Nørreskovens Vinterbader ved Løjt Kirkeby
Ideen med en mobil sauna.
Jeg og 3 andre vinterbadere har gennem flere år badet sammen om vinteren ved enden af
Sandskærvej ved Løjt Feriecenter.
Efter et besøg ved vinterbaderne i Aabenraa, Vikingerne, hvor jeg prøvede deres sauna og hørte om
deres udbygningsplaner, fik jeg ideen til at bygge en mobil sauna, der kan trækkes efter en traktor,
til os selv og starte en forening. Den vil ikke kræve byggetilladelse og heller ikke en stor sum penge.
Så for 3 år siden startede jeg med at købe saunaovnen i Silkeborg som kører på træbrænde og
derefter købte jeg en gummivogn ved en landmand.

Derefter gik jeg i gang uden tegninger, kun med et billede i mit hoved om, hvordan den skulle se ud,
når den var færdig. Hver gang jeg fik sparet lidt op, købte jeg nye brædder og skruer til den. Vognen
blev dog dyrere som beregnet og byggeriet kom derfor til at gå over 3 år inden den blev færdig.
Byggeprocessen var dog også besværlig og jeg var ude for den ulykke, at midt i processen væltede
en storm vognen, og ødelagde skelettet, så jeg måtte bygge den op igen.

Men 2016 havde jeg besluttet mig, at den skulle blive færdig, og den 31. december 2016 rullede vi
den ned til stranden til afprøvning. Vi 4 vinterbadere fra Sandskærvej afprøvede den, og
minsandten om den ikke fungerer efter hensigten.

Heldig nok fordi den 1. jan. 2017 havde foreningen Nørreskovens Vinterbader inviteret til
Nytårsbadning, hvor 12 medlemmer deltog. Vi fandt ud af at der er plads til 11 bader af gangen og
en måtte derfor vente udenfor til der var plads! Efter badet fik alle et fortjent glas champagne, og
vognen er nu brugbar.

Derfor er der nu inviteret til indvielse af foreningen Nørreskovens Vinterbader den 8. januar fra kl.
9.30 ved Revlen for enden af Sandskærvej forbi campingpladsen, der foregår det.
For at gøre dagen hyggelig tænder vi bål op ved stranden og har kaffe på kanden og varmer
æbleskiver over bål.
Alle er velkommen, men hvis I vil bruge saunaen, så tag 2 håndklæder med.
Et medlemskab koster 250,- for livstid og brug af saunaen koster 25,- pr. gang.

Med venlig hilsen
Jørn Matzen
Sandskærvej 119, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Følg os på Facebook: Nørreskovens Vinterbader

