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Nyhedsbrev nr. 4   Vejle den 30. oktober 2021 
 
Kære alle sammen 
 

31. oktober stiller vi atter uret tilbage, og morgenerne bliver lysere og eftermiddagene kortere mht. lys og 

lygtetændingstid.   
 

Fuldt medlemskab på 450 medlemmer, og en venteliste på mere end 170 personer. Morgenrøden er 

kommet for at blive kan vi vist roligt konkludere. 
 

Der har været forskellige udfordringer med nøglebrikker. Vi beklager bøvlet for medlemmer, der ikke har 

kunnet bruge deres nøglebrikker. Dette tekniske problem skulle nu være løst hos Vejle Kommune. 
Forsendelse af nye nøglebrikker med postvæsnet har i en del tilfælde givet forsinkelser. Desværre er 
brevpost ikke særlig hurtig mere. 
 

I bestyrelsen synes vi, at personer på venteliste skal have mulighed for at prøve de indendørs faciliteter. 

Den 13. februar fra kl. 12 – 22, vil der være mulighed for at prøve sauna. Både medlemmer og personer 
på venteliste er velkomne i dette tidsrum. I tiden 12.00 - 16.00 vil et bestyrelsesmedlem være til stede 
og til rådighed for spørgsmål og kommentarer. Nærmere information kommer i et nyhedsbrev, når vi er 
tættere på datoen. 
 

Til arrangementerne mangler vi lygte- mænd og kvinder. Dvs., nogen der vil stille lygter ud og tage 

lygter ind til arrangementerne. Paul (kasserer@morgenroeden.dk) er tovholder på det. 
I skal blot organisere jer nogle stykker ved start og slut af et arrangement og meddele det til Paul.  
Kan man alligevel ikke den pågældende dag, giver man opgaven videre til en anden. Alle lygter befinder sig i 
det røde klubhus, og der kommer en vogn, de kan køres frem og tilbage på. 

Koden til nøgle Box i det røde klubhus står oplyst i velkomstbrevet. 
 

Inden for kort tid giver Skagen Vinterbaderfestival mulighed for tilmelding. Så hold jer klar ved tasterne, 

hvis I har planer om at deltage. Der plejer at blive udsolgt på få timer. 
Vinterbaderfestival i Skagen er annonceret på forsiden af hjemmesiden, og til jer der vil deltage – 10 
års jubilæum, er det foreløbigt at reservere datoen fra torsdag den 27. til søndag den 30. januar 2022. 

Foreningens bestyrelse arrangerer ikke noget, men medlemmer kan gå sammen og i fællesskab tilmelde. 
Tilmelding til festival omkring 1. november. Der plejer at være udsolgt på meget kort tid- så forbered 
jer allerede nu, hvis I vil deltage.  
Udover at melde sig til Festivalen, skal man også finde logi for de 3 nætter.  
 

Varme hilsener med et stort ønske om at vi fortsat viser respekt og passer på hinanden.. 

 
 
Pbv. Karen Blok    
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