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Kuldens lyksaligheder
Hvorfor opsøge det iskolde vand helt frivilligt?
Det vil man forstå, hvis man selv prøver det.
Det kolde vand sætter gang i blodomløbet, og 
man opnår en helt speciel varm prikken i krop- 
pen, når man står op af vandet.

Og som en erfaren vinterbader siger:
”Man er altid i godt humør, 
når man kører hjem fra Tirsbæk 
efter et vinterbad.”

Ny gammel forening:
Allerede i 2003 gik en flok mænd og kvinder 
sammen om at bade om vinteren i Vejle Fjord. 
De mødtes under primitive forhold ved Tirsbæk 
Strand, hvor de badede fra enten stranden el-
ler badebroen og håbede, at tøjet ikke blæste 
væk fra krogene på det daværende målerskab 

ude på brohovedet.
Vinterbaderne blev efterhånden mere or-

ganiserede og havde tilbage i 2014 den 
indledende korrespondance med Vejle 

Kommune i håbet om bedre facilite-
ter. I 2015 satte Vejle Kommune 
midlertidige faciliteter op bestå-
ende af en læskærm med kroge 
og bænke.
Samtidig begyndte arbejdet med 
etablering af ”rigtige” faciliteter 
med sauna, brus og omklæd-
ningsrum.

Da Vejle Kommune, Natur & Miljø-
udvalget bevilligede 1,5 mio  kr. 

til  de  nye  faciliteter,  kom der 
   rigtig gang  i  planlægnin-

gen. Og den 12. marts 
2017 blev Vinterbader-

foreningen Morgen- 
røden stiftet.



Formål
Samværspolitikken skal medvirke til at sikre, hvor-
dan man som medlem opfører sig overfor hinanden i 
foreningen. Alle skal føle sig trygge og godt tilpas, når 
man deltager i foreningens aktiviteter.

Information om samværspolitikken
Alle medlemmer informeres om samværspolitikken  
i forbindelse med optagelse i foreningen.
Samværspolitikken er tilgængelig på foreningens  
hjemmeside under menupunktet regler.
En samværspolitik kan ikke omhandle alle konkrete 
situationer, men må nødvendigvis være overordnede 
regler, som alle respekterer og har pligt til at efterleve.

REGLER FOR GODT SAMVÆR

Kultur
• Vi hilser på og har omsorg for hinanden.
•  Vær opmærksom på, at du ikke krænker andres 

blufærdighed, når du færdes på broen og brohovedet. 
Husk, det er et offentligt område.

Sikkerhed
• Bad aldrig alene og hold øje med hinanden.
• Pas på is på trapper og platform.
• Svøm aldrig under isen.
•  Ingen parkering foran udgangen til brohovedet.
•  Husk max. 30 km/t på vejen igennem skoven.

Fotografering
•  Det er kun ok at tage billeder af personer, hvis  

du har deres samtykke.
•  Distribuering af personbilleder – kun efter tilladelse 

fra de implicerede.

Hunde
•  Hunde i snor er velkomne i det åbne område på 

brohovedet.

Gæsteordning
• Børn under 15 år kun ifølge med et medlem.
•  Bestyrelsen fastsætter regler for gæsters adgang  

til badefaciliteterne. Se www.morgenrøden.dk/regler

Andet
•  Medlemskab og nøglebrik er personlige og kan ikke 

anvendes/lånes af andre.
•  Følg reglerne for god saunakultur – læs reglerne i 

baderummet ved indgangen til saunaen.
•  Reklamer med relevans for medlemmer af  

Vinterbaderforeningen Morgenrøden kan hænges  
op i det åbne rum.

•  Hvis du har sår og rifter, der væsker, undlad da at  
gå i sauna.

OVERTRÆDELSE

Overtrædelse af foreningens vedtægter og regler kan 
medføre sanktioner. Forseelser behandles på først-
kommende bestyrelsesmøde efter forseelsen er begået. 
Misbrug af medlemskab og nøglebrik kan medføre 
permanent eksklusion af foreningen.

Samværspolitik for medlemmer af Vinterbaderforeningen Morgenrøden



Som medlem af Vinterbaderforeningen  
Morgenrøden kan du blive en del af et fælles- 
skab og altid finde nogle at bade sammen med.

Faciliteterne er åbne for medlemmerne i 
perioden:  
1. oktober - 30. april og se de daglige  
åbningstider på www.morgenrøden.dk 

Foreningen arrangerer desuden forskellige 
sociale aktiviteter – heriblandt fællesbadninger 
på særlige dage som årets korteste dag, juleaf-
slutning, nytårsbad og fuldmånebad o. lign.

Som medlem af Vinterbaderforeningen Mor-
genrøden kan du endvidere deltage i arrange-
menter arrangeret af Vinterbaderforeningen 
i Danmark.

Du kan også følge med i foreningens aktivi-
teter ved at tilmelde dig Facebook gruppen 
Morgenrøden – for medlemmer samt finde 
yderligere informationer på foreningens 
hjemmeside www.morgenrøden.dk 

Du kan kontakte foreningen via mail 
info@morgenroeden.dk 

Tirsbæk Vinterbad: 
Strandvejen 189, 7120 Vejle Ø

Emergency telefon til Materielgården, Vejle 
Kommune i tilfælde af tekniske funktions-
svigt på badanlægget (strømsvigt og anden 
materiel skade): 
7681 1250 eller brug app’en: ”Giv et praj VK.”
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