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Nye medlemmer
Dine data
Godt Nytår til alle og tak fordi I støttede Det Danske Saunaselskab
med Jeres kontingent sidste år, og nu er det tid til at bruge dette
registrerings nr. og konto nr.: 1551-3719292445 til indbetaling
af kontingent for 2013. Beløbet er kr. 100,- for personligt
medlemskab inkl. et evt. husstandsmedlem og kr. 500,- for et
firmamedlemskab. Betalingsfristen er 28. februar.
Generalforsamling 2013
Når du så har betalt har du stemmeret på generalforsamlingen d. 13/3-2013 i Frederiksberg
Svømmehal, så sæt allerede x i kalenderen nu, så du ikke glemmer det. Bestyrelsen vil
fremsætte forslag til kontingentforhøjelse til kr. 125,- som så kommer til at gælde for
regnskabsåret 2014. Øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen modtages gerne
allerede nu.

Nytårs bad i Havnebadet

Vi fulgte traditionen sammen med
Vinterbad Bryggen (som er
firmamedlem af DDS) og deltog med
teltsaunaen ved Havnebadet på
Islands Brygge mandag d. 31-12-2012
kl. 12.00 og fik ca. 40-50 mennesker
igennem, som alle fik venlige dask
med vores medbragte birkekvaste
(vihtaer) og en, om end lille,
omklædningsmulighed i modsætning
til de to andre saunaer, hvor man gik
direkte ind i varmen og måtte lægge
tøjet fra sig udenfor.
Takket være Vinterbad Bryggens godt
timede og formulerede
pressemeddelelse fik vi mange
ganges omtale i P4’s regionale nyheder hele formiddagen, hvor også DDS blev nævnt.

Om saunagus
Da der er så mange fejlagtige meninger om at kaste vand på saunaovnens sten, ja sågar
forbud imod det i mange danske offentlige badeanlæg, har vi skrevet en lille klumme om
begrebet ”saunagus”, som vi har lagt på vores hjemmeside, her er et link til den:
http://www.saunaselskab.dk/vejledninger/saunagus.pdf
Den kan bl. a. bruges til at printe ud og præsentere den for de skeptikere I måtte møde
rundt om i det ganske danske land, især de ”forstenede” ledere af offentlige bade, der
forbyder gus i enhver form. Brug den gerne aktivt!

Og nu kan vi alligevel ikke bruge Sofiebadet!
Der gik desværre politik i forhandlingerne med Sofiebadets ledelse, ikke i 11. time men
nærmere i 13. time, så det endte med at vi skulle passe butikken for dem den 2. tirsdag i
hver måned og samtidig betale fuld pris for entreen, hvilket vi naturligvis ikke kunne gå med
til, så vi opsagde den aftale, der ellers skulle have været til gavn og glæde for begge
foreninger. Vi bibeholder dog linket til Sofiebadet på vores hjemmeside, da det er et
hyggeligt badehus, som nu også har fået et lille dampbad. Vi anbefaler at vore medlemmer
bruger de såkaldte billig-mandage, hvor det kun koster kr. 90,- i stedet for de sædvanlige kr.
125,- som vi synes er lidt i overkanten set i forhold til, hvad man kan tilbyde i andre
badeanlæg i Storkøbenhavns området.

Havfruebadning (med juleafslutning!):

D. 20. december havde vi julesauna med lidt finsk julestemning i form af udvalgte snacks
med relation til Finland og julen samt juledufte i saunaen. Vi var 10 medlemmer der havde
en hyggelig aften, på denne sidste officielle gratis badeaften.
I år: Opfordrer vi medlemmerne til at købe en elektronisk nøgle, hvor prisen er fastsat til kr.
400,- pr. år, ved personlig henvendelse på Turistkontoret på 1. sal (servicegangen) i Ishøj
Bycenter (dog koster nøglebrikken kr. 105,- men det er en engangsudgift!) Se fotos, priser og
badetider på dette link: http://www.ishoj.dk/Default.aspx?ID=4643 og klik derefter på linket
for neden, hvis du vil have en tilmeldingsblanket.
Hvis du skynder dig, kan du få nøglebrikken for 100 kr. inden prisen sættes op på 2013
niveau!!!
Det er jo rørende billigt for ubegrænset saunabadning 6 dage ugentligt (ikke onsdag!) fra kl.
13.00 til 21.00. Ved brug ca. 1 gang ugentligt er det kun ca. 8 kr. pr. gang eller 10 kr. første år
når vi regner nøglebrikkens pris med. Se på vores hjemmeside, hvor let det er at komme til
Ishøj Havn og ”Havfruen”.
Hvis du først vil se, hvad det er for noget før du investerer en halv tusse, så kontakt DDS og
bed om en prøvebadning inden for de viste åbningstider, så står vi gerne til rådighed.
Bestyrelsen vil fortsat være til stede d. 3. torsdag i hver måned, samt også ofte på lørdag
eftermiddage. Vi sørger naturligvis for, at der vil være en vihta (birkekvast) såvel som
duftolier til rådighed for medlemmerne ganske gratis. Vi arbejder dog på, at få etableret
gratis badning måske endda hver lørdag, men det kan godt tage nogle måneder endnu.

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 hvad som helst, 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.

Velkommen til nye medlemmer:
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har
meldt sig ind siden sidste ”Sauna-Posten”:
Jesper Gaardboe, Roskilde
Jan og Joan Vilhelmsen, Roskilde
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

