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 Kære Medlemmer,  
foran jer er ligger 4. nummer af Medlemsnyt.  

 
 
Vi afholdt den 1. mobil sauna event søndag, den 3. oktober 2019 mellem kl. 10.00 og kl. 17.00 - i 
noget af det smukkeste vejr og med en lige så smuk tønde-sauna på trailer-chassis, der var 
udstyret til perfektion og fungerede lige sådan.  
 
Bestyrelsens 5 medlemmer var næsten konstant på pladsen og kunne glæde sig over at i alt ca. 60 
personer fandt vej ned til Langebro - og uden at blokere adgangsvejen.  
 
Tak til alle jer, der gjorde dagen mindeværdig… 
 
 
Bestyrelsen kan med glæde meddele at medlemsskaren lige her og nu er på 1 1 1 personer – 
bestyrelsen takker igen for denne fantastiske opbakning. 
 
Husk at uden medlemmer er vi ingenting og har ingen som helst opbakning fra hverken sponsorer 
eller kommunalpolitikere. 

 
 
Det 3. åbne udviklingsplansmøde vedrørende Langebro afholdes onsdag, den 20. november 2019 
mellem kl. 19.00 og kl. 21.00 på Kulturhuset BØLGEN, Jæmtlandsvej 1, 3140 Ålsgårde  

Foreningens bestyrelse er tilmeldt / deltager.  

 

Mødet er åbent for alle, og man kan tilmelde sig ved sig ved at skrive en e-mail til fr. Lene Jensen, 

Helsingør Havne, dog senest mandag, den 18. november 2019 middag – Lenes e-mail er  

lej02@helsingor.dk.  

 

Efter at mødet er gennemført, vil der være en 21 dages periode for skriftlige indsigelser, før 

udviklingsplanen for Langebro kan præsenteres endelig – og først derefter kan bestyrelsen gå i 

gang med at gå i gang med skitser, byggetilladelser og sponsorer.  

 

Bestyrelsen har i den forløbne uge arbejdet med at få tilladelse til at afholde endnu en event på 

Langebro baseret på iSauna.dk’s mobile sauna.  

Det lykkedes: Vi har modtaget Helsingør Havne’s tilladelse til at gentage successen søndag, den 3. 

november 2019 mellem kl. 09.00 og 15.00 – igen med 1 times pause mellem kl. 12.00 og kl. 13.00.  



For nuværende er sponsoratet for saunalejen ikke helt på plads, men vor sponsor SWIMPONCH vil 

igen være tilstede med sit unikke produkt.  

Også denne gang vil vi kunne tilbyde sauna-gus celebreret af fru gus-master Gitte Holmen.  

Vi har besluttet at gen-igangsætte vort booking program via vor hjemmeside. Programmet vil 

indeholde 4 stk. sauna-gus sessioner a 30 minutters varighed fra kl. 09:00 til kl. 09.30, fra 09.30 til 

kl. 10.00, fra. Kl. 10.00 til kl. 10.30, og kl. 10.30 til 11.00 med 8 pladser i hver session. Programmet 

tillader ikke overbooking.  

Fra starten vil programmet være åben for både dem der allerede er medlem hos os, og for dem, 
der ”lurer” i vor Facebook-gruppe.   

 

Programmet forventes igangsat i slutningen af denne uge, men en meddelelse vil følge til alle 

medlemmer pr. e-mail, og cirka samtidig til Facebook-gruppen via vor opslag.  

Vi ønsker forsat at give vores medlemmer en gratis oplevelse, derfor vil vi heller ikke denne gang 

tage adgang for saunagus. Men vi vil i stedet for lade det være op til den enkelte om han eller hun 

har lyst til at bidrage med et beløb som sponsorat for dagens event. Vi er af den opfattelse at en 

masse bække små gør en stor Å. Så alle bidrag er velkommen, store som små. Vores Mobile- Pay 

har åben døgnet rundt 20 71 09 18 (Christian Hoffmann) eller til foreningens bankkonto i Spar 

Nord, Helsingør – konto-nr. 9056-1580111374. 

Bestyrelsen arbejder på at fortsætte disse mobile sauna-events igennem hele vinterhalvåret 2019/-

20 – her er der dog flere ting der skal falde på plads.   

 

Bestyrelsen glæder sig til at se jer den. 3. november 2019 på Langebro – som før er der nogen der 

sørger for lidt Varmt, og lidt Sødt… 

 

Med de bedste hilsener 

Bestyrelsen i ÅHH 
 
 
 
 
 

 


