
Arrangør: Bagenkop ALTID i  Bevægelse i samarbejde med Bagenkop Kro, 
Shores Langeland, A.H. Riise og Svendborgsund Bryghus

Kære vinterbadere

Nyhed! Bagenkop Vinterbaderfestival afholdes for første gang i 2022. Kom til det hyggelige 
gamle fiskerleje beliggende i fantastisk natur på Sydlangeland og hop i bølgen blå med os den 
sidste weekend i februar, 2022. Vinterbadere og frivillige fra klyngen af fællesskaber i Bagenkop 
- Bagenkop ALTID i bevægelse - har nemlig arrangeret en herlig weekend til glade 
vinterbadere fra hele Danmark. 

Vi skal både til ’Icebreaker’ sammenkomst, ølsmagning, et fantastisk foredrag med eventyrer 
og naturfotograf Henrik Egede Lassen, til herlig fest med priskåring af Årets Badehat og en 
overdådig fiskebuffet fra Bagenkop Kro samt toner fra Langeland Allstars som vil kunne lokke 
enhver ud på et dansegulv. Alt dette og meget mere for en deltagerpris på kun 695,-

Badningen foregår fra vores skønne sandstrand og der vil være telte til omklædning. Se mere 
på programmet på næste side. Vi glæder os til at se jer! 

Tilmelding: bagenkopvbf@gmail.com
Betal ved tilmelding på kontonr: 0860 3531121006
Kontoadministrator er foreningen Bagenkop By- & Havnefest

Indkvartering: Vi har skaffet rabat på værelser ved Bagenkop Kro. Send bookingforespørgsel på 
mail@bagenkopkro.dk og skriv Bagenkop VBF i emnefeltet. Dobbeltværelse (for to pers) med morgenmad 600,-
per nat. Enkeltværelse med morgenmad 400,- per nat. Fredag aften egenbetaling på aftensmad. 

Sommerhuse kan lejes på: www.novasol.dk www.dancenter.com www.airbnb.com www.feriepartner.dk/fyn

Bagenkop Vinterbaderfestival er på Facebook: https://www.facebook.com/events/262780861826407

INVITATION til BAGENKOP VINTERBADERFESTIVAL 
25 – 27 feb. 2022 

En herlig nyhed, deltagelse kun 695,-

Den Gamle 
Fiskerhytte



Bagenkop Vinterbaderfestival 25 – 27 feb. 2022 
PROGRAM – en skøn weekend for kun 695,-

Fre 25/2
Kl. 19.30 – ‘Icebreakermøde’ for vinterbaderdeltagerne på Bagenkop Kro. Velkomsttale v. 
arrangørerne fra Bagenkops foreningsildsjæle. Uddeling af program og så skal vi smage skønne 
øl fra Svendborgsund Bryghus – ejer Bo Abelgren Ehlers fortæller om brygningen.

Lør 26/2
Kl. 08.30 – Opvarmning hvorefter vi hopper i bølgen blå og modtages med suppe, 
Frømandsrom og ingefær shots tilbage på land. 

Kl. 11.00  – 14.00 – Vi mødes i Bagenkophallen til et spændende foredrag med eventyrer og 
naturfotogaf Henrik Egede-Lassen. Titlen er: ‘Hvis Jeg Overlever Det Her, Bliver Det en God 
Historie’. I pausen serveres en ægte ‘Bagenkopper’ (den Sydlangelandske version af en ultra-
frisk fiskefilet) til frokost samt en øl eller vand. 

Kl. 16.30 – Eftermiddagsbad hvor vi modtages med Frømandsrom, kaffe og te tilbage på land. 

Kl. 18.30 – sent. Festmiddag med fiskebuffet fra Bagenkop Kro (egenbetaling på drikkevarer). 
Årets badehat kåres med priser fra A.H Riise Rum, kunstnerne Ulla Keramik og Momlis. Det 
herlige band Langeland Allstars sætter dansescenen med 60’er, 70’er og 80’er rock/pop. 

Søn 27/2
Kl. 08.30  - Tak for denne gang, afskedsbad med ingefær shots, varme drikke og farvelceremoni 
med deltagerdiplom. 

Den Gamle 
Fiskerhytte


