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Julemesse 10 -11. november
Gammeldags juletræsfest 28. december
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Formanden har ordet:
Skovens træer er ved at smide de sidste blade, efter at have vist sig fra
deres smukkeste side. Kommunens folk har været ude med saltvognene
flere gange, og der har været is på bilruderne om morgenen. Det er tid til at
samle forråd og sætte sig ind i sin lune hule og vente på foråret – eller??
I Tejn er der ikke grund til at kede sig, selv om det er blevet mørkt,
koldt og blæsende. Alle byens foreninger lokker med spændende tilbud.
Tejn Idrætsforening har mange gode hold for både børn, voksne og
meget voksne indbyggere. Der er motion på alle måder. Mange af
vinterens tilbud skal bruge nogle indendørs faciliteter, og her er vi heldige
stadig at have mulighed for at benytte skolens gymnastiksal og festsal.
Idrætsforeningen har et stort ønske om at kunne udvide klubhuset, men
det er risikabelt i disse tider, hvor alt helst skal foregå i de større byer.
Hvis jeg ser på udbuddet i Medborgerhuset er der også lidt for enhver
smag. Stolemotion, pensionistforening med film, foredrag og spisning,
KOL- forening og kreative mandage. Vi er i Borgerforeningen meget
glade for, at huset bliver brugt af så mange mennesker. Der bliver også
flittigt udlejet til forskellige formål.
Borgerforeningens nyeste tiltag i Medborgerhuset er vores fællesspisninger, hvor vi en gang om måneden lægger op til, at man spiser
sammen med andre fra lokalområdet. Vi håber, I støtter op om dette, så vi
får styrket det sociale netværk, og tilflyttere får mødt de garvede Tejneboere. Måske bliver der skabt nye relationer.
Vi vil også på sigt tilbyde fjernsynsaftner på storskærm, hvor vi kan
mødes til en god fodboldkamp, en koncert eller andre spændende
begivenheder. Det er altid udfordrende at være flere, der har den samme
oplevelse og kan diskutere den bagefter.
Vi har nogle Søndags-matine’er på programmet her i vintermånederne.
Gunvor Jensen vil fortælle om barndommens jul i Tejn, Erik Grønvang
Nielsen fortæller om sine år på Grønland, Lisbeth Kjøller og Bodil
Lundquist synger og spiller og Lillian Hjorth-Westh fortæller om Otto
Brandenburg.
Borgerforeningen tænder juletræet 1. december og den 28. december vil
vi igen i år afholde gammeldags juletræsfest for alle i Kildebakkens
festsal.
Så – som I kan se, er der tilbud til alle. Ingen grund til at grave sig ned.
Jeg vil ønske jer alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL.
Ligeledes et GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR 2013, uden
sygdom, snestorme og naturkatastrofer.
Brita Hansen
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NYT FRA TEJN BORGERFORENING.
Bibliotek
Lise sidder i Medborgerhuset den sidste mandag i måneden fra 16 til
18. Her kan alle låne bøger eller komme med historier eller billeder fra
det gamle Tejn.
Lise er på biblioteket
Mandag, d. 26. november
Mandag, d. 28. januar
Mandag, d. 25. februar

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

Søndagsmatine’ i Tejn Medborgerhus kl. 14.00.
2. december Gunvor Jensen fortæller om bællatiden under julen i Tejn
9. december Erik Grønvang Nielsen fortæller om sin tid på Grønland
Januar 2013 Lisbeth Kjøller og Bodil Lundquist, solosang og fællessang
24. februar
Lillian Hjorth-Westh fortæller om Otto Brandenburg
I pausen er der kaffe og kage. Gratis entre.

Fællesspisninger i Tejn Medborgerhus kl. 18.00
Den første torsdag i måneden er der fællesspisning.
1. november var det Brunkål, flæsk og pølse, kaffe og kage. 60 kr.
(52 deltagere). Drikkevarer medbringes.
De næste datoer bliver 6. december, 3. januar, 6. februar.
6. december bliver det Gullash med kartoffelmos
Forslag til menuer: Bøf Stroganoff
Kogt torsk med gudhjemmadøppa
Benløse fugle
Hold øje med opslag i forretningerne.
Tilmelding påkrævet senest mandagen før til Lise tlf. 56445062 /mobil
30209413
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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

HUNDE- ikke så meget - LORTELAND
Jeg synes, der er blevet længere mellem klatterne i byen. De er
ikke forsvundet i bybilledet, men en del borgere er blevet mere bevidste
om at fjerne hundens efterladenskaber.
Håber den gode tendens fortsætter, også hvis der kommer sne. Sneen
fjerner ikke lortene; de kommer frem, når sneen er væk!
Husk at Tejn er en by med en del ældre mennesker, som måske skal bruge
en rollator eller indkøbstrolley. De er ikke spændende at få møg på hjulene
som skal med ind i lejligheden.
Det er ikke så svært!
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 med mennesker og byens gadebillede!

Tejn lokalhistoriske forening.
Der er stadig samling hver den første onsdag i måneden, men
som noget nyt vil der være åbent i lokalet – indgang ad bagdøren
– hver tirsdag formiddag. Der vil være nogle af bestyrelsen til
stede, som sidder og katalogiserer alt det materiale, der er
kommet ind.
Her kan man hjælpe til, kigge på gamle billeder, komme med
historier. Rydder man op i gemmerne og finder billeder fra Tejn
i gamle tider, vil vi gerne låne dem.
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EFTERLYSNING
På Sdr. Strandvej nr. 73 lå der et hus. Det blev kaldt Junglehuset. Er der
nogen, der ved, hvorfor det har fået det navn.
I 1959 boede der en frisør Røjkjer, og længere tilbage skulle der have boet
en jordemoder. Fornavnet er Edel eller Elin Pedersen, og hun brugte det
som sommerhus.
Lokalhistorisk Forening vil gerne høre om der er nogen af jer, der har et
bud eller i det hele taget lidt historie om huset og beboerne.

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING
Vi mødes i Tejn Medborgerhus.
7. november
14. november
21. november
28. november.
5. december

kl. 13.00 Gule ærter og pandekager
kl. 14.00 Film med Søren Ryge’s Anders og Julius
kl. 14.00 Kenny og Anja fra Allinge synger
kl. 18.00 Julefest i Rø
kl. 14.00 Julehygge med gløgg, æbleskiver og banko

2013
9. januar
16. januar
23. januar
30. januar
6. februar
27. februar

kl. 14.00 Kødbanko
Kl. 13.00 Ta’ selv buffet
kl. 14.00 Peter Krak fortæller om sit liv
kl. 14.00 Pakkebanko. Medbring uindpakket gevinst
kl. 14.00 Kort og terningspil
kl. 14.00 Generalforsamling

mvh Hanne Bruun, 56911143
formand for Tejn-Olsker Pensionistforening
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JULEMESSE I NORDLANDSHALLEN
Lørdag den 10. november.
Kl. 14.00 Dørene åbnes
Kl. 14.20 Åbningstale ved Paw Brylet, Destination Bornholm
Kl. 15.15 MR. Toons underholder
Kl. 16.15 Modeopvisning V/Playmaker
Kl. 17.15 MR. Toons underholder
Kl. 18.00 Tak for i dag - på gensyn i morgen
Søndag den 11. november.
Kl. 11.00 Dørene åbnes - Tejn Bageri byder på
gratis kaffe og kringle
Kl. 11.00 Bjarne Kure synger julen ind.
Kl. 13.00 MR. Toons underholder
Kl. 14.15 Sundhedscenter Bornholm viser SH’bam
Kl. 15.00 Mr. Mox’s trylleklub ”Mox Klubben” underholder
Kl. 16.00 Modeopvisning V/Playmaker
Kl. 16.50 Kåring af årets pæneste og mest julepyntede stand
Kl. 17.00 MR. Toons underholder
Kl. 18.00 Messen lukker - tak for i år

SVØMNING
Svømning i Tejn IF er startet.
Hver fredag aften fra kl.19.00 til kl. 20.00.
Vi svømmer frem til 14/12-2012.
Og efter jul starter vi igen.
Vi ses i Gudhjem Svømmehal
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GYMNASTIK.
Gymnastikken er startet!
Ved sæsonstart, var det ikke lykkes os at finde instruktør til forældre/barn
holdet. Nicoline og Claus har siden sagt ja til at starte og holdet starter
første gang i uge 44. Holdet bliver på Kildebakken onsdage kl. 16.30 til
17.30.
Det er ikke for sent at starte 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.
Der er stadig gratis prøvetime.
Kik forbi www.tejnif.dk Der finder du vores program.

T.I.F KROCKET
Sæsonen 2012 er ved at være forbi. Derfor vil bestyrelsen sige tak for i år,
og en glædelig jul til vore medlemmer og deres familier, samt et godt nytår
og på gensyn april 2013.
Mange venlige hilsner fra
Bestyrelsen
Kell Andersen og Randi Gude

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
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Juletræstænding
og Julemarked

Lørdag, d. 1. December
i Tejn Medborgerhus
.

kl.14 – 17 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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STOR JULETRÆSFEST
28. December kl. 14.00 – 17.00
i festsalen på Kildebakken

Inger og Hans Askov vil i
samarbejde med Borgerforeningen
igen i år afholde gammeldags juletræsfest
med sange og sanglege omkring juletræet.
Slikposer til børn under 12 år.

Vi serverer det
STORE TA’SELV KAFFEBORD
Pris: voksne 30 kr.
Børn under 12 år gratis
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EFTERLYSNING!!
I forbindelse med juletræsfesten d. 28. december efterlyser vi
nogle gode mennesker som vil hjælpe med at bage til
kagebuffet.
Det kan være boller, kringle, skærekage, lagkage eller æblekage.
I får ingredienserne, og skal bare afsætte lidt tid.
Vi mangler også en JULEMAND, som kan komme og lege lidt
med børnene og dele slikposer ud.
Henvendelse til Brita Hansen, 56 48 16 70.

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 Karen Pitzner Grönvald, Smedeløkken 21, tlf. 56481890
Eller mail: kpg.tejn@paradis.dk
Vores kontonummer i Den danske Bank reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181

_________________________
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
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Lid borringholmsk:
Borringholmara å gråsporre e dær ævent overalt.

Bornholmere og gråspurve er der overalt.

E du tostuer? E’d sijl’n dær lirkar med rompan?

Er du tørstig? Er det silden, der slår med halen?

Jâ e inte kræsijn, sâ sânagårsmajn, når jâ får me ost på, me kjød
på, me smorr på, å så ejn syp te, så kajn jâ injerli gott hâ’d.

Jeg er ikke kræsen, sagde Sandegårdsmanden, når jeg får med ost på,
med kød på, med smør på og så en snaps til, så kan jeg virkelig godt have
det.
Dær e nu ente stor stâs ver kallastæjen, sâ Mårten Viva, når ejn
mæn hâr to tænner tebâga, å bæggje sidda i âuanmunj.

Der er nu ikke meget ved kalvesteen, sagde Morten Vibe, når man kun har
to tænder tilbage, og de begge sidder i overmunden.
Jâ blev så me lysta, når jâ ser goer mâd æjle en næt pibel.

Jeg bli’r så lækkersulten, når jeg ser god mad eller en køn pige.
Dær va skræjl nok, mæn mâdijn va’d knevved me.

Der var porcelæn nok, men maden var det småt med.

Om ded va kaffe æjle te, jâ fikkj vedd jâ ente, mæn jâ sajer nu
takk for ded dajlia våtted.

Om det var kaffe eller te, jeg fik, ved jeg ikke, men jeg siger nu tal for
det dejlige våde.
Pissa mo vinjen å trættes med kvinjfolk kommer ud på et. Ejn får
ded hele på saj.

Pisse mod vinden og trættes med kvindfolk, kommer ud på et. Man får
det hele på sig.
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Opslagstavlen:
NOVEMBER:
DECEMBER:

JANUAR
FEBRUAR

10-11. Julemesse i Nordlandshallen
28. Pensionisterne julefest i Rø
1. Juletræstænding, Tejn Medborgerhus
2. Gunvor Jensen fortæller om jul i Tejn
6. Fællesspisning
9. Erik Grønvang Olsen fortæller om Grønland
28. Gammeldags Juletræsfest på skolen
3. Fællesspisning
6. Fællesspisning
23. Generalforsamlig i TIF’s venner
24. Lillian Hjorth-Westh om Otto Brandenburg
27. Generalforsamling i Pensionistforeningen

TROLLINGTRÆF 2013 foregår fra 1. – 4. maj

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. medlem

Sekretær
Suppleanter

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

Lokalhistorisk Forening:
Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk

Hjemmeside:
Peter Herstoft, peter@herstoft.dk eller web-master

Tejn Medborgerhus:
Udlejer: Karen Pitzner Grönvald, 56481890, kpg.tejn@paradis.dk
Rengøring: Marita Christensen, 56480839, marita-joy@hotmail.com

Velkomstkommite’:
Anne Marie Sonne-Pedersen, 56481960, anne_sp@hotmail.com
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