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Velkommen til årets kæmpe nytårsdåb søndag d. 27. januar kl. 10.00  - 
De første 9 valkyrier og 5 bersærker skal døbes ! 
 
Det bliver et brag af en dåb. Udover 6 nye skjoldmøer og vikinger skal vi gendøbe vores 
allerførste valkyrier og bersærker !  De har nu gennemført vinterbadningen i hele 10 år og 
opnår derfor en ny status i vort laug – og modtager bevis derpå med eget tilnavn. 
 
Vi forventer således at døbe i alt 20 brave medlemmer og beder til, at havguden Ægir i år 
vil være os ekstra venligt stemt og sørge for godt vejr og et roligt Øresund.  
 
Mød frem og glæd jer over de mange udklædninger m.m. Vi sørger for varm vikingemjød 
til alle fra kl. 09.45, og der vil være bål og hornmusik og prominente gæster fra vores 
nabolaug. Tag familien med – alle er velkomne ! 
 
 

Dåbsfrokost i restauranten i  Søllerød Golfklub samme dag kl. 13.00. 
 
Derefter inviterer vikingelauget  alle de nydøbte og gendøbte på dåbsfrokost og alle 
medlemmer er meget velkomne til at deltage i i denne festlige start på det nye år.Det er 
dog for egen regning, men med generøst tilskud fra skatkammermesteren tilbyder vi i 
samarbejde med restaurant madebybettina følgende frokosttilbud: 
 

Velkomstdrink: Crémant d´ Alsace 
Buffet bestående af 6 lækre specialiteter afstemt efter årstiden 

                                   Fadøl, rød- og hvidvin ad libitum + vand ligeså + kaffe 
Kuvertpris kr. 250.- 

 
 Frokosten er åben for alle medlemmer samt én ledsager. 
Tilmelding til frokosten samt betaling sker ved overførsel til laugets bankkonto: 
 

Reg.nr. 4001 -1010 8136 

 
Husk at anføre navn, antal og gerne medlemsnr. Tilmelding kan også ske på e-mail til 
info@skodsborgvikingelaug.dk eller på tlf. 45801051.  I så fald betales kontant ved 
indgangen. Seneste frist for tilmelding er mandag d. 21. januar.  
NB: Begrænset deltagerantal - den, der kommer først…. 
 
Bestyrelsen ønsker alle brave skjoldmøer, vikinger og skjoldunger et fremgangsrigt 

Godt nytår 2019! 
Cecilia – Birte – Jan – Peter - Knud 
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