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Aktivitetskalender for Vinterbaderforeningen Morgenrøden 2021/22 
Flere oplysninger på www.morgenrøden.dk. Se der arkiv med nyhedsbreve og referater fra  

bestyrelsesmøder. Her vil der kunne være ændringer og præciseringer af de enkelte aktiviteter. 

 
Foreningens ugentlige åbningstider fra 1. oktober 2021 til ultimo april 2022: 

 Mandage – søndage fra kl. 05.00 - 10.00  
 Mandage og onsdage fra kl. 16.00 – 19.00 
 Fredage fra kl. 15.00 – 18.00. 

VIGTIGT: Sauna og lukket omklædningsrum SKAL VÆRE forladt indenfor de angivne 
tidsrum!!! Det Røde Hus kan benyttes af foreningens medlemmer i de nævnte tidsrum. 
 
Brug af brohovedet kræver ikke medlemskab af Vinterbaderforeningen Morgenrøden. Ikke-
medlemmer har altså adgang til brohovedet også i ovennævnte tidsrum. 

 

Aktivitet Dato Tidspunkt Bemærkninger 

Sæsonåbning Fredag 1. oktober 07.00 – 09.00 Foreningen kommer med rund-
stykker. Medlemmerne medbrin-
ger selv kaffe/te. 

Fællesbad Søndag 10. oktober 16.00 – 19.00 Foreningen er vært med øl, vand, 
chips. 

Fuldmånearrangement Torsdag 18. november 16.00 – 20.00 Saunagus. 
Forplejning fastlægges senere. 
Bål hvis nogle medlemmer vil sør-
ge for dette.  

Vintersolhverv Tirsdag 21. december 17.00 – 20.00 Glühwein m.v. fås i kiosken.  
Husk nøglebrik! 

Nytårskur Lørdag 1. januar 16.00 – 18.00 Foreningen sørger for lidt sødt og 
”bobler”. 

Sauna, suppe & sang Søndag 6. februar 16.00 – 21.00 16.00 – 19.00: Sauna 
19.00 – 21.00: Suppe og sang 
Tilmelding til ”Suppe og sang” på-
krævet. 
Nærmere information senere. 

Venteliste-festival Søndag 13. februar 12.00 – 22.00 Åbent KUN for personer på vente-
liste. 
12.00 – 15.00: Snak med et besty-
relsesmedlem. 
Ingen forplejning 
Nærmere information er udsendt 
pr. email til personer på venteliste. 

 

http://www.morgenrøden.dk/
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Aktivitet Dato Tidspunkt Bemærkninger 

Vildmarksbad 
Åbent for medlemmer 

Mandag 7. marts 05.00 – 22.00 Ingen særlig aktivitet ud over faci-
liteter er åbne for medlemmer he-
le dette tidsrummet - dog ikke 
mellem kl. 10.00 og 11.00, hvor 
rengøring foregår. 
Ingen forplejning. 

Forårsjævndøgn Søndag 20. marts 16.00 – 19.00 Foreningen er vært med øl, vand, 
chips. 

Sæsonafslutning Mandag 25. april  05.00 – 22.00 Foreningen er vært med øl, vand, 
og lidt at spise. 
Lukket mellem kl. 10.00 og 11.00, 
hvor rengøring foregår. 
Nærmere information senere. 

 

Saunagus-aftener: Hver onsdag fra kl. 18.00 – 19.00 i perioden 23. februar 2022 – 

ultimo april 2022.  

 
Hele dage: Fredag 1. oktober 2021, mandag 7. marts 2022 og mandag 25. april 

2022 er der adgang til lukket omklædningsrum og sauna i tidsrummet kl. 05.00-

22.00. 
 

De 4 advent-søndage (28. november og 5., 12. og 19. december): Fra kl. 8.00 til 10.00  fås 

Glühwein eller andet lunt og æbleskiver hos Jan i kiosken ved stranden i Tirsbæk. Det 

gælder kun for medlemmer af Morgenrøden. Jeres nøglebrik skal forevises for 
Jan i kiosken 

 

 
 


