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NYT FRA MORGENRØDEN            NR.  4  sæson 2019 – 2020. 
 
Kære alle sammen! 
Så er det næsten dagen før dagen, hvor vinterbadersæsonen starter. Pavillonerne monteres i denne uge, 
således at de klar til brug den 1. oktober. Se yderligere information nedenstående. Bestyrelsen har plan-
lagt en række arrangementer i den kommende sæson. Se nærmere herom på foreningens hjemmeside 
under fanebladet ”Aktivitetskalender.” 
Vi ønsker alle en rigtig god vinterbadersæson. 
 

Montering af pavilloner på brohovedet. 
Onsdag den 25. og torsdag den 26. september 2019 monteres pavillonerne på brohovedet. Det betyder, 
at der ingen adgang er til brohovedet i disse dage. 
Vi sender jer denne information for, at ingen skal gå forgæves, hvis I kun ønsker at bade fra brohovedet. 
Og vi beder jer samtidig respektere dette, så håndværkerne kan få ro til at montere anlægget. 
 

Saunagus! 
I lighed med sidste sæson er der saunagus hver onsdag fra kl. 18 – 19. Den første saunagusaften afhol-
des onsdag den 2. oktober.  
Tilmelding skal som sædvanligt foregå efter de samme principper som tidligere – dvs. sige ”først til mølle 
princippet” og via Facebookgruppen: Morgenrøden – for medlemmer. Der er som sædvanligt plads til 15 
personer pr. gang. 
Det er fortsat Leif Lyngby, Merete Lenbroch og Morten Lundhus, der er gusmestre. 
 
Sæsonstart markeres lørdag den 05. oktober 2019.  
Bestyrelsen har besluttet, at vi markerer sæsonstarten lørdag den 05. oktober 2019 med et bruncharran-
gement på broen fra kl. 7.30-9.00. Foreningen er vært ved dette arrangement og serverer i denne an-
ledning dejligt friskbagt morgenbrød, pålæg, lun leverpostej, rundstykker m.m., kaffe, the og juce samt 
en lille skarp til halsen! 
Arrangementet er for alle medlemmer og er gratis!  
Du skal ikke tilmelde dig, men bare møde op, så vi kan få gang i hygge og ikke mindst vinterbadningen. 
 
For god ordens skyld skal det nævnes, at anlægget denne lørdag er åbent som sædvanligt fra kl. 6.00-
10.00.  
 
Bestyrelsen ønsker Vel Mødt og håber, at rigtig mange vil slutte op om arrangementet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 
 
Karen Blok 

formand 


