
Afslutning i vinterbadeklubben 

 

    

Søndag den 3. maj holdt vinterbadeklubben sæson afslutning, og de fremmødte fik sig en frisk 

dukkert i det dejlige kølige (ikke længere helt så kolde) vand. 

Efterfølgende blev der hygget med kaffe, småkager, en lille skarp og endda Gin Tonic til de 

mere hardcore. 

Hous vinterbadeklub blev stiftet i september 2014 og har fået en forrygende start og er nu 

oppe på 44 medlemmer. 

Hver onsdag, lørdag og søndag har der været tændt op i saunaen, som er blevet flittigt brugt. 

 

Lise P har trofast tændt op i saunaen lørdag og søndag gennem hele sæsonen. Det sagde bestyrelsen tak for med en 

buket blomster. 

 



Egmonthøjskolen har velvilligt stillet saunaen til rådighed, og har endda besluttet, at man vil 

renovere den i løbet af sommeren. At det er tiltrængt viser disse billeder vist med al 

tydelighed.  

 

Ole Lauth deltog i afslutningen søndag og fortalte historien om det gamle badehus som blev 

opsat i fyrrerne. Dengang var der en stor ovn midt i huset, og man tændte op med brænde. 

På et tidspunkt lavede nogle elever på Egmont Højskolen saunaen om til en cafe, og det var 

næsten med tårer i øjnene, at Ole Lauth kunne fortælle, at den gamle ovn blev smidt på 

lossepladsen. 

Ole Lauth fortalte om planerne for renoveringen af saunaen, som allerede vil starte op mandag 

den 4. maj. 

Planen er at vende saunaen, så der bliver indgang fra den side, som vender over mod 

toiletbygningerne. Der bliver 2 store vinduer i gavlen mod vandet så man kan sidde i saunaen 

og kigge mod Tunø og Samsø. Man fjerner den gamle murede skorsten, så saunaen bliver 

dobbelt så stor, som den er nu. Hvis det er muligt, vil der blive lavet overdækning mellem 

saunaen og toiletbygningen. Endelig vil man undersøge om det er muligt at få lavet toiletterne 

frostfrie, så de også kan bruges om vinteren. 



Efter planen vil renoveringen være færdig og den nye sauna klar til brug, når vi tager fat på en 

ny sæson til september. 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til Egmonthøjskolen for den positive modtagelse badeklubben 

har fået – og ikke mindst tak til personalet for det gode samarbejde. 


