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Julemesse  7.- 8. november 
Gammeldags juletræsfest 28. december 
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Formanden har ordet: 

 

 

Så er vi igen gået over til normal tid, og har stillet urene en time tilbage. 

Det betyder, at det skulle være længere lyst om morgenen, når vi skal op. 

Jeg synes ikke, jeg mærker det meget, men der er blevet tændt i brænde-

ovnen og et par ekstra stearinlys om aftenen. Det har også sin charme. 

I det forgangne kvartal har livet gået sin vante gang i Tejn. Der har ikke 

sket de store ting.  

Bornholms Tidende har bragt nogle artikler fra vores lokalområde, så vi 

har vist resten af øen, at vi stadig er et aktivt lokalsamfund. Der er skrevet 

om Tejnepakken, stolemotion, Askovs julesang, bogudgivelse og 

petanqueafdelingen. Vores velkomstkommite’ har haft travlt, da en del 

huse er blevet solgt. De første 7 velkomstpakker er uddelt, og vi håber, det 

giver arbejde og omsætning til de erhvervsdrivende, der så velvilligt har 

stillet op med rabatter og tilbud.  

Fællesspisningerne den første torsdag i måneden er igen en succes, og man 

skal være hurtig for at få en af de 50 pladser, der er.  

Vi prøvede igen med traditionel Square Dance med instruktør ovrefra, men 

der kom ikke flere end sidste år, så det er tvivlsomt, om vi stiller op næste 

år.  

Der er mange tilbud om aktiviteter i Tejn, så der er rig mulighed for at 

møde andre og komme med i et fællesskab. Nogle af dem er beskrevet i 

dette blad og andre kan ses på de forskellige foreningers hjemmesider.  

Der graves mange steder i Tejn. Det er Tejn Vandværk, der skifter dårlige 

vandledninger. Det giver nogle gener for trafikken gennem byen, men jeg 

håber, I respekterer de fartbegrænsninger, der er sat op, så der ikke sker 

nogle ulykker. 

Gravearbejdet til fjernvarmen starter i Tejn næste efterår som planlagt, 

selv om vi nu skal have varmen fra Hasle. Vi må håbe, alt går efter planen, 

så der ikke opstår alt for mange problemer. Der er oprettet et kontor i den 

gamle politistation i Allinge, hvor man kan komme med spørgsmål og 

følge projektet.  

Borgerforeningen tænder juletræet 28. 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 2016, 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. 

 

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. 8. november 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. 
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 

 

Sauna og Vildmarksbad. 

Booking  på  tlf.  20 22 22 15  (Hans Erik ) 
Pris: vildmarksbadet  opvarmet  til  aftalt  tid:     100,- kr. 
og for sauna´en ditto opvarmet:                            50,- kr. 
 
Vinterbaderne vil prøve at opvarme saunaen hver søndag. 
Yderligere information ring Camilla 50501633. Se opslag i brugsen. 
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Tejn lokalhistoriske arkiv. 
 Vi sidder i Tejn Medborgerhus hver tirsdag formiddag fra kl. 9 til 11 og 

den 1. onsdag i mdr. fra kl. 16,30 til ca. 18,30. 

Johannes Th. Jensens novellesamling ” Daa Aan’norna svævada auer 

Tejn” pris 200 kr incl. 2 c.d-er, og bogen ”Tejn fiskerleje, havet, havnen 

og silde- røgerier” af Bjarni Falk, pris 150 kr. kan købes gennem  Michael 

Thunberg, i lokalarkivet eller i Dagli’brugsen i Tejn. Kan også købes på 

mail : forlag@tla3784.dk . Bøgerne sendes gerne med betaling for porto. 

 

TAI CHI BASIS TRÆNING ved Camilla Ellekvist 
 

Tai Chi basis træning består af bløde, langsomme bevægelser, hvor 

der arbejdes nænsomt, blidt, roligt og opmærksomt med fokus på hele 

kroppen. Træningen er for alle. 

Tai Chi er en ældgammel træningsform og kampkunst fra Kina.  

I Kina mener man at det er vejen til en smuk, lang og sund alderdom, og 

man ser ofte den ældste generation stå og træne de langsomme graciøse 

bevægelser i parkerne. 

Træningen styrker kredsløb, balance og koncentrations evne, smidighed, 

muskelkraft og velvære. 

Kom til en info aften om Tai Chi basis træning TIRSDAG D. 17 NOV. 

KL 18-19 i Tejn medborgerhus. 

Camilla vil fortælle om træningens grundprincipper og gode egenskaber, 

samt give en forsmag på de enkle bevægelser. 

Træningen vil fremadrettet foregå tirsdag aften i Tejn medborgerhuset. Vel 

mødt ! 
 
 

 

 

 
 

 

http://3784.dk/
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NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING 
 

Vi mødes i Tejn Medborgerhus. 

18. november Gule ærter og æbleskiver 

16. december   Julebuffet kl. 12.30 

mvh  bestyrelsen 

 

NYT FRA TEJN IDRÆTSFORENING 

 

   ”Move” 
Et tilbud til alle mellem 13 og 16 år. Med udgangspunkt i kampsports-

teknikker bliver der danset, skabt serier, trænet kropsbevidsthed og sluttet 

af med afspænding. En times sjov og motion til den nyeste musik. 

Gymnastiksalen på Kildebakken hver tirsdag kl. 17 – 18. 

Tilmelding til  Camilla Ellekvist, tlf. 50501633 eller Anne 30123748 

 

JULEMESSE I NORDLANDSHALLEN 
Lørdag den 7. 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 Gratis jubilæumskage 

Kl. 15.00 Dirty Boots underholder 

Kl. 16.00 Modeopvisning V/sNoir, Snellemarkscentret 

Kl. 17.00 Piblana underholder 

Kl. 18.00 Tak for i dag - på gensyn i morgen 

Søndag den 8. november. 
Kl. 11.00 Dørene åbnes - Tejn Bageri byder på 

gratis kaffe og kringle 

Kl. 11.00 Simon Sandby synger julen ind. 

Kl. 12.30 Dirty Boots underholder 

Kl. 13.15 Peter Komik underholder 

Kl. 14.30 Bornholms Ungdomsskole underholder 

Kl. 15.15 Peter Komik underholder 

Kl. 16.00 Modeopvisning V/sNoir, Snellemarkcentret 

Kl. 16.45 Udtrækning af div. konkurrencer 

Kl. 17.00 Messen lukker - tak for i år.  
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Tejn klubhus. 
Vores rengøringshjælp gennem mange år har valgt at holde op. Derfor 

søges en person, der kunne tænke sig nogle timers rengøring om ugen i 

Tejn Klubhus. Løn udbetales. 

Henvendelse til formand Bent Pedersen, 29663066, for nærmere 

oplysninger. 

 

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    350 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    
 

Der kom et brev til Tejnestiften: 
Vi har i mere end 2 år ledt efter det rigtige hus på Bornholm, endelig i 

sommers lykkedes det og d. 1.10.2015 overtog vi Ndr. Strandvej 77 det 

bliver vort ynglings sted er vi ikke i tvivl om. 

Vi har allerede mødt mange søde og flinke Tejnboere de første 14 dage vi 

var der og tror vi vil møde endnu flere. Vi glæder os til at møde årstidernes 

skiften fra vort hus - især er vi glad for vor store balkon hvor vi kan nyde 

udsigten til Christiansø og både se sol op og nedgang. 

Maiken er ærke Københavner, men hun nyder den Bornholmske natur som 

jeg. For mig var det et længe ønske om at komme "hjem" til Bornholm og 

den anledning finder jeg at Tejn er perfekt sted! 

Der er meget at lave i huset, men derfor vil alle der har lyst til at hilse på 

os - meget velkomne til en kop et eller andet. 

Maiken & Carsten Coto . 

 

 

    i Tejn. 

Fredag den 18. december fra kl. 15 -18 vil der være julehygge med gløgg 
og knas. 
Mandag, d. 8. februar 2016 slår vi katten af tønden til fastelavn. 
  Vh. Bestyrelsen   
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Juletræstænding 
  Lørdag, d. 30. 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:   7.-8. Julemesse i Nordlandshallen 

        8. Søndagsmatine i Medborgerhuset 

          20. kl. 19 i Klubhuset. TIF’s venner holder vinsmagning 

                                             28. Juletræstænding, Tejn Medborgerhus 

 

 

DECEMBER:     2.  Vi synger julen ind i Olsker Kirke kl. 19.00 

18. julehygge i Dagli’Brugsen  
28. Gammeldags Juletræsfest på skolen 

     

TROLLINGTRÆF 2016 foregår fra 27. – 30. april 
 

Tejn Borgerforenings Bestyrelse 
Formand     Brita Hansen, Lærkeløkken 6            56481670           brita.m.h@gmail.com 

Næstformand   Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21      56481890 pmg@paradis.dk 

Kasserer    Bente Friis, Tejnvej 79              56480809     bentefriis28@gmail.com 

Best. medlem   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 

Sekretær    Anne Hegner, Pæregårdsvej 3             47937374   anneb.hegner@gmail.com 

Suppleanter    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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