
Hej Maj-Britt og saunaklubben Langsøbaderne 
  
Jeg håber, du/I havde en god aften til aktionærmødet og prisoverrækkelsen. 
  
Jeg sender hermed som aftalt billeder (vedhæftet) og indstillingstekst: 
  
Den nystiftede klub der er organiseret under Bigum Forsamlingshus har formået at få etableret/opført en 
helt ny og super lækker saunabygning ved kanten af Tjele Langsø. 
Sauna skal i efterårs og vintermånederne være nyt samlingspunkt for de utroligt mange vinter og 
helårsbadere der isæt i løbet af de seneste par år har fået deres gang ved søbadet i Bigum. 
Søbadet samler mange folk fra et stort geografisk område, og der kommer vinterbadere både fra Bigum, 
Vammen, Rødding, Lindum og Klejtrup, men også fra bl.a. Skals, Aarhus, Vinderup, Mammen, Viborg og 
mange andre steder fra. 
Tiden under coronanedlukningen og ikke mindst vinteren 2020/2021, der bød på masser af is på søen og 
gode muligheder for rigtig vinterbadning fik mange folk igang med at vinterbade.  
På det tidspunkt gik snakken lystigt om hvor fedt det kunne være med en sauna dernede så man kunne gøre 
oplevelsen ekstra skøn. 
En arbejdsgruppe gik videre med opgaven og fik søgt midler hjem til projektet og nu er den lækreste sauna 
næsten færdig og den 26/11-22 er der officiel indvielse af saunaen. 
Det er et kanon flot og ambitiøst projekt der er gennemført, og vi er rigtig mange der glæder os rigtig meget 
til mange gode stunder med nye og gamle bekendtskaber i saunaen og ved søbadet i Bigum. 
Jeg synes det store arbejde gruppen har lavet fortjener en hæder, da det helt sikkert vil danne base for nye 
bekendtskaber og relationer mens en fælles interesse for vinterbadning kan dyrkes. 
Som et ekstra plus kan sauna i sommer halvåret åbnes op og bruges som ly for fuglekiggere og andre 
besøgende ved søen." 
I skrivende stund er der ca. 50 medlemmer. Der forventes et maks. på 150-200 medlemmer, og det 
forventes at nås over de kommende par år.  
  
  
I dag lægger vi et opslag på Andelskassens Facebook-sider om prisuddelingerne. 
  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 
Du ønskes en rigtig god dag. 
  
Med venlig hilsen 
 
Maria Krogshede Bugge 
Kommunikationskonsulent - Danske Andelskassers Bank A/S - Kommunikation og marketing 
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