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Formanden har ordet:
Forkølelser, frost, kulde og mørke eftermiddage – det er tiden nu og de
næste par måneder. Så kan vi vælge at tænde et par stearinlys, krybe under
tæppet med en varm kop the og blive hjemme. Men det er ikke
nødvendigvis den eneste og bedste udvej for at komme gennem vinteren.
Hvis vi ser på alle de arrangementer, kurser og motionsmuligheder der
udbydes i Tejn, er der ikke grund til at putte os hjemme under tæppet.
Foreningerne lokker med gymnastik, dans, foredrag og masser af samvær.
Det er bare at tage imod og komme af sted.
Der er en masse frivillige, der yder et fantastisk arbejde, for at vi andre kan
komme og deltage.
Og netop det med frivilligheden er noget af det, der gør mig stolt over at
bo i Tejn. Her har vi altså noget unikt på Bornholm. Der mangler aldrig
hænder til at hjælpe til, lige gyldigt, hvad opgaven går ud på. Det kan godt
være, at det er svært at finde nogen til at stå i spidsen for et arrangement,
men når vi så kommer til den praktiske udførelse, fungerer hjælperkorpset.
Derfor kan jeg også høre, når jeg kommer rundt til møder andre steder på
øen, om hvordan vi fører os frem i Tejn med det ene store arrangement
efter det andet.
Vi behøver ikke at skulle ud med en masse penge for at få tingene gjort.
Det er tvært imod sådan at nogle kan blive skuffede, hvis de ikke bliver
spurt om hjælp. Til dem vil jeg bare sige, at det ikke er forbudt selv at
tilbyde sin hjælp.
Vi er i fuld gang med at planlægge næste års Trollingtræf, og vi glæder os
allerede til at møde alle de glade og friske hjælpere og fiskere på havnen.
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.
Kom frem fra hulerne, få ny energi, livskvalitet og mød andre Tejneboere!
Pas nu godt på jer selv og hinanden i de mørke vintermåneder.
Så vil jeg slutte med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et dejligt
2011. Vi ses til juletræstænding og Julemarked d. 27. November.
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Nyt i Tejn Borgerforening:
Bibliotek
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.
Lise er på biblioteket
Mandag, d. 29. november
Mandag, d. 31. januar
Mandag, d. 28. februar

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

SØNDAGSMATINE’
Søndag, d. 31. januar 2011

Lillian Hjorth-Westh fortæller om
Oswald Helmuth

BELYSNING / OPLYSNING / NEDLYSNING
i Tejn!!?
Borgerforeningen har fået henvendelser om, at vi skal prøve at gøre noget
ved de underlige tidspunkter, gadelysene i Tejn er tændt på. Der er sort,
når folk skal på arbejde i hverdagen, men fuld oplysning hele natten i
weekenderne, hvor vi måske godt kunne klare os uden.
Andre steder på øen har det kunnet lade sig gøre, at lave om på dette, og
det kan også blive tilfældet i Tejn.
Jeg ved godt at vi aldrig kan gøre alle tilfreds, men vi vil gerne gøre det
bedste for størsteparten af Tejn.

4

KROCKET
En god sæson er ved at være slut. Derfor vil bestyrelsen ønske alle vore
Krocketspillere en rigtig dejlig Jul og et godt Nytår og på gensyn til april
2011.
Med sportslig hilsen
Kell Andersen og Randi Gude

GYMNASTIK.
Gymnastikken er startet og vi har rigtig mange gymnaster. Der er stadig
plads til mange flere.
Så hvis du sidder og fortryder at du ikke er kommet i gang, så er det bare
op af stolen og hen i gymnastiksalen.
Ring endelig, Mimi tlf. 56481857, hvis du er i tvivl om,
hvilket hold der passer til dig.
Det er aldrig for sent at starte, der er stadig gratis prøvetime.
Besøg også www.tejnif.dk der finder du vores program.
DU/I INVITERES HERMED TIL

Medhjælperfest
lørdag den 5. februar 2011
kl. 17.30 i Tejn Klubhus
Velkomstdrink, 2 retters middag, kaffe & småkager,
lystig sang, levende musik & dans til
”Tejn-Sandkaas All Stars”
Pr. person 100.Øl, vand, vin og drinks kan købes billigt.
Tilmelding senest mandag den 31. januar
2011
men meget gerne før til
Lene: 61 54 91 23 eller lob@tejnif.dk
Mimi: 20 22 18 57 eller steenberg@dlgpost.dk
Laila: 51 57 70 21 eller schackwie@yahoo.dk
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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: 26. november
10. december
14. januar
11. februar
For 3. + 4. + 5. Klasserne er der Sodavandsdiskotek
Fredag den 19. november kl. 19-21.30
Fredag, den 28. januar
kl. 19-21.30
Evt. spørgsmål til Steen Komstedt
23982136
Inger Kjersgaard 24625328
Entre: 10 kr.

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING
17. november
1. december.
16. december

Gule ærter
Julefest i Rø
Julehygge med gløgg og æbleskiver

2. februar 2011 Generalforsamling
mvh Hanne Bruun
formand for Tejn-Olsker Pensionistforening

DANSEKLUB 2000 BORNHOLM.
Mød bare op og prøv et par uger ganske GRATIS
ONSDAG kl. 20.00 - 21.30
Der danses standard og latin-danse på Kildebakken i festsalen. (
Den gamle Olsker Centralskole)
Det er for par, som er helt nye i disse dansetrin.
Alle kan være med uanset baggrund.
Henvendelse
Lene Schou Kofod Mobil: 24618397
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Juletræstænding
og Julemarked
i Tejn
Lørdag, d. 27. 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
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Tejn Medborgerhus.
Efter møde i Brugerrådet med fremlagt regnskab, blev vi enige om, at hæve priserne
for udlejning til møder og fester. Hvis man som forening påtænker at afholde mere
end et møde om året, kan det betale sig at melde sig ind i Brugerrådet. (det er gratis)
De, der allerede har bestilt for 2011, lejer selvfølgelig til den aftalte pris.
Hvis du ønsker at leje huset til et arrangement er priserne i 2011 følgende:
For faste brugere til møder m.m.
100 kr. pr. gang
Til kaffe og møder, ca. 3 timer
300 kr.
Til fester
750 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.
Vores kontonummer i Den danske Bank reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181

Opslagstavlen:
NOVEMBER:
DECEMBER:
JANUAR:
FEBRUAR:

27. Julemarked og Juletræstænding
1. Lokalhistoriske skolebilleder i Medborgerhuset.
1. Pensionistforeningens Julefest
31. Lillian Hjorth-Westh i Medborgerhuset
2. Generalforsamling i Pensionistforeningen
5. Medhjælperfest i TIF
19. Generalforsamling i TIF’s Venner
28. Brita Kofoed i Medborgerhuset

TROLLINGTRÆF 2011 foregår fra 27 – 30 /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.m.h@gmail.com

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 olskerpilegaard@privat.dk
Kaj Anderberg, Sdr. Strandvej 63
44483030 anderberg@adslhome.dk
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
56445062 lise.kristiansen@mail.dk
Lise Nielsen, Åløkken 2, og Alice Mogensen, Strædet 3

