Nyhedsbrev juni-juli 2018
Hvilken start på sommersæsonen. Højt solskin, varme og masser af gæster og 64 kvadratmeter ny Vestbro.
Og sandelig også et bademodeshow og stavgymnastik mm. Det var travle 14 dage for personalet, men vi
nød de mange glade besøgende. Og skal man tro meteorologerne har vi mere godt sommervejr i vente.
Undervejs har vi haft problemer med internettet, som kom og gik hen over dagen, så vi fx lige pludselig ikke
kunne modtage betalingskort. Det skabte køer ved kiosken, og det beklager vi. TDC har fundet årsagen til
fejlen, så forbindelsen forhåbentlig vil være stabil fremover.
Sommerfest den 23. august
Torsdag den 23. august skal I sætte et STORT kryds i kalenderen. Her afholdes årets Sommerfest på
Søbadet, og vi håber og tror selvfølgelig på dejligt vejr.
DJ’en Joakim Hediger kommer igen i år sammen med saxofonisten Christian Lydeking Hermansen og spiller
for os fra kl. 19-23.
Kiosken sælger denne dag – udover det sædvanlige udvalg – fadøl (25 kroner) og hele flasker vin
(rødvin/hvidvin/rosevin til 85 kroner).
Adgang til arrangementet sker gennem lågen med brik og – hvis du har en gæst med – gæstekode. Det vil
sige helt som på normale dage. Så tag familien med og kom med jeres madkurve til en hyggelig aften på
broen.
Ved indgangen udleveres fra kl. 18 en billet – Søbadet giver nemlig det første glas - som kan veksles til et
glas vin/fadøl/sodavand. Fra samme tidspunkt er hele anlægget at betragte som fællesbad.
Facebook-gruppe for Søbadets medlemmer
Der er nu over 700 medlemmer, der har valgt at tilmelde sig Søbadets Facebook-gruppe. Her er mulighed
for indbyrdes og åben dialog om forhold på Søbadet, der måtte have en fælles interesse. Hvis du er
interesseret, kan du også via linket: https://www.facebook.com/groups/charlottenlundsoebad/ blive
optaget som medlem af gruppen.
Støt op om Gentofte UNICEF By og styrk børnene i Østgrønland
Gentofte Kommune er UNICEF By i 2018 og står i spidsen for en indsamling til fordel for UNICEFs arbejde.
Samtidig sætter kommunen året igennem fokus på FN’s børnekonvention.
Årets indsamling er øremærket UNICEFs indsats for børnene i Østgrønland, hvor sociale problemer er
særligt udtalte og er med til at præge børn og unges opvækst. Man kan støtte enten som virksomhed eller
som privatperson gennem direkte bidrag eller ved at lave arrangementer, der støtter op om den gode sag.
Søbadets bestyrelse synes, at det er et rigtig godt og vigtigt projekt, som mange medlemmer forhåbentlig
har lyst til at bakke op.
På www.unicefby2018.dk og Facebook kan du læse mere om projektet, og om de mange muligheder der er
for at være en aktiv del af UNICEF By og styrke Grønlands børn.
Søbadets medlemmer ønskes hermed en pragtfuld sommer. Vi håber at se så mange som muligt til
sommerfesten til august.
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