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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 formand@tejnborgerforening.dk om dette, og bladet
bliver sendt, så snart, det er færdig-redigeret.
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Formanden har ordet:
Sommer 2015. Tja, hvad er der at sige om den? Vi har lige haft et par
dejlige, varme sommerdage, men ellers har der været langt imellem det, vi
forbinder med en rigtig solskinssommer på Bornholm. Ikke desto mindre
har der været rigtig mange turister på øen, og det har til tider været svært at
krydse strandvejen for biler. Der foregår også rigtig meget rundt omkring
på øen. Bornholmere er gode til events af forskellige slags.
Arbejdsdag på Tejnepynten og Medborgerhuset. Omkring 25
mennesker var i sving med malerpensler, kratrydder, hækkeklipper, hakkejern m.m. Tak til jer alle for at møde frem, når vi kalder.
Sct. Hans aften startede allerede kl. 17, hvor Borgerforeningen i samarbejde med Tejn Børnehus lavede aktiviteter med børn. Der deltog rigtig
mange, som lavede vindmøller og vimpler, inden grillmaden blev spist.
Derefter tændte vi børnebålet, hvor heksen var lavet af Børnehuset, og
afsang en specielt fremstillet Sct. Hans sang. Der var skattejagt, og mulighed for snobrød og popcorn over bålet. Der var fyldt på pladsen til spisning, men da fakkeltoget kom til pladsen anført af nogle dygtige norske
skoleelever begyndte det at regne, og mange skyndte sig hjem. Vores
brugsuddeler Klaus Elleby Larsen holdt en fin båltale, hvor han roste Tejn,
for det store aktivitetsniveau, og de aktive forretningsdrivende, der er i
lokalområdet. Han synes, vi har lov til at være lidt selv-fede i Tejn.
Kunsten stiger igen i Tejn. Årets kunstudstilling med lokale kunstnere i
Medborgerhuset har lige fundet sted. Udstillingen har været godt besøgt.
Til ferniseringen var der 113 mennesker, og vores Dagli’brugs sponserede
vin og chips. Det siger vi mange tak for.
I uge 34 er der Wonderfestiwall på Hammershus. Tejn Idrætsforening
har en masse frivillige i gang med at servicere de unge mennesker med
mad og drikke.
Vores vildmarksbad og sauna er blevet flittigt benyttet i sommer, af både
lokal og turister.
Tejn Kirke er i øjeblikket ved at blive renoveret, og der er lagt an til en
genåbningsfest i september.
Et nyt tiltag i Tejn er en Tejne-velkomstpakke, som vil består af en stor
del tilbud til nye tilflyttere til byen. Forretninger og erhvervsdrivende i
byen stiller op med gode tilbud og rabatter til tilflyttere. Det skal være
attraktivt at flytte til Tejn!
Jeg vil ønske jer alle en god eftersommer og et aktivt efterår. BH.
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Nyt fra Borgerforeningen.
Tejn Datastue
Så er sommeren ved at gå på hæld. Vi starter igen
torsdag den 24. september. Hvis du har lyst, er du meget
velkommen i Tejn Medborgerhuset fra kl. 14.00.
Mange hilsner Vejlederne
Madklubben
Fællesspisning i Tejn Medborgerhus kl.18.00
Datoer for efteråret:

3 september
8 oktober
5 november
Pris: 60 kr. Drikkelse medbringer man selv.
Tilmelding til spisning til Lise Kristiansen senest 14 dage før på 30209413

SØNDAGSMATINE’er i Tejn Medborgerhus
Søndag d. 4 oktober kl 14.
Kommer Christian Jensen fra Svaneke og fortæller om tilblivelsen af OCEAN
PRAWNS, der er gratis kaffe + kage +indgang, ingen tilmelding. Alle er
velkomne.
Søndag d. 8 november kl 14
Kommer Sara Mossin og underholder med et lille causeri udspændt over
årets 12 mdr. ”Årets gang i Danmark””. Vi skal synge en fællessang og høre
beretning fra hver eneste måned. Der er både sjov og alvor i dette foredrag
Gratis kaffe+ kage +indgang, ingen tilmelding. Alle er velkomne.

ÅBENT BIBLIOTEK.
Indgang på bagsiden af Medborgerhuset.
Vi har igen modtaget mange gode bøger til Medborgerhuset, og Lise vil
sidde der sidste tirsdag i måneden fra kl. 15-17.
Her kan man låne så mange bøger, man har lyst til.
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TEJN LOKALHISTORISKE FORENING.
Der er åbent hus den første onsdag i hver måned i Tejn Medborgerhus.
En flok ihærdige mennesker sidder og katalogiserer, skanner og kigger
billeder. Kik forbi med en god historie eller billeder fra det gamle Tejn.
START d. 2. september kl. 19. Indgang bag Medborgerhuset

Kontaktperson: Anne Hegner 47937374 /30123748
Eller Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2c.st. th. 30209413
Forespørgsel:
Vi har fået en mail ang. hjælp, om en fiskerbåd ved navn Toni Ann som vist
nok hørte til på Chr.Ø. Registrerings nummer. SE 168. Personen der leder,
har fået og vide at TLA skulle ligge inde med billeder fra dette skib. Det vil vi
undersøge ,men det kunne jo være der var andre der viste noget om dette
skib. Svenskeren Robert Aschberg, som efterlyser viden om dette skib, har
købt” som han skriver hytten på båten”. så hvis i ligger inde med billeder og
historie vil vi gerne låne dem. Vi scanner billederne m.m., I får jeres billeder
m.m retur, og vi mailer det vi har fået til R. Aschberg.

Amerikansk traditionel Squaredance i Tejn
Medborgerhus søndag, d. 11. oktober kl. 13 – 16.
Frank Marsfeldt fra Guldborg vil gerne udbrede sin entusiasme for square
dance, og har sat sin ekspertise til rådighed ganske gratis for os.
Det bliver en glad eftermiddag, hvor hele familien kan deltage. Børn fra ca. 10
år kan deltage, og man behøver ikke have prøvet det før.
Der vil blive salg af drikkevarer, kaffe og brød.

Sauna og vildmarksbad på Tejn Havn.
Der har været god gang i ”tønderne” på havnen, og vi håber på sigt, at vi
kan have nogle faste tider, hvor der vil være varme på. Men vi mangler
fyrbødere, som vil ofre nogle timer på at fyre op. Kursus i optænding
tilbydes.
Henvendelse til Hans Erik Holm Petersen 20222215 eller Brita Hansen
61281670.
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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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

Håndarbejde i Tejn Medborgerhus.
Så starter vi op med håndarbejde igen - kom og vær med.
Lige uger: 18.30 - 21.30 - første gang 14.9.2015.
Ulige uger: 13.30 - 16.30 - første gang 21.9.2015.
Vi strikker, hækler, syer, orkere, patchwork og meget mere.
Vi ses i Tejn Medborgerhus. Kirsten og Lea, 56481635

Petanque
Der trænes petanque onsdage fra kl. 18.30 frem til oktober, derefter
træner vi fra kl. 13.00. På lørdage fra kl. 13.00 begge dage finder
du os Tejn Stadion. Kom og vær med, det er god motion gir’ frisk
luft og socialt samvær. Ses vi??
Med sportslig hilsen Anne Hegner

Fra Tejn-Olsker Pensionistforening.
Onsdag, d. 9. september kl. 13.30 Kødbanko
Onsdag, d. 23. september kl. 10 Rovfugleshow i egne biler
Onsdag, d. 21. oktober Efterårstur
Onsdag, d.18. november kl. 12.30 Gule ærter
Vel mødt onsdage i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31
Henvendelse om program eller arrangementer til
Formand Stella Nielsen, 21181842 . Maja Jørgensen, 50800057

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. Klik på linket til webmaster.
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GO’ MOTION I TEJN MEDBORGERHUS
Kom og vær med!

- alder ingen hindring.

GOD MOTION! Gymnastik for aktive ældre!
Vi skal fortsat bruge kroppen og bevæge os, også i en høj alder. Den
gavnlige effekt af fysisk aktivitet er så velunderbygget at det bare er
om at komme i gang.
Vi mødes tirsdag formiddag i Medborgerhuset, hvor vi på hyggelig vis
får pulsen op, sved på panden, en god latter og socialt samvær.
Der er to hold: Kl. 9.30-10.30 og 11-12. Vælg selv hvornår det passer dig.
Kom og vær med! På gensyn!
Kontakt Annemarie Sonne-Pedersen tlf. 56481960, hvis du vil høre mere eller vil deltage.
Eller mød bare op.

TIF’s Venner

Ålegilde

Lørdag, d. 3. Oktober kl. 18.00 i Klubhuset. Skulle der være
en enkelt eller to der ikke bryder sig om stegte ål, kan vi tilbyde
stegt flæsk med persillesovs.
Vi gentager successen fra de sidste 2 år med vinsmagning.
Johnny Fagerlund fra Ø KOMPAGNIET vil komme og fortælle os om
vin. Der vil selvfølgelig være smagsprøver.

Fredag den 20. november 2015 kl. 19.00.

Tak til Dagli’Brugsen i Tejn.
Vores lokale Brugs er meget aktiv i lokalsamfundet. De små
hyggelige SMS’er om gode tilbud, god service og velvillighed gør
Brugsen til en god forretning at støtte.
Senest har Dagli’Brugsen sponseret vin til ferniseringen af årets
kunst-udstilling i Medborgerhuset. Stor tak for det.
Husk at handle lokalt.
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GYMNASTIK 2015-2016
Sæsonen 2015 – 2016 står for døren. På nuværende
tidspunkt har vi følgende hold på plads:
Pilates - mandag kl. 15.00 – 16.00 i gymnastiksalen på
Kongeskærskolen, start den 28. september.
Herkules - mandag kl. 19.00 – 20.30 i gymnastiksalen på
Kildebakken, start den 14. september.
Senior gymnastik - onsdag kl. 09.30 – 11.30 i Nordlandshallen, start
den 7. oktober.
Store bolde – torsdag kl. 17.00 – 18.15 på Kildebakken i festsalen,
start den 17.
Vi arbejder ihærdigt på håber at få gang i børneholdene, men
manglen på instruktører gør det vanskeligt. Hjælp os med at finde
instruktører, giv os et vink hvis I kender nogen der har lyst og
mulighed for at tage en tørn, så kontakt Louise tlf. 56480616.
Mange hilsner gymnastikudvalget

Gen-indvielse af Tejn Kirke.
Det er 75 år siden de gæve mennesker i Tejn samlede ind til en kirke i
fiskerlejet, og i juni 1940 stod den færdig og blev indviet med pomp og pragt.
Et renoveringsudvalg har stået for en gennemgribende istandsættelse af
kirken i sommer, så kirken fremstår lys og frisk.
Vi håber og forventer, at vi kan afholde et arrangement, søndag, d. 6.
september, som starter i kirken med gen-åbning og indvielse af vores nye
messehagel, som er en gave fra et tidligere sognebarn. Efter gudstjenesten
vil der være et traktement i Medborgerhuset, hvor Lokalhistorisk Arkiv vil have
fundet billeder og film frem fra 1940. Nærmere oplysninger følger.

Samlerudstilling i Tejn Medborgerhus
20. september kl. 10 – 15
Bornholmske Samlere blev stiftet i november 1997. Vi er en bred vifte af
samlere, og med alle mulige interesser. Vi afholder udstilling hvert år i
september. I vil blive præsenteret for en meget varieret samling af
spændende, flotte og sjove ting. Der er også et salg og et byttemarked, så
tag endelig dine egne ting med, måske kan du bytte til noget andet. Der vil
være mulighed for at købe sig lidt at spise og drikke. Gratis entre.
Arrangør: Bornholmske Samlere og Tejn Medborgerhus
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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, mellem kl. 13 og 17
Lejen kan indbetales til Den danske Bank: reg.nr. 1551 konto 3719238181

OPSLAGSTAVLEN
SEPTEMBER
3. Fællesspisning
6. Gen-indvielse af Tejn Kirke 10.30
20. Samler-udstilling i Medborgerhuset 10 - 15
OKTOBER
3. Ålegilde, TIF’s venner
4. Søndagsmatine v. Christian Jensen, Ocean Prawns kl. 14
8. Fællesspisning
11. Square dance i Medborgerhuset 13 - 16
21. Pensionisternes efterårstur
NOVEMBER
5. Fællesspisning
8. Søndagsmatine v. Sara Mossin, Årets gang kl. 14
20. Vinsmagning. TIF’s venner

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
Finn Pedersen, Pærebakken 32
56480258finnerikpedersen@godmail
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
30209413 lise.kristiansen@mail.dk
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
47937374 anneb.hegner@gmail.com
Lise Nielsen, Åløkken 2, Vera Arvidsen

