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Kære/ærede medlemmer af foreningen 
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Sommerferien er – for mange af os – ved at lakke mod enden. 
 
Om ikke så lang tid vil den varme sol blive skiftet ud med vinterhalvårets blege udgave og Øresundets 
både koldere og vildere vand. 
 
Personligt holder jeg af vandet året rundt - sommer og vinter kan jo 2 forskellige ting. 
 
Det er SUNDT for KROP og SJÆL at komme i vandet – jeg plejer at sige at ”man aldrig fortryder en tur i 
vandet”. 
 
Sådan har jeg det hver gang, jeg har været i bølgerne – uanset hvor træt jeg er, eller hvilket humør jeg er i, 
kan en tur i vandet redde det hele. 
 
Jeg håber rigtig mange af jer har en rigtig dejlig ferie og nydt alt det gode en frie kan indeholde. 
 
I min ferie har jeg tilbragt noget tid på Island, hvor jeg har vandret og tilbragt meget tid med at udforske 
deres badekultur. 
 
På Island har man en lang og gammel tradition for at hoppe i vandet – både det smukke hav og de fjorde, 
som Island ligger midt i, og de rislende åer og søer, som er at finde overalt på øen. 
 
På Island finder du varme kilder og pools, både dem du ikke kan bade i, fordi vandet er for varmt, og dem 
du kan nyde i fulde drag. 
 
Island benytter sig af geotermisk opvarmning – ikke bare til husholdningsbrug, men også til velvære og 
sundhed, hvilket jeg fik lov til at afprøve. 
 
En eftermiddag sad jeg i et hus lavet af lavasten, hvor damp fra undergrunden virkede som et dampbad. 
 
Jeg har aldrig oplevet noget lignende – jeg blev siddende og indtog den fantastiske varme luft der blev 
fyldt i mine lunger – for mit eget vedkommende skabte oplevelsen en form for meditativ tilstand, en 
oplevelse, som man også kan finde i en sauna. 
 
Både i dampbad og sauna tvinges man til at skabe ro i sin vejrtrækning – og samtidig mentalt give helt slip 
på tanker og alt det der foregår i en travl hverdag – et lille åndehul. 



Efter dampbadet hoppede jeg i den kolde fjord og mærkede hvad varmen i dampbadet havde gjort ve min 
krop – kroppen kvitterede straks med alt det jeg kender som velvære, når man kommer fra varmt til koldt 
og omvendt. 
 
Min tur til Island har på mange måder givet mig endnu mere mod på at fortsætte det gode arbejde 
henimod etablering af saunafaciliteter ve Langebro – rejsen har vist mig at det ikke kun er mig og 
gruppens medlemmer som syntes at bade og gå til varmen er energigivende og livsgivende. 
 
En hel nation på 355.000 mennesker har på Island i over 1000 år benyttet denne kilde til velvære. 
 
For dem er det ikke en smart ny idé – nej – det er en etableret kultur, som også kan findes andre steder i 
Norden, særligt i Finland. 
 
På Island så jeg at deres faciliteter mange steder bliver kaldt SUNDLAUG – dette ord med dets 
fortolkningsmuligheder inspirerede mig til at tænke over en navneændring, sådan at ordet indgår i 
foreningens navn som ekstra 1. navn. 
 
Vi bader i ØreSUND og er en forening der igennem havbadning og - forhåbentlig i fremtiden – en sauna 
skaber velvære og SUNDhed – og så har vi både BROlauget og SUNDlauget. 
 
Jeg glæder mig til at høre hvad i siger om navnet – og jeg glæder mig til hvad efteråret vil bringe med sig – 
vi går en spændende tid i møde, som vil være med til at skabe vores forening og dens fremtid. 
 
Kommentarer kan sendes via Facebook Messenger eller per e-mail til bestyrelsen@havbad.dk 
 
 
Mange hilsener 
 
 
Maria Petersen 
Formand 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


