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Info til personer på venteliste til Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

Søndag 13. februar afholder Vinterbaderforeningen Morgenrøden et arrangement specielt og udelukkende for 
personer, der er tilmeldt ventelisten til Morgenrøden. 
Du kan i tidsrummet kl. 12.00 til kl. 22.00 prøve faciliteterne i Tirsbæk. Lukket omklædningsrum og sauna er åbent 
for personer på ventelisten i dette tidsrum. 
Mellem kl. 12 og 15 vil der være et medlem af bestyrelsen til stede, som vil søge at besvare spørgsmål. 
  
Bestyrelsen anbefaler: 

 Følg de generelle regler for at undgå corona-smitte 
 Hold afstand 
 Max 5 personer i sauna af gangen 

  
Der udsendes nærmere information at par dage før arrangementet. 
  
  
Venlig hilsen 
Paul Fabricius 
Kasserer, Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
www.morgenrøden.dk 
 
 
Mail til personer på venteliste udsendt 9. februar 2022 
 

Vinterbaderforeningen Morgenrøden - Søndag 13. februar 2022 - Åbent hus for personer 
på venteliste 
 

Vinterbaderforeningen Morgenrøden holder åbent hus for personer på venteliste til foreningen søndag 13. 
februar 2022 fra kl. 12.00 til kl. 22.00. 
Du er velkommen til at komme og prøve faciliteterne indenfor dette tidsrum. 
  
I tidsrummet kl. 12.00 til 15.00 vil vi tilstræbe, at der er et medlem af bestyrelsen til stede for at besvare 
evt. spørgsmål om foreningen. 
  
Vær venligst opmærksom på følgende: 

 Arrangementet er alene for personer, der er tilmeldt ventelisten til foreningen. 
 Pga. risikoen for coronasmitte anbefaler bestyrelsen, at der max er 5 personer i saunaen ad gangen. 
 De nævnte klokkeslæt SKAL overholdes. 

Du skal altså være ude af både sauna og det lukkede omklædningsrum inden kl. 22.00. 
Du vil f.eks. ikke kunne åbne døre til det lukkede omklædningsrum efter kl. 22.00. 

  
Der er lidt over 230 personer på ventelisten. Selvfølgelig kommer alle sammen ikke. Men der kan blive 
trængsel - måske mest om eftermiddagen. Både for at undgå/begrænse trængsel og for at den enkelte får 
bedst mulig udbytte af besøget, anbefales følgende: 
Start med et bad i fjorden Så et saunaophold næppe længere end 10 minutter Tag et bad mere i 

fjorden Afslut med endnu et saunaophold også denne gang næppe mere end 10 minutter 
Hvis der bliver trængsel: Vis hensyn til andre - så viser de også hensyn til dig. Og forkort evt. 
saunaopholdene… 

http://www.morgenrøden.dk/


 
Flere oplysninger om foreningen finder du på www.morgenrøden.dk. Se menupunktet ”Regler”. Her findes 
bl.a. foreningens samværspolitik og regler for brug af sauna. Du bedes læse og selvfølgelig respektere 
disse regler. 
  
Bestyrelsen ønsker alle personer på ventelisten en god oplevelse denne søndag. 
  
  
Venlig hilsen 
Paul Fabricius 
Kasserer, Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
www.morgenrøden.dk 
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