
Indvielse Tirsbæk Vinterbader 1.oktober 2017 

Godmorgen og velkommen igen igen. Så er vi her endelig og som en anden dame har sagt det før 

                                               ”Vi gjorde det”  
Vejle Kommune og Vinterbaderforeningen Morgenrøden har gennem samskabelse bidraget med forskellige 

ressourcer og skabt en af de flotteste Vinterbader faciliteter i DK med disse 4 pavilloner placeret ved smukke 

Tirsbæk strand. Og ikke mindst styrket foreningslivet i Vejle Kommune. Foreningslivet der er en kulturel 

værdi, og vel meget dansk. Foreningslivet udfordres i disse år af vores ”egen travlhed”.  Sammen har VK og 

VM løftet en udfordrende, blæsende, kold, våd og især udbytterig opgave. Mange år er gået, og vi badere 

har holdt sammen ved fjorden og fornøjet os med fjordens glæder. Til vands og til lands. Det kolde gys er 

det absolut ultimative ved det. Men drømmen om en sauna, der gør det naturligt at komme i vandet flere 

gange afløst af ophold i den varme sauna har holdt os kørende gennem mere end 13 år. Ikke at forglemme 

det sociale liv på brohovedets bænke og festival stole med en kaffekop i hånden og solens røde skær mod 

øst. Det er livsforlængende og giver en sund krop og sjæl. Mere end 200 er vi blevet i foreningen, der er 

vokset støt i takt med trenden for vinterbadningens popularitet. 

Gennem alle år har vi fastholdt dialogen til kommunen. Mange møder uden noget særligt nyt fra gang til 

gang.. Badede videre fra strand og bro og fik et lille shelter på brohovedet til at afløse de små messing 

kroge vi oprindelig havde på elskabet. Og udvekslede ønsker om morgenen, diskuterede muligheder og 

troede på, at det skulle lykkes os en dag 

I foråret 2015 blev vi præsenteret for et flot projekt, i stort set samme form, som vi ser det i dag. Samtidig 

mærkede vi stort engagement fra de projektfolk og arkitekter, der var koblet på fra Vejle Kommune. 

Kystdirektorat og Naturstyrelse havde givet grønt lys, og vi kunne så gå i gang. Der blev afsat penge på 

kommunens budget, og vi i Morgenrøden skulle i gang med at skaffe midler. Ved sammenholdet i vores 

Forening Morgenrøden under stiftelse fik vi skaffet midler, til at vi kunne søge relevante fonde med hjælp fra 

Fundraiseren. Dk. 375.000 kr. er det blevet til.  

 

Veluxfonden 60.000 kr. 

Isabella Fonden 25.000 kr. 

Friluftsrådet 110.000 kr. 

LOA 180.000 kr. 

Vinterbaderforeningen Morgenrøden har desuden modtaget 1000 kr. fra hhv. Lido biografen og Momentum 

Herretøj. 

Derudover har mange medlemmer hjulpet med praktiske opgaver undervejs, og givet et skulderklap for god 

indsats. Tak for det..Selv boller til idag er der bagt af medlemmerne. 

Mange andre har fået øje på os, og rigtig mange, har meldt sig ind i foreningen de seneste dage. 

Vinterbaderforeningen Morgenrøden råder dagligt over faciliteterne mellem kl. 6 og kl. 10.   

Vi vil iværksætte en del aktiviteter for medlemmerne hen over vinterhalvåret, så følg os endelig på 

Facebook.  

Ved arrangementerne vil faciliterne også være tilgængelige for medlemmerne. Lige nu har vi vist brug for at 

komme i vandet og få lidt erfaringer med det nye sted her på brohovedet i den kommende tid. 

Bestyrelsen præsenteres mhp. Medlemskab og nøglebrikker. 

Til slut vil vi gerne i foreningen Morgenrøden sige tak til Vejle Kommune, politikere, arkitekter og 

projektmedarbejdere. Det har været en fornøjelse og lærerigt at være en del af.  

 

Lad os så synge vores klubsang, som Klaus har skrevet. Acousticdreams vil accompagnere med deres 

skønne spil og være med til at vi sammen kan male dagen blå og i mange andre farver. 

 

Herefter vil Søren Peschardt klippe snoren og vi kan gå i vand og sauna, inden der vil være kaffe og 

rundstykker mv.  

 

Pbv Karen 


