Vi ønsker alle vore medlemmer et godt Nytår!

4. januar 2015
Indhold:
Tilbud fra et af vore firma medlemmer!
Sauna Event 2015
Det er tid til at betale kontingent for året 2015!
Velkommen til nye medlemmer
Tilbud fra et af vore firma medlemmer!
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Sauna Event 2015
Her deltager Saunaselskabet med et eksperiment i form af en ”røgsauna” i et telt på 3 x 9
m med plads til 30 – 40 mennesker.
Vi har fået lov at låne 2 kubikmeter store granitskærver (3 tons) som vi vil varme op med en brænder til
en varmluftballon, når stenbunken er blevet varm, sætter vi teltet hen over og skulle så have sauna i
teltet med den akkumulerede varme i stenene i mange timer fremover.
I det nummer af Sauna-Posten, der udkom i slutningen af november efterlyste vi bænke (som vi har fået
lovning på) og hjælpere blandt medlemsskaren.
I den anledning kan vi konstatere, at absolut ingen, ud over bestyrelsens meget få medlemmer, har
meldt sig, så DU kan godt komme ud af busken, de andre gør det åbenbart ikke;o) Du får jo mulighed
for, at deltage gratis også!
Se mere om eventen nedenfor eller på disse links: http://saunaevent.dk/ og
https://www.facebook.com/events/345467145633802
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NB: Foruden den annoncerede suppebar vil der også være mulighed for at købe varme
rugbrøds sandwich, øl og vand under hele eventen. Husk også at medbringe badetøfler,
badekåbe og som minimum et håndklæde til at sidde på. Der er fri dresscode i alle saunaerne,
(undtagen i Danske Naturisters blå campingvogns sauna, hvor der (naturligvis) er tekstil forbud.)
Der vil være primitive men kønsopdelte omklædnings/garderobe faciliteter.

Det er tid til at betale kontingent for året 2015!
Gør det nu! Medens du alligevel sidder ved computeren eller med din smartfone i hånden. Du skal blot
indbetale sølle kr. 125,- på konto nr. 1551-3719292445 (husk at skrive navn(e) og/eller medlems nr. på
indbetalingen. Medlemsnummeret finder du i fakta rubrikken øverst i denne mail.)
Firma/støttemedlemmer skal i år betale kr. 600,- på samme konto, da vi på generalforsamlingen i marts
2014 hævede kontingentet fra de kr. 500,- som det har kostet i Saunaselskabets første 11 års eksistens.
Vores kasserer vil fremsende faktura i løbet af januar måned til alle firmamedlemmerne.

Velkommen til nye medlemmer:
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden
sidste ”Sauna-Posten”:
Ditlev Birch, København NV
Keijo Leppälä, København S
Vi håber i vil få glæde af jeres medlemskab i forhåbentlig mange år fremover.
Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til finsk saunakultur og værne om de
traditionelle saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunabadningens generelle betydning
for et sundt liv og livsstil.
Evt. donationer modtages gerne på konto nr. 1551-3719292445, tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden, og
husk, at indmeldelser efter 1. november gælder for hele det næste år, og giver stemmeret på generalforsamlingen i
marts.
Det Danske Saunaselskab, c/o Finlands-Kulturinstitut
Sankt Annæ Plads 24 A, Gården 3. sal · 1250 København K
detdanskesaunaselskab@gmail.com · www.saunaselskab.dk
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