Ceremonien
Optagelsen følger en hævdvunden ceremoni

En præsentation
Foto: Aasmul

De proponerede alumner samles i
Kabinettet, hvor de orienteres om
Laugets formål, hvorefter de bliver
slået til grander af rigshofmesteren.

Herefter bliver de nye grander foreviget og får udleveret laugsordenen,
grandebevis samt en stob godtøl, som
nydes sammen med klipfisken, der
afslutter selve optagelsesceremonien.
Dernæst skal de gå baglæns rundt om
skamstøtten, mens de bærer på en
rød fløjlspude, hvorpå der hviler en
kanonkugle, som stammer netop fra
Svenskekrigene i 1858.
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Vi anbefaler, at du bliver optaget i Corfitz Ulfeldt Lauget
- det er en oplevelse for livet

Lidt ud over det sædvanlige!
Alle kan servere en frokost eller middag for en forretningsforbindelse. I HøjeTaastrup Kommune giver man en specialoplevelse. Læs f.eks. hvordan administrerende direktør Bent Mogensen, Rockwoll A/S har brugt Corfitz Ulfeldt Lauget:

Hvad er Corfitz Ulfeldt Lauget?
Den 18. februar 1991 var det 333 år siden, at den såkaldte Roskildefred blev
forhandlet i Høje Taastrup præstegård. I den anledning stiftede en række Taastrupborgere Corfitz Ulfeldt Lauget, hvis formål er:
1.
at beklage greve Corfitz Ulfeldts
deltagelse i de fredsforhandlinger, der
den 18. februar 1658 blev ført i Høje
Taastrup præstegård, og som ledte til
Høje Taastrup Freden - i folkemunde
kaldet „Roskilde Freden“.

2.
at bidrage til et stærkt og - ikke mindst
- festligt erhvervs- og kulturliv i HøjeTaastrup Kommune.
3.
jævnligt at afholde sammenkomster
for grander i Corfitz Ulfeldt Kabinettet
(som befinder sig på Quality Hotel i
Høje Taastrup).

På Nationalmuseet står
den rigtige skamstøtte.

Rigshofmesteren
kårer de nye grander.
Kancellirådet er klar til afgang ved en optagelsesceremoni for nye grander.

Her slumrer Corfitz Ulfeldt bag skamstøtten i
Kabinettet før et Risrådsgilde.

Corfitz Ulfeldt Lauget er altså festligt
samvær, oplysende foredrag, sjove
arrangementer og fester, samt ikke
mindst stedet, hvor man kan invitere
sine venner og forretningsforbindelser og give dem en festlig
stund i forbindelse med optagelse i
Lauget, spisning m.v.

Grander hygger sig
med spisning
efter en optagelse.

Ønsker du/I, at jeres gæster skal huske besøget i årevis?

