
          

 

 

 

Læs mere i programmet på www.kyndelmisse.dk og  facebook.com/Kyndelmisse 

 

Kyndelmisse Lysfest i Sorø den 28. januar 

2017 kl. 17 - 22 

 

 

Kære Vinterbadeklubber, 

Kom til Sorø, få et vinterbad og en fantastisk aften! 

Sammen med de øvrige søsportsforeninger i Sorø sætter vi lys på vores aktiviteter ud fra det vi har til fæl-
les, nemlig vandet. Deraf den ene del af titlen på arrange-
mentet – Vild med vand. Men hvordan sætte lys på vandet i 
vintertid? Ud over vinterbadning er det jo småt med sø-
aktiviteter som vi kan dele med andre sådan en mørk vin-
teraften. Jo, svaret er, at vi har søgt og fået midler til at vise 
en balletforestilling der foregår på vandet – ud for vores 
klubhuse. Deraf Vild med dans som den anden del af titlen 
og dermed er overskriften på vores arrangement:  

Vild med vand – vild med dans 

Det er naturligvis VINTERBAD: Bad & Sauna 17:00-
20:30. Medbring træsko eller lignende, badetøj, håndklæde 
og gerne en badekåbe. Vejen til vandet bliver ledt af lys og 
levende fakler på broen - det kan kun blive en fantastisk 
varm, kold og smuk oplevelse. Book eventuelt tid på for-
hånd på mail: else@friis.info, så er du sikker på at få plads. 
Der serveres varm suppe til alle der har været i vandet 

Vi har meget mere at byde på 
Som appetitvækker kan oplyses, at der udover vinterbad og 
ballet på søen er over 40 arrangementer i midtbyen, her-
iblandt Flame show på plænen foran Sorø Akademi, en forunderlig illumineret nattehave, anderledes lys-
sætninger rundt i byen, rundvisninger i lys og mørke, fakkeloptog og meget mere. 

Det er en aften hvor byen står på den anden ende. Alle byens kulturinstitutioner er åbne, men forretnin-
gerne er lukkede, og det er således ikke et kommercielt arrangement, hvilket er helt bevidst. Vi profilerer 
kulturen denne aften og laver et attraktivt programt for børn og voksne, der er en større by værdig. 
Hvis man bliver sulten er der udover de almindelig restauranter Mette Maries køkken 
(www.mettemarieskoekken.dk) i Roklubben – husk: bestil bord hos Mette Marie på mobil 28 91 49 72 

Med venlig hilsen   

Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt 
Følg os på Facebook/ Sorø Vinterbadeklub - Hold hovedet koldt 

Spørgsmål kan stilles til Inge Juhl 2220 6417 – efter kl. 16 

 

Billedet her er fra Botanisk have i København i oktober 
2014 
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