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Formanden har ordet: 

Så har vi lige stillet urene tilbage. Det bliver mørkt midt på  

eftermiddagen, og vinteren venter lige om hjørnet.  

Sidste år startede vinteren i november, hvor vores juletræstænding 

forsvandt i snemasserne. Kræmmerne kunne ikke komme frem, og vi 

andre gemte os foran brændeovnen. Jeg håber ikke vinteren i år bliver lige 

så streng. 

Der er sket store ting på havnen i efteråret. Den nye sti er ved at være 

færdig og et nyt område dukker frem. Det er rart, at der endelig er blevet 

ryddet op på pladsen. Den flotte kystlinje, vi ellers glæder os over, var helt 

gemt væk i gamle bildæk og oplagring af gammelt fiskegrej. 

Det bliver spændende at se det færdige resultat.  

Idrætsforeningen afholdt loppemarked for at få tømt lagrene rundt 

omkring. Det er et stort arbejde, og en masse frivillige har igen været i 

gang. Det gav et pænt overskud, men arbejdsindsatsen er for stor til, at 

man synes man magter det igen. Det kræver også, at man har 

oplagringsplads og nogle folk og biler til at hente ting, når folk ringer. 

Hvis man i fremtiden har nogle ”lopper”, så er der mange andre 

foreninger, som gerne tager imod. 

I Borgerforeningen har vi ikke haft den store aktivitet i efteråret. Vi har en 

del projekter på bedding, men det skal I nok høre nærmere om.  

Erik Grønvang Nielsen viste sin film om stenhugger-erhvervet på 

Nordbornholm. Verner Olsen og Steen Komstedt fortalte levende om 

tiden, hvor mange familier ernærede sig ved at mændene huggede sten. De 

fortalte sjove anekdoter om de mennesker, de arbejdede sammen med, men 

man kunne også fornemme, at det havde været en meget farlig 

arbejdsplads. Man skulle vide, hvor man havde sine fingre og passe godt 

på hinanden. 

I år tænder vi juletræet ved Medborgerhuset 1. søndag i advent. Det er 

den 27. november og kræmmere, børn og juletræ vil være på plads.  

Vores juletræ i år er sponseret af Grethe og Bjarne på Perikumvej.  

Jeg håber, mange vil støtte op om arrangementet. 

Læg lige mærke til vores nye tiltag 4. juledag, hvor vi inviterer til Juletræ 

på skolen.  Alle de gamle sanglege skal genopdages og vi håber, børne-

familier, der er hjemme på juleferie, vil komme, sammen med alle andre.  

Her serveres stort kaffebord, og juletræet når helt op til loftet. 

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 2012.  
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 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. 28. november 

   Mandag, d. 30. januar 

   Mandag, d. 27. februar 

 

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

Rundkørslen. 

 

 EFTERLYSNING!! 
Vi ønsker os en regulær-bar klaverstol til Medborgerhuset. Hvis nogen  

har en stående, eller kender nogen som vil sælge sådan en, så ret 

henvendelse til Brita. 56481670 

 
 

SØNDAGSMATINE’ 
 

Søndag, d. 5. februar kl. 14.00  Lillian Hjorth-Westh fortæller om  

   Dirch Passer 

Tirsdag, d. 21. februar kl. 18.30   Niels Kjøller fortæller om sin tid  

som efterforskningsleder i politiet. Interessante drabssager, Lundinsagen, 

Bornholmske Kriminalsager m.m. 

 

 

 

HUNDELORTELAND 
 

UHA – UHA. Nu er det godt nok galt med klatterne på fortovene igen.  

Det er helt umuligt at færdes på byens fortove, uden at blive udsat for 

hundelorte. Særlig slemt er det i øjeblikket på Strandvejen ved havnen. Om det er 

fordi, der ikke ligger huse på den strækning, så man ikke synes, det er nødvendigt at 

samle op efter sin hund, ved jeg ikke. Meeen noget svineri er det.  

Hvor svært kan det være: Flinke mennesker har hængt poser ud, og jeg er sikker på, 

at man ikke vil sige noget til, hvis hundeluftere smider deres poser med indhold i en 

tilfældig skraldespand. 

Prøv nu lige at blive lidt bedre til at tænke på jeres medmennesker og byens 

gadebillede! 
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Tejn lokalhistoriske forening. 
Det går støt og roligt fremad for arkivet, vi mærker en fantastisk velvilje når vi beder 

om hjælp og oplysninger om arkivets billeder. Det er godt at budskabet om arkivet 

eksistens bliver spredt gennem medierne, det betyder at vi har fået spændende 

billeder og materiale fra Tejn og omegn foræret. Blandt andet fik vi et maleri af det 

gamle bageri i Møllegade fra en venlig familie i Aakirkeby. Ligesom arkivet har fået 

et meget flot album med billeder fra kirkebyggeriet. Arkivet har også modtaget 

protokollen fra Tejn-Sandkås Turistforening, den indeholder mange spændende 

historier og oplysninger, der vil kunne bruges i arkivets fremtidige arbejde. 

 
Medierne 

I novembernummeret af hjemstavnsforeningens blad Klippeøen har vi leveret en 

artikel der fortæller om arkivet og det formål. Vi håber derved at få henvendelser fra 

bornholmere der bor andre steder i landet om billeder vi må låne eller de kan bruge 

noget af det der ligger i arkivet. 

I forbindelse med artiklen i Tidende om Stammershalles 100 års jubilæum leverede 

arkivet næsten alle billederne. Desværre glemte journalisten at give os den reklame at 

skrive, hvor billeder var blevet lånt. 

 

Jul på Bornholm 

I året Jul på Bornholm bringes en artikel om kirkesagen i forbindelse med opførelsen 

af Tejn Kirke. Artiklen er skrevet af Peter Timroth på foranledning af arkivet, der har 

leveret kildemateriale og billeder. En rigtig spændende historie, der kan anbefales at 

læse. 
 

Fonde 

Arkivet har brugt en del energi på at søge fonde om bidrag til indkøb af it-udstyr til 

vores materiale. 

Hele arkivet ligger digitalt, og indtil nu har det gået fint med at bruge 

arkivmedlemmernes private udstyr. I takt med at arkivet vokser og ønsket om en høj 

kvalitet, er det blevet nødvendigt med et centralt anlæg i Medborgerhuset. 

 

Efterlysning 

Lige nu efterlyser vi luftbilleder af Tejnområdet. Mange har luftbilleder af deres hus, 

gård eller ejendom. Dem vil vi meget gerne låne og scanne til arkivet. 

 

Arrangementer 

Der er ikke planlagt nogle arrangementer i efteråret, men regner med nogle 

billedaftener hen over vinteren. Eventuelle arrangementer vil blive annonceret de 

sædvanlige steder med opslag og på borgerforeningens hjemmeside. 

Måske kan der blive tale om en reception i forbindelse med en bogudgivelse. En 

udgivelse der er ventet med spænding af mange, men den har desværre trukket lidt ud 

på grund af travlhed på trykkeriet. 

På arkivets vegne Michael Thunberg 
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KREATIVE HYGGEEFTERMIDDAGE 
 
Laver du også håndarbejde ? eller vil du gerne lære ? 
 
Kom og vis, hvad du laver, og se hvad andre laver. 
Måske kan vi få nye ideer eller lære noget nyt. 
 
Vi starter mandag den 14. november kl. 14.00 - 17.00 i 
Tejn Medborgerhus, og mødes herefter hver mandag. 
 
Der vil være mandage hvor vi kører temadage, f.eks jul, påske, 
dekoration, strik, eller måske har du et ønske/ide. 
På kreativ gensyn  Lea Lindgreen 56481635 
 

Politisamarbejde 
 

For nogle år siden blev der af politikerne oprettet lokalråd i de enkelte 

politikredse. Her på øen har vi 4 lokalråd, samt et for hele øen. 

Man mødes et par gange om året, hvor der bliver orienteret om, hvad der 

rør sig af politisager i vores områder. Her på Nordlandet har vi heldigvis 

ikke haft de helt store grimme sager i de år, jeg har deltaget. 

Det gør så, at vi heldigvis har så meget mere lejlighed til at tale om, hvad 

der sker i vort område, så vi måske kan stoppe mennesker fra at komme 

galt af sted. Vi får henledt politiets opmærksomhed på disse sager. En 

politipatrulje kan så køre forbi, og på den måde kan vi måske være med til 

at tingene ikke udvikler sig til kriminalitet. 

For at kunne gøre denne indsats, er det vigtigt at politiet bliver underrettet. 

Her kan vi som almindelige borgere være med. Vi kan henvende os direkte 

til politiet, men man er også velkommen til at kontakte mig, så vil jeg lade 

denne viden gå videre. 

   Preben Miland Grönvald. Tlf. 56481890 

 

 

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING 
  

 
30. november.  Julefest i Rø 
14. december Julehygge med gløgg og æbleskiver 

29. februar 2012 Generalforsamling 
    mvh  Hanne Bruun  

 formand for Tejn-Olsker Pensionistforening  
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JULEMESSE I NORDLANDSHALLEN 
 
Lørdag den 12. november.  

Kl. 14.00 Dørene åbnes  

Kl. 14.20 Messen åbnes af Jan Jørgensen Tv2-Bornholm  

Kl. 14.30    Migrant viser konfirmationskjoler  

Kl. 15.15 Ole Kibsgård underholder  

Kl. 16.15 Modeopvisning V/Sommersted  

Kl. 17.15 Ole Kibsgård underholder  

Kl. 18.00 Tak for i dag - på gensyn i morgen 

 

Søndag den 13. november.  

Kl. 11.00 Dørene åbnes - gratis kaffebord.  

Kl. 11.00 Maria Sita og Simon Sandbye synger julen ind.  

Kl. 12.15 Migrant viser konfirmationskjoler  

Kl. 13.00  Mr. MOX/Kibsgård - sponsoreret af Sportsmaster  

Kl. 14.15 Mavedans v/Tanja, Line og Kirstine   

Kl. 15.00 Mr. Mox’s trylleklub ”Mox Klubben” underholder  

Kl. 16.00 Modeopvisning V/Sommersted  

Kl. 16.50 Kåring af årets pæneste og mest julepyntede stand  

Kl. 17.00 Mr. MOX/Kibsgård - sponsoreret af Sportsmaster  

Kl. 18.00 Messen lukker - tak for i år 

 

GYMNASTIK. 
 

Gymnastikken er startet! 

Så hvis du sidder og fortryder at du ikke er kommet i gang, så er det bare 

op af stolen, der er stadig plads til flere. 

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.  
 

KROCKET 
 

Vi slutter sæsonen 2011, fredag d.18. nov.. Derfor siger vi tak for i år og 

på gensyn foråret 2012. Vi ønsker alle nuværende og kommende spillere 

en glædelig jul samt et godt Nytår. 

Med sportslig hilsen Bestyrelsen v. Randi Gude 
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Juletræstænding 

    og Julemarked 
    
    Søndag, d. 27. November  
  i Tejn Medborgerhus 
     

. kl.13 – 18 Julemarked med masser af boder. 

  8. klasse sælger gløgg, cacao og 

   æbleskiver. 
 Dagli’Brugsen laver tombola, hvor overskuddet går til  

 Tejn Medborgerhus. 
 
  16.00 tændes juletræet,  
  og vi synger julen ind. 
 

 Nissemor deler slikposer ud til børnene. 

 

                       STOR JULETRÆSFEST 
                   28.December kl. 14.00 – 17.00 
       i festsalen på Kildebakken 
 
 Inger og Hans Askov vil i  
            samarbejde med Borgerforningen  
            genoptage den gammeldags juletræsfest  
            med sange og sanglege omkring juletræet. 
 
              Vi serverer det STORE TA’SELV KAFFEBORD 

   Pris: voksne 20 kr. 

                   Børn under 12 år gratis.  
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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 og møder, ca. 3 timer  300 kr. 

Til fester    750 kr.  

Rengøring    300 kr. 

Henvendelse om leje til Anita Nielsen, Bohnebakken 10 

Tlf. 29 65 16 23 mellem 18.30 og 20.00. mail: Bohnebakken@mail.dk 

Vores kontonummer i Den danske Bank reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181    
 

JULEHYGGE I DAGLI’BRUGSEN 

Tirsdag, d. 13. december kl. 14.30 – 17.00 

OPFORDRING: Husk at støtte op om vores lokale indkøbscenter!! 

 

 Opslagstavlen: 

NOVEMBER: 12-13. Julemesse i Nordlandshallen 

27. Julemarked og Juletræstænding 

30. Pensionisterne julefest i Rø 

DECEMBER:     2. Ung i klubben 
28. Gammeldags Juletræsfest på skolen 

FEBRUAR:                  5. Lillian Hjorth-Westh i Medborgerhuset  

   11. Generalforsamlig i TIF’s venner 

   21. Niels Kjøller, politi-efterforskningsleder 

29. Generalforsamling i Pensionistforeningen  

     

TROLLINGTRÆF 2012 foregår fra 25 – 28 /4 
 

 

Tejn Borgerforenings Bestyrelse 
Formand     Brita Hansen, Lærkeløkken 6            56481670           brita.m.h@gmail.com 

Næstformand   Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21      56481890 pmg@paradis.dk 

Kasserer    Bente Friis, Tejnvej 79              56480809 bsf@friis.mail.dk 

Best. medlem   Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C             56445062  lise.kristiansen@mail.dk 

    Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39             56480544 olskerpilegaard@privat.dk 

    Kaj Anderberg, Sdr. Strandvej 63             44483030    anderberg@adslhome.dk 

Sekretær    Anne Hegner, Pæregårdsvej 3             47937374   anneb.hegner@gmail.com 

Suppleanter    Lise Nielsen, Åløkken 2, og  Alice Mogensen, Strædet 3 

mailto:brita.m.h@gmail.com
mailto:pmg@paradis.dk

