Nr. 52
August 2010.

1

Formanden har ordet:
Sommeren 2010 på Bornholm har været varm og tør. Masser af turister har fundet vej til
vores ø og aktivitetsniveauet er helt i top. Jeg undrer mig og glæder mig samtidig over alle
de arrangementer, der finder vej til Bornholm. Den daglige oplæsning i radioen over
arrangementer er utrolig lang, og bag hvert arrangement står en masse aktive, frivillige
bornholmske ildsjæle. Det gør mig stolt over at være Bornholmer, der er med til at gøre
øen til et aktivt og levende sted at bo og feriere.
Mange af disse arrangementer involverer folk fra Tejn. Vi blander os og får hele tiden Tejn
på landkortet. Som jeg overhørte ved et af disse fantastiske løb, som vores Løbeafdeling
har gang i: Hvad og hvor er Tejn? det må være en stor by, der kan skaffe alle disse
hjælpere og aktive!
Livets gang i Tejn går stille og roligt. Og dog – inde bag facaderne er der livlig aktivitet.
Efterårets aktiviteter planlægges. Der skaffes instruktører, ledere, lokaler og laves
programmer. Der klargøres og indkøbes remedier, afholdes møder og annonceres.
Derfor er der ingen, som behøver at kede sig i Tejn. Der er masser af tilbud overalt til alle
aldersgrupper. Byens foreninger gør meget for sammenholdet, så skuf dem nu ikke! Kom
ud af busken og meld dig til at deltage i fællesskabet. Nogle af aktiviteterne er beskrevet i
dette blad.
Tejn Borgerforening afholdt i juni vores årlige stensamling på Tejnepynten. Det var
rigtig godt besøgt, og vi pønser på næste år at inddrage noget af kyststrækningen i vores
forårs-klargøring. Der ligger meget skrald, som havet skyller ind i løbet af vinteren, og det
er ikke særlig kønt at se på.
Sct. Hans aften i år blev en rigtig hyggelig aften med godt vejr,
mange mennesker, god båltale og flot koncert af vores norske
skoleorkester. Heksen var superflot, lavet af børn og voksne
på Kildebakken. Bålet var ikke særlig stort, men det brændte flot.
Vi må udtænke en bedre plan for anskaffelse af bålmateriale næste år.
Tejn Idrætsforening skaffede igen i år næsten 300 frivillige til at
hjælpe til ved Fair-Trade koncerten på Hammershus.
Det var det skønneste vejr og vi håber, Idrætsforeningen fik et
økonomisk tilskud til klubhus, baner og aktiviteter.
-Og så lige et hjertesuk: I løbet af sommeren er der blevet solgt et par huse i Tejn, men der
er også kommet nye Til Salg skilte op, så den befolkningstilvækst, som jeg kunne ønske
mig er nok ikke lige på trapperne. Jeg er dog stadig optimist, og forventer at resten af
verden finder ud af, hvilken perle af en by, vi har liggende her på Nordbornholm.
Pas godt på den og på hverandre.
Tejn Havn er et stort aktiv for byen, og der er gang i nogle nye tiltag. Nye rotationspladser
og kajanlæg bag isværket skal skaffe flere pladser til sejlere. Skure, badeflåde og de 5
pladsers havn arbejdes der på højtryk med, og det glæder jeg mig til at fortælle mere om.
Mange sommerhilsner Brita Hansen
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Søndags Matine’, Bibliotek og
Lokalhistorisk Arkiv i Tejn Medborgerhus.
Åbent bibliotek kl. 16 - 19: 30. august

Søndagsmatine’er kl. 14:

27. september
25. oktober
29. november
31. oktober Erik Grønvang Nielsen viser film
og interview med Svend Clausen

Tejn lokalhistoriske Arkiv
Temaaftener til efteråret
Det er en overvældende interesse, der er blevet udvist fra jer tejneboer med hensyn til Tejns
historie. Det har væltet ind med materiale, så vi ser os nu i stand til at prøve at lade
informationen flyde den anden vej. Det gør vi ved at holde nogle billedaftener. Hver aften vil
have et hovedtema; afhængig af hvor meget materiale, vi har indenfor hovedtemaet, vil vi
måske også vise billeder indenfor andre emner. Hvis nogen derudover har særlige ønsker, vil vi
prøve at efterkomme dem. Billederne viser vi som sædvanlig på Medborgerhusets storskærm.
Den første aften bliver: Onsdag, den 6. oktober kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus. Temaet her
bliver Tejn kirke: Vi kan bl.a. vise starten med indsamlingen, byggeriet, indvielsen, første
konfirmation, første bryllup osv.
Næste tema: Skolebilleder: Onsdag, den 3. november kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus. Der er
nogle af dem på billederne, vi mangler navne på, så der har vi også har brug for jeres hjælp!
Det næste tema bliver: Både/skibe. Det bliver onsdag, den 1. december samme tid og sted,
der er bare både i lange rækker.
Vi håber, at I kommer i tanker om endnu flere oplysninger, når I ser billederne.
Vi tager forbehold for ændringer i datoerne, så læg mærke til de opslag, der kommer rundt i
byen, når tiden nærmer sig. Temaaftnerne vil også fremgå af kalenderen på Tejns hjemmeside
(www.tejnborgerforening.dk). Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl og vand til 5,00 kr.

Hvem vil scanne?
Fordi vi får så mange billeder ind, mangler vi nogle energiske mennesker, der vil hjælpe os med
at scanne dem ind: Kunne du tænke dig at være med, så få fat i en af vore kontaktpersoner:
•

Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2 C, st. th., 5644 5062

•

Bente og Michael Thunberg, Bohnebakken 15, tlf. 5648 1416

•

Lea Lindgren, Møllegade 16, tlf, 5648 1635

•

Ole Olsen, Dyndegårdsvej, tlf. 5696 6670
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Har du billeder eller andet materiale?
Så kan du også henvende dig til ovennævnte. Alt materiale bliver scannet og leveret tilbage, du
er velkommen til selv at overvære processen.
Med venlig hilsen Tejn lokalhistoriske Arkiv

Strandstien og Havnestien.
Strandstien fra P-pladsen ved Store Sandkås mod Tejn er i en ganske
forfærdelig stand. Den bliver hver vinter overskyllet af havet, som tager en stor
del af belægningen med og efterlader en masse sand. Kommunens folk har
været gode til at reparere stien, så den igen kan anvendes af turister og lokale,
der nyder en af de smukkeste kyststrækninger på Bornholm.
Men sådan skal det ikke være i år! Naturgruppen under kommunen har besluttet
at nedlægge stien, så man skal gå på stranden. Det er for besværligt og dyrt at
retablere hvert år!
Det betyder, at forældre med barnevogne og klapvogne ikke kan gå denne vej.
Gangbesværede på hjul, krykker eller med rollator har heller ingen mulighed,
for at nyde udsigten.
Tejn Borgerforening har været i dialog med kommunen og kommet med
løsningsforslag, men har endnu ikke fået noget endeligt svar. Der har også
været klager fra en del brugere af området.
Havnestien som skal etableres fra Østersøparken, bag om ”Espersen og
Salgsen” og ud til isværket ser foreløbig ud til at blive til noget. Man skal af
med alt det fyldmateriale, der er oplagret på havnen. I øjeblikket har man lagt
en stor ”ballon” ud i havneindløbet for at markere, hvor den nye mole skal
være. Så skal skibsfarten melde tilbage, om det kan lade sig gøre at komme
forbi.

Badebroen i Sandkås.
Som den opmærksomme Tejne-bo måske har bemærket, så har Tejn
Borgerforening været i dialog med Kommunen om den nye træ-badebro, man
vil sætte op på stranden i Sandkås. Opsætningen er blevet udskudt til næste
forår, og som erstatning har vi fået ryddet lidt op på stranden. Der er dog stadig
nogle betonrester fra det gamle fundament i vandet, hvorfra der stikker store
rustne bolte. Så pas på, når I eller jeres børn færdes der.
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TIF’s Venner
Ålegilde
Lørdag, d. 9. oktober kl. 18.00 i Klubhuset.
Tilmelding senest lørdag, d. 25. september til Gunhild Hansen,
56 48 20 35
eller Kenn-Erik Munk, 56 48 14 17.

SVØMNING.
Opstart 9. oktober til og med 17. december dog ikke i uge 42 (efterårsferie)
Første halvår af 2011, opstart den 7. januar til og med den 4. marts.
Tidspunkt fra kl. 19 til kl. 20.
I efteråret frem til jul, deler vi svømmetid med RSK (Rønne Svømme Klub)
Hallen deles op.
Svømningen er stadig gratis for medlemmerne

T.I.F KROCKET
Vidste du, at vi spiller KROCKET i Tejn Idrætsforening, på de dejlige
baner ved Klubhuset.
Vi modtager stadig nye medlemmer!
Hvis det var noget for dig, så spiller vi:
MANDAG fra kl. 10,00 til ca. 12,00
TORSDAG fra
13,00 til ca. 16,00
På gensyn med venlig hilsen Randi Gude (formand)

Petanque.
Vi spiller på grusbanen ved klubhuset
hver Onsdag, kl. 18.30 og Lørdag, kl. 13.00.
Vinspil første lørdag i måneden.
Alle er velkomne.
Mange hilsner Jan Kjersgaard 56445099.
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GYMNASTIK 2010-2011
Så er programmet næsten på plads og ser på nuværende tidspunkt
sådan nu.
HOLD
Forældre / Barn 0-4 år
Krudtuglerne
4-5 år
Tøserne
2-4 kl.
Vildbasserne
0-2 kl.
Junior Pigerne
fra 5 kl.
Spring -begyndere fra 3 kl.
Spring -øvede
fra 3 kl.
Pep og Step
over 18 år
Herkules
over 18 år
Senior Gymnastik
Senior Gymnastik
Pilates
over 18 år
Pilates
over 18 år
Store bolde
over 18 år
Trunterne
0-1 kl.
Gymnastikmotion over 18 år

DAG OG TID
onsdag 16.45-17.45
torsdag 16.30-17.30
mandag 17.00-18.00
tirsdag 17.15-18.15
onsdag 19.00-20.30
torsdag 17.45-19.00
torsdag 19.15-20.30
tirsdag 19.00-20.30
mandag 19.30-21.00
mandag 09.30-11.30
tirsdag 09.30-11.30
mandag 15.00-16.00
mandag 17.00-18.00
torsdag 17.00-18.00
??
??

STED
start 22/9 Kildebakken
start 23/9 Kildebakken
start 20/9 Kildebakken
start 21/9 Kildebakken
start 22/9 Kildebakken
start 23/9 Kildebakken
start 23/9 Kildebakken
start 21/9 Kildebakken
start 20/9 Kildebakken
start 4/10 Tejn Klubhus
start 5/10 Tejn Klubhus
start 4/10 Kongeskærskolen
start 4/10 Festsal på KB
start 23/9 Festsal på KB

Der er en gratis prøvetime på alle hold, så ud af døren og prøv en time.
Vi mangler instruktør til Trunterne og Gymnastikmotion. Har du lyst til at
prøve eller kender du en der vil, så tøv ikke med at henvende dig.
Ring og hør nærmere.
På www.tejnif.dk kan du også se trænings tider og evt. ændringer.

STOLEMOTION I TEJN MEDBORGERHUS
Hver tirsdag formiddag kl. 10 - 11 er der Stolemotion – Motion på stol for
motionister i alle aldre.
Pulsen stiger, sved på panden, latter og socialt samvær. Kan man
ønske sig mere?
Kontakt Annemarie Sonne-Pedersen 56 48 19 60
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TEJN OLSKER PENSIONISTFORENING
Spændende foredrag, bankospil, film, fester og ture. Kom og oplev Tejns
seniorer, der er med på den værste.
Det foregår i Tejn Medborgerhus hver onsdag eftermiddag.
Henvendelse til formand Hanne Bruun. Dalen 4
Eller kasserer Eli Kozuch, Mågevangen 1

Tejn Medborgerhus.
NYT:
Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe midler til et handikap-toilet. Vi har ansøgt
nogle fonde og håber på velvilje.
En anlægsgartner vil snarest fjerne ukrudtsplanter og brombærranker på
skråningen bag huset. Så lægger vi en fiberdug ud og planter nogle lave
bunddækkeplanter, så det bliver nemmere at vedligeholde.
Vi har et par gode frivillige kræfter til at klippe ned og fjerne ukrudt, og det er
vi meget taknemmelige for.
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-selskaber, ca. 3 timer
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.
Det er stadig muligt at støtte vores Medborgerhus økonomisk. (ønskesedlen
er stadig lang). Vi har fået nyt kontonummer i Den danske Bank:
reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181

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.
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OPSlagstavlen:

Vigtige datoer:
SEPTEMBER:
20.- Gymnastikstart
OKTOBER:
6. Lokalhistorisk – Kirken i Medborgerhuset kl. 19
9. TIF’s venner – Ålegilde i Klubhuset kl. 18
31. Søndagsmatine’ – Erik Grønvang Nielsen kl. 14
NOVEMBER:
1. Deadline til næste Tejnestift
3. Lokalhistorisk – Skolebilleder kl. 19
6.+7. TIF’s julemesse i Nordlandshallen
27. Juletræstænding og julemarked i Medborgerhuset

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.m.h@gmail.com

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. Medlem

Sekretær
Suppleant
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Brita Hansen, Lærkeløkken 6
Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21
Bente Friis, Tejnvej 79
Fredrik Romberg, Ndr. Strandvej 10
Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39
Kaj Anderberg, Sdr. Strandvej 63
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
Lise Nielsen, Åløkken 2
Alice Mogensen, Strædet 3

56481670
56481890
56480809
40634575
56480544
44483030
56445062

brita.m.h@gmail.com
pmg@paradis.dk
bsf@friis.mail.dk
romberg@mail.dk
olskerpilegaard@privat.dk
anderberg@adslhome.dk
lise.kristiansen@privat.dk

