
 

 

  Ekstra nummer! 

03. januar 2018  

Vi ønsker alle vore trofaste 
medlemmer et godt Nytår! 

 
Indhold:  

Fremtid: 

Om brug af Vandkulturbåden 
Havfruen!! 

Kontingent 2018! 

Saunarejse 2018! 
 

Om brug af Vandkulturbåden Havfruen!! 
Vi minder alle vore medlemmer, som bruger Havfruen om, at der nu kun er 3 dage til at forny 
nøglebrikken for 2018. Det skal ske senest på lørdag d. 6. januar kl. 16.00, men da billetkontoret 
lukker en halv time før lukketid, skal du være der seneste kl. 15.30!!! 
I år er det i Ishøj Svømmehal, ikke turistkontoret, men det er lige ved siden af. Brug udgangen fra 
Ishøj Bycenters Store Torv! 
Før du drager til Svømmehallen, skal du gå ind på: http://ishojsvommehal.dk/vandkulturbaden/ 
og hente blanketten, som med fordel kan udfyldes hjemmefra! 
Du skal huske at medbringe dit Sundhedskort (det 90 % af danskerne kalder 
”Sygesikringsbevis”!!) 
På samme hjemmeside kan du også se åbningstiderne for Havfruen, priserne for brugen (som 
falder hvert kvartal! Hvis du tør vente?!) og du kan hente de nyeste ordensregler fra oktober 
2017. 
For medlemmer, der aldrig har haft, men gerne vil have en nøglebrik er der andre frister, først for 
Ishøj borgere og sidst for ”udenbys” borgere, så det kræver, at du stiller dig i kø mandag d. 22. 
januar kl. 06.15 (salget starter kl. 06.30, men der er sikkert mange, der vil købe, og der er 
begrænsning på antallet af nøglebrikker!!!) 
 

Kontingent 2018! 
Så er det tid til at betale kontingent for 2018! 
Gør det med det samme, så glemmer du det ikke! Nogle af Jer har allerede betalt for 2018, det 
kan I se øverst i faktaboksen under: ”Medlemsstatus”. 

http://ishojsvommehal.dk/vandkulturbaden/


Kontingentet andrager den formidable sum af kr. 150,- for personlige medlemmer og kr. 700,- for 
firmamedlemmer/foreningsmedlemmer. Husstands medlemmer er stadig gratis! 
Du skal overføre beløbet til konto nr. 1551-3719292445 hellere før end senere! Kassereren 
sender faktura ud til de firma/forenings medlemmer, der har behov for det. 
Husk at skrive navn og eller medlems nr. i tekstfeltet, ikke f. eks. ”kontingent 2018” eller 
”overførsel”, det letter registreringen! 
 
 

Saunarejse 2018?! 
Efter at vi sendte nedenstående meddelelse, har vi fået besked fra nogle medlemmer, at 
de faktisk gerne vil til den internationale sauna kongres i Kukkolafors, så vi iler med at 
meddele, at nogle få fra bestyrelsen og rejseudvalget alligevel skal der op, så der kan 
blive en mulighed for at koble sig på! Send os en mail, hvis du er interesseret! 
 
”Vi havde egentlig tænkt os, at saunarejsen 2018 skulle gå til den internationale saunakongres i 
Kukkolafors ved Haparanda i Nordsverige, men det blive uforholdsmæssigt dyrt og 
transportmulighederne er noget bøvlede til dette ”udkants Skandinavien”, så vi har drøftet nogle 
alternativer og tidspunkter. 
Vi har følgende forslag: 
En tur til Sydpolen og Tjekkiet (Ikke Antarktis;o) med bl. a. et besøg i Palac Saturna i Celadz i 
nærheden af Katowice. En tur til Sydtyrol/Østrig/Schweiz med bl. a. et besøg hos Bergila, der 
producerer æteriske olier helt fra bunden. Eller måske en discount tur til de største Jyske 
saunaer så som Skallerup Seaside Resort, Nørresundby Svømmeland, Bjerringbro Idrætspark, 
Lalandia Billund, Svømmestadion Danmark i Esbjerg og Enjoy Resorts Marina Fiskenæs i 
Gråsten? 
Eller måske har du et godt forslag, så skriv til os! Rejsetidspunktet kunne være i maj, juni eller 
august.” 
 

Nye medlemmer 
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind 
siden sidste ”Sauna-Posten”. 
 
Anders Timo Svendsen/Sofie Møller, Vanløse 
 
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. NB: Ny betalingsmulighed med Mobile Pay nr. 88426 

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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