Nyhedsbrev nr. 6

Vejle den 25. november 2021

Kære alle sammen

Julen er nær! Temperaturen er lavere! Så er det dejligt med Glühwein eller andet lunt og
æbleskiver om morgenen. Foreningen er vært for dette alle fire søndage i advent: 28.
november og 5., 12. og 19. december. De nævnte dage fra kl. 8 - 10. De dejlige
sager fås hos Jan i kiosken ved stranden i Tirsbæk. Arrangementerne gælder kun for
medlemmer af Morgenrøden. Jeres nøglebrik skal forevises for Jan i kiosken.

Den 21. december kl. 17 til 20 holder vi vintersolhverv. Mørket jages på flugt og
dagene begynder med sine flere lysere minutter. Også denne dag vil det være muligt med
dejlig udskænkning hos Jan i kiosken for medlemmer. Husk igen brikken!

Den 1. januar 2022 kl. 16 til 18 er der nytårskur på brohovedet. Foreningen står
klar med lidt boblevand og sødt.

Der er to arrangementer i februar - se www.morgenrøden.dk under Aktivitetskalender.

En særlig oplevelse kommer med Vildmarksbad den 7. marts 2022. Der sættes to
vildmarksbad op. Til dette er der brug for 6 hjælpere fra ca. kl. 14 til 20 til klargøring af
badene. Og for at bære øl/vand etc. til anretning. Og lidt almindelig oprydning/vedligeholdelse på pladsen. Skriv venligst til Henrik på henrik@senius.dk eller ring til ham på
40107033, hvis du kan hjælpe den dag.

Sidst men ikke mindst mangler vi nogle flere lygtebærere til arrangementerne. Tre har
tilmeldt sig. Stor tak til dem. Man behøver ikke være der fra start til slut. Nogen kunne
eksempelvis sætte lygter op, og andre kunne tage dem ind. Vi har sågar fået en fin vogn
at køre dem på. Har du tid og lyst så kontakt kasserer@morgenroeden.dk.

Enkelte har oplevet at deres nøglebrik pludseligt ikke virker. Teknisk har vi ikke årsagen
endnu. Hvis din nøglebrik pludselig ikke virker, så kan du få lavet en ny uden beregning,
hvis du afleverer den gamle nøglebrik. Kontakt herom er kasserer@morgenroeden.dk.
Varme hilsener med et stort ønske om at vi fortsat viser
respekt og passer på hinanden.
Pbv. Karen Blok
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