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Julemesse 9. -10. november
Gammeldags juletræsfest 28. december
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Formanden har ordet:
Så har vi lige haft den første rigtige efterårsstorm, og træerne fik rusket de
fleste blade af. Heldigvis gik det ikke så galt med stormen på Bornholm,
som meteorologerne havde spået. Ingen døde og ingen huse blæste
omkuld.
I Tejn går livet sin vante gang. Der er godt gang i alle aktiviteterne i
Medborgerhuset, i Klubhuset og på Kildebakke-skolen. Idrætsforeningen
kæmper en brav kamp for at bestå. Der er masser af gode tilbud, som det
bare gælder om at melde sig til. Kommunen skal spare, også på
idrætsfaciliteter, så vores fodboldbaner på stadion er i fare. Bornholms
Regionskommune har ikke længere ressourcer til at vedligeholde banerne,
og da det kniber med fodboldkampe på Tejn Stadion, er det her, der kan
spares. Hvad det kommer til at betyde for Idrætsforeningens andre
aktiviteter, kan jeg ikke overskue, så jeg gruer lidt for fremtiden.
Tejn by har mistet et par forretninger. Elektrikeren blev opkøbt af en
større forretning, og i øjeblikket er der kun lager i bygningerne. Byg og
Farver måtte kapitulere. Der var ikke nok, som fandt vej til forretningen.
Tejn Havn har endelig fået de sidste papirer på plads, så de nu ejer
Cateringen og ”Salgsen”. Det åbner nogle muligheder for nye, spændende
aktiviteter i bygningerne. Der bliver arbejdet hårdt med planer for nye
tiltag på havnen, og jeg glæder mig til at følge det i de næste år.
Tejn Borgerforening har stor succes med at besøge de nye borgere, der
flytter til byen. Vores Velkomstkommite bliver godt modtaget, og man får
en snak om alle de aktiviteter, der er i lokalområdet. Det ender gerne med
en indmeldelse i Borgerforeningen, som stadig har ca. halvdelen af
husstandene i Tejn som medlemmer. Jeg håber, befolkningen i Tejn er
med til at ny-tilflyttere føler sig velkomne. Snak med jeres naboer og få
dem med til forskellige arrangementer.
Der er juletræstænding ved Medborgerhuset d. 30. november og stor
julefest i skolens festsal 4. juledag, d. 28. december. I det nye år har vi
planlagt et par søndagsmatineer, og der er stadig fællesspisning den første
torsdag i hver måned. Jeg håber, I møder lige så flittigt op, som hidtil.
Så vil jeg slutte med at vil ønske jer alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL,
og et GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR 2014,
uden sygdom, snestorme og naturkatastrofer.
Brita Hansen
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NYT FRA TEJN BORGERFORENING.
Bibliotek
Lise sidder i Medborgerhuset den sidste tirsdag i måneden fra 15 til
17. Her kan alle låne bøger eller komme med historier eller billeder fra
det gamle Tejn. Der er hele tiden udskiftning i bog-udvalget.
Lise er på biblioteket
Tirsdag, d. 26. november
Tirsdag, d. 28. januar
Tirsdag, 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
d. 19. januar 2014 kl. 14.00.
Helmuth Prüssing fortæller om hans Dansk-Tyske familieliv under
og efter 2 verdenskrig. Helmuth har sejlet på langfart en stor del af
sit liv, men vi kender ham nok bedst som medejer i rederiet Ertholm
I pausen er der kaffe og kage. Fri entre.

Fællesspisninger i Tejn Medborgerhus kl. 18.00
Den første torsdag i måneden er der fællesspisning. Det koster 50 kr.
for mad og kaffe. Drikkevarer medbringer man selv. Vi synger lidt, og alle
er velkomne med indslag i løbet af aftenen. Der er kun plads til 50, så husk
at melde til i god tid.
7. november Sprængt nakkekam
5. december
9. januar
OBS. 2. torsdag
6. februar
Hold øje med opslag i forretningerne, hvor menuerne beskrives.
Tilmelding påkrævet senest mandagen før til Lise tlf. 56445062 /mobil
30209413
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Tejn lokalhistoriske forening.
Der er stadig samling den første onsdag i hver måned, men der
er også 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 eller komme
med historier. Rydder man op i gemmerne og finder billeder fra
Tejn i gamle tider, vil vi gerne låne dem.
Har man andre ønsker til at komme i arkivet,
så kontakt Lise på 56445062 eller Anne på 47937374

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING
Vi mødes i Tejn Medborgerhus.
6. november
20. november
4. december
11. december

kl. 12.30 Gule ærter og pandekager
kl. 13.30 Inge Lorentzen om H.C.Andersen
kl. 18.00 Julefest i Medborgerhuset. Ib Hansen spiller
kl. 13.30 Julehygge med banko, gløgg og æbleskiver

2014
15. januar
29. januar
12. februar
26. februar
12. marts

kl. 13.00 Kødbanko
kl. 13.30 Maud og Tom West om Andalusien og Gibraltar
kl. 13.30 Kort og terningspil
kl. 13.30 Generalforsamling
kl. 13.00 Kødbanko

mvh Hanne Bruun, 61461143
formand for Tejn-Olsker Pensionistforening
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JULEMESSE I NORDLANDSHALLEN
Lørdag den 9. november.
Kl. 14.00 Dørene åbnes
Kl. 14.20 Åbningstale ved Pernille Lydolph
Kl. 14.30 Juleshow v/Blue Jeans – Linedance
Kl. 15.00 Show-Hypnotisør Morten áRogvi
Kl. 16.15 Modeopvisning V/Playmaker
Kl. 17.15 Show-Hypnotisør Morten áRogvi
Kl. 18.00 Tak for i dag - på gensyn i morgen
Søndag den 10. november.
Kl. 11.00 Dørene åbnes - Tejn Bageri byder på
gratis kaffe og kringle
Kl. 11.00 Bjarne Kure og Nina Kallehauge synger julen ind.
Kl. 13.00 MR. Mox
Kl. 14.15 Underholdning v/Bornholms Ungdomsskole
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. Mox
Kl. 18.00 Messen lukker - tak for i år

GYMNASTIK.
Gymnastikken er startet, og vi er kommet godt i gang.
Der kom desværre ikke nogle gymnaster på junior pigerne. Men
instruktørerne er stadig klar, så ring endelig, hvis du fortryder.
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.
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Datastauen i Tejn Medborgerhus.
Der er åbent hver torsdag fra kl. 14.00 til ca. 17.00.
Vi har 5 PC’er til rådighed, så der er masser af muligheder for at stifte
bekendtskab med IT-verdenen, selv om du ikke selv har en computer.
Kom og få hjælp med NemID, bestille lægetid og bøger, mail, søgning på
nettet, og hvad du ellers lige har lyst til.
Mange hilsner fra Hjælperne i Data-stauen.

PETANQUE
Petanque er sporten for alle aldre.
Vi træner på Tejn Stadion hver onsdag og lørdag fra kl. 13.00.
Kom og få masser af frisk luft og hyggeligt samvær i spillet om den lille ”gris”
På bestyrelsens vegne Anne Hegner
Tlf. 47937374

Julehygge i Brugsen
13. december holder Dagli’Brugsen i Tejn julehygge fra kl. 15.00 til 17.00.
Der serveres Gløgg, sodavand og mundgodt.
Bestyrelsen vil være til stede.
På bestyrelsens vegne Sally Lindholm.
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: formand@tejnborgerforening.dk
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Juletræstænding

Lørdag, d. 30. November
i Tejn Medborgerhus
.

kl.14 – 17 Tombola og salg af 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.
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 formand@tejnborgerforening.dk om dette, og bladet
bliver sendt,
så snart, det er færdig-redigeret.
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TEJN MEDBORGERHUS
Faste brugere i vinteren 2013 – 2014.
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Opslagstavlen:
NOVEMBER:

DECEMBER:

JANUAR
FEBRUAR

8. kl. 14-16 Tøjbyttedag i Medborgerhuset
9-10. Julemesse i Nordlandshallen
30. Juletræstænding, Tejn Medborgerhus
4. Julefest i Pensionistforeningen, Medborgerhus
4. kl. 19.00 Syng julen ind i Ols Kirke
5. Fællesspisning
8. Luciagudstjeneste i Tejn Kirke kl.10.30
13. Julehygge i Dagli’Brugsen 15 - 17
28. Gammeldags Juletræsfest på skolen 14 - 17
9. Fællesspisning
19. Helmuth Prüssing i Tejn Medborgerhus kl. 14
6. Fællesspisning
26. Generalforsamling i Pensionistforeningen

TEJN BORGERFORENINGS GENERALFORSAMLING
2014 BLIVER D. 27. MARTS.
TROLLINGTRÆF 2014 foregår fra 30. april – 3. maj
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 formand@tejnborgerforening.dk
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
Finn Pedersen, Pærebakken 32
56480258 finnerikpedersen@godmail.dk
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
47937374 anneb.hegner@gmail.com
Lise Nielsen, Åløkken 2, og Alice Mogensen, Strædet 3

