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Nyhedsbrev nr. 7        Vejle den 30. november 2021  
 

 

Kære alle sammen 
 

Så er vi her sandelig igen.  
 

Et af vore medlemmer blev ramt af et ildebefindende, og måtte på hospitalet. På 

Facebook blev det nævnt, at en hjertestarter ville være ønskeligt. I bestyrelsen er vi helt 
enige.  

 
Området er offentligt, og Vejle Kommune er blevet spurgt, om deres interesse for sagen.  
Det kræver at hjertestarteren har en ”fadder”. Beskrivelsen af en fadder kan læses på  

http://www.hjertestarter.dk/fadder.  
 
Det er muligt at få en hjertestarter op ved Tirsbæk, hvis denne funktion kan varetages af 

en eller flere personer, der sørger for duelighed, vedligehold mv. Hvis der blandt 
medlemmerne er nogle, der vil påtage sig denne funktion, vil vi gerne høre fra dem, så vi 
kan videregive informationer herom til Vejle Kommune. Lars har givet tilsagn om at være 

den ene person, men der er behov for nogle flere. Vil du hjælpe ved at være fadder, så 
kontakt Lars på telefon 3131 4472 eller mail Lars@preuthun.net.  
 

Som sikkert bekendt har bestyrelsen i flere år kæmpet for at få endnu bedre faciliteter 

eller i hvert fald adgang til flere ugentlige timer i de nuværende faciliteter i Tirsbæk. I år 

har vi fået lidt flere timer - men ikke mange. Vi arbejdet videre med dette spørgsmål. DGI 
har skrevet en artikel, der meget godt gengiver vores situation - og nok også situationen 
for visse andre vinterbaderklubber. 

 
Se den interessante artikel på følgende link til DGI: 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/vinterbadeklubber-i-klemme-svaert-at-faa-faciliteter 

Linket ligger også på foreningens hjemmeside i fanebladet ”Link”. 

 

Covid 19 restriktionerne er for nuværende at vi igen skal bruge mundbind i det offentlige 

rum. Fremvisning Corona pas eller tests er ikke påkrævet.  
 
I bestyrelsen håber vi, at alle medlemmerne er vaccineret, og at der fortsat vises hensyn 

og respekt over for hinanden.  
I saunaen sidder man tæt, og vi vedhæfter for god ordens skyld saunaselskabets 
hjemmeside, hvor man kan læse mere om sauna og deres syn på sagen. Mikroorganismer 

dræbes ikke nødvendigvis i en sauna. Heller ikke Covid 19 virus. Se også   
https://saunaselskab.dk/covid-19/ 
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Altså har man symptomer, ondt i halsen, hoste, hovedpine, temperaturforhøjelse. Så bliv 
hjemme- og benyt tiden til en fornyet Covid 19 test.      
 

 
 
 
 

 

Og lad os nyde vi skal ind i den glade juletid.  
 

Husk der serveres varme drikke på de kommende 3 
adventssøndage.  
 

Venlige hilsener  

Pbv Karen Blok 

 

 
  


