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Trollingfest på havnen
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Formanden har ordet:
Så skriver vi 2013. Et nyt år ligger foran os med nye udfordringer.
Det bliver spændende at følge de forhåbentlige nye tiltag på Tejn Havn,
hvor Borgerforeningen er med i et projekt der skal skaffe mere liv på
havnen.
Ved hjælp af blandt andet fondsmidler, håber vi at få gjort stiforløbet
færdigt med ny jollehavn, badefaciliteter og hyggekroge. Kommunen
regner med at overtage en del af de tomme bygninger på havnen, og vi ser
frem til, at der vil blive liv i dem igen. Hvis nogen har en god ide, så er det
måske nu, den skal realiseres.
Borgerforeningens bestyrelse er gået ind i debatten om bopælspligt eller
ikke, og vi vil arbejde for, at den skal ophæves. Vi tror ikke det betyder
flere tomme huse i bybilledet. Tvært imod vil de huse, der bliver solgt som
fritidshuse, blive renoverede og ejerne vil ofte komme på besøg. Det vil på
længere sigt måske betyde nye indbyggere i byen.
Det kan være med til at skaffe beskæftigelse til håndværkere og
omsætning i byens butikker.
Borgerforeningens juletræsfest på skolen var igen i julen 2012 velbesøgt
og julemanden kom på besøg med slikposer til alle børn. En hyggelig
tradition.
Fællesspisningen er kommet godt i gang, og madholdet serverer god
hjemmelavet mad den første torsdag i måneden. Der er tid til en sang og en
god snak med andre mennesker fra nærområdet. Der deltager mellem 40
og 50 hver gang, og i øjeblikket er der sat et max. på 50, da de har
vurderet, at det er køkkenets kapacitet. Vi har fået støtte til opstarten fra
kommunen, og pengene er brugt til køkkengrej og en mikroovn. Det næste
på ønskelisten er et større komfur, som bliver en realitet i nær fremtid.
Borgerforeningen lægger pengene ud til dette, og håber på, de kommer ind
igen via udlejning. I øvrigt bliver Medborgerhuset flittigt brugt, og
brugerne er gode til at passe godt på det.
Der er mange gode og spændende arrangementer hele året.
Husk at holde øje med opslagstavler i brugsen, bageren, børnehaven m.m.
så I kan følge med i, hvad der sker, - og selvfølgelig gerne møde frem.
Jeg vil slutte med at opfordre alle medlemmer til at møde op til
Generalforsamlingen 21. marts. Kom med dine ønsker og meninger.
Husk at nyde foråret.
STORT TAK til alle, der hjalp eller mødte frem i 2012. Tejn rykker!!
Brita Hansen
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Trollingtræf, 1.-4. maj
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 eller salatbar
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 torsdag, fredag og lørdag.
Pølsevognen er åben fra mandag aften og hele ugen.
.
Fredag er festaften. Her serverer vi en festmenu
med tilbud om forret, hovedret og dessert.

PRIS: 85 kr. for hovedret, 85 kr. for grill
40 kr. for forret eller 30 kr. for dessert
Madbilletter kan købes på pladsen dagen før,
eller samme morgen.
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 og
KONTINGENTBETALING
TIL TEJN BORGERFORENING.
Med dette blad, som bliver husstandsomdelt i Tejn, er vedlagt et tomt
Girokort til Tejn Borgerforening for 2013.
Kontingentet er på 100 kr. pr. husstand.
Vi har valgt ikke at sætte navn og nummer på kortet, da der
efterhånden er uhyre få, der vil gå posthuset og betale.
Vi håber, I selv skriver det på, hvis I vælger posthuset.
Pengene kan indbetales på girokortet.
Hvis man vil spare gebyret, er man velkommen til at betale over netbank
på reg.nr. 4720 kt. nr. 6 112 218. Husk at opgive navn og adresse.
Man kan også betale direkte til kassereren Bente Friis eller til formanden
Brita Hansen.
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,
Juletræsfest, 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
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.
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TEJN BORGERFORENINGS HJEMMESIDE:

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

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.
Rengøring
300 kr.
Henvendelse om leje til Karen Pitzner Gronvald, Smedeløkken 21
e—mail: kpg.tejn@paradis.dk eller telefon: 56481890

Lejen kan indbetales til Den danske Bank: reg.nr. 1551 konto 3719238181

ANNONCE:
Vores EL-komfur M modular med 4 kogeplader og god ovn i
Medborgerhuset skal skiftes ud, da man ønsker gas og et par blus mere.
Hvis I kender nogen, som vil overtage det for 500 kr., så kontakt
formanden på 56481670.
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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. 10. 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.

Fra Tejn-Olsker Pensionistforening.
27. februar
Generalforsamling
3. april
Forårsfest i Rø Selskabslokaler
Vel mødt onsdage i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31 kl. 14.
Henvendelse om program eller arrangementer til
Formand Hanne Bruun
61461143
Kasserer Eli Kozuch
56480532

Generalforsamling i TIF’s venner.
Lørdag, d. 23. 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 tilmelde dig til Kenn Erik Munch 56481417 eller
Lise Kristiansen 56445062

Fastelavn.
Søndag, d. 10. februar kl. 14.00 i Tejn Klubhus.
Der vil være tøndeslagning og festlige konkurrencer.
Kaffe / the og kage kan købes.
Foruden kåring af kattekonge/kattedronning vil der endvidere være præmier for
bedste udklædning.
Entre 10 kr.
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Generalforsamling i Tejn Borgerforening
Torsdag, d. 21. 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 kage, 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.

SØNDAGSMATINE’
Søndag, d. 24. februar kl. 14.00
i Tejn Medborgerhus.
Kl. 14.00 Lillian Hjorth West, Bornholms Højskole,
fortæller om Otto Brandenburgs liv.
Der er også tid til kaffe og kage.
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ÅBENT BIBLIOTEK.
Vi har igen 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.
I lokalarkivet har vi gennemgået en hel del af det indleverede
materiale.
Vi har taget hvad vi kunne bruge, men der er en del tilbage. bl.a.
lysbilleder, fotos fra skolerejser og andre udflugter.
Af pladshensyn vil vi opfordre til, at interesserede kommer og kigger på,
om der er effekter man kunne tænke sig at aftage.

MADKLUBBEN.
Menu:
7. februar
7. marts
4. april
Pris:
Tilmelding:

Frikadeller med stuvet hvidkål, chokolademousse
Lammesteg
Hamburgerryg med gemyse
40 kr. for mad, kaffe, og småkager eller dessert.
Drikkevarer medbringes.
Senest mandagen før til Lise 56 44 50 62

Førstehjælp - Opfølgning
Tejn Borgerforening vil igen i år tilbyde borgerne et førstehjælpskursus, og en
opfølgningsaften på kurset sidste år.
Datoerne er ikke på plads, men vil blive annonceret senere.

IT - cafe.
Vi har fundet en, der gerne vil hjælpe med at få alle på NEMid, på Netbank,
finde ud af kommunens og lægernes hjemmeside, bestille bøger og billetter
og meget andet. Datoer for dette kommer også senere.
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TØJBYTTEDAG.
Søndag, d. 7. april kl. 13.00
-

Har du noget tøj du ikke bruger mere
Noget tøj, der ikke passer dig mere
Nogle fejlkøb
Bare lyst til at skifte garderoben
Lyst til en sjov eftermiddag sammen med andre

Så pak en kuffert og kom til byttedag!
Medbring selv kaffebrød, så giver vi kaffen.
Pris: 5 kr. til husleje.

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.
Hvis I oplever, at det pludselig er liv i et ellers tomt hus må I gerne
henvende jer til formanden eller Anne-Marie Sonne-Pedersen tlf.
56481960, mail: anne_sp@hotmail.com
Vi vil gerne indbyde alle interesserede til en

HYGGEEFTERMIDDAG I Tejn Medborgerhus,
Ndr. Strandvej 31

Lørdag, d. 9. marts kl. 14.00
Tejn Borgerforening vil gerne invitere jer til en eftermiddag, hvor vi vil
sætte ”hoveder” på byens foreninger.
Der vil denne eftermiddag blive mulighed for at møde repræsentanter
fra de forskellige foreninger og tilbud, der er i byen.
Der vil også blive tid til en kop kaffe med kage.
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KROCKET
Krocket i Tejn Idrætsforening starter den nye sæson,
torsdag d. 4. april på banerne ved T.I.F.s klubhus.
Vi byder velkommen til nye og "gamle" spillere, som gerne giver
instruktion til nye Krocketspillere, så velkommen på holdet
På gensyn og hilsen
Kell Andersen og Randi Gude (56482527)

Håndarbejde i Tejn Medborgerhus.
Kom og se hvad vi laver, måske har du også lyst til at være med.
Vi strikker, hækler, syer, orkis, patchwork, m.m.
Hver mandag:
Lige uger: kl. 18.30 - 21.30.
Ulige uger: kl. 13.30 - 16.30.
For mere info, kontakt Lea Lindgreen på telefon 56 48 16 35

GENERALFORSAMLING I TEJN
IDRÆTSFORENING.
Søndag den 3. MARTS 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 foreningen vært ved lidt mad.

Gymnastikopvisning.
Fredag d. 15. MARTS kl. 18.00 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. Det bliver en aften med masser af god gymnastik
og hyggelig stemning.
Så start en god weekend i Nordlandshallen med gymnastikopvisning.
DAGLI’BRUGSEN, TEJN:Tøndeslagning, mandag.d. 11. februar kl.
10.00 udenfor forretningen.
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JUNGLEHUSET.
I sidste nummer af Tejnestiften efterlyste vi oplysninger om
Junglehuset, som ligger på Sdr. Strandvej 73.
Vi har fået nogle oplysninger, som fortæller at der i 1960-erne boet
et par, der hed Røjkjær. Fruen var frisør og hr. Røjkjær var kunstner
og lavede blandt andet smykker.
Da de flyttede blev huset overtaget af Ella Petersen, som var
distrikts jordemoder. Senere har en søn overtaget, og bruger huset
som sommerhus.
Med hensyn til betegnelsen Junglehuset, er man i tvivl om
oprindelsen, men området omkring var et ufremkommeligt vildnis.
Så måske deraf navnet.

St. JOSEF KILDE.
Kilden findes i en klippebrønd med rist over vandspejlet. Den ligger
tæt neden for Strandvejen mod stranden. Kilden omtales i
Rejsefører for Bornholm 1953.
Sct. Josef hører til den gruppe helgener, der slutter sig nær til St.
Anna, jomfru Maria’s moder, den største kvinde i det Gl.
Testamente.
Der har været 9 hellige kilder på Bornholm.
Ofring af mønter i pengekilden svarer til en ofring, der kendes fra
Hellige Kilder, hvor de syge kildegæster, efter at have benyttet den
helle kildes vand, lagde nogle mønter i en kildeblok eller kastede
dem ned i selve kilden.
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OPSLAGSTAVLEN
FEBRUAR
7. fællesspisning
23. TIF’s venner generalforsamling
24. Søndagsmatine v. Lillian Hjorth West
27. Pensionistforeningens generalforsamling
MARTS
3. TIF generalforsamling
7. Fællesspisning
9. Tilflytter eftermiddag
10. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
15. TIF gymnastikopvisning
21. Tejn Borgerforenings Generalforsamling
28. Skærtorsdag gudstjeneste og påskemiddag
APRIL
3. Pensionistforeningens forårsfest
4. Fællesspisning
7. Tøjbyttedag

1. – 4. MAJ TROLLINGTRÆF PÅ HAVNEN
Lokalhistorisk Forening:
Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk
Hjemmeside:
Peter Herstoft, peter@herstoft.dk eller web-master
Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31
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

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

