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Leder 
Af Arne Kjeldsen 
 
I et forsøg på at forbedre 
kommunikationen i foreningen, 
forsøger vi hermed at udgive et 
lokalforenings-blad i Danske 
Naturister Nord. 
 

Det er bestyrelsens ønske, at alle 
medlemmer får en større indsigt i, 
hvad der rører sig i foreningen. Det 
er vort håb at kunne udgive bladet 
en gang hvert kvartal med nyheder 
om aktiviteter, 
agitationstiltag, 
artikler om 
naturisme i ind- 
og udland, 
samt hvad der 
ellers er af 
interesse om 
naturisme. 

 

Mange af os, er sikkert optaget af 
at få adgang til mere information 
om, hvad der sker i lokalforeningen, 
men også hvad der sker i vores 
landsforening. Dette blad vil være 
en ny måde, hvorpå vi kan formidle 
nyheder der vedrører os alle, og 
som kan inspirere os til deltagelse i 
kommende arrangementer. 

 

 
 
 

 
 
Det er ikke kun medlemmer af 
bestyrelsen der kan komme til orde i 
bladet, idet der optages artikler fra 
alle medlemmer af foreningen.   
Der kan dog også forekomme indlæg 
fra andre uden for vores lokalforening.  
 
Så deltag med seriøse historier og 
fortællinger om naturisme, ferieture, 
arrangementer o.s.v. 
Fortællingerne/artiklerne må meget 
gerne være ledsaget af billeder så 

bladet ikke kun bliver 
med tekst. Sørg dog 
for at billederne er 
godkendte, hvilket vil 
sige at personerne 
der er på billederne, 
er indforstået med at 
billederne bliver 
bragt. 

 

Der skal dog også være plads til den 
alvorlige historie, for nogen gange kan 
det være nødvendigt, at få belyst det 
negative, for at få det ændret til noget 
positivt.  
 

Dog anmodes om, at indlæg der 
indsendes er i en sober tone. 
Redaktionen har bemyndigelse til at 
afvise indlæg der ikke lever op til god 
tone eller naturismens generelle 
regler. 
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Leder fortsat 
 

Bladet vil blive lagt ud på 
lokalforeningens hjemmeside og 
fordelt til alle interesserede 
medlemmer ved vores arrangementer.  
 

I øjeblikket er der ikke økonomi til at 
sende et eksemplar af bladet med den 
lave kontingentbetaling der tilgår 
lokalforeningen. 
Forslag til artikler eller færdige artikler 
sendes til lokalforeningens e-mail: 
nord@naturister.dk og deadline for 
historier til næste nummer af bladet 
er den 15. marts 2022. 
 
Hvad skal der ske i året 2022. 
Bestyrelsen har mange ting på 
”tegnebrættet”. 
Ud over vores nuværende og planlagte 
aktiviteter (nøgensvømning og 
wellness), forbereder vi at få afholdt 
et møde med campingpladsen i 
Aalborg som har en naturistafdeling. 
Såfremt vi kan få en acceptabel 
ordning med bl.a. dagsbilletter uden 
overnatning vil vi kunne afholde 
arrangementer på pladsen. 
 
Herudover planlægges forskellige 
agitationsmæssige aktiviteter. Det han 
f.eks. være et synligt samlingspunkt på 
stranden med et Beach flag, A-skilt 
m.v. med henblik på at komme i 
kontakt med evt. interesserede.  
 

 
 
Herved kan vi informere om naturisme 
i både Danmark, udland og specielt i 
Nordjylland. 
 
Der vil ligeledes være mulighed for at 
etablere flere forskellige spil som evt. 
vil kunne tiltrække et lidt yngre 
publikum. 
 
Bestyrelsen har desuden planer om at 
etablere en facebook gruppe kun for 
medlemmer. Her vil man kunne 
kommunikere med medlemmer, lave 
aftaler om at mødes på stranden o.s.v. 
Ligeledes vil bestyrelsen kunne 
informere om aktiviteter og andet 
som kun kommer medlemmerne ved. 
Dermed ingen indblanding fra 
udefrakommende. 
 
Vi har desuden planer om en 
agitationsfolder som kan bruges over 
for interesserede som gerne vil vide 
noget om vores forening. 
 
Ligeledes er en folder om strande i 
Nordjylland hvor man kan møde 
ligesindede. Dette vil være en mere 
udførlig del af det der i dag står på 
strandguiden. 
 
Fordeling af de to nævnte foldere er 
endnu ikke fastlagt. Det afhænger 
også af det økonomiske i 
fremstillingen og evt. distribution. 

 

 
 
Hjemmesider 
 

Der findes på internettet et utal af 
hjemmesider omhandlende naturisme / 
nudisme. Der er sider der markedsfører 

campingpladser, kurbade 
og wellness 
arrangementer, 
Herudover findes et  
stort antal sider for 
forskellige naturist-
organisationer og 

foreninger samt en del private sider.  
Der er på mange af disse sider interessant 
læsning lige fra oplysninger om naturisme 
generelt til ferieberetninger. 
Vi vil her på siden om hjemmesider anmelde 
nogle af disse. Hvis du skulle finde interesse, 
så tag et kig på siderne. 
 

Naturistguiden.dk 

Din guide til naturisme i Danmark – Camping, 
strand, natur og wellness mv. 

 
 

WEBSITE: Naturistguiden 
URL: www.naturistguiden.dk 
 

Dette er en hjemmeside med rigtig mange 
oplysninger om naturisme, camping og 
campingpladser, vinterbadning, nøgen i 
skoven, nøgensvømning og wellness m.v. 
 

Herudover er der en fane med Nøgne 
nyheder hvor der er henvisninger til et stort 
antal artikler, som medierne har skrevet om 
naturisme, nøgenhed og kropskultur.  

 
 
Der er ligeledes en side med links til 
campingpladser i ind- og udland, 
rejsebureauer, naturistforeninger, guider, 
personlige hjemmesider m.m. 
Der er således mulighed for at finde 
mange andre hjemmesideadresser her. 
 

Sundorf.dk   

 
WEBSITE: Sundorf 
URL: www.sundorf.dk 
 

Dette er en privat hjemmeside med 
mange informationer for campingfolket. 
Der er meget om tips og tricks, 
opfindelser og gode råd især hvis man har 
campingvogn. 
 

Der er dog også beretninger fra 
campingture i både Danmark og udland. 
Der er blandt andet en artikel om 
naturistcamping på Solbakken og Aalborg 
Naturistcamping som parret besøgte i 
2018. 
Også en artikel om Tranum Klit Camping 
hvor der er et afsnit for naturister er 
medtaget. 
 

Der er også artikler fra besøg på 
udenlandske pladser samt besøg på 
almindelige ”tekstil” pladser. 
 

Der er rigtig mange foto der ledsager 
artiklerne. 
 
Som nævnt er der også mange tips og 
tricks til campingvognen. Har du et 
problem med din egen campingvogn er 
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der måske hjælp at hente her  

Brainstormingmøde afholdt i oktober 2021 
 

Der kom på det afholdte brainstormingmøde mange forslag som bestyrelsen 

vil arbejde videre med. Det er bestyrelsens plan at udvikle en 

arrangementsmappe med alle de forslag man kan komme på. Her kan man så 

"plukke" aktiviteter som passer til årstid, medlemsinteresser, 

medlemssammensætning m.v. 

Lokalforeningsblad 

 
Fotokursus med nøgenmodel, 

fotokonkurrence 

 
 

 
Sæsonarrangementer 

(Sankt Hans bål, 

Halloween, Byg / flyv 

med drager, Lave 

juledekorationer, 

Høstfest m.v.) 
 
 
 
 

 
Nøgensvømning 

 
Foredrag om 

naturisme, 

blufærdighed m.v. 

 
 
 
 
 

 
Nøgenløb ved stranden 

Primitive campingture for 

børnefamilier 

 
 

 
Kano- og kajakture 

 

Lokal Strandguide 

Ferietur 
Sauna, Mobilsauna, 

Teltsauna 

 
Vinterbadearrangement 

Filmarrangement/-aften 
(Naturistfilm - feriefilm) 

 
Kropsmaling/Bodypainting 

vennævnte er en lille del af det der kom frem på brainstormingmødet. Det er  nu 

planen, at der skal laves et lille skrift til hvert enkelt emne,, således man ved 

hvad der gemmer sig bag ordet. Der skal laves materieloversigter, der hvor der 

skal bruges noget sådant, laves økonomiske oversigter da noget af det nævnte 

er ret kostbart o.s.v. 

 



 

Adam & Eva Wellness i Sæby 
Vi har i efteråret 2021 afholdt 2 Adam & 
Eva Wellness arrangementer sammen  
med Sæby Svømmehal.Det første blev 
afholdt i september og var fuldt booket, 
og med flere på venteliste. 
 
Foreningen har de sidste år forsøgt at 
udvikle disse wellness arrangementer  
med de aktiviteter og oplevelser som 
medlemmerne sætter stor pris på. 
 

 
 
En aften i Sæby Svømmehal starter  
oftest med en kort omgang 
vandgymnastik, hvorefter der serveres  
en let forret inden der åbnes for  
aftenens buffet. 
 
Menuen er tilrettelagt af  
cafépersonalet og tager udgangspunkt i 
sæsonen og tidens trend. Der er således 
altid rig mulighed for at forsyne sig med 
den gode mad og drikkevarer som 
sædvanligt er inkluderet i prisen.  
 
At drikkevarerne er inkluderet i prisen 
betyder, at når billetten er betalt, kan  
du lade tegnebogen blive hjemme. 
 
 
 

 
Efter middagen afholder  
Svømmebadets Gusmestre  
flere saunagus i de to 40 personers  
saunaer, hvilket sikrer at der er plads  
til alle. Der garanteres wellness til  
krop og sjæl. Til den afslappende  
musik er der tid til fordybelse og ro 
i sindet. 
 

 
 
Desuden er hele wellness afdelingen  
åben og til fri afbenyttelse.  
Her findes bl.a. et stort varmtvands-bassin, 
to boblebade, en klassisk sauna med 
duftolie, et dampbad med direkte adgang til 
”det kolde gys” som er et 14 graders 
koldtvands-bassin.  
 
På den udendørs terresse finder du desuden 
en udendørs finsk sauna, en 
koldtvandsbruser samt et udendørs relax 
bad. 
 

 
 

 
 

 
En Adam og Eva wellness aften er  
Med fokus på velvære! 
 

 Har du brug for at koble helt af 
 fra en travl hverdag og vende 
 underskud til overskud. 

 Hygge og god mad og godt  
selskab. 

   Trænger parforholdet til ny   
 opmærksomhed og gnist? 

  Mangler du en idé til en særlig    
          venindeaften? 

 Eller vil du bare have varmen  
helt ud i tæerne i en kold vinter? 

Disse wellness arrangementer 
gennemføres normalt  4 gange om året.  
To gange i perioden september – 
december og to gange i perioden  
januar – april. 

 

 

 
 

     I starten af 2022 er der således to         

     arrangementer: 

 
 Lørdag den 29. januar 2022 
 Lørdag den 02. april 2022 

 
      Det er muligt at tilmelde sig      
      allerede nu. Først til mølle 
      princippet anvendes. 
      Din tilmelding er først endelig  
      registreret når du har betalt, ikke   
      betalte billetter slettes to uger før  
      arrangementet. 
 

Tilbagebetaling foretages såfremt man 
framelder sig igen senest lørdag 14 dage 
før arrangementet. 
Når betaling er foretaget til 
svømmehallen modtages der ingen 
refusion da der er købt varer ind m.v. 

 



Generalforsamling 2021   

                                                  

Der har 10. oktober 2021 været  
afholdt generaforsamling i Danske 
Naturister Nord. 
 

Formanden gennemgik problemerne 
omkring afvikling af aktiviteter under 
corona pandemien. Der har således 
været aflysninger i både 2020 og  
2021. Dette var også årsagen til, at 
også denne generalforsamling blev 
afholdt så sent på året. 
 

Vi er nu ude af pandemien, og med 
mange vaccinerede skulle vi gene 
kunne gennemføre vore aktiviteter 
som før. Næste generalforsamling 
planlægges således afholdt i henhold  
til vedtægterne hvilket vil sige i første 
kvartal af 2022.  
 

Der blev gennemgået lidt om tidligere 
og nuværende aktiviteter som 
nøgensvømning i Sofiendal  
Svømmehal samt Adam & Eva  
Wellness i Sæby Svømmehal. Begge 
arrangementer gennemføres nu som 
før corona og fremgår af kalenderen 
der findes på Danske Naturister  
Nord´s hjemmeside. 
Bemærk: At der er indført en anden 
tilmeldingsprocedure til wellness 
arrangementerne i Sæby Svømmehal. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen er 
udsendt til alle medlemmer pr. mail og 
ligger på foreningens hjemmeside hvor 
det kan læses. 
 
Der var på generalforsamlingen et punkt 
på dagsordene om fremtiden for 
foreningen. Dette bestod i en ophævelse 
af samarbejdsaftalen med Danske 
Naturister således vi kom til at stå alene. 
 
Dette punkt gav anledning til en større 
diskussion og blev udskudt til næste 
generalforsamling. Der blev således 
afholdt en vejledende afstemning og 
forslaget udgik således af dagsordenen. 
 

 
 
 
 
 

Naturist Symbol 
 

Næsten alle naturistorganisationer og 
naturistforeninger har et symbol / logo 
der fortæller hvem de er. 
 

Der blev ved en afstemning blandt 
naturister fra hele verden i oktober  
2020 valgt et nyt naturistsymbol. 
Målet med dette er at kunne genkende 
naturister, selv når de er påklædt. 
 

Enhver person og organisation kan  
bruge naturistsymbolet gratis, og 
dermed vise deres positive holdning til 
naturisme. 
 

Om symbolet kan man bl.a. læse: 
 

-Hvorfor egentlig et naturistsymbol? 
 Fordi der ikke var noget. Det er meget     
 vanskeligt at genkende andre  
 naturister, når de har tøj på. Når man  
 ser symbolet på en bil, en cykel, en     
 T-shirt, en hjemmeside eller andre  
 steder, kan man se at her er en  
 naturist. Den perfekte start på en  
 samtale. 
 

-Hvad betyder det? 
 Med designeren Jacob Brauns egne  
 ord: ”Den enkle stregtegning skal  
 gøre det let at udarbejde mønstre til  
 broderier, vinylstickers m.v. Det  
 tofarvede design er enkelt nok at  
 reproducere, men gør det også  

 

 

 

 
muligt, at ændre til én farve om  
nødvendigt. 
Den forenklede bagkrop (baller og ben) 
bør være tydelig for ”de der kender til 
det”, men vil se ud som vand eller bølger 
for andre. Designet er neutralt hvad 
angår køn, race/hudfarve og sprog. De 
syv solstråler repræsenterer de syv 
kontinenter.” 
 

-Hvad var kriterierne for designet af  
 symbolet? 

 Et originalt design – gratis for alle 
i hele verden at bruge 

 
 Det må IKKE direkte kunne 

genkendes som noget, der har 
med naturisme at gøre. Folk, der 
ikke er ”offentlige” omkring det 
at være naturist, eller som bor i et 
mere usikkert land, skal føle sig 
sikre ved at bære det. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bliv medlem af  2. Du kan også udfylde blanketten 
Danske Naturister Nord  herunder såfremt du ønsker at blive 
  Medlem af Danske Naturister Nord. 
Såfremt du er interesseret i at blive  
medlem af Danske Naturister og  Du modtager straks efter indsendel- 
Danske Naturister Nord som sen besked om betalingsoplysninger. 
lokalforening kan dette lade sig gøre  
på en af følgende måder:  Det koster 300,- kr. at være medlem  
 af Danske Naturister såfremt du er  
1. Gå ind på Danske Naturisters  30 år eller derover. 
hjemmeside under fanen Bliv medlem.  
Udfyld indmeldelsesblanketten med For medlemmer op til 30 år (DUN)   
dine personlige oplysninger. Herefter  koster det 180,- kr. pr. år.  
vælger du medlemstype d.v.s. om du 
er over eller under 30 år.  Såfremt du ønsker at være medlem 
 af flere lokalforeninger gives der  
Herefter markerer du hvilken  kun 50,- kr. i rabat på kontingentet   
lokalforening du ønsker at være  til den første lokalforening.  
medlem af. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Indmeldelse i Danske Naturister Nord 

Fornavn*__________ Mellemnavn____________ Efternavn*____________ 
 
Adresse*__________________ Post nr.*_________ By*________________ 
 
Land*__________________ E-Mail*________________________________ 
 
Tlf. nr.______________ Mobil nr._____________ Fødselsdag____________ 
 
Køn* (Sæt kryds)   Dreng/Mand_____ Pige/Kvinde_____ Ikke defineret____ 
 
Årsskrift* (Sæt kryds)     Ønskes pr. post ____ Pr. mail____ Ønskes ikke____ 
 
Felter med * skal udfyldes 
Denne blanket sendes til: Arne Kjeldsen Ravnevej 19, 9440 Aabybro 

 


