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og faciliteter på Tirsbæk Strand 



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 eller badebroen og håbede, at tøjet 
ikke blæste væk fra krogene på det daværen-
de målerskab ude på brohovedet.
Vinterbaderne blev efterhånden mere orga-
niserede, og havde tilbage i 2014 den indle-
dende korrespondance med Vejle Kommune i 
håbet om bedre faciliteter. I 2015 satte Vejle 
Kommune midlertidige faciliteter op, bestå-
ende af et læskur med kroge og bænke. 
Samtidig begyndte arbejdet med etablering 
af ”rigtige” faciliteter, med sauna, brus, og 
omklædningsrum. 
Da Vejle Kommune, Natur & Miljøudvalget 
bevilligede 1,5 mio kroner til de nye faciliteter 
kom der rigtig gang i planlægningen. Og den 
12. marts 2017 blev Vinterbaderforeningen 
Morgenrøden stiftet. 

En kold og varm fornøjelse
Med hjælp fra Vejle Kommune og tilladelser 
fra Kystdirektoratet, er det nu lykkedes at få 
etableret moderne faciliteter, som består af 
fire pavilloner med omklædningsrum, toilet 
og bad samt sauna. Så det er bare at hoppe 
i det kolde gys først og så ind i den glohede 
sauna bagefter. 
Pavillonerne opstilles hvert år den 1. oktober 
og nedtages igen det følgende år den 30. april.
Vinterbaderforeningen Morgenrøden har 
finansieret dele af faciliteterne via fondsmid-
ler. Faciliteterne er indviet søndag den  
1. oktober 2017. 

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 kroppen, 
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”. 

De sidste par år har vinterbad-
ning været på stor fremmarch i 
Danmark, og vinterbaderanlæg-
get understøtter Vejle Kommu-
nes brand som en aktiv frilufts-
kommune.



Vil du være medlem
Som medlem af Vinterbaderforeningen Mor-
genrøden kan du blive en del af et fællesskab 
og altid finde nogle at bade sammen med i 
morgentimerne.
Faciliteterne er åbne for medlemmer dagligt 
fra kl. 6.00 – 10.00.
Foreningen arrangerer desuden forskellige 
sociale aktiviteter – heriblandt fællesbadninger 
på særlige dage, som årets korteste dag, jule-
afslutning, nytårsbad og fuldmånebad o. lign. 

Som medlem af Vinterbaderforeningen  
Morgenrøden kan du endvidere deltage i 
arrangementer arrangeret af Vinterbader- 
foreningen i Danmark. 
Du kan også følge med i foreningens  
aktiviteter på Facebook.

Alle kan booke
De aflåste faciliteter - sauna, omklædning og 
bad/brus - kan bookes på www.udeliv.vejle.dk

Medlemskab
Hvis du ønsker at blive medlem af  
foreningen, kan du henvende dig til
Kasserer Else-Kathrine Pedersen, 
tlf.: 2991 0555, 
mail: ekspgrejsdalen@gmail.com
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