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Formanden har ordet:
Så skriver vi 2012. Et nyt år ligger foran os med nye udfordringer,
glæder og sorger. Hvad året bringer er vi heldigvis uvidende om, men
2012 er vejrmæssigt begyndt uden store naturkatastrofer. Det gælder om at
se de små glæder i hverdagen og ikke bare ærgre os over petitesserne.
I øjeblikket foregår en politisk debat om klassekvotienter til næste
skoleårs nye elever, der skal starte i 0-te klasse. Det er fint, at man fra
politisk side sætter kvotienterne ned, men fleksibiliteten forsvinder, og
hvis vi skal til at flytte elever fra Nordlandet til andre skoler, forsvinder
alle intentioner om at bevare de små lokalområder. Hvordan skal vi
argumentere overfor eventuelle tilflyttende børnefamilier omkring
nærmiljø og de små samfunds fællesskab, når vi samtidig må fortælle, at
de altså skal gå i skole 15 kilometer væk. Det duer ikke.
I Tejn er vi gode til at byde tilflyttere velkomne, men er vi også gode til
at holde fast i dem, og tilbyde dem vores hjælp? Det ville være dejligt, hvis
der kunne oprettes nogle netværk, som man kunne trække på og få
inspiration fra. Husk at hilse på hinanden og mød fremmede med et smil,
så det bliver rart, at færdes i Tejn.
Der er to ”nye” virksomheder, der er ved at etablere sig i Tejn, og jeg
håber, vi husker at bruge håndværkere, forretninger m.m. i lokalområdet.
Tejn Borgerforening har igen i 2012 en masse aktiviteter, og de andre
foreninger i byen er også fantastisk aktive. Det kræver noget af os, der bor
i området. Vi skal tage del i aktiviteterne og gør det gerne. Tejn er kendt
på hele øen som et samfund med en masse frivillige mennesker, der stiller
op i alle sammenhænge. Det er jeg meget stolt af.
Arbejdsdage, Fastelavn, 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.
I Borgerforeningen vil vi i foråret afholde nogle hjertemassage/hjertestarter-kurser og spændende foredrag. Vores by er meget begunstiget med
hjertestartere i alle ender af byen, så vi skal kunne anvende dem.
Jeg vil slutte med at opfordre alle medlemmer til at møde frem til
Generalforsamlingen 22. marts, og husk at nyde foråret.
STORT TAK til alle, der hjalp eller mødte frem i 2011. Tejn rykker!!
Brita Hansen
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Trollingtræf, 25–28.april
Hvis du har lyst til at hjælpe et par timer, kan du henvende dig til flg.:
Telt og boder, opsætning og nedtagning BENT 56481346/29663066
Morgenmad
RANDI 56482527
Pølser
LAILA S.T. 29872251
Barvagt, aften
BENTE 56481981
Aftensmad-udlevering/grill
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.

Der vil også være en grillmenu med to slags kød, kartoffelsalat og grøn
salat hver aften.
Pølsevognen er åben fra mandag aften og hele ugen.
.
Fredag er festaften, med musik af Ulrik Preisler. Her serverer
vi en festmenu med tilbud om forret, hovedret og dessert.

PRIS: 80 kr. for hovedret, 90 kr. for grill
30 kr. for forret eller dessert
Madbestilling på pladsen dagen før.
Lørdag: Kl. 15. Bornholms længste kaffebord
KOM NED OG OPLEV STEMNINGEN PÅ
HAVNEN OG FÅ EN SNAK MED ALLE DE
TILREJSENDE FISKERE.
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MEDLEMSKAB AF TEJN BORGERFORENING.
Med dette blad, som bliver husstandsomdelt i Tejn, er vedlagt et tomt
Girokort til Tejn Borgerforening for 2012.
Kontingentet er på 100 kr. pr. husstand.
Pengene kan indbetales på girokortet. Hvis man vil spare gebyret,
er man velkommen til at betale over netbank på reg.nr. 4720 kt.nr.
6112218. Man kan også betale direkte til kassereren Bente Friis eller til
formanden Brita Hansen. Husk at opgive navn og adresse
Kvittering skal medbringes på Generalforsamlingen, hvor man dog også
har en mulighed for at betale inden Generalforsamlingen.
Kontingentpengene bliver bl. a. brugt til de forskellige arrangementer,
Borgerforeningen står for. Juleudsmykning af byen / juletræstænding, Sct.
Hans fest, Stensamling¸ samt støtte til Trollingtræf og Idrætsforeningens
Fastelavnsfest.

Tejnestiften på mail.?.I disse computer- og miljø-tider, kan
man 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.
FORMANDEN HAR OGSÅ FÅET EN ANDEN MAIL-ADRESSE, SOM
MÅSKE ER NEMMERE AT HUSKE.

formand@tejnborgerforening.dk

WWW.TEJNBORGERFORENING.DK
Hjælp os med at sætte nye informationer på vores hjemmeside.
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
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NYT FRA MEDBORGERHUSET:
Tejn Medborgerhus bliver flittigt brugt, og lokalområdet har taget det
til sig til alle lejligheder. Brugerne passer godt på det, og det har været
meget minimalt, hvad vi har skulle reparere. Der er en kreds af frivillige,
som ser efter huset, og laver de småreparationer, der kommer.
Vi fik noget vand ned gennem loftet i bryggerset og fyrrummet, men
smeden har ikke kunnet lokalisere, hvor det kom fra, så ring lige, hvis I
observerer, at det drypper ned.
Vi har bestilt nye stole, som skulle komme først i februar. De bliver blå
som de døre, vi har i Medborgerhuset og med stofhynde på sæde og ryg.
Jeg håber, I vil tage godt imod dem og passe på dem.
Vores Medborgerhus kan lejes af alle til alle lejligheder.
Det er fuldt udstyret til at lave mad og dække et pænt bord til 50.
Kaffebord kan dækkes til ca. 80
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
300 kr.
Til fester
750 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.
Eller på mail til bohnebakken@mail.dk

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. 4. 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.
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Fra Tejn-Olsker Pensionistforening.
28. marts
Forårsfest i Rø Selskabslokaler
16. maj
Forårstur
Vel mødt onsdage i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31 kl. 14.
Henvendelse om program eller arrangementer til
Formand Hanne Bruun
56911143
Kasserer Eli Kozuch
56480532

Generalforsamling i Tejn Borgerforening
Torsdag, d. 22. marts i Tejn Medborgerhus.
Kl. 18.00 Fællesspisning. Pris 50 kr. pr. person
for mad og drikkelse.
Kl. 19.00 Generalforsamling for medlemmer af Tejn Borgerforening –
husk at betale inden, og medbring kvittering.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være
formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før
Efter generalforsamlingen er der kaffe og lagkage, og nogle
konkurrencer, så vi kan få grinet lidt.
Tilmelding til spisning er nødvendig. Man kan ringe til Brita Hansen, tlf.
56 48 16 70 eller til Lise Kristiansen, tlf. 56445062, senest 11. marts.
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SØNDAGSMATINE’ OG BOGUDGIVELSE
Søndag, d. 5. februar kl. 13.30 – 17.00
i Tejn Medborgerhus.
Kl. 13.30. En fiskers forlis. To journalister fra Danmarks
Journalisthøjskole har skrevet en bog om tiden i Tejn, hvor
fiskeriet gik ned ad bakke, med udgangspunkt i Svend Jacobsens liv.
Kl. ca. 14.00 Lillian Hjorth West, Bornholms Højskole,
fortæller om Dirch Passers liv.
Der er også tid til kaffe og kage.

Tirsdag, d. 21. februar kl. 18.30
Niels Kjøller fortæller om sin tid i politiet,
- de mest interessante drabssager, som han har været efterforskningsleder i, bl.a. Lundinsagen. Han vil også fortælle lidt om de bøger, han har
skrevet - Bornholmske Kriminalsager og Det kostede dem livet.

ÅBENT BIBLIOTEK.
Vi har modtaget mange gode bøger til Medborgerhuset, og Lise vil sidde
der sidste mandag i måneden fra kl.17– 19.
Her kan man låne så mange bøger, man har lyst til.
Har du nogle gamle billeder eller historier om Tejn, hører Lise også gerne
fra dig. Hun har telefon 56 44 50 62.

LOKALHISTORISK ARKIV.
Der er åbent hus den første onsdag i hver måned. En flok ihærdige
mennesker sidder og katalogiserer, skanner og kigger billeder. Kik forbi
med en god historie eller billeder fra det gamle Tejn.
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TEJN LOKALHISTORISKE ARKIV.
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 liggeri 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 vi regner med nogle
billedaftener hen over vinteren. Eventuelle arrangementer vil blive annonceret de
sædvanlige steder med opslag og på borgerforeningens hjemmeside.
På arkivets vegne
Michael Thunberg
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Førstehjælpsdag i Tejn.
Tejn Borgerforening tilbyder borgerne et kursus, hvor man får et lille indblik i,
hvad man skal gøre i tilfælde af et hjertestop og hvordan en hjertestarter
virker.
Kurset vil indeholde gennemgang af hjerte lunge redning, hvor man lærer at
give hjertemassage, kunstigt åndedræt og hvordan en hjertestarter virker.
Alle som har lyst til at prøve får mulighed for at selv prøve hjerte lunge
redning.
DATO: 8. marts
KURSUS 1: kl. 9.00 – 13.30
KURSUS 2: kl. 17.00 – 21.30
PRIS: Borgerforeningen betaler instruktøren, men der vil blive serveret nogle
sandwich eller lignende for 50 kr. pr. person. Der er vand og kaffe hele
dagen, men øl og sodavand kan købes.
TILMELDING: til Brita senest 2. marts på 56 48 16 70 / 61 28 16 70.
Da der kun er plads til 20 på hvert hold er det efter først til mølle-princippet.
Er der mange, som ikke får plads, vil vi lave endnu et kursus.

12 timers Førstehjælpskursus.
Hvis man får lyst til at tage et helt kursus kan man gøre det i medborgerhuset
den 12. og 14. marts
For kr.1200,- for 12 timers kursus.
Med venlig hilsen
Mark Danielsen Langhave

Generalforsamling i TIF’s venner.
Lørdag, d. 11. februar kl. 18.00 i Klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Derefter spisning, auktion og underholdning.
Maden koster 150 kr. Alle skal medbringe en pakke til mindst 30 kr.
Hvis du er hurtig, kan du måske endnu nå at tilmelde dig til Kenn Erik
Munch 56481417 eller Lise Kristiansen 56445062
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Velkomst til nye borgere i Tejn.
Tejn Borgerforenings Velkomstkommite er meget flittige med at
byde nye borgere velkomne til lokalområdet. Vi prøver at holde os
orienterede om hussalg og flytninger, men I må meget gerne
meddele, hvis der kommer nye beboere i nabohuset, eller i
området.
Sidste år forsøgte vi os med en eftermiddag, hvor vi havde indkaldt
alle de foreninger og tilbud, der er i byen og indbudt alle tilflyttere til
en tilflytterdag. Desværre var fremmødet ikke imponerende, så vi
har ikke planlagt noget lignende i år, men skulle ønsket opstå, stiller
vi gerne op.
Henvendelse kan ske til formanden eller Anne-Marie
Sonne-Pedersen tlf. 56481960, mail: anne_sp@hotmail.com

Fastelavn.
Søndag, d. 19. 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.
Der tages entre.

KLUBFEST 2012
Tejn If indbyder alle klubbens medlemmer, sponsorer,
frivillige trænere og ledere, medhjælpere samt forældre til
klubfest

lørdag den 3. marts kl. 18 i Tejn Klubhus
Pris pr. person 150,For velkomstdrink, stor buffet og kaffe
Musik og dans til Tejn Sandkås All-Star
Bindende tilmelding senest onsdag den 29. februar
Lene tlf. 6154 9123 - lob@tejnif.dk
Mimi tlf. 2022 1857 - steenberg@dlgpost.dk
Laila tlf. 5250 2094 - schackwie@yahoo.dk
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GENERALFORSAMLING I TEJN
IDRÆTSFORENING.
Søndag den 26. februar kl. 9.30 i klubhuset.
Mød frem og hør, hvad der rører sig i Tejn, og gør din mening gældende.
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. 13. april kl. 17.30 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.

DAGLI’BRUGSEN, TEJN:
Tøndeslagning, mandag.d. 20. februar kl. 10.00 udenfor forretningen
Årsmøde, tirsdag, d. 22. marts kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus

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
Eller formand@tejnborgerforening.dk
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Opslagstavlen:
TIF’s Generalforsamling
26. Februar kl. 9.30 i Klubhuset

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, 4. marts

God Påske

FASTELAVN I KLUBHUSET
19. februar kl. 14.00

FASTELAVN VED BRUGSEN 20. februar kl. 10

Tejn Borgerforenings Generalforsamling
Torsdag, d. 22. marts kl. 19.00
Fællesspisning kl 18.00
BOGUDGIVELSE OG SØNDAGSMARTINE 5. FEBRUAR KL. 13.30
TEJN MEDBORGERHUS

Tejn Idrætsforenings Gymnastikopvisning
Nordlandshallen fredag,d.13.april 17.30

Deadline for næste blad
1. maj 2012

Trolling Master Bornholm 24.-28. april
27. april: fest i teltet.

SØNDAGSMATINE 21. februar kl. 18.30
Niels Kjøller om sit liv i politiet.
ÅBENT BIBLIOTEK 26. marts
30. april

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
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
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
47937374 anneb.hegner@gmail.com
Lise Nielsen, Åløkken 2
Alice Mogensen, Strædet 3

