
 

 

Opdateringsdatoer: 25. oktober 2018, 10. december 2018, 18. marts 2019, 23. marts 2019, 20. april 2019.  

 
Aktivitetskalender for Vinterbaderforeningen Morgenrøden for sæsonen 2018 – 

2019. 

 

Foreningens ugentlige åbningstider fra 1. oktober 2018 – 29. april 2019: 

Mandage – søndage fra kl. 6.00-10.00 

Mandage og onsdage fra kl. 16.00-19.00 

Fredage fra kl. 15.00-18.00. 

 

Øvrige aktiviteter: 

 

 

Aktivitet 

 

Dato 

 

Tidspunkt 

 

Ansvarlig 

Sæsonåbning Mandag den 1. oktober 6.00-10.00  

Fuldmånebadning Onsdag den 24. oktober 16.00-19.00  

Fuldmånebadning Fredag den 23. november 15.00-18.00  

Fuldmånebadning/ 

Vintersolhverv 

Juleafslutning 

Lørdag den 22. december 16.00-19.00  

 

Nytårsbadning Mandag den 31. december  16.00-19.00  

Fuldmånebadning Mandag den 21. januar 16.00-19.00  

Specielt sauna-arrangementet i tidsrummet kl. 17.00-20.00. 

Hele anlægget er åbent i dette tidsrum, dvs. omklædningsrum, bruse-

rum og sauna. Derudover opsættes der to vildmarksbade på brohove-

det. Der vil blive serveret grillpølser, øl og vand til alle deltagere. Del-

tagerne opfordres til selv at medbringe kaffe og the. Det bliver gratis at 

deltage. 

Der arbejdes også med en overraskelse! 

Fuldmånebadning Tirsdag den 19. februar 16.00-19.00  

Fuldmånebadning/ 

Forårsjævndøgn 

Torsdag den 21. marts  16.00-19.00  

Suppe, Sang og 

Samvær 

Torsdag den 21. marts  19.00-21.00  

Foreningsaften med suppe, sang og samvær i Det røde Hus ved Tirs-

bæk Strand i forlængelse af fuldmånebadning. Vi vil fejre fællesskabet 

som vinterbadere. Foreningen er vært ved fællesspisningen og serve-

ring af drikkevarer og sørger for sange. Et af foreningens medlemmer 

sørger for musik til sangene. Medbring selv kaffe og krus. 

Fuldmånebadning Fredag den 19. april 15.00-18.00  

Sæsonafslutning Lørdag den 27. april   7.30-9.00  

Bruncharrangement på broen, hvor foreningen er vært. Ved dette ar-

rangement serveres lækre grillsager, bacon og scrambled eggs, rund-

stykker m.m., kaffe og the samt en lille skarp til halsen! Arrangementet 

er for alle medlemmer og er gratis! Så du skal bare møde op, så vi kan 

sige tak for denne gang og på gensyn til sommerbadning og næste vin-

terbadersæson! For god ordens skyld skal det nævnes, at anlægget 

denne lørdag er åbent som sædvanligt fra kl. 6.00-10.00. Foreningen 

inviterer også personer fra Vejle Kommune til at deltage i bruncharran-

gementet. 

 

Saunagusaftner: 

     Hver onsdag fra kl. 18.00 – 19.00 i perioden 31. oktober 2018 – 29. april 2019.  

 


