12. december 2011
Indhold:
Teltsaunaen i aktion i Havnebadet på
Islands Brygge.
Julehilsen.
Denne måneds badning på „Havfruen“.
Og mulighed for ændring/tilføjelse af badedatoen.
Frederiksberg Svømmehal.
Nye medlemmer.

Efterlysning! (Teltsauna ved
Havnebadet).
På årets sidste dag er det lykkedes den nystiftede
vinterbadeforening på Bryggen, at få tilladelse til at
åbne Havnebadet, som ellers kun er åbent på årets
3 sommermåneder. Dog kun i en times tid fra kl. ca.
12.00 til ca. 13.00, hvor pressen og honoratiores fra
Københavns Havn og Københavns Kommune vil
blive inviteret. I den anledning har bestyrelsen valgt
at deltage med teltsaunaen. Så vi kan få lidt ekstra
PR. (Som vi fik det i forbindelse med DR1’s
”Aftenshowet” sidste år.) På langt sigt er det
meningen, at vi hjælper Bryggens Vinterbadere med
projekteringen af sauna og omklædning/bad, så vi på den måde kan få et badested lidt mere centralt i
Storkøbenhavn. Bliver der plads til det, kan vi måske oven i købet mødes der og afholde vores årlige
generalforsamling der, men det ligger et stykke ud i fremtiden.
Til denne PR event skal vi bruge 2-3 frivillige, som ikke er ramt af for mange Nytårsaftens forberedelser, til at
hjælpe med at slå teltsaunaen op, fyre i den og pille den ned igen i tidsrummet fra kl. 09.00 til kl. ca. 15.00.
Det behøver ikke nødvendigvis at være de samme medlemmer hele dagen. Er der mange nok som melder
sig under fanerne, laver vi en opdeling.

Julehilsen!
Det Danske Saunaselskab ønsker alle vore medlemmer, husstands medlemmer, firmamedlemmer og
abonnenter samt vore øvrige kontaktpersoner
en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Denne måneds badning på „Havfruen“.
Husk at vi inviterer alle Saunaselskabets betalende medlemmer på GRATIS sauna torsdag d. 15. december
fra kl. 18.00 til ca. 20.00, hvor der altid vil være mindst et bestyrelsesmedlem til stede. Badebåden ligger i
Ishøj Havn lige ved Søhesten 16 (400 m fra Kunstmuseet Arken). Husk at vi betaler til Ishøj Kommune for
hver gang, for at sikre at vores medlemmer kan bade helt gratis! Så brug dette tilbud og prøv Danmarks
eneste vandkulturbåd! Datoerne kan ses i vores aktivitetskalender på hjemmesiden. Her i december byder vi
på egetræs vihta og juledufte til saunagusen, som vi selvfølgelig selv laver efter forgodtbefindende. Bagefter
byder vi, i anledning af Julen på en vand eller noget gløgg.

Er torsdag den rigtige ugedag at reservere saunaen på
vandkulturbåden?
Der har været ønsker om en anden ugedag i Ishøj Havn end torsdag. De muligheder vi i øvrigt har, er
fredage eller lørdage, de øvrige dage er optaget på anden vis, og en evt. ændring/udvidelse af badedagen
(aftenen) skal søges hos Ishøj Kommune, så derfor beder vi alle vore medlemmer om at tilkendegive, hvilken
dag I helst vil bade på vandkulturbåden Havfruen i Ishøj Havn? Send os blot en E-mail, hvor I skriver
hvilke(n) af de 3 mulige ugedages aftener I foretrækker.
Altså aftenerne torsdage, fredage og lørdage, stadig med adgangstid ca. mellem kl. 18.00 og 20.00. Svaret
skal være Saunaselskabet i hænde senest onsdag d. 4. januar 2012 kl. 12.00. Blandt besvarelserne trækker
vi lod om en frossen og vakuumpakket birkekvast (vihta/vasta) til en værdi af kr. 100,-

Frederiksberg Svømmehals Kurbad
Har alle medlemmer med et gyldigt medlemskort adgang til, til pensionistpris, og den
1. onsdag i hver måned, vil der være mindst et medlem af bestyrelsen til stede, hvis
der skulle være spørgsmål eller ønsker fra medlemmerne. Næste bestyrelsesmøde vil
blive afholdt netop i Frederiksberg Svømmehal onsdag d. 4. januar 2012, så hvis I har
ting vi skal tage op, er I velkomne til at sende en mail. Adressen står nederst i denne
”Saunaposten” lige under vores bank konto nr. som altid.

Velkommen til nye medlemmer:
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de
medlemmer, der har meldt sig ind siden sidste ”Saunaposten”:
Helena & Christian Engelund, Brønshøj
Laila Jacobsen, Valby
Finn Stokholm, Ishøj
Kristina Aaltonen & Ulrik Seneca Pedersen, Valby
Maria Thomsen & Erling Petersen, Albertslund
Diana Mauersberger & Flemming Nielsen, Tjele (Bjerringbro
Svømmehal)
Thomas Kenneth Nielsen & Maria Bruun Isaksen, København
NV
Vi håber I vil få glæde af Jeres medlemskab i forhåbentlig mange år fremover.

Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til den oprindelige finske sauna
og værne om de traditionelle saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunas
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

