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Nyhedsbrev nr. 7   Vejle den 14. december 2020 
 
Kære alle 
 
Så blev vi en del af de 69 kommuner, der blev lukket godt og grundigt ned. Covid-19 har godt fat i 

også vi danskere, selv i vores del af landet.  
 
Konsekvensen for os i Morgenrøden er, at vi fra i fredags den 11. december kl. 16.00 ikke længere 
kan benytte det røde klubhus. Foreløbig er det lukket indtil den 3. januar 2021. 

 
Veloplagte bader vi heldigvis lystigt og glæder os til selskabet med hinanden. Dejligt at opleve, at 
vi fortsat kan holde sammen også uden sauna. I går deltog 99 i vores traktement ved kiosken. 

 
Faciliteterne på brohovedet er velfungerende, som situationen nu engang er. Kaffe med snak er 
godt. Træk ind på stranden efter bad, og I der føler jer presset af mængden, må give lyd derude. 

Mange, der har mulighed for det og synes brohovedet er for proppet, har flyttet badetiden til 
senere på dagen. Godt tænkt. 
 

Bestyrelsen vil gerne fortsat bede jer holde øje med, at I ikke er samlet mere end 10 af gangen. 
 
En ting er hvis politiet kommer og fjerner os pga. at vi overskrider forsamlingsloftet. Og uddeler  

bøder.  En endnu vigtigere grund til ikke at samles flere er:  
 
Vi skal passe på os selv - så passer vi på hinanden. Så tag nu kaffen med ind på land, 

og i mindre grupper end 10. 
 
Og så sker der alligevel lidt mere: 

 
- Vi gennemfører Vintersolhvervs arrangementet mandag den 21. december kl. 16-18. Som de 
seneste søndage, vil I mod fremvisning af medlemsbrik eller dette brev kunne få udleveret 

Glühwein, te eller kaffe samt et par æbleskiver.  
 

- Ligeså har vi planlagt nytårskuren fredag den 1. januar 2021 kl. 16-18. Også mod fremvisning af 

medlemsbrik eller dette brev vil der kunne få udleveres øl/vand, te eller kaffe samt en Hotdog. 
 

Alt dette foregår ved kiosken på stranden. 

 

 
OG så vil vi fra bestyrelsen ønske hver og en rigtig glædelig jul og et godt og 

lykkeligt 2021. 
 
Varme hilsener med et stort ønske om, at vi alle forbliver sunde og raske  

 

Pbv Karen Blok                            

 


