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ÅBENT HUS i Tejn Medborgerhus

19. marts

Generalforsamling i Tejn Borgerforening

29. april– 2. maj Trollingfest på havnen
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Formanden har ordet:
Så skriver vi 2009! Hver gang vi går ind i et nyt år, plejer jeg at tænke
tilbage på året der er gået. Skete der nogen begivenheder, som jeg vil
kunne huske i fremtiden? Hvis nogen om 10 år spørger mig, om jeg kan
huske år 2008, og hvad der skete i Tejn det år, hvad vil jeg så svare?
Det er jo bare et år i rækken af de forhåbentlig mange, jeg får lov at opleve
i Tejn.
Kigger jeg lidt nærmere i kalenderen for 2008, med Tejn Borgerforenings
briller på, så ser jeg nogle søndags eftermiddage først på året , hvor vi lærte
noget om slægtsforskning. Mange var interesserede, og forhåbentlig er
nogle gået i gang med at kortlægge deres familiers liv og virke, så vi i
eftertiden kan læse og lære med om vores fortid.
I april summede hele Tejn af aktivitet omkring årets Trollingtræf, der slog
alle rekorder, både deltager og omsætningsmæssigt. Tejn Idrætsforening
fik et flot overskud, og vi andre et fantastisk arbejdsfællesskab omkring at
få det store arrangement til at fungere på den madmæssige side.
Jeg bliver stadig utrolig glad, når jeg ser de ivrige hjælpere, der møder
frem på alle tidspunkter af dagen for at give deres besyv med.
I juni afholdt vi en stor Sct. Hansfest med masser af deltagere, selv om
vejret var meget blæsende.
I juli deltog vi aktivt i Fair Trade koncerten på Hammershus, hvor vi
igen trak store veksler på Tejn-boernes hjælpsomhed. Vi kan altså noget i
Tejn. Når det gælder, er det ikke svært at skaffe de hjælpere, der skal til.
Vi afholdt igen et par søndag eftermiddage i september og november, hvor
vi lærte en hel del om, hvordan livet formede sig i Tejn før i tiden. Igen
mødte mange frem, for at deltage i fortællingerne.
De sidste måneder i året har vi haft travlt med vores overtagelse af vores
nye Medborgerhus, som vi håber, vil blive til gavn og glæde for alle i
Tejn og omegn.
Kommunen fattes penge, så derfor skal der spares. Kultur og fritid ville
skære ned på antallet af Fritids og Medborgerhuse, og da Tejn Fritidshus
stod for en større renovering, var det et af de huse, der kom i farezonen for
nedlæggelse. Tejn Borgerforening søgte så, på vegne af husets brugere om
at få overdraget huset på Ndr. Strandvej 31. Det kom på Kommunalbestyrelsens dagsorden, og til vores undren, men også glæde, blev det
bevilliget. Vi har nu haft gang i en gennemgribende istandsættelse, så
huset 1. februar er klar til brug. Mere derom andet sted.
Herfra skal endnu engang lyde et STORT TAK til alle, der hjalp, eller
mødte frem til vores arrangementer i 2008.Tejn rykker!!
BH
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Trollingtræf, 29/4 – 2/5
Hvis du har lyst til at hjælpe et par timer, kan du henvende dig til flg.:
Telt og boder, opsætning og nedtagning
BENT 56481346
Morgenmad
RANDI 56482527
Pølser
LENE 56481672
Barvagt, aften
LAILA 56486669
Aftensmad-udlevering
KISSER 56484315
Alt andet og spørgsmål
MIMI 56481857 og BRITA 56481670

Fællesspisning.
Der er mulighed for at invitere familien på aftensmad hver dag fra onsdag
til og med lørdag.
MENU: Onsdag: Koteletter med ris og karrysovs og grønt
eller Grill-selv kød, kartoffelsalat, grøn salat og flutes
Torsdag: Hakkebøf m. bløde løg, kartofler, brun sovs og salat,
asier og rødbeder
eller Grill-selv kød, kartoffelsalat, grøn salat og flutes.
Fredag: Forret: Tunmousse med dressing og flutes
Oksesteg og glaseret skinke med flødekartofler, salat
Fredag er festaften, med musik og underholdning.
Lørdag: Gammeldags stegt kylling, med kartofler, brun sovs
og agurkesalat.
Eller grill-selv kød, kartoffelsalat, grøn salat og flutes
PRIS: 75 kr. for hovedret, 85 kr. for grill
25 kr. for forret
Madbestilling på pladsen dagen før.
NYT I ÅR:
Fredag vil der være kræmmermarked på pladsen om eftermiddagen.
Lørdag stort fælles kaffebord og børne-melodi-grandprix.

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS
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NØDHJÆLP.
Vanen tro samles der ind i Olsker/Tejn-sogn, når den store årlige
landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp finder sted søndag d. 1.marts.
I år skal pengene bruges til børn, der har mistet en eller begge forældre i
forbindelse med aids-epidemi. Mange børn har alt for tidligt måttet påtage
sig ansvaret for at forsørge familien og mindre søskende. Folkekirkens
Nødhjælp har hjælpearbejde i gang for specielt at støtte denne gruppe
børn.
Hvis nogen kan afse tid denne søndag formiddag til at hjælpe her i vores
sogn med at samle penge ind til dette formål, bedes man kontakte Inger og
Hans Askou, Pærebakken 10, Tejn, tlf. 56480687.

Fra Tejn-Olsker Pensionistforening.
4. februar
Generalforsamling i Tejn Medborgerhus
1. april
Forårsfest i Rø Selskabslokaler
6. maj
Forårstur
Velmødt onsdage i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31 kl. 14.

i Tejn Medborgerhus lørdag, d. 7. februar kl.11.-14.
Adressen er Ndr. Strandvej 31.
Kom og se vores flotte nye lokaler, få lidt til ganen og
maven og en snak med Tejn Borgerforening og andre Tejnboere.
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Generalforsamling i Tejn Borgerforening
Torsdag, d. 19. marts kl. 18.30 i Tejn Medborgerhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være
formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før
Efter generalforsamlingen byder Tejn Borgerforening på lidt mad og

drikke. Vi håber, snakken vil gå livligt, mens vi spiser og ved kaffen
bagefter.
Der vil også være lidt underholdning, så vi kan få grinet lidt.
På grund af traktementet vil vi meget gerne have en tilmelding. Man
kan ringe til Brita Hansen, tlf. 56 48 16 70 eller til Lise Kristiansen,
tlf. 56445062, senest 12. marts.

ÅBENT BIBLIOTEK.
Vi har taget en stor mængde bøger med til Medborgerhuset, og Lise vil
sidde der sidste mandag i måneden fra kl.17– 19.
Har du nogle gamle billeder eller historier om Tejn, hører hun også gerne
fra dig. Hun har telefon 56 44 50 62.

TAK TIL SPONSORER
Bornholms Kød- og Catering på Havnen i Tejn er altid villige til at give
os et godt tilbud, når vi henvender os. Senest fik vi både gløgg og kakao
foræret til vores Juletræstænding. Det er vi meget taknemmelige for. Det
er et stort aktiv for Tejn med denne store arbejdsplads.
Karinas Gran Sasso gav slikposer til børnene.
Tak for jeres måde, at være på!
Tejn Borgerforening.
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TIF’s Venner afholder GENERALFORSAMLING
Lørdag, d. 7. februar kl. 18.00 i Tejn Klubhus.
Middag for 125 kr.
Medbring en pakke hver til en værdi af mindst 25 kr.
Tilmelding straks til Mads 56481333, eller Anette 56481595.

Fastelavn.
Mandag, d. 14. februar kl. 14.00 i Tejn Klubhus.
Der vil være tøndeslagning, film m.m. og der uddeles is og sodavand til børnene.
Kaffe / the og kage kan købes.
Foruden kåring af kattekonge/kattedronning vil der endvidere være præmier for
bedste udklædning.
Entre 5 kr.

GENERALFORSAMLING I TEJN
IDRÆTSFORENING.
Søndag den 8. marts kl. 9.30 i klubhuset. . Dagsorden og indkaldelse
kommer i dagspressen, ligesom den vil kunne ses på www.tejnif.dk Vel mødt.

Efter generalforsamlingen er der frokost.

Gymnastikopvisning.
Fredag d. 3. april kl. 18.00 i Nordlandshallen
Det bliver en aften, hvor de forskellige hold i gymnastikafdelingen viser
lidt af det de har arbejdet med hele vinteren, ligesom der bliver besøg fra DGI
Bornholms landsdelshold. Opvisningen varer cirka tre timer og det bliver tre
timer med masser af god gymnastik og hyggelig stemning. Så start en god
weekend i Nordlandshallen med gymnastikopvisning. Se det præcise
program på www.tejnif.dk fra midt i februar.
Fremtidige arrangementer
Husk at der er trolling i uge 18 og Hammershuskoncert den 17. juli hvor der
skal bruges mange hjælpere. Vi håber på den sædvanlige store opbakning
fra alle jer frivillige hjælpere, der er med til at gøre disse arrangementer
mulige.
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Tejn Medborgerhus.
Hvis du ønsker at leje huset til et arrangement er priserne følgende:
For faste brugere til møder m.m.

100 kr. pr. gang

Til kaffe-selskaber

200 kr.

Til fester

500 kr. + 300 kr. i depositum

Rengøring, hvis I ikke selv orker det, koster 300 kr.
Henvendelse om leje til Anita Nielsen, Bohnebakken 10
Tlf. 29 65 16 23 mellem 18.30 og 20.00.
Tejn Borgerforening skal selv dække alle udgifter i forbindelse med
etablering af huset, indvendig vedligeholdelse og rengøring, så vi tillader
os at sætte følgende i bladet:
ØNSKESEDDEL:
Vægur, Stor kaffemaskine, Elkedel, Håndmixer, Scanpan knive, Funktion
Gryder, Ildfaste fade, Borde og stole, Sofa og sofabord, CD-afspiller,
holder til papirhåndklæder til køkken.
ØKONOMISK STØTTE: Man kan man også støtte os økonomisk ved at
sætte et beløb, stort eller lille, ind på Medborgerhusets konto reg.nr.
0649, kontonr. 6881-965-818.

Tak tak tak og atter tak.

Vi havde afsat 4 arbejdsdage til at sætte Medborgerhuset i stand, og vi
var mellem 15 og 20 hver dag. Senere er gulvet lagt, ting flyttet og sat på
plads. Vi nåede, det vi havde sat os for, så huset nu er gennemrenoveret.
Tusind tak for hjælpen!
Mange har også givet os et økonomisk tilskud, og det siger vi også rigtig
mange tak for. Det har gjort arbejdsgangene lettere, at vi ikke har
skullet have alt for mange økonomiske bekymringer.
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TEJNESTIFTEN udkommer 4 gange om året:
Midt i februar, maj, august og november.
Stof til bladet kan sendes til Brita Hansen senest den 1. i udgivelsesmåneden.
E-mail adresse: brita.hansen@get2net.dk

Opslagstavlen:
TIF’s Generalforsamling
Søndag, d. 8. marts i Klubhuset
God Påske
ÅBENT HUS I TEJN MEDBORGERHUS
Lørdag, d. 7. februar kl. 11.00-14.00

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, 1. marts

Tejn Borgerforenings Generalforsamling
Torsdag, d. 19. marts kl. 18.30
Tejn Idrætsforenings Gymnastikopvisning
Nordlandshallen fredag, d. 3/4 kl. 18
Deadline for næste blad
1. maj 2009

Trolling Master Bornholm 29/4-2/5

2009
1. maj kræmmermarked og fest i
teltet.
2. maj børne-grandprix og kagebord
Tejn Borgerforenings Bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Tejnestiften
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Brita Hansen, Lærkeløkken 6
Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21
Bente Friis, Tejnvej 79
Brita Hansen, Lærkeløkken 6

56481670
56481890
56480809
56481670

Sekretær
Best. Medlem

Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
Fredrik Romberg, Ndr. Strandvej 10

56445062
40634575
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