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Kære alle sammen
Så er det næsten årets korteste dag igen, og vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak
for alle jeres gode input, og især for jeres ansvarlighed for vore faciliteter i Vinterbaderforeningen Morgenrøden.
Fuldmånebadning/vintersolhverv/juleafslutning - lørdag den 22. december.
Inden juleaften har vi mulighed for at mødes for at fejre lysets komme. Nemlig på lørdag den 22. december fra kl. 16 - 19. Foreningen har booket disse ekstra timer, og håber mange vil benytte dem til et lille
ekstra dyp. Tag lidt varmt at drikke med, og glem juletravlheden for en stund. På broen, i saunaen eller i
vandet..
Der bliver ikke tændt op i det røde klubhus, men hvis nogen vil hjælpe med lanterne, kan vi sætte dem
op langs broen. (Koden til klubhuset, hvor de befinder sig er: 082013)
Store Gys og Gus dag – onsdag den 2. januar.
Den 2. januar byder vi velkommen til Store Gys og Gus dag. Fra kl. 16 til kl. 22 er der åbent i Tirsbæk
Vinterbad, hvor Vinterbaderforeningen Morgenrøden har booket faciliteterne helt til kl. 22. Læs mere på
Facebook om dette arrangement.
Finland kalder!
Foreningen har modtaget materiale om et spændende isbadearrangement i Finland.
Se nærmere om arrangementet i nedenstående link, hvis det har interesse.
https://viavana.com/Trip/d5a89468-f22d-4bf5-b6ff-9bc7475b9bb1/Finsk-sauna-and-isbade-i-Helsinkiand-vildmarken
Kopier evt. linket, og sæt det ind i browseren for at åbne det.
Nedenstående finder I nogle udtalelser fra personer, som tidligere har deltaget i arrangementet.
"Den tur kan på det varmeste anbefales. Jeg var med sidst og det var en helt fantastisk og uforglemmelig
intens oplevelse. Så alsidig og spændende med de forskellige rammer at bade i og opleve de stemningsfyldte saunaer.
Fra roen i vildmarken med brændefyret hot tub til Helsinki havnefront med pariserhjul hvor nogle af kabinerne er saunaer og specieldesignet sauna, føler man virkelig man har oplevet hele den finske saunakultur." Maria Feldmann
"Dette er en fantastisk tur - jeg var med sidste år sammen med Grith og nogle andre skønne mennesker
- sneen lå som pudder ud over den smukke frosne sø - det varme vand i vinkingekaret de hurtige trin til
og fra hullet i isen - løbeturen ud over isen i nøgne levende fødder mens tiden stod stille i den enestående natur - en helt igennem vidunderlig oplevelse" Nikolai Steenstrup �
"Jeg var med. � Det var en skøn tur, super planlægning, total forkælelse med masser af badning, sauna,
lækker mad og skønne mennesker." Annette Sigshøj
Husk som medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden benytter vi kun faciliteterne i vores
egne tider!!!
Mange gode Julehilsener fra bestyrelsen
Karen Blok
Formand
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