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Store Badedag på Bryggen  
Med deltagelse af DDS ”teltsauna 1” og følgende tekst på indbydelsen og beretningen på 
Vinterbad Bryggens Facebook side: 
”Ny badetradition skudt i gang i hjertet af København. Et par hundrede mennesker kiggede forbi til St. 
Badedag i Havnebadet Islands Brygge, der i dagens anledning havde besøg af en skildpaddesauna fra 
Flydende By og teltsauna fra Det Danske Saunaselskab. Der blev badet, siddet i sauna, sunget viser, 
drukket jægerte, spist marmorkage, spillet kroket, sat drager op og enkelte slappede af med avisen og en 
pibe tobak i det lune vand.” 

Vi bringer her under nogle udvalgte fotos fra eventen, som naturligvis foregik på St. 
Bededag! 



 

Vores teltsauna reddede Danske Naturister årlige Ø-tur fra total 
fiasko! 

Vi var med Danske Naturister på deres årlige Ø-tur, denne gang til Albuen Strand 
Camping ved Nakskov, med en stiv kuling og temperaturer konstant mellem 7 og 14 gr. 
Det blev ikke til meget naturisme, men Saunaselskabets teltsauna reddede turen sammen 
med Jens Frederiksens splinternye mobilsauna. Vores medbragte havebruser gav god og 
hurtig afkøling som et godt alternativ til svømmepølen, der lå ca. 100 m. væk. Jens 
Frederiksens mobilsauna, som kan sænkes ned på en trailer, fik ved den lejlighed en 
godkendelse og et certifikat + en vihta, som formanden selv plukkede og bandt medens de 
øvrige vandrede rundt i den skrappe vind ude på Albuen. Se mere om mobilsaunaen på 
vores hjemmeside: http://www.saunaselskab.dk/saunatests.html  
DN folkene var utroligt glade for disse to saunaers tilstedeværelse og erklærede, at havde 
det ikke været for dem, var det blevet en totalt fiasko, hvor mange ville have været kørt 
hjem i utide på grund af den kolde blæst. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.saunaselskab.dk/saunatests.html


 
Denne måneds Havfruebadning: 
Vi kan bade den 3. torsdag i hver måned på Havfruen. Næste gang er ekstraordinært 
torsdag d. 21. juni kl. 18 til ca. 20. Fordi det var Kr. Himmelfartsdag sidste gang, så der 
kom næsten ikke nogen! Så vi har udvidet sæsonen med en måned! Vi holder 
sommerpause i juli og august. Vi medbringer, vanen tro en birkekvast. Gitterlågen vil stå 
på klem, og hvis ingen svarer, når du banker på døren, så gå rundt på dækket og bank på 
vinduet til saunaen. Er du i tvivl om hvor det er, så kig på vores hjemmeside under 
aktiviteter. 

Frederiksberg Svømmehals kurbad: 
Her kan vi fortsat bade den første onsdag i hver måned til pensionistpris mod forevisning 
af gyldigt medlemskort. Vi gør opmærksom på, at hvis medlemmerne vil træffe et 
bestyrelsesmedlem for en snak om næsten hvadsomhelst, så send lige en mail til 
selskabets mail adresse: detdanskesaunaselskab@gmail.com senest to døgn før. Så 
stiller mindst en fra bestyrelsen op og tager gerne imod konstruktiv kritik og gode ideer. 
 

Teltsauna nr. 2 skal indvies med manér 
Der vil være officiel indvielse med en event hos Designermudder, se:  
http://www.designermudder.dk/ Skt. Hans dag (søndag d. 24. juni) om eftermiddagen.  
Vi inviterer hele oplandets bademestre/gusmestre og naturligvis alle vores medlemmer til 
begivenheden og giver en lille forfriskning til alle, der prøver teltsaunaen. Vi vil naturligvis 
også sørge for udvortes afkøling efter sauna badet. Der vil også være mulighed for at stifte 
bekendtskab med Designermudders produkter. Alle vore medlemmer vil få en kopi af 
pressemeddelelsen/invitationen tilsendt, så I evt. kan invitere familie eller venner 
bosiddende Vest for Storebælt til begivenheden. 
 
 

Velkommen til nye medlemmer: 
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig 
ind siden sidste ”Saunaposten”:  
 
Michael Hyldnæs fra Ballerup 
 
Vi håber du vil få glæde af dit 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. 
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