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Nyhedsbrev nr. 5      Vejle den 3.november 2020 
 
 

Kære alle 
 
Ikke meget tyder på at vi har vinden i ryggen mht. bedre muligheder for fælles 

arrangementer i Morgenrøden. 
 
Dejligt at opleve, at medlemstallet for sæson 2020/2021 er uændret i forhold til de forrige 

sæsoners antal. Og at der fortsat er interesse for at komme på ventelisten. Tak for 
interessen for foreningen, og troen på at alt bliver bedre. 
 

Covid 19 har godt fat i også vi danskere, og også i vores del af landet.  
Veloplagte bader vi heldigvis lystigt og glæder os til selskabet med hinanden. Dejligt at 

opleve vi kan holde sammen også uden sauna. 
 
Faciliteterne på brohovedet er velfungerende, som situationen nu engang er. Lysten til at 

nyde solens stråler på bænken over en kop kaffe er fristende.  
Men vi vil så gerne bede jer holde øje med, at I ikke er samlet mere end 10 af gangen. 
Det ville være så bundærgerligt, hvis politiet kommer og fjerner os pga. at vi overskrider 

forsamlingsloftet. Der er dog en endnu vigtigere grund til ikke at samles flere:  
Vi skal passe på hinanden - så passer vi også på os selv. 
 

Der er bænke ved kiosken, og den smukkeste udsigt fra verandastuen i det røde klubhus. 
Så gå gerne dertil, når I har badet, så alle i bedste forenings ånd kan få et bad på lovlig 
vis.  (Forgangne søndag taltes 30 personer på brohovedet på samme tid.) 

 
Vi kæmper videre i bestyrelsen og bruger fantasien, og håber at komme tilbage med nye 
tiltag. 

 
Den 31. oktober aflyste vi fuldmånebad, som det fremgår af www.morgenrøden.dk. Der 

var meget få tilmeldte. 
Den 30. november er vi desværre også nødt til at aflyse. Vi håber Vintersolhvervs 
arrangementet mandag den 21. december kan lykkes. Ligesom vi ønsker at nytårskuren 

fredag den 1. januar 2021 vil kunne gennemføres. 
 
Venlig hilsen med et stort ønske om, at vi alle forbliver sunde og raske  

 
Pbv 
 

Karen Blok 

 

 


