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Formanden har ordet:
Vinteren er over os, med kulde, sne og trafikproblemer.
Det er mange år siden, vi har fået lov til at skovle sne i så mange dage og
så i de mængder!
Det er jo egentlig meget pænt, når det hele er dækket af et hvidt lag. Så er
min have lige så pæn som naboens.. men jeg har det nu bedst med at nyde
synet inde fra vinduerne og må mange gange tænke på dem, der skal ud og
servicere os andre. Skraldemænd, postbude, madudbringning m.m. Husk
lige, at de skal kunne komme til.
2010 er godt i gang, og 2009 næsten glemt. Arbejdsdage, Trollingtræf,
Sct. Hans fest, diverse løbearrangementer, Fair Trade, Julemarked og
Juletræstænding. Alt sammen arrangementer, som involverer os i Tejn.
Vi møder gerne frem og giver et nap med de praktiske ting, men skal ikke
glemme, at der står et stort planlægningsarbejde bag. Der er mange
ildsjæle, som gør et fantastisk arbejde med at få tingene til at fungere.
Husk at klappe dem på skulderen i stedet for kun at fokusere på, hvad der
kunne være gjort anderledes.
Tejn er kommet på landkortet igen, på både godt og ondt. Det er sørgeligt,
at nogle af vores største erhvervsvirksomheder i byen er blevet nødt til at
lukke på grund af krisen. Samtidig er det dejligt, at man trods alt har mod
på at gå nye veje. Jeg forventer mig meget af det nye samarbejde mellem
virksomhederne på havnen. De vil promovere sig i bl. a. Sverige, og det
kan godt vise sig at være en rigtig indbringende ide.
Repræsentantskabet har skaffet penge til nye spændende tiltag i byen.
Befolkningen har bakket ideerne op på de afholdte borgermøder, så nu
ser vi med glæde frem til den dag, hvor vi skal i gang med de praktiske
opgaver omkring udførelsen af ideerne.
Som det så rigtigt blev fremført i lederen i Bornholms Tidende, så viser
borgerne i Tejn vejen frem. Tejn er den by på Bornholm, hvor der er
både erhvervsgrunde og almindelige byggegrunde til salg, så vi håber på,
at de nye tiltag vil lokke tilflyttere til. Der er blevet solgt et par huse i Tejn
i den seneste tid, så vi går forhåbentlig lysere tider i møde. Husk lige at
byde nye naboer velkommen.
Jeg vil slutte med at minde om Tejn Borgerforenings Generalforsamling i
Medborgerhuset, torsdag, d. 25. marts.
Herfra skal lyde et STORT TAK til alle, der hjalp, eller mødte frem til
vores arrangementer i 2009. Tejn rykker!!
BH
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Trollingtræf, 21–24.april
Hvis du har lyst til at hjælpe et par timer, kan du henvende dig til flg.:
Telt og boder, opsætning og nedtagning BENT 56481346/29663036
Morgenmad
RANDI 56482527
Pølser
LAILA S.T. 29872251
Barvagt, aften
LAILA S.J. 56486669/51577021
Aftensmad-udlevering
KISSER 56484315
Alt andet og spørgsmål
MIMI
56481857/20221857
BRITA 56481670/61281670
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, krydderkartofler, sovs og
salat.
Dessert.
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
30 kr. for forret eller dessert
Madbestilling på pladsen dagen før.
Lørdag: Kl. 15. Bornholms længste kaffebord

MEDLEMSKAB AF TEJN BORGERFORENING.
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Med dette blad, som bliver husstandsomdelt i Tejn, er vedlagt et
girokort med kontingentbetaling til Tejn Borgerforening for 2010.
På Generalforsamlingen blev kontingentet fastsat til 100 kr. pr. husstand
for et år.
Pengene kan indbetales på girokortet, men hvis man vil spare gebyret
er man velkommen til at betale direkte til kassereren, Bente Friis eller til
formanden Brita Hansen. Det kan også gøres på Generalforsamlingen.
Til de husstande, som ikke er medlemmer, har vi tilladt os at vedlægge
et tomt girokort i håb om, at man skulle ønske at støtte foreningens
arbejde med et medlemskab.
Kontingentpengene bliver bl. a. brugt til de forskellige arrangementer,
Borgerforeningen står for. Juletræstændingen, Sct. Hans, Trolling og
Stensamling.

Tejnestiften på mail.?.I disse computer- og miljørigtige tider, vil vi
indføre en mailgruppe, hvor man ved at opgive sin mailadresse, kan modtage
Tejnestiftens 4 årlige udgivelser direkte i sin mail-box.
Send en mail til brita.m.h@gmail.com om dette, og bladet bliver sendt,
så snart, det er færdig-redigeret.

Hjertestartere i Tejn!!
Det er vigtigt, vi alle ved, hvor vi kan finde en hjertestarter i lokalområdet, hvis vi
skulle stå i en situation, hvor det er nødvendigt med hurtig hjælp. Der findes 5
hjertestartere i Tejn og Olsker:
I kantinen på Espersens kontor på havnen
I entreen på Bornholms Sommerhusudlejning i Postgade. Kan ses udefra og ruden må
knuses udenfor åbningstid.
På Tejn Rådhus, Teknik og Miljø ved hovedindgangen.
På Kildebakken, indgang til højre i skolegård.
På Vej og Parks plads på Dalegårdsvej i Olsker
Hvis man vil vide, hvor der i øvrigt findes en hjertestarter, kan man gå ind på:
trygfonden.dk

W.W.W.TEJNBORGERFORENING.DK
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Vi har fået hjemmeside! Hvis nogen udenfor byen skulle være interesseret
i, hvad Tejn er for en størrelse, er det meningen, at man kan blive klogere
ved at besøge vores hjemmeside. Der skal også være oplysninger fra
Tejnbo til Tejnbo, om hvad der rører sig i byen.
En hjemmeside skal passes og plejes og tilføres ny information. Det er her,
vi kommer ind i billedet. Det er muligt for alle at få lagt informationer om
foreninger, møder, kræmmermarkeder m.m. ind på siden. Desuden er man
velkommen til at kommentere siden, komme med rettelser, forslag eller
oplysninger til vores webmaster. Det er bare at klikke på linket til ham.
Gå ind på siden og kom med din kommentar..www.tejnborgerforening.dk

Bredbåndsproblemer i Tejn.
En del bredbåndstilsluttede i Tejn har haft problemer med modtagelsen af
Tv-signaler. Det kan være problemer som ”still-billeder” og manglende
lyd. Efter henvendelse til TDC tekniker, fik vi at vide, at forbindelsen fra
Allinge ikke har kapacitet nok til at kunne levere fejlfrit signal til brugere i
Tejn. Fejlen skulle have været udbedret i februar 2009 men blev udskudt
på grund af økonomi.
Vi i Borgerforeningen vil gerne finde ud af, hvor mange andre der har
bredbånd og evt. problemer med dette. Så vil vi sende en henvendelse på
alles vegne.
Så.. har I bredbånd og eventuelt problemer med dette så henvend jer til Kaj
Anderberg, Sdr. Strandvej 63, tlf. 44483030 eller anderberg@adslhome.dk

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 / møder
200 kr.
Til fester
500 kr.
Hvis du vil betale for Rengøring koster det
300 kr.
Henvendelse om leje til Anita Nielsen, Bohnebakken 10.
Tlf. 29 65 16 23 mellem 18.30 og 20.00.
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SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP.
Vanen tro samles der ind i Olsker/Tejn-sogn, når den store årlige
landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp finder sted søndag d. 7.marts.
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.
17. februar
Kødbanko
24. marts
Forårsfest i Rø Selskabslokaler
12. maj
Forårstur
Vel mødt onsdage i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31 kl. 14.

Krocket
Tejn Idrætsforenigs Krocket Klub ønsker nuværende og nye medlemmer
et godt Nytår- og på gensyn på de grønne baner torsdag d.8.april 2010
kl.13,00
Venlig hilsen
Bestyrelsen v/Randi Gude tlf. 56482527

Ung i Klubhuset og Sodavandsdiskotek.
For 3. – 5. klasse er der SODAVANDSDISKOTEK d. 9. april.
For 6. - 8. klasse er der ung i Klubhuset 26. februar, 12. marts, 16. april
og 28. maj.
Den 12. marts vil arrangementet være med overnatning.
Her kan de unge medbringe deres egen computer, se film eller hvad vi nu
finder på.
Husk tilmelding, for ellers kommer du ikke med.
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Generalforsamling i Tejn Borgerforening
Torsdag, d. 25. marts kl. 18.00 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 18. 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.

LOKALHISTORISK FORENING har fået taget hul på den store mængde
information og billeder, der ligger gemt i Tejn. En del borgere har fortalt
deres historier, og delt sjove anekdoter med hinanden. Man mødes en
gang om måneden i Tejn Medborgerhus.
Næste møde: Onsdag, d. 3. marts kl. 19
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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.

GENERALFORSAMLING I TEJN
IDRÆTSFORENING.
Søndag den 7. 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. 26. marts 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.

Formanden har fået ny mail-adresse:
Brita.m.h@gmail.com
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.
NY E-mail adresse: brita.m.h@gmail.com
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DBJ – De bornholmske Jernbaner.
Tejn Station blev bygget i 1912, så den kunne stå klar til indvielsen 5. maj 1913. Da
Rønne – Allinge banen indstilles 1953 overgår bygningen til privatbolig.
Facts om Rønne – Allinge Banen:
Rønne-Allinge-Sandvig RAJ 6. maj 1913 - 15. september 1953
•
•

Længde: 31,2 km
Sporvidde: 1000 mm

Nexøbanens succes fik blandt andre driftsbestyrer Fagerlund til at foreslå en bane til
den nordlige del af øen. Planerne omfattede en linje fra Rønne over Klemmensker og
Rø og derfra videre langs kysten til Allinge. Da man ønskede banen så tæt som
muligt på Hammershus, blev den ført helt til Sandvig (stationen hed i en kort periode
Hammershus). Allingebanen var med i den store jernbanelov i 1908.
Banen - der ejedes af Rønne-Allinge Jernbaneselskab A/S - blev indviet den 5. maj
1913 og driften indledtes den følgende dag med fire daglige tog i hver retning.
Driften på banen indstilledes 15. september 1953
Stationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rønne Nord (Allingebanen var tilsluttet Nexøbanen her - alle tog førtes til
Rønne H)
Blykobbe trinbræt
Nyker station
Mæby trinbræt
Klemensker station
Splidsgård trinbræt og sidespor
Spellingmose sidespor
Rø station (Helligdommen station)
Humledal trinbræt
Tejn station
Sandkås trinbræt
Allinge station
Korsbjerg. Sidespor til Allinge havn
Sandvig station
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Opslagstavlen:
TIF’s Generalforsamling
Søndag, d. 7. marts i Klubhuset
Lokalhistorisk forening
Onsdag, d. 3/3 kl. 19
i Medborgerhuset

God Påske

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, 7. marts

Tejn Borgerforenings Generalforsamling
Torsdag, d. 25. marts kl. 18.00
Tejn Idrætsforenings Gymnastikopvisning
Nordlandshallen fredag, d. 26/3 kl. 18
Deadline for næste blad
1. maj 2010

Trolling Master Bornholm 21-24.

april
23. april: fest i teltet.
FASTELAVN I KLUBHUSET
14. februar kl. 14
ÅBENT BIBLIOTEK 22. februar
Fra 17 - 19
29. marts

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. medlem
Sekretær
Suppleanter
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Brita Hansen, Lærkeløkken 6
56481670
brita.m.h@gmail.com
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

