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Nyt i Tejn Borgerforening:
Vi genoptager succesen med søndagseftermiddage, hvor vi hører
om et eller andet emne, drikker kaffe og får snakket sammen.
Søndag, d. 31. januar kl. 14 – 17.
Brita Kofoed, tidligere
borgmester i Åkirkeby, fortæller om sin tid som ansat hos Kronprinsesse
Margrethe.
Søndag, d. 28. februar kl. 14 – 17.
Lillian Hjorth West, Bornholms
Højskole fortæller anekdoter fra Sigfred Pedersens liv, og spiller noget af
hans musik.
Søndag, d. 21. marts kommer Lars Kristiansen og synger og spiller, og vi
får nogle historier fra Oline Larsens liv.

Bibliotek / Lokalhistorisk Forening
Lise sidder på Medborgerhuset den sidste mandag i måneden fra 16 til 19.
Her kan alle låne bøger eller komme med historier eller billeder fra det
gamle Tejn.
Vores lokalhistoriske udvalg er begyndt at samle oplysninger og historier
fra de ældste i byen. De hører gerne fra folk, der kender Tejns historie,
eller kender nogen, som gør.
Lise er på biblioteket
mandag, d. 30. november
Mandag, d. 25. januar
Mandag, d. 22. februar.

Kane og nisse.
Julemanden kommer til Tejn igen i år, og lander i sidste uge af november i
Rundkørslen.

Juletræet flytter.
Vi sætter træet om foran Tejn Medborgerhus i år. Håber I tager de gener,
der evt. kan komme, hvis det tager et par parkeringspladser, med godt
julehumør.
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Formanden har ordet:
Havet gav og havet tog!
Havet har givet rigtig meget i efteråret, og her tænker jeg ikke på fisk –
havde det bare været det – men nej, hvis man går en tur på Tejnepynten…
eller snarere prøver at gå en tur på Tejnepynten, risikerer man både liv og
lemmer. Aldrig har jeg set så mange og store sten, der er blevet smidt
derop i efterårets storm.
Heldigvis kan jeg berolige jer med, at kommunen endelig har indset sit
ansvar for pynten, og bevilliget penge til dels at fylde på forkastningen
igen og dels fjerne de sten, der ligger.
Når vi nu lige er ved Tejnepynten, så bliver det store skrummel af en båd,
som er sat på græsset, flyttet igen.
Der arbejdes også stadig med planer, om at gøre havnen til et mere
attraktivt sted, at opholde sig. Nu må vi se, om der er nogle penge, når det
kommer til realiteterne.
Vi nærmer os afslutningen på året også plejer jeg at se tilbage på alle de
gode arrangementer Tejn IF og Tejn Borgerforening har stået for:
JANUAR Vi satte den gamle bank i stand.
FEBRUAR Indvielse af Tejn Medborgerhus
MARTS Generalforsamling med 60 deltagere. God mad og glad stemning
APRIL Trollingtræf med masser af folk på havnen
MAJ Borgermøde med visioner og ideer for fremtidens Tejn.
JUNI Stensamling på Tejnepynten. Sct. Hans fest.
JULI Fair-trade koncert på Hammershus
AUGUST Maraton Bornholm Rundt
SEPTEMBER Medhjælperfest
OKTOBER Arbejdsdag i Tejn Medborgerhus
NOVEMBER Julemesse i Nordlandshallen, Juletræstænding/julemarked
DECEMBER Julemarked i Tejn Medborgerhus
Tejn lever! Og tusind tak til jer alle fordi I er med til at holde gang i
hjulene og møder frem, når der er brug for hjælp.
Pas nu godt på jer selv og hinanden i de mørke vintermåneder. Husk at
møde frem til vores søndagseftermiddage i Medborgerhuset i de første
måneder i der nye år.
Så vil jeg slutte med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et dejligt
2010. Vi ses til juletræstænding og Julemarked d. 28. November.
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Det er NU, det sker i Klubhuset i Tejn
Vi har et tilbud til dig der går i 6. – 7. og 8. Klasse.
En fredag hver måned vil vi lave et arrangement for dig og dine
venner.
Åben fra kl. 19 til kl. 23.3o flg. datoer: 20. november Leg og spil
11. december Julehygge
For 3. + 4. + 5. Klasserne er der Sodavandsdiskotek
Fredag den 27. november kl. 19-21.30
Evt. spørgsmål til Steen Komstedt
23982136
Eller
Inger Kjersgaard 24625328
Entre: 10 kr.

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING
Onsdag den 21 oktober stod det på efterårstur, med 40
pensionister, hvor Kim (chauf.) kørte os ad små finurlige veje og
fortalte os lidt om egnen, vi kørte igennem.
Almindingen havde taget sin fine efterårsfarvede frakke på, og vi
drak kaffe og dejlig lun kringle på Bolsterbjerg.
En gåtur ud i det skønne efterårsvejr, inden bussen kørte os videre
mod Hasle og en smut ned i Tejlkaas og Hellig Peder, og nordpå
gennem skoven, med skøn udsigt til Hammershus for at ende på
Café Værftet til en dejlig varm karry suppe og små lune retter.
Ja, det var idet hele taget en dejlig eftermiddag!
31. oktober afholdt vi Det Store Bankospil med sponserede
præmier. TAK til de forretningsdrivende.
3. december. Julefest i Tejn Klubhus
21. januar
Vintertur
4. februar
Generalforsamling
mvh Hanne Bruun
formand for Tejn-Olsker Pensionistforening
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Juletræstænding
og Julemarked
i Tejn
Lørdag, d. 28. November
i Tejn Medborgerhus

.

13 – 18 Julemarked med masser af boder.
8. klasse sælger gløgg, cacao og
æbleskiver.
16.00 tændes juletræet,
og vi synger julen ind.
Nissemor deler slikposer ud til
børnene.

Arrangør: Tejn Borgerforening
LID BORNHOLMSKE PERLER.
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Ejn unabobba.
Det kan lyde som et fælt uhyre, man brugte til at skræmme børn med, men
det er faktisk en herlig ret. Den blev især lavet op til jul, når man kunne
købe de lækre bornholmske kommenskringler.
Unabobba laves af kommenskringler, udblødet i lidt mælk, æbler, svesker,
rosiner og evt. lidt sukker. Det er helt den samme blanding, som man
fyldte i juleanden – her kommer man det bare i fade eller krukker, og
bager det i ovnen, og det smager fortræffeligt.
Bæjnkjavæjlln.
Det er en ret, der blev serveret hver lørdag. Gennem hele ugen blev alle
madrester gemt i en kasse, der stod i slagbænken – deraf navnet – om
lørdagen blev det hele så kogt op til en vælling. Det lyder ikke særlig
spændende, og man kan måske forestille sig, at nogle af de gemte sager
var blevet lidt mollua i løbet af ugen.
En syslekonna.
Det er en kone, der har travlt med sine gøremål i stuer, køkken eller stald.
Senere blev det ”å sysla” især anvendt om det, at fodre og passe dyrene.
Syslekonna er også blevet betegnelsen for et hjemmelavet legetøj,
fremstillet af en garntrisse.
Man deler garntrissen i tre dele – et midterstykke og to endestykker – i
endestykkerne sætter man en tilspidset pind på ca. 5 cm. Og slår en
rundhoved stift i den spidst ende. Så har man nærmest en slags top, og når
man drejer den mellem tommel og pegefinger, og slipper den ned på
bordet, kan den få en gevaldig fart. Er man flere deltagere med hver sin
syslekonna, kan man konkurrere om, hvis der kan køre længst.
Ejn bæjkkjastarr.
Det er en solsort, og det bornholmske navn hentyder til, at den gerne vil
leve i fugtige områder.
Solsorten indvandrede til Bornholm omkring år 1900. Dengang cyklede
man ind i Almindingen i håb om at høre dens smukke stemme. Nu er
solsorten den mest almindelige fugl i Danmark.
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Tejn Medborgerhus.
Vores Medborgerhus bliver flittigt brugt. Vi har lige haft møde der med de andre
Fritids- og Medborgerhuse på øen, og de er ret misundelige.
Vi har fra bestyrelsen valgt ikke at sætte priserne for højt, dels fordi vi ikke skal
have overskud, og dels fordi det skal være til gavn for alle.
Det første år er snart gået, og regnskabet løber rundt. Vi håber, fordi vi har sat det
helt i stand fra starten, at der ikke kommer de store udgifter lige med det samme.
Vores nylig overståede arbejdsdag forløb fint, med godt fremmøde og arbejdsiver.
Tusind tak for jeres store frivillige hjælp!
Vi vil afholde arbejdsdage to gange om året, og håber på denne måde, at kunne følge
med slitagen.
Hvis du ønsker at leje huset til et arrangement er priserne følgende:
For faste brugere til møder m.m.
100 kr. pr. gang
(mere end en gang om året)
Til kaffe
200 kr.
Til fester
500 kr.
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.
Det er stadig muligt at støtte vores Medborgerhus økonomisk. (ønskesedlen
er stadig lang). Vores kontonummer i Den danske Bank:
reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181

JULEMARKED I Medborgerhuset
Lørdag, d. 12. december 11.00 – 16.00
Kræmmerne fra Allinge sætter deres boder op, og sælger alt fra
julepynt, hjemmestrik og sytøj til antik m.m.
Vi tilbyder Gule Ærter med tilbehør for 40 kr.
Man kan også købe Æbleskiver, gløgg og varm kakao.
Annonce:

Købes: En god og velholdt krocketkølle ønskes.
Henvendelse til, Anne Grethe Mogensen. Tlf.nr. 56481792."

Opslagstavlen:
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NOVEMBER: 28. Julemarked og Juletræstænding
DECEMBER: 1. Gospelkoret Noiz i Tejn Kirke 19.30
3. Pensionistforeningens Julefest
12. Julemarked og fællesspisning
JANUAR:
21. Vintertur med Pensionistfore.
31. Brita Kofoed i Medborgerhuset
FEBRUAR:
4. Generalforsamling i Pensionistf.
6. Generalforsamling i TIF’s Venner
28. Lillian Hjorth West fortæller
Bornholmske skakfolk vil starte en skakklub i Medborgerhuset i Tejn.
Spilletidspunkt: mandage fra kl. 19.00.
Klubben er et tilbud til de mange, der er interesserede i skak, men som
mangler nogle at dyste med.
Der lægges vægt på socialt samvær og uformelle former. Både begyndere og
øvede er velkomne.
Stiftende generalforsamling: Mandag den 30.november. kl. 19.00
Per Rasmussen, Østerlars Tlf. 56 49 51 13

TROLLINGTRÆF 2010 foregår i uge 16 fra 21.-24/4
Tejnestiften udkommer 4 gange om året:
Midt i februar, maj, august og november.
Stof til bladet skal sendes til Brita Hansen senest den 1. i måneden.
E-mail adresse: brita.hansen@get2net.dk

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. medlem
Sekretær
Suppleanter
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Brita Hansen, Lærkeløkken 6
56481670 brita.hansen@get2net.dk
Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21
56481890
pmg@paradis.dk
Bente Friis, Tejnvej 79
56480809
bsf@friis.mail.dk
Fredrik Romberg, Ndr. Strandvej 10
40634575
romberg@mail.dk
Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39
56480544
Kaj Anderberg, Sdr. Strandvej 63
44483030 anderberg@adslhome.dk
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
56445062 lise.kristiansen@privat.dk
Lise Nielsen, Åløkken 2, og Alice Mogensen, Strædet 3

