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Nyhedsbrev nr. 4  Vejle den 20. oktober 2020 

 
 

Kære alle sammen 

 
Det var den 1. oktober, hvor vinterbadersæsonen startede - på en meget anderledes 

måde end de forrige sæsoner. 
 
Tak til alle jer, der mødte op og deltog. 

 
Og sikken en morgenoplevelse. Morild i vandet til de tidligst badende i mørke. Bad, 

samvær og rundstykker og lidt drikkelse var en god cocktail på den lune, men blæsende 
morgen, hvor vandet var 15,5 grader. 
 

Vi har også haft indiansummer nogle timer dagligt, og nu er vandet heldigvis begyndt at 
bide lidt i armene. En sand tranedans mellem mågeklatter ud af flydebroen kan næsten få 
mig til at ønske mig et kæmpe tordenskyl. Godt vi har fået en bruser til at skylle fødderne 

med, når vi ikke helt undgår klatterne på frem og tilbagevejen. 
 
 

Det går fint med at overholde max antallet på 15 personer på brohovedet, og også at 
flytte kaffetåren hvis mange står i kø for at komme i vandet fra broen. Tak for det!  
Alt taget i betragtning fungerer de midlertidige faciliteter efter hensigten. Og husk at I 

kan bruge det røde klubhus, hvis I har lyst. 
 
Den 31. oktober er der fuldmånebad, og Foreningen har planlagt 

fællesarrangement fra kl. 16 til 18. Henrik Senius (fra bestyrelsen) er 
tovholder, og kunne ønske sig 1-2 personer, der vil være behjælpelig med 

opstilling af lygter fra kl. 15:50 til 16 og 1-2 personer, der vil være med til at 
brygge kaffe, og ligeså et par stykker til at tage lygterne ind igen kl. 18. 
 

Og grundet Covid 19, vil vi gerne have jeres tilmelding til arrangementet. Så vi 
kan styre lidt på antal af gangen, i en lind strøm. 
 

Tilmelding til de praktiske opgaver, og til deltagelse i arrangementet kan 

sendes til  info@morgenroeden.dk 

 

 
Vi har endvidere besluttet at have 2 personer fra medlemsskaren, der bliver 
kontaktpersoner vedr. Corona og evt. smitte blandt medlemmerne: 

 Lene Jørgensen 
 Danjii Bhander 

Lene og Danjii kan kontaktes via Facebook. 
Alternativt kan I sende en e-mail til info@morgenroeden.dk, som så sender 

informationerne videre til Lene og Danjii. 
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Hvis I skulle blive smittet med corona giv venligst besked, så vi kan informere de øvrige 

medlemmer om situationen. 
 
 

I forbindelse med fornyelse af medlemskab blev der rykket 55 personer op fra ventelisten 
til egentligt medlemskab. STORT VELKOMMEN! 
 

Der er åbnet for tilmelding til ventelisten og der er allerede kommet en række 
tilmeldinger. Ventelisten er lige nu på 61 personer. Der kan være max 100 på venteliste. 
Så der er altså ca. 39 ledige pladser. Kender du nogen der måske gerne vil være 

medlem, så har de altså nu mulighed for at komme nærmere medlemskab ved 
først at komme på venteliste. Ventelisten vil lige som de foregåede år blive lukket, 
når den rummer 100 personer. 

 
 
Der er kommet følgende meddelelse fra Skagen Vinterbaderfestival: 

” 
Vi har valgt at udsætte vores 10 års jubilæum til 2022 grundet covid-19 med et 

fortsat stigende antal smittede og lukkede grænser. 
Vi har glædet os, og set frem til at fejre vores 10 års vinterbaderfestival sammen 
med jer, men har besluttet at aflyse i 2021 med den usikkerhed, der hersker lige nu, 

og ikke ser ud til at ændre sig foreløbigt. 
Vi glæder os i stedet til at se jer sidste weekend i 2022. Så sæt allerede X den 27.- 
30. januar. 

” 
 
 

 

Med venlig hilsen 
Pbv 

Karen Blok 
 

 

 
 


