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Formanden har ordet:
Sommer 2013? Hvordan er den, hvordan har den været? Når jeg tænker tilbage, husker jeg
næsten kun dage med sol og varme. I lang tid var Bornholm foran hele resten af landet
hvad soltimer angik. Så fik vi lige et par dage med megen regn, og så røg vores fine
statistik, men var det nu så skidt? Vores haver, marker og blomster behøver jo vand ind
imellem, så det var vel ikke så galt. Alting er i hvert tilfælde vokset enormt, og der klippes
og beskæres overalt. Det er rart, at vi har vores genbrugscentral så tæt på Tejn, for der er en
livlig trailer-trafik til Olsker hver dag. Der er dog nogle, som ikke kommer længere end til
Bofa – stationen i Sandkaas, så der ind imellem ser forfærdeligt ud med skrald ud over det
hele. Husk lige, at den er forbeholdt sommerhusene!
Tejn Borgerforening samlede igen i år mange mennesker til at gøre Tejnepynten klar til
sommerens gæster. Der blev ryddet ukrudt overalt. Vi havde et hold til at klippe buskene
foran Medborgerhuset, så alt fremstår i fineste stand.
Sct. Hans aften var en dejlig oplevelse med ca. 400 mennesker på pladsen, der lyttede til
Bjarne Kristiansens båltale og de to norske skoleorkestre, som spillede. Der blev udvekslet
nyheder mellem ”gamle” tejneboere og Midsommervisen lød på smukkeste vis, på
Shubiduas melodi i år. Vi skifter hver andet år.
19. juli hjalp godt 200 fra Tejn med på Fair Trade koncerten på Hammershus. Dejlig
koncert i godt vejr og med mange mennesker.
Som noget nyt i år har Tejn Idrætsforening så lagt billet ind på at lave mad til
Wonderfestivalen på Hammershus. Der er endnu ledige pladser, hvis man har lyst til at
hjælpe. Så kontakt Lene Møller.
Årets kunstudstilling i Tejn Medborgerhus med lokale kunstnere, gik over al
forventning. Selv om vi havde skåret ned på åbningsdage, var der flere besøgende end
tidligere. Det er mest turister, der kigger forbi, og vores lokale kunstnere er glade for den
mulighed, der er, for at vise deres kunst frem. Borgerforeningen lægger hus til og betaler,
hvad der er af udgifter til blandt andet annoncering. Niveau 2 var så large, at de sponserede
det store banner, vi havde udenfor. Tak for det.
Vores havnegruppe arbejder seriøst med nogle spændende planer for Tejn havn i
fremtiden, og jeg glæder mig til at kunne fortælle mere om det fremover. Vi har dog ikke
ambitioner om at blive det nye Hasle, men mindre kan vel også gøre det. Vi skal finde
noget at udnytte vores døde arealer og bygninger til.
Vi havde en intention om at få malet væggene i Medborgerhuset, når vi alligevel havde
ryddet i forbindelse med Kunstudstillingen. Men det viste sig, at det ikke stor så galt til
som vi troede, så vi har pletmalet lidt og venter nogle år endnu, men der skal alligevel lyde
en tak til dem, der gerne ville hjælpe med at male. Frivilligheden er i top i Tejn!
Der bliver solgt og udlejet huse i Tejn, og det er rart, at de ikke skal stå tomme og forfalde.
Husk at byde nye naboer velkomne, så de føler sig godt tilpas i Tejn.
Jeg ønsker alle en god eftersommer og et aktivt efterår. Der er masser af tilbud om
aktiviteter fra Idrætsforeningen og andre. Det er bare om at tage imod.

Mange sommerhilsner Brita Hansen
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Åbent Bibliotek
i Tejn Medborgerhus.
Mandage, fra kl. 16 - 18:

26. august
30. september
28. oktober
25. november

Lokalhistorisk Forening
Første Onsdag i hver måned mødes man i Medborgerhuset og kigger nyt
materiale igennem. Alle er velkomne. Start 4. september kl. 19.00.
Hver tirsdag fra kl. 9.00-11.00 sidder vi og scanner og kopierer med start 3.
spetember. Indgang bag om Medborgerhuset.

Ny hjertestarter i Tejn.
Tejn Borgerforening har investeret i en hjertestarter, som hænger på væggen
uden for Tejn Medborgerhus. Trygfonden ville ikke hjælpe os, da der er en del
andre hjertestartere i byen. Men da de fleste af dem hænger bag lukkede døre
udenfor normal åbningstid, og da den der er på havnen hænger i det yderste
hjørne, fandt vi, at det var på sin plads med en ved Medborgerhuset, Ndr.
Strandvej 31. Vi håber selvfølgelig ikke, at den kommer i brug, men forhåbentlig breder rygtet sig om, at den er der.
Vi arbejder stadig med et opfølgningskursus på hjertestarterkurset sidste år, og
ligeledes vil vi tilbyde et nyt førstehjælpskursus.

Fællesspisning i Medborgerhuset.
Så starter vi igen med vores hyggeaftner, hvor vi spiser sammen. Måske synger
vi, eller der er nogen af jer der har en historie eller en sang, en sketch eller
andet. Det foregår den første torsdag i hver måned.
Vi starter Torsdag, d. 5-9-13 kl. 18.00.
Pris 40.00 kr. for mad, kaffe og lidt sødt. Drikkelse medbringer I selv.
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GRATIS FLISER OG KNÆKFLISER.
Stensætningen bag Tejn Medborgerhus er ved at falde ned, så der skal
bortskaffes en hel del fliser, trappetrin og knækfliser, så kommunens folk kan
reetablere skråningen. Disse fliser må Borgerforeningen overtage og forære
videre til interesserede, som kunne have brug for dem, mod at man selv henter
dem. Så slipper kommunen for at pille dem ned og køre dem væk, og der bliver
flere penge til udskiftning af Medborgerhusets vinduer og døre.
Det drejer sig om ca. 150 almindelige fliser på 50 x 50 cm.,
Ca. 400 pæne, ikke frostsprængte knækfliser og 14 trappetrinssten.(1 meter
lange)
De kan afhentes lørdag eller søndag d. 24. + 25. august om formiddagen. Ring
til Brita og aftal nærmere.( 56 48 16 70 )
De koster ikke noget, men hvis man har lyst til at give et bidrag til
Medborgerhuset, er det meget velkomment. Vi opsætter vores lille sparebøsse.

Data-stauan i Tejn Medborgerhus.
Så er vi på banen igen efter en dejlig lang sommerpause.
Som tidligere bliver det på torsdage fra kl. 13.00 til 17.00,
første gang torsdag den 12. september. Vi glæder os til gensynet
Alle er velkomne med både store og små computer-ting.
Mange hilsner Geert, Lise og Anne

TIF’s Venner
Ålegilde
Lørdag, d. 14. september kl. 18.00 i Klubhuset.

Vinsmagning

Fredag, d. 15. november kl. 19.00

Håndarbejde hver mandag i Tejn Medborgerhus.
Start 16. september. Lige uger kl. 18.30 – 21.30, ulige uger kl. 13.30 – 16-30.
Alle er velkomne. Hilsen Kirsten Jensen og Lea Lindgreen. Tlf. 56481635
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SØNDAGSMATINE’
Vi har planlagt 3 søndagsmatine’er i efteråret. De finder sted
i Tejn Medborgerhus kl. 14.00. Der er også tid til kaffe og kage.
8. september kommer Bjørn Thomsen og fortæller om sin fantastiske vandretur
på caminoen og fortæller følgende om foredraget:
Siden middelalderen har talrige pilgrimme fulgt CAMINOEN (VEJEN),
som er vejen til apostlen Jakobs grav i Santiago,Spanien.
I dag er denne pilgrimsrute blevet det helt store hit.
I perioden maj/juni 2009 foretog Bjørn Thomsen sammen med en ven, over en periode på
35 dage denne vandring på 775 km, fra St.Jean Pied de Port i Pyrenæerne i Frankrig til
Santiago de Compostela i Spanien.Bjørn vil bl.a. fortælle om de tanker han gjorde sig
under og efter vandringen.
Hvorfor påtager man sig i moden alder at vandre 23-24 km om dagen i 35 dage?
Er det en slags mental pleje, som mange mennesker i en travl hverdag har brug for eller
er der andre grunde til udfordringen? Hvorfor gik han? Hvad gav vandringen ham?
Var de tanker han havde gjort sig før turen også de, der vejede tungest, da han nåede
frem til pilgrimsmessen i domkirken i Santiago?
Blev det som pilgrimshilsnen lyder en "Bon camino" (god vej)?

6. oktober kommer Jens Rehfeldt:
Det vil dreje sig om Erindringscenter Bornholm. Hvordan det startede og hvordan vi arbejder med det
som kaldes Reminiscensmetoden. Jeg vil komme ind på hvordan der arbejdes i erindringsgrupper – især
målrettet de demensramte. Det er sådan, at man ikke kan spørge en demensramt, om de kan huske
et vaskebræt. Det kan de ikke, da begrebet er væk. Men når vi viser dem et vaskebræt – ja, så
kommer billedet frem i deres hukommelse og de begynder så at snakke om, hvordan de brugte det. Så
det vil handle om, hvordan det virker og hvilken effekt det har, når man kommer på besøg på
Erindringscenter Bornholm og sidder i den gamle stue. Jeg vil komme med eksempler på mange af de
gode oplevelser jeg har haft med dette arbejde de sidst 12 år. Men det handler ikke bare om de
demensramte. Alle der kommer på besøg får en oplevelse i mindernes land – om man er 14 eller 84. Så
alle forlader Erindringscenter Bornholm med et stort smil i kroppen. Det ville være en god ide, at
deltagerne medbringer en ting, som vækker gode minder, så kan de få lov til at fortælle deres historie.
Så det vil foregå som en dialog. Jeg vil selvfølgelig selv have nogle gamle effekter med fra ”det levede
liv” – så jeg er sikker på vi vil få en pragtfuld eftermiddag – men gode minder og erindringer.

3. november kommer Jens Aagesen om Frihedskampen på Bornholm
Med udgangspunkt i egne interviews og kildelæsning vil Jens Aagesen fortælle om
modstandskampen på Bornholm under Anden Verdenskrig.
Skønt Bornholm var en vigtig brik for
modstandsbevægelsens forbindelse til
Sverige, skete der også her både spionage,
sabotage, kidnapninger og kampe med
dødelig udgang på begge sider.
Det er historien om, hvordan små sporadiske
smågruppers selvbestaltede kamp, endte op i
en større koordinering af modstanden under
en lokalafdeling af Danmarks Frihedsråd.

S-gruppe 8
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TEJN OLSKER PENSIONISTFORENING
Det foregår i Tejn Medborgerhus hver anden onsdag eftermiddag kl. 14.
Start på efteråret d. 11. september.
Nogle programpunkter:
25/9 Ta’selv buffet. Tilmelding
13/10 Det store bankospil på Kildebakken
23/10 Sensommertur. Tilmelding
6/11 Gule ærter (kl. 12.30)
Henvendelse til formand Hanne Bruun. Dalen 4, 61461143

Café Go`Luft
Så starter KOL Caféen op igen efter endt sommerferie, onsdag d. 4/9-13 kl 10, i
Tejn medborgerhus.
Vi er en netværksgruppe for KOL og lungesyge.
Vi mødes hver onsdag kl. 10, hvor vi laver motion for at få pulsen op
drikker lidt/meget kaffe (husk kop) og udveksler erfaringer vdr. vores sygdom.
For at alt ikke skal gå op i sygdom ordner vi også lige verdenssituationen.
Så mød op og vær med, pårørende er også meget velkomne.

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-selskaber, ca. 3 timer
300 kr.
Til fester
750 kr.
Rengøring
300 kr.
Medborgerhusets adresse er: Ndr. Strandvej 31. 3770 Allinge
Henvendelse om leje til Karen Pitzner Grönvald, Smedeløkken 21
Tlf. 56481980. e-mail: kpg.tejn@paradis..dk
Lejen kan evt. indbetales i Den danske Bank:reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181
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GYMNASTIK 2013-2014

Så skal vinterens aktiviteter planlægges. Vi tilbyder følgende hold:
HOLD
Krudtuglepiger
Krudtugledrenge
Trunterne
Junior Pigerne
Spring
Herkules
Pilates
Pilates
Pilates - Hensynstagen
Store bolde
Senior Gymnastik

3-5 år
3-5 år
0-1 kl.
fra 5. kl.
fra 3. kl.
18+
18+
18+
18+
18+

DAG OG TID
mandag 15.30-16.15
mandag 16.15-17.00
onsdag 15.45-16.45
onsdag 17.45-19.15
torsdag 18.30-20.00
mandag 19.15-20.45
mandag 15.00-16.00
mandag 17.15-18.15
torsdag 10.30-11.30
torsdag 17.00-18.00
mandag 08.30-10.00

STED
start 16/9 Kildebakken
start 16/9 Kildebakken
start 18/9 Kongeskærskolen
start 18/9 Kildebakken
start 19/9 Klemensker Hallen
start 16/9 Kildebakken
start 30/9 Kongeskærskolen
start 30/9 Kildebakken
start 3/10 Tejn Klubhus
start 19/9 Festsal på KB
start 30/9 Festsal på KB

Vi mangler instruktører til:
Forældre / barn, Vildbasserne 0-2 kl. og Tøserne 2-4 kl. Har du lyst til at
prøve eller kender du en der vil, så tøv ikke med at henvende dig.

Vi har igen samarbejde med KIF omkring springhold. Håber at I tager
godt imod det og finder ud af at køre sammen.
NYT: Betaling og tilmelding skal ske på www.tejnif.dk. Ved sæsonstart
uddeles en beskrivelse.
Der er en gratis prøvetime på alle hold, så ud af døren og prøv en time.
På www.tejnif.dk kan du også se trænings tider og evt. ændringer.

Mange gymnastikhilsner
Mimi Steenberg
56481857 / 20221857
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Tejnestiften på mail.?

I disse computer- og miljørigtige tider, kan man

ved at opgive sin mailadresse, modtage Tejnestiftens 4 årlige udgivelser direkte på mail.
Send en mail til brita.m.h@gmail.com om dette,
og bladet bliver sendt, så snart, det er færdig-redigeret.

OPSlagstavlen:
SEPTEMBER:
4. Lokalhistorisk forening 19.00 i Medborgerhuset
5. Fællesspisning kl. 18.00
8. Søndagsmatine kl. 14.00. Bjørn Thomsen
10. Koncert med Barokbanden i Olsker Kirke kl. 20.00.
12. Start på Data-staua kl. 13.00
14. TIF’s Venner: Ålegilde i Klubhuset
16. Gymnastikstart
30. Åbent bibliotek 16-18 i Medborgerhuset
OKTOBER:
3. Fællesspisning kl. 18.00
6. Søndagsmatine kl. 14.00. Jens Rehfeldt
23. Pensionistforeningen tager på sensommertur
28. Åbent bibliotek
NOVEMBER:
1. Deadline til næste Tejnestift
3. Søndagsmatine kl. 14.00. Jens Aagesen
7. Fællesspisning kl. 18.00
9.+10. TIF’s julemesse i Nordlandshallen
15. Vinsmagning med TIF’s venner kl. 19.00
25. Åbent bibliotek
30. Juletræstænding
Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. Medlem

Brita Hansen, Lærkeløkken 6
56481670
Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21
56481890
Bente Friis, Tejnvej 79
56480809
Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39
56480544
Finn Pedersen, Pærebakken 32
56480258
Lokalhistorie Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
56445062
Sekretær
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
47937374
Suppleanter Lise Nielsen, Åløkken 2 og Alice Mogensen, Strædet 3
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brita.m.h@gmail.com
pmg@paradis.dk
bsf@friis.mail.dk
olskerpilegaard@privat.dk
finnerikpedersen@godmail.dk
lise.kristiansen@mail.dk
anneb.hegner@gmail.com

