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Gammeldags juletræsfest 28. december
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Formanden har ordet:
Atter en mild og dejlig efterårsdag. Sommeren har været meget varm, og
der har været rig mulighed for at fortsætte badelivet indtil nu. Vandet og
luften har ikke budt på store udfordringer med efterårsstorme og kraftigt
regnvejr.
I Tejn går livet sin vante gang. Folk er trukket inden døre og godt i gang
med foreningslivet igen. Rigtig mange har meldt sig til en eller anden form
for motion i år. Flere hold er fuldtegnede og der er oprettet nye hold. Jeg
tror noget af denne succes beror på, at vi er gode til at trække hinanden
med. Det er nemmere at tage af sted, hvis vi ved, at der er andre som
regner med, at vi kommer. Det sociale aspekt, der har sneget sig ind på
flere motionshold, betyder også at vi kommer hinanden mere ved. Vi går
ikke bare hjem til os selv efter træning, men sidder lige og får en kop
kaffe, snakker lidt og laver måske aftaler for de næste dage.
A pro pos motion prøvede vi i år at lave en squaredance eftermiddag i
Medborgerhuset. Frank Marsfeldt ville lære os den traditionelle dans.
Desværre var vi ikke mange, men de der kom, fik rørt både benene og
lattermusklerne, når tingene ikke gik som forventet.
Tejn Borgerforening er stadig afventende med hensyn til saunaen og
badet på havnen. Det skulle være lige op over, at vi kan tage det i brug.
Vores skur er ved at blive bygget, pumpen er klar og nu mangler et
nøglesystem og noget strøm. Det blev lovet færdigt til Sct. Hans, men vi
glemte at spørge hvilket år!
I øjeblikket arbejder kommunen med spændende planer for deres
bygninger på havnen. Vi ser frem til, at der kan komme liv i dem, og håber
på, at de i fremtiden kan være et aktiv for byen i stedet for en skændsel,
som der er nu.
Debatten om skolestrukturen på Nordlandet raser i øjeblikket. Tejn
Borgerforening bakker op om den gruppe, der vil bevare en overbygningsskole på Nordlandet. Vi håber, alt løser sig til det bedste for børnene, og at
det ikke altid er pengebogen, der bestemmer.
Borgerforeningen tænder juletræet 29. november og den 28. december
vil vi igen i år afholde gammeldags juletræsfest for alle i Kildebakkens
festsal.
Jeg vil ønske jer alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL.
Ligeledes et GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR 2015, 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.
Lise er på biblioteket
Tirsdag, d. 25. november
Tirsdag, d. 27. januar
Tirsdag, d. 24. 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.
Søndag, d. 9. november. Sten Møller, formand for de Bornholmske
Jernbaner fortæller om jernbanerne om på Nordlandet.
I pausen er der kaffe og kage. Gratis entre.

Fællesspisninger i Tejn Medborgerhus kl. 18.00
Den første torsdag i måneden er der fællesspisning. Da madholdet
kun har mad og plads til 50, er der rift om pladserne. Det har betydet, at
man ikke kan bestille fra gang til gang, men kun kan melde til 14. dage før.
Det koster 50 kr. for mad og kaffe. Drikkevarer medbringes.

Bindende tilmelding påkrævet til Lise tlf. 30209413
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DER GRAVES I TEJN!
Vores vandledninger skal repareres. Mange steder på Strandvejen
har der været gravet op med hastighedsnedsættelser til følge. Der er
mange billister, som har svært ved at få foden løftet fra speederen. I
det hele taget er der mange, som kører alt for stærkt her. Vi har fået
nogle henvendelser om dette, og de, der arbejder på udgravningerne føler
sig ofte udsatte. Det er ikke i orden.
Er vi ude i, at der skal laves bump ? chikaner ? flere hastigshedskontroller? Eller kan vi finde ud af køre som hensynsfulde billister, der
tænker på vores medmennesker? Jeg håber det sidste. Der skal gerne
være plads til alle i Tejn.

i Tejn.
Lørdag den 22. november fra kl. 11 – 14 vil der være smagsprøver på
nogle supper, her i den kolde tid.
Lørdag, d. 29. november vil Dagli’Brugsen være til stede ved
Juletræstændingen i Medborgerhuset.
Torsdag den 18. december fra kl. 15 -18 vil der være julehygge med gløgg
og knas.
Det er bestyrelse som står for arrangementerne, så folk kan komme og
hilse på og få en snak med dem.

CAFE GO’ LUFT
I det nye år flytter cafe Go’ Luft fra onsdag formiddag til torsdag
formiddag kl. 10.00 – 12.00. Start d. 8. januar.

STOLEMOTION
i Tejn Medborgerhus om tirsdagen.
På grund af stor tilslutning er der nu to hold:
Hold 1 kl. 9.30 – 10.30
Hold 2 kl. 11.00 – 12.00
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SOMMERSTED I TEJN

Vi julehygger i Sommersted med kaffe og brune kager
Torsdag d.18/12 kl.15.00-17.30
Konkurrence om et gavekort til Sommersted, for alle handlende
denne dag.
Vh.Berit

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING
Vi mødes i Tejn Medborgerhus.
3. december
17. december
28. januar

Julebuffet kl. 12.30
Julehygge kl. 13.30
Lillian Hjorth Westh fortæller kl. 13.30

mvh bestyrelsen

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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JULEMESSE I NORDLANDSHALLEN
Lørdag den 8. november.

Kl. 13.15 Nisse-hesteoptog fra Shell Allinge via Allinge by til
Nordlandshallen. Forventet ankomst kl. 13.45
Kl. 14.00 Dørene åbnes
Kl. 14.30 Hypnotisør underholderholdning
Kl. 16.00 Modeopvisning V/Sportigan og Diva
Kl. 17.15 Hypnotisør underholderholdning
Kl. 18.00 Tak for i dag - på gensyn i morgen

Søndag den 9. november.
Kl. 11.00 Dørene åbnes - Tejn Bageri byder på
gratis kaffe og kringle
Kl. 11.00 Simon Sandby og Maria Sita synger julen ind.
Kl. 13.00 Mr.Toons
Kl. 14.15 Bornholms ungdomsskole underholder
Kl. 15.00 Mr. Mox’s trylleklub ”Mox Klubben” underholder
Kl. 16.00 Modeopvisning V/Sportigan og Diva
Kl. 16.50 Kåring af årets pæneste og mest julepyntede stand
Kl. 17.00 Mr. Toons
Kl. 18.00 Messen lukker - tak for i år.

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

_________________________
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Juletræstænding
Lørdag, d. 29. november
i Tejn Medborgerhus
i samarbejde med Tejn Børnehus og Tejn Dagpleje

.

15.00 – 17.00 salg af gløgg, cacao og æbleskiver.
15.30 Børnene fra Børnehuset i Tejn synger julesange

16.00 tændes juletræet,
og vi synger alle julen ind.
Nissemor deler slikposer ud til børnene.

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.

Det STORE TA’SELV KAFFEBORD
Pris: voksne 30 kr.
Børn under 12 år gratis
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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.

Opslagstavlen:

NOVEMBER:

DECEMBER:

8.-9. Julemesse i Nordlandshallen
9. Søndagsmatine i Medborgerhuset
14. kl. 19 i Klubhuset. TIF’s venner holder vinsmagning
29. Juletræstænding, Tejn Medborgerhus

3. Julebuffet i Pensionistforeningen k. 12.30
3. Vi synger julen ind i Olsker Kirke kl. 19.00
18. julehygge i Dagli’Brugsen og Sommersted
28. Gammeldags Juletræsfest på skolen

TROLLINGTRÆF 2015 foregår fra 22. – 25. april
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 bentefriis28@gmail.com
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
30209413 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 Vera Arvidsen, Smedeløkken 16

Tejn Borgerforening ønsker alle EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
Og et GODT NYTÅR.
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