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Badegæsterne stod ikke ligefrem i kø i det kølige forårsvejr, da friluftsbadet åb-

nede i går. Faktisk stod der slet ingen! Op ad dagen kom der dog en håndfuld
vikinger.
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Äbningsdag: Brørup Svømmebad åbnede i går sæson
nummer 60.I1955 deltog hele kongefamilien i friluftsbadets åbningsfest. Dronningen hil pænt takket nej til invitationen om at deltage i jubilæet.

BRØRUP:

- 60 år er da ingen

alder,

JUBILÆUM

men er det alderen på et friluftsbad,
er det alligevel rimelig pænt. Der er
ikke mange friluftsbade, der i dag
pryder det danske landskab. Men her
i Brørup er vi så privilegeret, at der
stadig er et velfungerende friluftsbad.
Formand Jens Age Larsen og be-

styrelsen åbnede i går sluserne til en
ny sæson og markerede samtidigt
jubilæet med en række store forstørrelser af fotos fra kongefamiliens
besøg for 60 år siden.

-Abningsdagen tilbage i 1955 var
den I9. juni med kongeligt besøg. Det
var en dag, der var en særdeles anderledes dag end en almindelig dag i
Brørup. Den 19. juni falder i år på en
fredag, så derfor bliver jubilæet markeret med en hyggelig aften, hvor der
holdes aftenåbent.
Brørup Svømmebad vil på jubeldagen servere en lettere aftenbespis-

ning til de, der kunne tænke sig at
være med til at markere begivenheden.

- Derfor er det nu kun at håbe på,

at vejrguderne også bar hørt om
planerne, siger Jens Age Larsen.

- Det gode samarbejde med Vejen
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kommune giver bestyrelsen muligheden for at arbejde med forbedringer, så den ældre dame "Friluftsbadet" stadig opfylder både børn,
unges og voksnes behov både omkring omklædningsfaciliteter, bassiner samt ikke mindst hyggen for alle
i og omkring udenoms arealerne. For
mobning på badets område bliver der
set særdeles strengt på.
Morgensvømmerne har været vant
til muligheden for stillesvømning,
fortæller formanden. Det kan være
lidt sværere at holde en bane fri til
dette om eftermiddagen, når der
springes og leges i bassinet. Især på
de lidt lunere dage, hvor der er man-

ge besøgende.

Som noget nyt vil der i en forsøgsperiode på otte uger være af-

-

tenåbent for stillesvømning - tirsdage og torsdage fra kl. 18-19 fra
tirsdag den 19. maj til torsdag den 9.
juli. Bestyrelsen vil vurdere på antallet af fremmødte, om det er en
mulighed, der er bliver taget godt
imod, og dermed skal forblive en
mulighed.
Op til åbningsdagen er der sket en
masse på Brørup Svømmebad. Der er
renset, repareret, malet og luet. I år
begyndte forårsarbejdet lige efter
påske. De første uger gik med at
rengØre bassiner og udenoms arealerne. Fliser og bassiner skulle højtryksspules for derefter at skulle
gennemgå den årlige reparation.
Kong Frost har ikke haft så voldsomt
et tag i Danmark i år, så der var færre
frostsprængnings reparationer, end
hvis vinteren havde været lang og

kold.
Herefter var det tid til malearbejdet. Det var igen tiden, hvor alle kanter, sider og bund skulle shines op
med hvidt, og stregerne på bunden
skulle opmales med sort.
Efter to gange hvidt og en gang
sort, var der endelig tid til at fylde
vand i bassinet. Påfyldningen med
vand sker lige så snart malingen er
tør. Går der for lang tid, eller der
kommer regn, vil der komme pletter
på den nymalede bund.
Selv en lille regnbyge har så meget
skidt med sig, at der efterfølgende
kan ses brune pletter på den kridhvide bund. Er de brune aftegninger
for voldsomme, kan det blive nødvendigt at feje bunden over, og på
denne måde mekanisk fjerne disse
brune misfarvninger.
På forholdsvis kort tid skal bassinerne derfor fyldes med vand. For
ikke at resten af byen får problemer
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Formand for Brørup Svømmebad Jens Äge Larsen havde gerne modtaget dronningen til jubilæumsfesten i næste måned, men hun har pænt takket nej.

FAKTÅ
Lunt badevand
I Bassinerne på Brørup Svømmebad

med manglende vand fra bynettet,
tages kun vand ind for maksimalt
halv styrke. For at undgå at det nye
vand bliver grønt af alger, må der
ikke gå for lang tid inden cirkulationen gennem sandfiìtre påbegyndes.
Der er ca. 750 kubikmeter vand i
bassinerne, og det tager tre til fem
dage at.fylde bassinerne.
Jens Age Larsen fortæller, at skolereformen har fået badet til at ændre
åbningstider. Når børnene først får fri
omkring kl. l5 er der ingen grund til
at åbne tidligere.
- Derfor ændres åbningstiderne en
smule, så vi på hverdage først åbner
kl. I5.30. I weekenden og i ferien er
det som altid kl. I3.
- Det er lykkedes at blive klar til
sæsonstart med både bassiner, øvrige
bygninger og grØnne områder hvert
år de sidste 59 år - så det lykkedes
også i år. I kan godt begynde at glæde

jer til jubilæumssæsonen.

bliver fyldt
med vand ca.3 uger før sæsonåbningen. I løbet af
disse uger skal vandet varmes op og regulering af
klor-indholdet foretages. Det er kun lige. at det kan
nås. Det tager tid at temperatur- og klorindstille så
stor en portion vand. Her ved åbningen er vandet 26
- 27oC, hvilket er samme temperatur som i svømmehallen, og vandkvaliteten er itop, garanterer
formand Jens Åge Larsen.

12.5OO geester købte sidste år billet til Brørup Svømmebad, og
i top 5 blandt de mest besøgte i nyere tid.
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