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Nyhedsbrev – december 2022 
 

Mullerup Vinterbadere 
 

Kære læser 

Året går så småt på hæld, men vinterbadesæsonen er i fuld 

gang, og flere og flere får øjnene op for det velvære, 

kombinationen af koldt vand og en varm sauna giver. Det 

mærker vi tydeligt i foreningen, og vores sauna bliver flittigt 

brugt. I dette nyhedsbrev kan du læse om alle de ting, der rør 

sig i foreningen.  

Rigtig god læselyst! 

  
 

Saunaåbningstider i juleferien 

Da juleferien er en oplagt mulighed for at besøge saunaen med 

familile og venner, har vi valgt at udvide saunaens åbningstider 

og holde åbent hver dag i juleferien fra fredag d. 23. december 

til og med mandag d. 2. januar.  

Åbningstiderne ser således ud: 

 

Saunaens åbningstider i julen 2022 

Fredag d. 23. dec. 10 – 16 

Lørdag d. 24. dec.  9 – 12   

Søndag d. 25. dec. 10 – 16 

Mandag d. 26. dec. 10 – 16  

Tirsdag d. 27. dec. 10 – 16  

Onsdag d. 28. dec. 8 – 11 og 16 – 19  

Torsdag d. 29. dec. 10 – 16  

Fredag d. 30. dec. 10 – 16  

Lørdag d. 31. dec.  9 – 12  

Søndag d. 1. jan. 10 – 16  

Mandag d. 2. jan. 10 – 16  

 

Vi håber, at de vil komme rigtig mange til gode! 

 

 

 

 

Kommende begivenheder 

18-12-2022 

Glögg og æbleskiver kl. 14-16  

Der serveres glögg og 

æbleskiver til alle fremmødte. 

TILMELDING PÅ HJEMMESIDEN! 

24-12-2022 

Julebadning kl. 10-12 

Vi ønsker hinanden god jul i 

Strandcaféen med julegodter. 

Medbring selv kaffe/te.  

TILMELDING PÅ HJEMMESIDEN! 

31-12-2022 

Nytårsbadning kl. 10-12     

Vi ønsker hinanden godt nytår 

i Strandcaféen med ”bobler” 

og kransekage.  

TILMELDING PÅ HJEMMESIDEN! 

22-01-2023 

Hjertestarterkursus og suppe 

Hjerteforeningen afholder 

kursus i brug af hjertestarter. 

Bagefter er der suppe til alle 

interesseret. 

TILMELDING PÅ HJEMMESIDEN! 

29-01-2023 

Morgenbrød 

Vi spiser morgenbrød i 

Strandcafeen. Medbring selv 

kaffe/te. 

TILMELDING PÅ HJEMMESIDEN! 
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Vi har fået uddannet vores egne gusmestre 

Søndag d. 20. november var vi på et 9-timers guskursus i Vestbadet 

i Brøndby. Vores to meget kyndige undervisere var ikke mindre end 

formanden for saunagus i Danmark og den 6-dobbelte 

danmarksmester i gus. 

Kursuset bestod af en teoretisk del med afsluttende teoriprøve. 

Her  fik vi en god basisviden, og vi lærte om sikkehed før under og 

efter en gus. 

Efter at have bestået teoriprøven klædte vi om til den praktiske 

undervisning om svingteknikker med håndklæde.  

Den praktiske prøve bestod i, at vi skulle vælge en velegnet duft, 

vurderer hvor mange dråber der skulle til, og så skulle vi afvikle en 

gus for alle kursisterne og underviserne. 

Vi var heldigvis alle tre virkelig gode og bestod med bravour. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har øvet os et par gange i vores egen sauna, da alle saunaer er 

unikke, og det er individuelt, hvor meget aroma man skal bruge.  

Vi er nu klar til at lave gus for alle, som har lyst til at prøve. Du kan 

læse mere om gus på hjemmesiden, og det er også her, du skal 

købe din billet. Det koster 70,- for medlemmer og 70,- + 50,- (tilkøb 

af dagsbillet) for ikke-medlemmer. 

https://mullerup-vinterbadere.dk/ 

 

Vi glæder os meget til at komme i gang 

med at give jer en total sanseoplevelse, 

som vil føles som balsam  

for krop og sjæl. 

 

Mange gushilsner 

 

Bettina, Per  

og Tina 

 

  

 

 

GUS I SAUNAEN 

09-12-2022 

Gus v. Bettina og Per 

kl. 19.15 – 20.00 

Tema: Jul og velvære 

11-12-2022 

Gus v. Bettina og Per  

kl. 17.15 – 18.00 

Tema: Jul og velvære 

23-12-2022 

Gus v. Tina 

kl. 16.15 – 17.00 

Tema: Jul og velvære 

25-12-2022 

Gus v. Tina 

kl. 16.15 – 17.00 

Tema: Jul og velvære 

31-12-2022 

Gus v. Bettina, Per og Tina 

kl. 12.15 – 13.00 

Tema: Fest og drinkskort 

SHOWGUS 

 

 

 

 

 

 

 

Hjertestarterkursus og suppe d. xx.januar:  

Sammen med hjerteforeningen afholder vi kursus i 

brugen af hjertestarter. Kurset tager 30 minutter og 

afholdes i Strandcafeen. 

Der er xx pladser.  

Tilmelding skal ske på hjemmesiden. 

Ved stor interesse afholdes flere kurser. 

Efter kurset er der suppe til ALLE interesseret. Husk 

at melde dig til på hjemmesiden.  

https://mullerup-vinterbadere.dk/
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Praktisk info: 

Der har til stor frustration for både medlemmer og bestyrrelse været 

problemer med opkrævningerne af denne sæsons medlemskaber. 

Vores systemudbyder har siden sæsonstart lovet at kigge på det og 

få det fikset. De har arbejdet på det i den forgangne uge. Hvis I 

stadig ikke har fået jeres opkrævning eller oplever andre problemer 

skal vi være søde at henvende jer direkte til dem på denne 

mailadresse: support@aditus.online 

Der vil fremover være et ciffer mere at skulle huske, og de, som har 

betalt/købt den seneste måned, har fået en 6-cifret kode, ligesom 

dagsbilletterne er lavet til 5-cifret kode. Dette skyldes noget teknisk, 

så det må vi lære at leve med . 

Døren kan ind i mellem finde på at binde. Den bliver jævnligt tilset 

af Ole, som smører den og holder øje med, at den ikke er skæv. 

Når man skal ind og ud af den, kan det være en ide kun at bruge 

en hånd. Så man taster kode og venter et sekund, inden man 

trækker i døren. Og det samme, når man skal ud. Tryk på 

kontakten, vent på klikket og tryk så på døren. 

Udover at holde øje med døren har vores helt egen Byggemand 

Ole formået at bygge mange gode og praktiske ting på saunaen. 

Det er så dejligt at kunne komme hen til skoene uden at skulle 

træde ud på sten og grus. Og kassen til dem, som ankommer på to 

hjul, bliver flittigt brugt. 

Det har vist sig, at Maj er en haj til hjemmesider, og det er lykkedes 

hende at få gjort vores hjemmeside meget mere brugervenlig. 

Derfor vil alle arrangementer blive lagt op på hjemmesiden, og det 

vil også være her, man skal melde sig til, også selv om det er gratis 

at deltage. Vi vil selvfølgelig stadig skrive om div. arrangementer i 

vores Facebookgruppe. 

 

 

  

Vinterbaderfestivaller: 

Har I lyst til nogle dage, 

hvor vinterbadere fra 

hele landet sætter 

hinanden stævne for at 

nyde de kolde bølger 

og de varme saunaer, 

får årets skud af 

endorfiner og positiv 

energi samt opleve 

storslået natur og 

vintervelvære. 

Så er der her to super 

lækre muligheder: 

 

https://tickets.eventbille

tten.dk/events/366129/i

nfo?distributionId=17903

2 

 

https://www.kappelbor

gskagen.dk/vis/artikel/s

kagen-

vinterbadedage-2023 

 

Bestyrelsesmedlem 

Da Ann desværre har måtte trække sig som 

bestyrelsesmedlem, mangler vi en, som kan træde ind i 

stedet for hende. 

Vi mødes ca. en gang om måneden i  

vinterbadersæsonen. 

Har du lyst til at være med til at gøre  

en forskel i foreningen eller til at  

høre mere, så skriv en mail til: 

admin@mullerup-vinterbadere.dk 

https://tickets.eventbilletten.dk/events/366129/info?distributionId=179032
https://tickets.eventbilletten.dk/events/366129/info?distributionId=179032
https://tickets.eventbilletten.dk/events/366129/info?distributionId=179032
https://tickets.eventbilletten.dk/events/366129/info?distributionId=179032
https://www.kappelborgskagen.dk/vis/artikel/skagen-vinterbadedage-2023
https://www.kappelborgskagen.dk/vis/artikel/skagen-vinterbadedage-2023
https://www.kappelborgskagen.dk/vis/artikel/skagen-vinterbadedage-2023
https://www.kappelborgskagen.dk/vis/artikel/skagen-vinterbadedage-2023
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  Tak for i år og på gensyn i det nye! 

 

Vi håber, at rigtig mange vil få glæde af vores 

gusarrangementer, at mange har lyst til at få kursus i brug af 

hjertestarter. Og vi håber at se mange af jer til de kommende 

sociale arrangementer med jule- og nytårshygge. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul  

                  samt et godt nytår!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       HUSK VORES SAUNAREGLER!  

Især regel nummer 1 er der nogle som glemmer  

Generelt ønsker vi at gøre 

reklame for vores forening 

og især muligheden for at 

købe dagsbilletter uden at 

købe medlemskab, så 

hjælp meget gerne med at 

sprede budskabet – fx ved 

at dele vores opslag i 

Facebook-gruppen 

”Mullerup Vinterbadere” 

 


