Nyhedsbrev nr. 11

Vejle den 3. marts 2021

Kære alle sammen
Vi har sagt goddag og velkommen til foråret, og farvel til vinteren, der på flere måder har
begrænset vores frihed.
Vi må tro på, at vi nu går mod lysere tider også med hensyn til de begrænsninger Covid
19, har haft på vores mulighed for at handle og agere frit. Uhørt mange medlemmer og
ikke medlemmer af Morgenrøden har frekventeret Tirsbæk for at bade, gå tur eller/og
hygge sig med varmt lidt ved kiosken.
Heldigt for os at Jan ikke kunne komme til Australien denne vinter. Og at vi i stedet for
rengøringsudgifter kunne agere kreativt og servere varme drikke med mere på søndagene
i de tre vintermåneder. Rigtig mange ”Morgenrødder” har benyttet denne mulighed.
Udendørs aktiviteter tillader fra 1. marts forsamlinger i foreninger at samles op til 25
personer, dog med afstand, som hidtil på 2 meter.
Der har været trængsel på broen. De fleste har haft en udsøgt evne til at vise hensyn.
”Bad og Forsvind” fra brohovedet har fungeret med køer ved udgang til brohovedet, så
flest mulig har fået det bad, de kørte til Tirsbæk for. Kaffetåren er for de ALLER flestes
tilfælde henlagt til bænkene på stranden. Og tak til medlemmerne, der har været med til
at håndhæve reglerne på brohovedet. Også selv om reaktionerne af og til har været
grænsende til det primitive.
Vi håber så meget at restriktionerne ændres, så vi kan lave en sæsonafslutning inden
udgangen af april.

•

Forsamlingsloftet er nu 25 personer i foreninger med udendørs
aktiviteter

•

Afstandskravet er fortsat 2 meter – også udenfor

En oplysning om vinterbadning er lagt ud som postcast på bibliotekets e-side
E-reolen.
Og Bente Klarlunds indlæg om vinterbadning har de fleste nok set på Facebook

Forårs hilsener med et stort ønske om, at vi fortsat holder os sunde og raske.
Pbv Karen Blok
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