klub,
Vestre Stationsvej 16, 2960 Rungsted Kyst.

Lauget byder på et glas vin til velkomst – og så skal du selv til lommerne: For 425 kr. per person får du
forret, buffet, ½ flaske vin, vand, kaffe og kage. Samt ikke mindst et forrygende godt selskab!

Badesæsonen er netop startet og for mange betyder det, at badekåben findes frem. Den behøver du dog
ikke tage på: vis en mere nobel udgave af dig selv!

Vinderholdet fra 2021 er så småt gået i gang med at kreere et underholdningsindslag, som skal føre til at
vi kan kåre Vinderbordet.

Der er som sædvanlig frit valg ft stol og bord – så det er også en fortrinlig lejlighed til at møde nye
medlemmer.

Plads til 100 og du må tage et ikke-medlem med
Det er den eneste af Laugets fire årlige højdepunkter, hvor det er tilladt at tage ét ikke-medlem med som
ledsager, da arrangementet kun får et mindre tilskud fra Laugets kasse; nemlig velkomstdrinken.

Der er plads til 100 deltagere, så det er først til mølle. Når du har betalt, er du samtidig tilmeldt (med
mindre du altså betaler efter de første 100, men så får du pengene tilbage):



MobilePay = TAST 16972 eller



Netbank = registreringsnr. 9570 kontonr. 0012618115 i Danske Bank.



Anfør dit nøglenr således: #xxx.



Såfremt der betales for mere end én, skal Person nr. 2’s navn anføres i MobilePaykommentarfeltet eller i »Meddelelse til modtager« i tilfælde af bankoverførsel.



Pengene skal være indbetalt senest mandag 21. november

Behagelig hilsen & på solhvervsgensyn!
Bestyrelsen

