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SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,

og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.

Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,

men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træ’r og tage,

en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,

mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,

og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,

så rig er årets sidste fl or:
oktobers offergave.

De røde æbler løsner let 
fra træets trætte kviste.

Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.

Når aftensolen på sin fl ugt
bag sorte grene svinder,

om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At fl yve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.

Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,

da slår bag falmet rosendragt 
dit røde hybenhjerte.
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GENERALFORSAMLING 2019
Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling

SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER 2019 KL.12.00

PÅ THORS MØLLE MED FORVENTET AFSLUTNING KL. CA. 14.30

DAGSORDEN

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Beretning 2018/19

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

5.  Indkomne skriftlige forslag (skal afl everes senest 8 dage inden generalforsamlingen)
(Bestyrelsen har et forslag til udvidelse af bestyrelsen endvidere er der et par forslag om ændring af love 
– jf. fremsendte forslag)

P A U S E

6.  Diplom til nye befarne vinterbadere

7.  Bevarer af ’Den Gyldne Kæde’ 

8.  Tillidsfolk i den kommende sæson – jf. foreningens love

9.  Valg til bestyrelsen – valg af revisor
 – Bestyrelsesformand Ole Holmer-Bretlau modtager ikke valg 
 – Bestyrelsesmedlem Ole Stjernholm Svendsen modtager valg (2år)
 – Bestyrelsesmedlem Runa Larsen modtager valg (2år)
 –  Eventuelt valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsens forslag under pkt. 5 om udvidelsen 

af bestyrelsen vedtages
10.  Eventuelt

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Deltagelse i Generalforsamlingen kræver ikke forhåndstilmelding. Men deltagelse i brunchen kl. 10 kræver 
forhåndstilmelding samt betaling af deltagergebyret på 150 kr,, jf. opslaget i klubhuset og udsendt mail.

Generalforsamling 2018 – 
Henning W. Jakobsen – vores 
nestor

Generalforsamling 2018 ... 
kys, kys ...

Midvinter – Mette Pia Persson 
holder sin inspirerende tale ...



Vikingeforeningen Generalforsamling 2019
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 18/19

4 2018/2019

SÆSONEN 2018/19

Bestyrelsen
Konstituerede sig på et møde søndag d. 9. september 
umiddelbart efter generalforsamlingen med Ole Hol-
mer-Bretlau som formand, Runa Larsen som næstfor-
mand, Flemming Hjortkjær som kasserer, Lone Mark 
med ansvar for tillidsfolk og Ole Stjernholm Svendsen 
som huschef. 

Ud over konstitueringsmødet har bestyrelsen holdt 5 
egentlige bestyrelsesmøder. Møderne holdes på skift 
hos bestyrelsens medlemmer. Alle møder indledes med 
fælles spisning, som giver et solidt grundlag for de ti-
melange drøftelser! 

Bestyrelsesarbejdet sætter også sine tydelige spor i 
mail-systemets ind- og udbakke. Derudover benytter 
bestyrelsen forsat den gammeldags men effektive me-
tode – nemlig personlig kontakt ved Ballehage! 

Udover saunaprojektet, som omtales i næste afsnit, 
har bestyrelsen brugt megen tid og haft mange over-
vejelser om, hvorledes vi skulle håndtere den voksende 
venteliste, samt hvordan vi strategisk skulle agere på 
baggrund af, at Højbjerg Gymnastikforening havde an-
modet forvaltningen om brug af vore faciliteter til vin-
terbadning, når vi ikke benyttede dem. 

Herudover tog bestyrelsen initiativ til en genforhand-
ling af huslejekontrakten.

Det lykkedes at fi nde en for foreningen tilfredsstillen-
de løsning på de omtalte problemer.

Den ene del af løsningen blev, at vi forøgede vort op-
tag af nye medlemmer ganske betragteligt:
• Umiddelbart efter generalforsamlingen d. 9. septem-

ber inviterede vi ca. 50 nye medlemmer – heraf 4 
tidligere medlemmer. 46 kandidater var dermed in-
viteret til introduktionsmøder i badehuset hhv. d. 16. 
og 23. sept. – kun 34 mødte op! 

• I oktober inviterede vi yderligere 30 kandidater – kun 
20 mødte op. 4 kandidater blev der lavet specialafta-
le med om en senere introduktion.

• I januar-februar havde vi igen introduktion af 20 nye 
medlemmer.

I år inviterede vi således i alt 100 kandidater, hvilket 
skal sammenlignes med nyoptaget det seneste par år 
på ca. 40 kandidater. 

Med denne voldsomme forøgelse af medlemsoptaget 
imødekom vi kommunens ønske om, at så mange som 
muligt af de vinterbadeinteresserede borgere kunne få 
glæde af faciliteterne ved Ballehage,

Bestyrelsen vurderer, at den ovenfor beskrevne 
handlingsplan – med indslusning af nye medlemmer i 3 
etaper – har givet en balance imellem en god indslus-
ning af / introduktion til nye medlemmer og det ”pres”, 
der er på foreningen via den lange venteliste.

Bestyrelsen har løbende holdt Aarhus Kommune v. 
Sport og Fritid orienteret om vores optag af nye med-
lemmer.

På bestyrelsens initiativ førte vi hen over nytåret for-
handlinger med Aarhus Kommune v. Sport og Fritid om 
en ny Huslejeaftale / Brugsaftale.

Baggrunden for initiativet var, at vi ønskede en be-
skyttelse af de betydelige investeringer, som forenin-
gen havde foretaget i Ballehage Søbad igennem de sid-
ste 3 år. 

I perioden 2016-18 har foreningen således investeret 
i alt 484.000 kr. i ny sauna, nyt køkken, et redskabs-
skur samt i varmestyring og i nye varmtvandsbehol-
dere.

Med fradrag af tilskuddet fra Anlægspuljen på 
172.000 kr. har foreningen derfor netto investeret godt 
340.000 kr. af egne midler i perioden 2016-18.

Forhandlingerne blev afsluttet med et tilfredsstillen-
de resultat, og bestyrelsen underskrev en Brugsaftale, 
der sikrer:
• Foreningen en passende erstatning i tilfælde af 

brand, stormfl od eller anden katastrofe – samt en 
passende erstatning i tilfælde af den utænkelige si-
tuation, nemlig opsigelse.

• Foreningens eneret til benyttelse af saunaen.

Den strategiske sammenhæng imellem det større med-
lemsoptag og den nye Brugsaftale er, at foreningen har 
fået cementeret sin eneret til brug af Ballehage til vin-
terbadeformål. 

Modydelsen for at få eneretten til vinterbadning ved 
Ballehage (underforstået: Sauna + klubhus) har så væ-
ret at give fl ere borgere mulighed for at vinterbade fra 
Ballehage via et medlemskab af vores fantastiske for-
ening,

Som skrevet, har bestyrelsen brugt megen tid på at 
drøfte ovenstående emner. 

Derudover har bestyrelsen brugt megen tid på at ”kig-
ge på sin egen navle” – forstået på den måde, at vi har 
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gennemgået alle de opgaver, som bestyrelsen er pålagt 
og gerne vil udføre til medlemmernes tilfredshed.

Konklusionen på vore drøftelser er blevet et forslag 
til generalforsamlingen i september om, at bestyrelsen 
udvides fra 5 til 6 medlemmer. 

Ændringen ønskes for at gøre det mindre belastende 
at deltage i bestyrelsesarbejdet og dermed også sikre 
en lettere rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.

Denne ændring vil nødvendiggøre et lovforslag til en 
ny §5, der beskriver bestyrelsens sammensætning og 
valgsekvens. Forslaget vil blive fremsendt til medlem-
merne i god tid inden generalforsamlingen d. 15. sep-
tember.

Endelig har bestyrelsen haft en drøftelse af eventu-
elle nødvendige tilpasninger af foreningens love – med 
baggrund i, at foreningen er vokset ganske meget det 
sidste par år, 

Drøftelserne er mundet ud i et par forslag til lovæn-
dringer, som ligeledes vil blive fremsendt til medlem-
merne i god tid inden generalforsamlingen.

Sluttelig har bestyrelsen kunnet glæde sig over 25 
års festudvalgets store engagement og kreativitet. Si-
den primo juni, hvor festplakaterne blev hængt op i for-
rummet, har vi dagligt kunnet glæde os over det mun-
tre festudvalgs påhit samt de humørfyldte kontrafejer 
af Albert Welinder, Anne Daa, Ann Mønster Frost, Alice 
Østergård, Jonna Toft og Runa Larsen.

Tak til festudvalget – vi er mange der glæder os til et 
brag af en fest d. 7. september!

Den nye sauna
Blev præsenteret for medlemmerne dagen før sidste 
års generalforsamling – altså den 8. september, hvor 
foreningen bød på ’boblevand’ og kransekage. Der var 
endvidere pyntet op med fl ag, som det ses på forsiden 
af dette års beretning. 

Der var ved den lejlighed mange roser fra medlem-
merne til den fl otte nye sauna bygget i lys asp, med 
listeloft og panoramaudsigt!

Så langt så godt!
For det viste sig, at vi havde et par indkøringspro-

blemer – dog ikke noget der tåler sammenligning med 
IC4-problemerne eller Aarhus Letbanes indkøringspro-
blemer! 

Overophedningssikringen blev nogle gange udløst – 
med det resultat at sauna-ovnen kørte med nedsat ef-
fekt. 

Vi eksperimenterede med forøgelse af kapaciteten 
på luftindtaget – vi skiftede HFI-anlægget – sidst men 

ikke mindst ændrede vi på styringstemperaturen med 
det resultat, at vi siden primo december ikke har haft 
problemer med ustabil drift.

Så også den historie endte godt! 
Saunagruppen blev dog noget overrasket over, hvor 

hurtigt loft over og væg bag saunaovn blev afsvedet.
Derfor blev der sat en hærdet glasplade op under lof-

tet over sauna-ovnen og på væggen bag sauna-ovnen.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i lukkeperioden 

/ sommerperioden vil reparere de afbrændingsskader, 
som saunaen fi k, inden vi fi k løst det problem via op-
sætning af glaspladen over sauna-ovnen! 

Vi ønsker kort og godt en reetablering af saunaens 
æstetik.

Mens vi gik og baksede med at få løst saunaens 
driftsproblemerne, kom jeg til at tænke på livskloge 
Piet Hein, der sagde:

”... det ville være godt, hvis det blev bedre ... Men det 
ville være bedre, hvis det blev godt ...

Det kan I så godt regne med……. Altså, at vi i bade-
sæson 2019/20 får en god og stabil drift af saunaen!

Badesæsonen
Igen i år har vinteren svigtet de gæve vikinger ved Bal-
lehage. 

Ingen af os har i den forgangne vinter-badesæson 
oplevet den fantastiske og ekstatiske fornemmelse af 

Saunaindvielse: Den røde tråd 
klippes over ...

Saunaindvielse: Forventningen er næsten ikke til at bære ...

Saunaindvielse: Niels Poulsen 
forklarer valget af materialer
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grødis ned ad ryggen med efterfølgende salsa af end-
orfi nerne i kroppen.

Sikken skuffelse!
Ikke alene er vi skuffet – vores selvforståelse som 

rigtige vikinger er alvorlig truet!
Vi er blevet frataget muligheden for at fortælle, hvor-

dan vi kæmpede os igennem snestormen ved Balleha-
ge og fi k hugget hul i isen for at få det daglige bad.

Den oplevelse må forblive en drøm.
Den fortælling, som vi kunne have fortalt, må forblive 

ufortalt – for en tid i hvert fald!
Isvinter fi k vi altså ikke!
”Kan vi fortsat kalde os en Vikingeforening?”
Vi må håbe, at vejrguderne i sæson 2019-20 vil re-

etablere vores selvforståelse som rigtige vikinger, der 
ikke går af vejen for at sikre det daglige bad, selvom 
Kong Vinter har lagt sin kolde hånd på Aarhusbugten!

Vinter Solhvervs Markering d. 21. december
Traditionen tro akkompagnerede Henrik Bredholt smukt 
på sin sopransaxofon først til ”Ballehages Midvinter-
sang” og afslutningsvis til ”Vor sol er bleven kold”.

Sopransaxofonen hjælper medlemmerne ganske me-
get, når de skal ramme tonen i vore traditionelle mid-
vintersange, Og formanden er tillige ganske fornøjet 
med de sprøde saxofontoner – for de ’skjuler’, at han 
nok synger en anelse falskt!

Og igen i overensstemmelse med traditionen blev der 
affyret en raket, som afslutning på midvintermarkerin-
gen. Det var igen vores huschef, der stod for affyrin-
gen. Ole Svendsen kan efterhånden det der med raket-
ter – for det blev igen en rigtig fl ot, smuk og vellykket 
affyring. 

Som noget nyt havde vi stillet fakler op langs gang-
broen. Det virkede stemningsfuldt – så det vil vi nok 
gøre igen!

Inden afsyngelsen af ”Vor sol er bleven kold”. og in-
den tændstikken blev sat til raketlunten holdt Mette Pia 
Persson en så spændende og tankevækkende tale, at 
den efter fl ere opfordringer blev lagt ud på vores hjem-
meside – hvor den stadig ligger ...!

Da enkelte af jer nok ikke har læst den, bringes den 
her i uddrag – så kan I jo læse resten på hjemmesiden 
...!

... ”Vi taler om Ballehage-Ånden – En særlig ånd i ba-
deklubben, som der værnes om – 

Noget der er indbygget i klubbens liv – Som nye med-
lemmer bliver introduceret til .

Ånd !? – Noget religiøst? 

Jeg henviser til Dalei Lama: ”Min religion er enkel, 
den hedder venlighed ” – Den kan vi vist godt tilslutte 
os ...!

Det handler om imødekommenhed, venlighed, nær-
vær ... 

Vi hilser, når vi møder hinanden ...”
”Hernede kan vi sænke skuldrene, falde i hak med 

os selv. 
Her skal ikke præsteres, ikke forbruges……. Vel der-

for vi igen og igen mødes her – oplever foranderlighe-
den i naturen – og den der helt spontane glæde ved at 
se solen stå op ...!

Der er masser af snak og latter – og nogle gange bli-
ver vi så ”slow”, at vi bliver helt stille, mens der går en 
engel gennem saunaen ...!

Vi er en klub med traditioner, der markerer årets 
gang. 

Og lige nu er vi samlet på årets mørkeste dag. 
Ved vendepunktet ...!”

På dette sted i talen ’springer’ Mette Pia Persson til 
Irland.

”For lige nu har en fl ok mennesker – lige som os – 
begivet sig ud i mørket for at samles og markere vinter-
solhverv på en helt særlig måde.

De skal til Newgrange – Et stort, imponerende sten-
alderanlæg / tempel med en gravhøj.

Den ældste bygning på jorden, siges det. Mere end 
5.000 år gammel. 500 år ældre end pyramiderne i Giza. 

Jeg besøgte den med en gruppe gode norske venner.
Man kommer til en 13 m høj, græs-beklædt, kuplet 

gravhøj – Een indgang – Guiden medbringer lys – ind i 
en 19 meter lang gang, bygget af fl ere meter høje sten 
med indgraverede symboler og stjernebilleder (Ori-
on). Inderst inde vider rummet sig ud til et gravkam-
mer. Man skal kravle over en forhindring for at komme 
derind – som for at markere overgangen til ’De Dødes 
Rige’. 

Stedet rummer en hemmelighed, der blev afsløret 
i 1960’erne, hvor man under en udgravning fandt et 
underligt rektangulært hul ovenover indgangen. Dets 
funktion?? 

Først senere opdagede arkæologerne – meget over-
raskende – at hullet, gangen og gravkammeret var byg-
get, så retningen passede præcist med den opgående 
sols stråler ved vintersolhverv.

Ved solopgang …. trænger et smalt lysbundt sig ind 
gennem hullet – videre ind i den lange gang og ram-
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mer gravkammeret – efterhånden oplyses hele rummet 
– det beskrives som ”dramatisk Illumination” ...!

Det hele varer 17 min. Så er det atter mørkt.
Vi blev helt tændte af den historie – af det gådefulde 

– ligesom mange andre er blevet
For hvordan har en fl ok lokale stenalder-bønder kun-

net skabe noget så stort og avanceret, som endda står 
intakt endnu?

Det har været en enorm opgave: 200.000 tons sten er 
blevet transporteret ...!

Har de brugt vogne? NEJ! – Hjulet blev først opfundet 
1.000 år senere ...!

Og de skulle placeres fuldstændigt præcist – uden de 
redskaber, vi ville have brugt i dag – det har krævet vi-
den, om astronomi, geometri mm ...”

Resten af Mette Pia Perssons spændende fortælling 
kan I læse på hjemmesiden!

God fornøjelse!

Rengøringsdag lørdag d. 27. april
Ca. 40 gæve Ballehagevikinger trodsede regnvejret og 
mødte op til rengøringsdagen.

Arbejdsholdet begyndte dagen med morgenmad – og 
så blev der ellers arbejdet ivrigt og effektivt frem til lige 
før middagstid. 

Der blev fejet, skovlet, pudset og spulet. Dagen for-
inden havde vi fået hjælp af en gravko til at fjerne sand 
omkring gangbroen. Den klarede forarbejdet på forbil-
ledlig vis, men på selve rengøringsdagen knoklede fl ere 
vikinger med at fjerne sand under gangbroen. På trods 
af det hårde arbejde og det relativt dårlige vejr var hu-
møret højt.

Resultatet af indsatsen var til at få øje på, og husche-
fen var ovenud tilfreds med arbejds-iveren og det synli-
ge slutresultat. Vores badeanlæg inkl. omkringliggende 
arealer + den store trappe funklede i den grad af ’ren-
gjorthed’, da rengøringsdagen var afsluttet.

Formiddagen endte med, at Eigil Dixen på vegne af 
Lone Verner Nielsen serverede en velfortjent frokost for 
de arbejdsivrige vikinger.

På trods af opslag, havde mange medlemmer igen i 
år glemt at fjerne badesko fra skorummet inden rengø-
ringsdagen. Det blev til 2 fyldte affaldssække, som de 
følgende dage blev ”gennemsøgt” af de glemsomme 
medlemmer…..!

På baggrund af erfaring fra de sidste par år har vi 
besluttet at ændre tidsrammen og indholdet af Rengø-
ringsdagen i 2020 således:

• Vi vil starte med morgenbord kl. 7 – påbegynde ar-
bejdet kl. 8 

• Der vil være mulighed for madforsyninger + øl & 
vand + frugt i arbejdsperioden

• Vi dropper frokosten. 

Det betyder, at de fremmødte medlemmer kan forlade 
Ballehage, når opgaverne er løst ...!

Vi håber, at den ændring i indhold og forløb af Rengø-
ringsdagen vil ’falde i god jord’ hos arbejdsdeltagerne 
...!

Sæsonafslutning søndag d. 19. maj
Flagene var hejst – og ganske mange medlemmer var 
stået tidligt op for at deltage i vores traditionsrige og 
festlige sæsonafslutning. 

Stemningen var høj – og vejret var fi nt! Så rammerne 
for en fornøjelig sæsonafslutning var ideelle. 

Traditionen tro indledte vi med at afsynge ‘I østen sti-
ger solen op’, akkompagneret af Henrik Bredholts sprø-
de sopransaxofon. 

Som noget nyt sang vi dernæst ’Dét min morg’n i 
paradis’. Sangen blev skrevet af Anni Steen Andersen 
i forbindelse med 10 års jubilæet i 2004.

Sangen er jo smuk – og et nyt, holdbart element er 
måske dermed blevet inkluderet i vores traditionsrige 
sæsonafslutning.

Efter de 2 sange holdt formanden en kort tale om for-
anderligheden ved Ballehage.

Rengøringsdag: Graveholdet i 
gang – masser af energi

Rengøringsdag: Højt humør 
hos graver Ole Bang

Rengøringsdag: Eigil tjekker 
om rengøringen er OK

Rengøringsdag: Gorm i gang 
– med Carsten, Ole, Kate og 
Marianne i baggrunden
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I stedet for en kort gengivelse af talen får I her tek-
sten til:

Dét min morg’n i paradis.
Melodi: Dream a little dream of me...

En tidlig vintermorgen
En stjerne blinker velkendt foroven.
I vandet – morild – Åh! If you please!
Det’ min morg’n i paradis.

I mørket høres stemmer.
Et klart ”God morg’n” – et smil jeg fornemmer.
En Ballehage-viking – præcis.
Det’ min morg’n i paradis.

Når jeg hopper ud i det dybe –
og kølige vand,
så mærker jeg kick’et,
som fylder – krop og forstand.

At fi nde stille glæde,
at dele den med andre til stede.
Til enkelthed og fred går min pris.
Det’ min morg’n i paradis.

”Smuk sang ikke sandt?” Den indfanger jo på forbilled-
lig vis stemningen ved dejlige Ballehage.

Efter de 2 sange og formandens tale var der igen, 
igen arrangeret ”afdansningsbal” til musikledsagelse af 
Klezmerduo.

Alle deltagere – undtagen Runa, der var forhindret 
på grund af sin brækkede fod – dansede muntert ud 
ad broen og tilbage igen med Klezmerduo i spidsen. 
Tilbage på stranden fi k vi instruktioner i fl ere varianter 
af kædedans. 

Medlemmerne var lydhøre ... og opsatte på at det 
skulle lykkes ... Og det gjorde det så ...! 

Humøret var højt under dansen, alt imens Ann-Mai 
spillede på harmonika og Henrik på sopransaxofon.

Efter kædedansen sang vi ’I Danmark er jeg født’ – 
også denne gang ledsaget af Henrik Bredholts klang-
fulde saxofon.

Vi afsluttede traditionen tro arrangementet med at 
sætte tænderne i det indkøbte morgenbrød og fi k ’en 
lille en til halsen’ til tonerne af kaffemaskinens lystige 
brygning!

Sankt Hans aften d. 23. juni
Aftenen blev på alle måder kontrastfyldt, når vi sam-
menligner med sidste års kolde, blæsende Sankt 
Hans-aften, som oven i købet var uden bål. Vi måtte 
nemlig nøjes med bålfade….. på grund af tørken!

Så var der mere Skt. Hans-aften stemning i år – det 
blev endnu en af de der uforglemmelige aftner ved Bal-
lehage ...!

Flot vejr – rigtig mange medlemmer var mødt op for 
at grille – endnu fl ere mødte op til bålet.

For i år havde vi rigtig bål – oven i købet et fl ot et af 
slagsen – og så med en rigtig heks, der hurtigt efter 
antændingen af bålet ’futtede’ afsted til Bloksbjerg.

Da ilden rigtig havde taget fat – og det gik hurtigt i år 
– sang vi ’Midsommervisen’ – og det gik jo også fi nt! 

Men ingen Skt. Hans ved Ballehage uden båltale. 
I år var det Albert Welinder, der igen velvilligt havde 

påtaget sig opgaven, og han havde humoren med som 
tro følgesvend i sin båltale, som ifl g. Albert:

 ”... blot er en tale, der holdes ved bålet ...”
Ifl g. Albert var talen en ’interaktiv tale’, dvs. talen var 

opstået ved at han havde gået i sin have og snakket lidt 
med sig selv!

Den interaktive tale bringes her i uddrag:
”Det der er rigtigt og gavnligt for miljøet, gør sjældent 

folk glade – tænk f.eks. højere benzinpriser ...!
Det holder også her: Kan I tænke jer et CO2-frit Skt. 

Hans-bål ...
Jeg kan ikke ...!
Taler derfor ikke om det, og I skal slet ikke tænke på det! 
I stedet: Dejlighed!
Tænk på den gamle Tuborg plakat, hvor Perikles stil-

ler spørgsmålet: ”Hvornår smager en Tuborg bedst?” 
Svaret var som bekendt: ”Hver gang!”

Og spørg så jer selv: Hvornår er Ballehage dejligst? 
Selvfølgelig: HVER GANG!”

”Når vi tænker på Skt. Hans tænker vi uvægerligt på 
Johannes V. Jensens Midsommersang:”

At sommer kommer og sommer lakker / så tit vi op-
lever det, vi takker”

Sankt Hans: Så er brændet sanket af Søren 2 x Ole, Henrik og 
Charlotte ... præmien var en kold øl
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Det ER ikke bare lige nu, men også at den heldigvis 
kommer igen til næste år ...

Lyset varer ved så længe, at min vinhandler siger: 
”Også sommerfest den 27.oktober (sommertid slut), så 
køb bare rigeligt ind ...!”

Albert refererer herefter til dagbladet Information – ef-
ter sigende den bedste avis til at lukke øl op med ... ! – 
som i 1990 bragte seks nye Skt. Hans-sange – de fem 
er glemte, men Inger Christensens ”Dejlighedssang” 
holder – den er underfundig og tegner et smukt billede 
af Danmark netop nu. 
Jeg har slæbt den rundt både her og der – bl.a. til her til 
Sankt Hans i 2010. Gentagelse skader ikke ...”

Den bringes her i uddrag: Dvs. vers 1 og vers 5

Dejlighedsang
Mel: Hvor smiler fager den danske kyst

Vers 1
Nu hænger jorden igen på skrå,
og det er sommer i verdensrummet.
Og solens stråler gør jorden blå,
den hviler henslængt og sorgforstummet,
imens den nikker 
mod himlens pol, 
og Danmark ligger forlist i sol.

Vers 5
Den onde lykke er god at ha’,
hvis vi sku møde det der er værre.
Den gode lykke kan ingen ta’,
hvis vi har delt den med fl er end færre.
Da har vi blandet
hvad før var spredt.
Da ligger landet som vi har redt.

Albert øste derefter af sin erfaring mht. bare at tage 
et enkelt vers af en sang – det kan nemlig gå grusom 
galt..!

”Engang til en festmiddag tog jeg vers fem fra ’Dejlig-
hedssangen’ som bordvers. Vi skulle jo gerne hurtigt til 
mad og vin…! Resultat protest fra deltagerne! 

Hvis vi nøjedes med uddrag, blev: ”Det var en lørdag 
aften” jo til:

”Det var en lørdag aften, jeg lagde mig på sengen, 
jeg elsker aldrig meŕ ” – og det er jo en ganske anden 
sang!

Jeg synes ikke Inger Christensen taber ved at udvæl-
ge et enkelt vers ...!

Netop vers fem giver vel essensen af Ballehage, til 
hverdag og til Skt. Hans-fest: ”Den gode lykke kan in-
gen tá  / hvis vi har delt den med fl er’ end færre.” ... ”

Efter Alberts tale skulle vi naturligvis synge ’Dejlig-
hedssangen’ – og belært af Alberts erfaringer sang vi 
naturligvis alle 6 vers – og det gik så fi nt, så fi nt!

I mit uddrag af ’Dejlighedssangen’ har jeg udover 
vers 5, som Albert fortolkede – også valgt at tage vers 
1 med, fordi jeg fi nder det både poetisk malende, fi nur-
ligt og humoristisk.

Jeg kan kun opfordre den nye bestyrelse til at over-
veje at inkludere Dejlighedssangen i vort sanghæfte.

Der lyttes koncentreret til Alberts båltale
Der grilles og hygges inden 
bålet Årets båltaler Albert Welinder

Flot og smuk aften
Bålet brænder fl ot og heksen 
er på vej til Bloksbjerg

Flot bål ...

Sankt Hans
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Kommunen
Bestyrelsen havde det årlige møde med Sport og Fritid 
d. 23. april. 

Der blev endnu engang udtrykt stor tilfredshed med 
vores vedligeholdelse af badeanlægget og vores sam-
arbejde i øvrigt.

Til mødet havde bestyrelsen udarbejdet en mangelli-
ste / ”ønskeliste”:

Hovedpunkter:
• Kontrol af trapper for ’grater’
• Maling af badeanlægget
• Øvrige punkter – udskiftning af rådne stolper og 

brædder, som vi udpegede for Sport og Fritid

Resultatet af mødet blev:
• Kontrol af trapper for ’grater’

• Problemet blev taget alvorligt af Sport og Fritid på 
baggrunde af vores beskrivelse af, at fl ere med-
lemmer havde fået små snitsår på trapperne. 

Så mandagen efter vort møde blev alle trappe 
afrenset. 

Resultatet af afrensningen var synligt – og vi hå-
ber dermed at have forebygget fl ere mindre be-
skadigelser, når der bades fra vores bro.

• Maling af badeanlægget
• Sport og Fritid kunne ikke love, at badeanlægget 

blev malet i år! 
• Rådskaderne 

• Har vi dog fået udbedret.

Triathlon klubben – Aarhus Havsvømning
Triathlon Klubben under Aarhus 1900 har vi også i år 
lavet en aftale med. Ifl g. aftalen kan triatleterne be-
nytte vores klubhus hver lørdag fra kl. 9.45 til kl. 12 i 
perioden 11. maj – 21. september.

Aftalen er godkendt af Aarhus Kommune v. Sport og 
Fritid.

Som noget nyt har vi også lavet en aftale med Aar-
hus Havsvømning, der benytter vort klubhus mandag 
aften fra 18.30 til kl. 20.30 i perioden 6. maj til 23. 
september.

Denne aftale er ligeledes godkendt af Aarhus Kom-
mune v. Sport og Fritid.

Formandsafslutning
Beretningen her er primært en beretning om årets gang 
ved Ballehage, men også en beretning om, at vores lille 
forening til tider møder væsentlige problemer, som skal 
søges løst til foreningens bedste, således at vi kan be-
vare og beskytte vores identitet og vore værdier.

I den mundtlige beretning på generalforsamlingen 
d. 15. september, vil jeg omtale en række af de em-
ner, som bestyrelsen også har brugt tid på, herunder 
overvejelser om hvilke konsekvenser det stigende antal 
medlemmer har for vores forening.

Uagtet de nye udfordringer er det væsentligt for den 
nye bestyrelse at beskytte ’Ballehageånden’ og fast-
holde enkeltheden i vort badeliv ved Ballehage.

Det må være hovedopgaven!.
Jeg vil overlade styringen af Ballehagevikingerne fan-

tastiske og harmoniske liv ved stranden til nye kræf-
ter, men fastholde min regelmæssighed i badningen – 
for fortsat at opnå den vederkvægende start på dagen 
– både med de stærke naturoplevelser og de gode og 
varme sociale kontakter – til tider udbytterige…. !

Jeg mindes ikke nogen morgen, hvor mit humør ikke 
var bedre ved afgang end ved ankomst til Ballehage.

Stedet har sin egen magi og sin egen betydning i vort 
daglige liv.

Som formand har jeg også glædet mig over, at vi har 
en velfungerende morgenbadeklub, hvor alle opgaver 
løses vha. frivillig indsats fra medlemmerne – og hvor 
der en parathed til at hjælpe, når der er behov for det!

Uden den frivillige indsats og specielt uden vore til-
lidsfolk havde vi ingen forening ... !

Personligt er de årlige rengøringsdage i april – de 
dage, hvor jeg fryder mig mest over at være medlem 
af vores forening. 

Det er bare en fornøjelse at være sammen med så 
mange energiske, positive og engagerede medlemmer.

Tak for det!
Vores forening sprudler af livskraft – og det skal til-

lidsfolk og frivillige have en STOR TAK for.
Slutteligt tak for mine 6 år som formand for vores 

livsbekræftende forening –  det har været et privilegium.

Ole Holmer-Bretlau
formand

Juli 2019
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Resultatopgørelse 2018-19 2017-18

Indtægter:

1. Kontingent 162.200 184.400

2. Ventelistegebyr 18.359 10.239

3. Pasning af bygninger og arealer 20.000 16.000

4. Tilmeldingsgebyr GF 2018 (GF 2017) 11.550 12.750

5. Egenbetalling 25 års fest 52.200

6. Egenbetaling skilte 481 0

7. Triatlon + Havsvømning (18/19) 1.600 630

8. For meget hensat skyldig el 0 7.500

9. Tilskud Anlægspuljen til saunaprojektet 22.079 150.000

Indtægter i alt 288.469 381.519

Udgifter:

1. Generalforsamling 2018 (GF 2017) – fortæring, beretning mv. 36.113 37.553

2. Gaver m.m. 1.657 1.331

3. Husudgifter 15.479 15.830

4. Bankgebyrer 420 420

5. Kontorartikler mm. 4.596 2.982

6. Midvinter, Sct. Hans +Sæsonafslutning + 25 års fest (2018/19) 9.913 10.907

7. El 22.500 29.579

8. Pasning af bygninger og arealer 20.000 16.000

9. Saunaprojekt 65.144 304.470

10. Diplomer og skilte til krus 481 277

11. Mødeudgifter 4.163 3.281

12. Forsikring 952 877

13. Telefon 630 631

Udgifter I alt 182.048 424.138

ÅRETS RESULTAT 106.421 -42.619

Balance pr. 31. juli 2019 Aktiver Passiver

Foreningskonto, Danske Bank 260.638

Skyldig el 0

Skyldigt depositum 0 0

Skyldig pasning af bygninger og arealer 0 7.000

Skyldig skilte 0 481

Skyldig saunaprojekt (12.500 kr.) + hensættelse reparation (15.000 kr.) 27.500

Hensættelse 25 års fest 105.000

Egenkapital pr. 31. juli 2019 note 1) 120.658

260.638 260.639

Note 1) Egenkapitalens specifi kation:

Saldo pr. 1. august 2018 134.237

+ årets resultat 106.421

- Hensættelser 25 års fest + sauna -120.000

Egenkapital pr. 31. juli 2018 120.658

Regnskabet er godkendt af foreningens bestyrelse samt revisor
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Endnu et år er gået med masser af oplevelser ved vores 
skønne strand.

Der har været den daglige rutine – med turen ned ad 
trapperne – skrive sig ind – hente badesko – klæde om – 
og så ud ad broen og ned i det kolde vand. Derefter i en 
varm sauna – omklædning og en kop varm kaffe eller te.

Men der har også været mange andre gode oplevelser 
hernede ved vandet. 

De gode snakke, de gode grin og Palle Blems utrætteli-
ge søde kommentarer om, hvor godt vi ser ud. Gorm der 
ofte tager kasketten af og hilser godmorgen. Tage og Ibs 
orange/røde outfi t, Ole C` dejlige morgenbrød om lørda-
gen, hvor gribbene sidder på spring i kaffestuen. Lenes 
fortvivlende leden efter sin shampoo, Gretes raske gang, 
Gerdas lyserøde kimono, Dagmars skønne latter, Ole for-
mands bålopsætning og Ole Svendens små fi nurligheder til 
gavn for klubhuset og os. Men også alle jer, der kommer 
med friske boller eller en lille fl aske for at fejre en eller an-
den livsbegivenhed blandt gode venner. 

Det gør det hele lidt hyggeligere. At starte sin dag ved 
Ballehage, giver ingen grund til klage.

Og nu tilbage til I tillidsfolk. Igen i år, har I præsteret at 
åbne og lukke hver eneste dag. Der er blevet ordnet fæl-
lesrum, vasket viskestykker, rengjort toilet, vasket sauna, 
indkøbt kaffe, opsamlet affald på stranden, fejet, taget bil-
leder, ordnet hjemmeside, sat hylder op, osv. 

Hvor er vi heldige med vores medlemmer i denne klub. 
Alle vil bare gerne det bedste.

Tusind tak til alle I tillidsfolk, der hver dag gør Ballehage 
til et rart sted at være. Uden jer, kunne vi ikke være den 
klub, vi er.

Kærlig hilsen Lone Mark
fra bestyrelsen

TILLIDSHVERV
Kære tillidsfolk

Sæsonafslutningen i billeder

Ann-Mai fra Klezmerduo giver dansedessiner

Og dansen går ...

Vi danser tilbage til fastlandet

Vi danser ud ad broen med Runa i forgrunden

Vi synger ’Dét min morg’n i paradis’

Og Ole Bang morede sig
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TILLIDSFOLK PÅ BALLEHAGE
2018-2019
ÅBNERE:
Søndag: John Jacobsen
Mandag: Ole Holmer-Bretlau og
 Dagmar Nybo Bretlau
Tirsdag: Hanne Toft og Peter Brøndum
Onsdag: Kristian W. Bonefeld 
Torsdag: Anne Mette Hvas og 
 Martin Bank Rasmussen  
Fredag: Lisbeth Hviid og Inge Thing
Lørdag: Rie Skytt  
Afl øsere: Gitte Aaberg

LUKKERE/HVERDAGE:
Mandag: Alice Amtkjær, Ingrid Bjerrum,
 Søren Søbye
Tirsdag: Mette Persson, Hardy Koch
 Anne Daa og Ann Mønster
Onsdag: Niels Poulsen og 
 Flemming Hjortkjær
Torsdag: Birte Jepsen, Ulla Solholm, 
 Helle Budtz og Marianne Jørgensen 
Fredag: Øyvind Simonsen og 
 Mette Christensen 
Afl øsere: Birthe Lind og Palle Blem

LUKKERE/LØRDAGE:
Hver 5. lørdag lukker:
Tove Engdal og Jens Christensen
Bente Nilsson og Nils Nilsson
Inger- Lise Frederiksen og Inge Bertelsen
Birthe Lau og Dorthe Andersen
Henrik Loftheim og Lis Justesen 
Afl øser: Tinne Bogø

LUKKERE/SØNDAGE:
Hver 5. søndag lukker:
Ole Christiansen og Poul Fasdal
Lise Mikkelsen og Jørgen Petersen
Ole Holmer-Bretlau og Dagmar Nybo Bretlau Henrik 
Dencker, Lone Helge og Torben M Jensen
Karin Munch og Tyge Nielsen

Afl øsere:
Minna Christensen og Ove Smedegaard

RENGØRING:
Rengøring af saunaen: 
Birthe Lau, Inger Holland, Susanne Hyldgaard og 
Niklas Thulin, Kirsten Vange Kjær, Dorthe Andersen, 
Alice Amtkjær, Karen Madsen, Brian York
Rengøring af toiletterne: 
Alice Østergaard og Helle Hebsgaard
Rengøring af kaffestuen: 
Bodil Blom og Lise B. Simonsen
Rengøring af forrum 
– herunder gulvvask og køleskab:
Lisbeth K og Birthe Lind
Vask af viskestykker og karklude:
Kirsten Houmann Magnussen

ØVRIGE TILLIDSHVERV:
Sommerarbejde:
Niels Konzack / Ida 

Fuldmåne badning:
Søren Sigaard

Medlemsfotografering:
Anders Kragh Jespersen/ Anders Fenger

Kaligrafi : 
Birgit Overgaard Olesen

Arkivar:
Gerda Clausen

Statistik:
Ole Bang

Webmaster:
Annette Holst-Hansen

Revisor:
Knud Bjødstrup Kristensen

Bestyrelse:
Formand: Ole Holmer-Bretlau
Næstformand: Runa Larsen
Kasserer: Flemming Hjortkjær
Huschef: Ole Svendsen
Tillidshverv: Lone Mark 

Suppleant: Frank Oxlund Rasmussen

Rengøringsdag: 
Ilse i gang 
med udluftning 
i kaffestuen

Rengøringsdag: 
Niels og Anders 
i gang med 
saunainventaret
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VIKINGEFORENINGENS LOVE
§ 1. Foreningens navn er ”Morgenbaderne ved Ballehage Søbad”, og 

foreningen har sit hjemsted ved Ballehage Søbad i Århus.

§ 2 Foreningens formål er at varetage og fremme interessen for vin-
terbadning ved Ballehage Søbad.

§ 3. Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand over 15 år.

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i september 
måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed 
og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag, som 
ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.

§ 5. Foreningens bestyrelse består af 5 personer: Formand, næstfor-
mand, huschef, kasserer og den ansvarlige for tillidshverv. De en-
kelte bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 
2 år ad gangen. Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges 
i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Bestyrelsen 
konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Forenin-
gens revisor er på valg i ulige år. Foreningen har 1 suppleant, som 
er på valg i ulige år. Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer, der 
har status som befaren vinterbader (bf).

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen 
måtte anse det for påkrævet, eller når halvdelen af foreningens 
medlemmer over for formanden fremsætter skriftlig begæring her-
om med motiveret dagsorden. På ekstraordinære generalforsam-
linger kan valg til bestyrelsen samt lovændringer ikke fi nde sted.

§ 7. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen sker ved op-
hængning af dagsorden på badeanstalten senest 14 dage før samt 
ved udsendelse af mails til de medlemmer, der har oplyst mailad-
resse 

§ 8. Bestyrelsen og de af den udpegede tillidsfolk udstyres med nøg-
le til badeanstalten j.v. Århus Kommunes brugsregler for forenin-
gen. Nøglen forbliver foreningens ejendom og skal ved udmeldelse 
samt ved ophør af tillidshverv tilbageleveres. Nøglen er personlig 
og må ikke udlånes.

§ 9. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsam-
ling. Kontingent for en sæson skal indbetales umiddelbart efter 
den årlige generalforsamling og senest 15. oktober. Kontingentet 
bør således ikke indbetales før generalforsamlingen er afholdt.

  Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, betrag-
tes som udmeldt. Det er herefter op til bestyrelsen at beslutte om 
genoptagelse kan fi nde sted.

§ 10. Regnskabsåret løber fra 1. august til 31. juli.

§ 11. Medlemmernes benævnelse sker i henhold til Ballehage Orden af 
Marts 1987, og diplom som befaren vinterbader kan udstedes ef-
ter 2 års regelmæssig vinterbadning i perioden fra 01.09 til 01.05. 
Diplomer kan overrækkes på generalforsamlingen, ved markerin-
gen af midvinter, eller ved sæsonafslutningen, efter bestyrelsens 
valg. Efter 20 års regelmæssig badning kan udnævnelse til fuld-
befaren vinterbader (fbf) fi nde sted og efter 30 års regelmæssig 
badning kan udnævnelse til mesterbader (mb) fi nde sted.

§ 12. Ballehage-Ånden vedligeholdes bl.a. ved, at medlemmerne på 
skift frivilligt påtager sig tillidshverv, der er nødvendige for den 
daglige drift. Det drejer sig om daglig åbning og lukning af klub-
huset, rengøring af sauna, toiletter og hus/kaffestue, fuldmåne-
badning, fl aghejsning mm. Man påtager sig tillidshvervet for en 
sæson ad gangen og det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for 
tillidshvervene, koordinerer opgaverne og udarbejder vagtplaner, 
så de foreligger til den årlige generalforsamling.

§ 13. Cafeterien ved søbadet har selvstændig økonomi uafhængig af 
foreningens økonomi, og evt. underskud kan ingensinde pålignes 
foreningen.

§ 14. Bestyrelsen meddeler sig til medlemmerne via foreningens op-
slagstavler samt ved lejlighedsvis udsendelse af mails til de med-
lemmer, der har oplyst mailadresse 

  Det er medlemmernes pligt at holde sig orienteret om opslag/
meddelelser. Det er medlemmernes pligt, at overholde de opsatte 
ordensregler på søbadet.

§ 15. Badning og færdsel på badeanstalten sker på medlemmernes eget 
ansvar. Fremmede må ikke indlades i badehuset uden et bestyrel-
sesmedlems tilladelse. Børn under 15 år har adgang i følge med 
en voksen.

§ 16. Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar 
over for generalforsamlingen. Foreningen tegnes af følgende hver 
for sig:

 1. Formanden i forening med kassereren
 2. Tre bestyrelsesmedlemmer i forening
 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt jf. tegningsreglerne.
 I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler til frem-

me af vinterbadning i Danmark efter generalforsamlingens beslut-
ning.

§ 17. Foreningen varetager traditionen omkring ”Den Gyldne Kæde”, og 
bestyrelsen kan hvert år på den ordinære generalforsamling ind-
stille et medlem som bevarer af kæden for det følgende år. Kun 
medlemmer, der har opnået status som befaren vinterbader, kan 
indstilles.

Disse love, der bygger på traditionen ved Ballehage Søbad, blev vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag den 10. september 1994 

på restaurant Thors Mølle i Århus. Lovene er senest blevet revideret på generalforsamlingen i september 2017. 

Vikingeforeningen

Morgenbaderne ved Ballehage Søbad
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1.  Vikingeforeningens love blev vedtaget på den 
stiftende generalforsamling lørdag den 10. 
september 1994. Lovene er gengivet i Årsbe-
retningerne og kan endvidere fi ndes på 
foreningens hjemmeside.
www.ballehageviking.dk

 9.  Orden og renholdelse af Ballehage Søbad på-
hviler foreningen og dermed alle medlemmer. 

     Vær opmærksom på at det er alles ansvar 
at brygge kaffe/the, samt at der er selv-op-
rydning i kaffestuen.

     Se i øvrigt Ballehageprotokollen for over-
sigt over tillidsfolk.

2.  Åbningstider gældende for hele året er hele 
ugen fra 6 til 8.30, lørdag og søndag dog til 
9.30. Alle medlemmer skal medvirke til at 
overholde disse tider.

10.  Al omklædning til det daglige morgenbad  
skal foregå i kabinerne – ikke i badehuset.

3.  Cafeterien på stedet har sin egen økonomi 
uafhængig af foreningen. Vil du nyde godt af 
serveringen her, skal du træffe aftale med Ca-
feteriebestyreren.

11.  Badetøfl er kan opbevares i badehuset, men 
alt andet grej skal medtages til det daglige 
bad. 

4.  Telefonen i badehuset er kun til korte og nød-
vendige samtaler. 

12.  Du skal holde orden i badetøfl er og bademåt-
ter, og du skal regelmæssigt skylle dine bade-
tøfl er fri for sand.

5.  Meddelelser fra bestyrelsen sker ved opslag på 
tavlen ved den gamle sauna samt pr. mail til de 
medlemmer, som har oplyst mail-adresse.

13.  Du er velkommen til at medbringe en gæst til 
Ballehage Søbad – men kun én gang. Deref-
ter må der søges om optagelse via Venteli-
ste-proceduren beskrevet på vores hjemme-
side: www.ballehageviking.dk

6.  Klubbens opslagstavler er til meddelelser, som 
vedrører foreningen og dens liv – ikke til rekla-
me for diverse begivenheder ude i ”det virke-
lige liv”. Lad gøremål og interesser hvile, me-
dens du er på Ballehage – koncentrér dig om 
badet, lad sjælen få sin stund. 

14.  Hunde må gerne medtages til Ballehage Sø-
bad; men hunde må ikke komme ind i bade-
huset samt i saunabygningen.

7.  Bestyrelsen modtager alle synspunkter m.v. 
fra medlemmerne. Men det skal ske i skriftlig 
form.

15.  Mad og drikkevarer må ikke medtages i sau-
na – med undtagelse af vand.

8.  Med ganske få undtagelser overlader besty-
relsen gaver, hilsner o.lign. fra medlemmer til 
medlemmer ved jubilæer, fødselsdage, sygdom 
og død til medlemmernes egen varetagelse.

16.  Foreningens love og bestyrelsens beslutnin-
ger samt ovenfor anførte punkter skal følges 
af ethvert medlem af foreningen.

Højbjerg i maj 2018

HUSORDEN PÅ BALLEHAGE
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CAFETERIEN 
I DET FORLØBNE ÅR
Som bekendt lever Cafeterien sit 
eget liv, uafhængig af foreningen 
og med selvstændig økonomi.

Princippet for Cafeteriens drift 
er enkelthed, sådan at forstå, at 
der indkøbes remedier, som Ca-
feteriens brugere kan anvende til 
brygning af varme drikke, som kan 
nydes efter badet. 

Der indkøbes kaffe af forskellige 
mærker, afhængig af indkøbssted 
og gode tilbud – Cafeterien rutter 
ikke med pengene. Desuden ind-
købes forskellige teer: Marcussens 
Universalte og to slags gode teer 
fra Perchs Tehandel, pt. Keemun 
og Panyong (te-drikkene forkæles 
lidt). 

De friske morgenåbnere står hel-
digvis – og mange tak for det – for 
brygningen af den første portion 
varme drikke, og derefter er det op 
til de fremmødte at hjælpes ad med 
brygningen.

Betaling foretrækkes via Mobi-
lePay 2345 7654 – det er enklest 
og mest sikkert. Kaffeglasset ved 
Fremmødebogen kan dog indtil vi-
dere også benytte – det er endnu 
muligt at veksle kontanterne. 

Medlemmer, der nyder de varme 
drikke, skønner selv, hvor meget og 
hvor tit de betaler.

Cafeteriebestyreren vil gerne 
rose de betalende medlemmer for i 
stort omfang at benytte MobilePay 
– og for at indbetale for længere 
perioder af gangen. 

I skrivende stund (30.6.19) ser 
økonomien ganske fi n ud – kas-
sebeholdningen er på 1.538 kr.

Så mon ikke Cafeterien også i 
det kommende år kan komme med 
nogle små overraskelser, især i de 

mørke vintermorgener. Det plejer at 
blive påskønnet. 

Cafeterien har også lige bidraget 
til at fi nansiere indkøb af ny kaffe-
maskine.

Tak til alle for endnu en god sæ-
son – en speciel tak til Ingerlise for 
indkøb af små mælk.

Og velkommen til de nye brugere 
af Cafeterien i den kommende sæ-
son. 

Spørg endelig, enten mig eller 
andre erfarne badere, hvis du er I 
tvivl om noget.

Skulle du i den kommende sæson 
opdage en akut mangel på kaffe, te, 
poser til brygning af samme, mælk 
eller sukker, på grund af Cafeterie-
bestyrens fravær eller uopmærk-
somhed, er du meget velkommen 
til at foretage et indkøb – læg blot 
en seddel i kaffeglasset eller send 
en SMS til mig på tlf. 2345 7654 – 
og lad eventuelt udlægget være din 
betaling for en tid. 

Husk enkeltheden – nyd godt 
af de varme drikke og hjælp med 
brygningen.

Cafeterien ønsker alle en god sæ-
son 2019/2020.

Mange varme morgenhilsner 
fra Lone Verner Nielsen, 

Cafeteriebestyrer
MobilePay: 2345 7654

Den Gyldne Kæde 2018 
– Anders Fenger Eriksen

Den Gyldne Kæde 2018 
– Niels Poulsen
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FREMMØDEOVERSIGT

Vi er tilbage.på et antal årlige bad på mellem 16. – 
17.000. Den faldende trend fra de seneste 3 år er vendt 
med en stigning på hele 11% i forhold til 2017/18, som 
dog var ualmindelig dårlig pga. en våd september 
måned og en pivkold februar/marts med østen-
storm og overisning af broen. Det er blevet til 
samlet 16.360 bad mod 14.726 sidste år. I lyset 
af, at vi samtidig har øget medlemsantallet fra 
458 til 533 kunne vi måske være nået endnu hø-
jere op, men det er altså ikke sket.

Med det øgede medlemstal og samme bade-
aktivitet fastholder vi lige akkurat fremmødepro-
centen på13%, når vi sammenligner med 17/18, 
Modsætningsvis har de seneste år vist et frem-
møde på 15-16%. I foreningens tidlige år præste-
redes fremmøde på 30% og derover.

De morgenfriske daglige badere har i gennem-
snit udgjort 60 personer, mens de (næsten) lige 
så morgenfriske weekendbadere i gennemsnit har 
udgjort 82. På dagsbasis er det ikke let at konsta-
tere, at vi er blevet fl ere medlemmer. Tallene har 
ligget på aktuelle niveau gennem fl ere år. 

Den højeste tilslutning var en fødselsdagsgave 
til statistikeren, idet der lørdag den 3. november 
var 123 ude at bade. Også vintersolhverv – fredag 
den 21. december – tiltrak som sædvanligt, man-
ge til musik, dans og taler – 107 badende mod 96 
i 2017.

Vintervejr har det jo været så som så med i 
denne sæson – vandtemperaturen har ikke været 

lavere end -1 oC i en periode omkring 
månedsskiftet januar/februar, hvor de 
få heldige kunne få lidt fornemmelse 
af grødis. 

Den laveste lufttemperatur blev målt 
til -7 oC den 20. januar. Begge tempe-
raturer er målt kl. 6 om morgenen. 

Laveste antal badende er traditionel 
den 1. januar. I år er ingen undtagelse. 
1. januar var kun 10 i vandet. 1 mere 
end 1. januar sidste år. 

Fuldmånebad. Tilslutningen til bad 
i fuldmånens skær er for tredje år i 
træk faldet. Antallet af badende pr. 

gang har varieret fra 4 til 18, med den hø-
jeste deltagelse tidligt på sæsonen.

Statistik v. Ole Bang

I fi guren ses vand- og lufttemperatu-rer sammen med antallet af badende. 
Det er temperaturer på venstre akse og antallet af badende på højre akse.
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GENERALFORSAMLING 2018

MUNTRE ØJEBLIKKE VED BALLEHAGE
uddrag af de mange ...

Thors Mølle

’Sauna-holdet’ - Anders, Ole og Niels

... der lyttes ...

En svale har sat sig til hvile i Lone Marks hår

Sæsonafslutning – Og musikken spillede

Sæsonafslutning – Og ... Ih hvor dansen går ...
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Rengøringsdag: Graverne Bent, Ole og Mogens 
tager et lille hvil

FORÅRSRENGØRING

’Graver’ Knud’Graver’ Flemming

’Graver’ Bent ’Graver’ Michael ’Graver’ Carsten ’Graver’ Birte

’Graver’ Pia

Ingere-Lise i højt 
humør i gang med 
saunarengøringenGorm og Ole – Højt humør trods regvejret
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Tekst:  Lone Mark, Lone Verner Nielsen Ole Bang og Ole Holmer-Bretlau

Fotos:   Anders Fenger Eriksen, Irene Pilgaard, Thomas Stjernholm Svendsen 

og Ole Holmer-Bretlau 

JYLLAND MELLEM TVENDE HAVE
Jylland mellem tvende have

som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave

inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor,

her, hvor ørknens luftsyn bor.

Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet

løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens sand.

Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, besé den lidt:

Lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.

Skynd dig, kom! Om føje år
heden som en kornmark står.

Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen fl yve vil;

Hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten fl yver over hav,

gæster her prins Hamlets grav.

Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,

fremtid folder ud din magt;
Havet af sit fulde bryst

synger højt om Jyllands kyst.


