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NYT FRA MORGENRØDEN            NR.  3 sæson 2017 – 2018. 
 
 

 

GYS OG GUS den 1. januar 2018 kl. 17- 20 

 

Kære alle sammen    
Håber I alle har haft glædelige og fredfyldte juledage. 
Endnu en fællesbadning kan snart blive en realitet. Nemlig 2018 nytårsbadet mandag den 1. 
januar kl. 17 til 20. 

Vi vil igen arrangere saunagus med tilmelding efter først til mølle princippet. Og de, der var 
med sidste gang den 21. december har ikke mulighed for at tilmelde sig denne gang. 
15 personer pr. Gus og to gange hhv. kl. 18.30 og kl. 19. I alt max 30 personer. Husk at 
melde afbud hvis du bliver forhindret i at komme til gus, så andre kan få mulighed. 
Send en mail til: karen_blok_jensen@hotmail.com og om du ønsker gus kl. 18.30 eller 19.  
Alle andre, der ikke ønsker gus kan bare møde op kl. 17 til sædvanligt bad og sauna. 
Vi vil sørge for at der er varmt i det Røde klubhus, så tag lidt kaffe eller te med hvis I har tid 

og lyst til en snak der efterfølgende. 
 
Og så er der et par kommentarer at knytte til  nyhedsbrevet. 
Vi har desværre oplevet nogen, der låner deres nøglebrikker ud, så andre ikke medlemmer kan 
bruge faciliteterne. Dette er ikke tilladt og kan medføre eksklusion af foreningen. Brikken er 
personlig. 
Der er også nogen, der laver gus, eller hælder duft væsker på kullene. Det er ikke tilladt ud 
over vores Gus arrangementer. Nogle mennesker har allergi over for dufte. 
Vinterbaderforeningen Morgenrødens medlemmer har dagligt adgang til faciliteterne mellem kl. 
6 og 10.  
Mandag og onsdag eftermiddag fra kl. 16- 19, og fredag fra kl. 15- 18. 
For at deltage i Vinterbaderforeningen Morgenrødens arrangementer skal man være med 
medlem af foreningen.  

 
Håber mange har lyst til at komme forbi den 1. januar til Gys og Gus i fællesskab.. 
 
Rigtig godt nytår  
På bestyrelsens vegne 
Karen Blok 
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