NYT FRA MORGENRØDEN

NR. 4 sæson 2018 – 2019.

Kære alle sammen.
Velkommen til nye medlemmer.
Først skal der lyde en ”varm” velkomst til de nye vinterbadermedlemmer. Vi håber, I må få gavn og glæde af medlemskabet. Vi håber også at I deltager i de forskellige arrangementer, som finder sted i løbet af
sæsonen. Se aktivitetskalenderen på foreningens hjemmeside www.morgenrøden.dk eller i informationsskabet på badeanstalten.
I kan i øvrigt finde en masse andre informationer om foreningen på hjemmesiden.
Det er en god ide at melde sig ind i Facebook gruppen Morgenrøden – for medlemmer. Som det fremgår,
er det en lukket gruppe, som kun medlemmer af vinterbaderforeningen kan blive medlem af.
Tanken med denne gruppe er, at medlemmerne kan kommunikere indbyrdes i gruppen.
Det er også via denne gruppe, at interesserede medlemmer tilmelder de ugentlige saunagus aftner. Se
nedenstående.

Saunagus aftener.
I lighed med sidste sæson afvikles der saunagus aftener hver onsdag fra kl. 18.00-19.00 i perioden 31.
oktober 2018 – 29. april 2019.
Det er 3 af foreningens medlemmer, som er gusmestre, nemlig Leif Lyngby, Merete Lenbroch og Morten
Lundhus.
Der kan af pladsmæssige hensyn kun deltage et begrænset antal personer pr. gang, derfor skal du i lighed med sidste år tilmelde dig via Facebook gruppen Morgenrøden – for medlemmer. Her vil du også finde yderligere oplysninger vedrørende tilmeldingen.

Frivillige hjælpere.
Vi vil gerne gentage den opfordring, som blev sendt i forrige nyhedsbrev om, at interesserede melder sig
til at give en hånd med ved afvikling af forskellige arrangementer i foreningens regi. Det vil højst dreje
sig om et par timers arbejde ved hvert enkelt arrangement.
I den igangværende sæson drejer det sig indtil videre om følgende arrangementer:
Fuldmånebadninger i løbet af sæsonen, dvs. én gang pr. måned. Se datoer på hjemmesiden eller i informationsskabet på badeanstalten. Her vil opgaverne typisk være at opsætte og nedtage vore flagermuslygter på broen og brohovedet samt åbne og lukke Det røde Hus for socialt samvær, hvor man kan
drikke sin medbragte kaffe eller the.
Tovholdere fra bestyrelsen er Trine og Kirstine.
Specielt foreningsarrangement mandag den 21. januar 2019.
Dette arrangement er under planlægning, og der vil blive sendt yderligere information ud om dette i god
tid inden arrangementet. Men der er også her behov for nogle ekstra hænder til afvikling og oprydning
efter arrangementet. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Tovholder fra bestyrelsen er Henrik.
Foreningsaften torsdag den 21. marts 2019.
Dette arrangement er også under planlægning, og der vil ligeledes blive sendt yderligere information ud i
god tid inden arrangementet. Men i lighed med ovennævnte arrangement, er der behov for ekstra hænder til afvikling og oprydning efter arrangementet. Sæt alllerede kryds i kalenderen.
Tovholder fra bestyrelsen er Kirstine og Charlotte.
De to sidstnævnte arrangementer vil blive afviklet i forlængelse af foreningens badetider fra kl. 16.0019.00
Har du lyst til at give en hjælpende hånd, kan du sende en mail om det via info@morgenroeden.dk
Angiv hvilket eller hvilke af de tre områder du vil tilbyde din hjælp til. Du vil høre nærmere fra de enkelte
tovholdere på arrangementerne, når tiden for afviklingen nærmer sig.

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. oktober 2018.
Det kan du læse mere om på foreningens hjemmeside www.morgenrøden.dk - enten på forsiden eller
under arkiv>bestyrelsesmøder.
Venlig hilsen
Karen Bolk - formand
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