
Kære medlem 

Sæsonen 2022 - 2023 er nu en måned gammel, vi er 142 medlemmer og de fleste af 
os er kommet godt i gang med at bade og bruge saunaen.  
Desværre driller systemet stadig, hvilket betyder, at der er flere, som ikke har fået 
deres opkrævning for denne sæson. Vi er i dialog med systemudbyderen, som melder 
tilbage, at de arbejder på at få det løst. 
Heldigvis kan man stadig bruge sin gamle kode, men vi ved godt, at det selvfølgelig 
ikke er optimalt. 
I bestyrelsen har vi nu fået overskud til at arbejde mere med vores hjemmeside. Vi er i 
gang med at opdatere den, og forhåbentlig kan vi også gøre den mere brugervenlig. 
Vi har hidtil haft dårlig samvittighed overfor jer, der ikke er på Facebook, så vi 
bestræber os på, at I fremover vil være lige så opdaterede som dem i 
Facebookgruppen. 
Vi har i denne sæson også fået mere styr på, hvordan vi sender medlemsmails ud, så 
dem vil I modtage med jævne mellemrum, når det er nyt og spændende. 
Vi håber, at I alle sammen har set den fine artikel, der blev bragt i magasinet: Høng 
og Gørlev. Hvis ikke kan man finde det i Rema 1000, Super Brugsen og Spar. 

Gus 
Vores guskursus d. 9. oktober blev desværre aflyst, så vi skal på kursus d. 20. 
november i stedet for. Vi glæder os meget til at lære en masse om Gus, og til at vi kan 
komme i gang med at lave gusarrangementer for alle jer, som har lyst til at prøve det. 
Når vi ved, hvornår vi starter det op, sender vi en mail ud til jer alle sammen, om 
hvordan arrangementerne vil forløbe, og hvordan I melder jer til. 

Arrangementer i 2022 
Vores morgenbadning med morgenbrød er ret populært, og det er virkelig hyggeligt 
hver gang. Det er dejligt at få snakket med hinanden over en bid brød og en tår kaffe. 
Vi får snakket om løst og fast og selvfølgelig om vores forening og om vinterbadning 
generelt. 
Vi har afholdt det første morgenbrødsarrangement d. 30. oktober i Strandcafeen med 
17 tilmeldte. Der er altid nogle, der starter med morgenbrød, inden de går i vandet, 
mens andre helst vil gøre det modsat, så det plejer at gå fint med at finde plads til alle 
i saunaen. 
De kommende arrangementer er: 

• 27. november kl. 9 - 11 Morgenbrød i Strandcafeen (medbring selv drikkelse). 

• 18. december kl. 14 - 16 Glögg og æbleskiver. 

• 24. december kl. 10 - 12 Småkager og ingefærshot i Strandcafeen. 



• 31. december kl. 10 - 12 Bobler og kransekage i Strandcafeen. 

Vi håber at se rigtig mange af jer. Vi plejer at lave noget tilmelding på vores 
Facebookside. Dette er blot for at have en lille indikator for, hvor meget vi skal 
indkøbe til arrangementet. Man må ALTID gerne komme, også selvom man ikke lige 
har fået tilmeldt sig.  

De nye åbningstider 
Det viste sig hurtigt, at de åbningstider, som vi startede sæsonen ud med, skulle 
ændres en lille smule. Det har vi nu gjort, og vi håber, at de nye tider vil passe ind i 
fleres hverdag. 

Onsdag 8.00 - 11.00 og 16.00 - 19.00 
Fredag 15.00 - 19.00 
Lørdag 10.00 - 16.00 
Søndag 9.00 - 11.00 og 14.00 - 17.00 

Kursuser for alle medlemmer 
Da vores forening er medlem af DGI, har vi mulighed for at tilbyde alle vores 
medlemmer to forskellige kursuser. 
 
- Vinterbadning A-Z. Her får man en masse god viden om vinterbadning, og DGI 
lægger op til, at vi får nogle vinterbaderværter, som kan tage i mod nye medlemmer, 
fortælle dem om vores forening og sætte dem ind i vinderbadningens forunderlige 
verden. 
- Styrk sikkerheden. Dette kursus omhandler genoplivning ved drukning, brug af 
hjertestarter, ophaling m.m. 

Læs mere på dgi’s hjemmeside: 
https://www.dgi.dk/svoemning/vinterbadning-med-dgi/uddannelser 

Vi håber, at rigtig mange af jer, har lyst til at deltage. Vi sender en mail, så snart vi har 
datoerne fra DGI. Her vil der også stå, hvordan man melder sig. 

De bedste hilsner 
Bestyrelsen 

 

https://mullerup-vinterbadere.us5.list-manage.com/track/click?u=7779a639414ee601e3d2893fb&id=7640654b37&e=6b530523e3

