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Trollingfest på havnen
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Formanden har ordet:
Hvad sker der for vores børn i Tejn?? Det er ikke nemt at være børnefamilie i byen, for hvor skal vores børn gå i vuggestue, børnehave og skole
fremover?
Vores politikere er ude på at nedlægge alt på Nordbornholm og især Tejn,
der har relationer til børnene. Samtidig klager de over, at så mange vælger
fri- og privatskoler! Der er de da selv ude om.
I øjeblikket raser debatten om nedlæggelse af Tejn Børnehus og flytte alle
til Allinge, hvor der skal ofres en masse penge på enten at få et gammelt,
sammenpresset hus udvidet eller bygge nyt ved Kongeskærskolen. Bruge
millioner på nyt, som vi måske aldrig får brug for, fordi børnene med deres
familier i mellemtiden er flyttet til mere attraktive områder. Da man sidste
år gav lov til at børn fra Hasle frit kan vælge Rønne som skole til deres
børn, nedlagde man vel samtidig overbygningen på Kongeskærskolen i
fremtiden??!
De millioner, man vil bruge til at bygge nyt børnehus for, kunne i mine
øjne bruges til at dække det lille underskud, der er i øjeblikket i Tejn
Børnehus. Det er svært at forstå politik, men det er nok også derfor, jeg
ikke er blevet politiker.
I 2015 har der været gang i hussalget i Tejn. Det er dejligt, og jeg
opfordrer alle til at tage pænt mod eventuelle nye naboer. Besøg dem og
fortæl om de arrangementer, der er i lokalområdet og få dem med i
fællesskabet. Fremmede er blot venner vi ikke kender!
Trollingtræf 2016 fra 27. til 30. april kommer igen til at blive stort.
Havnen bliver fuld af glade fiskere, som gerne skal have en god oplevelse.
Alle er meget velkomne til at give et nap med på havnen. Nogle timer i en
bod eller hjælp til teltopsætning og nedtagning. Måske bage en kage. Der
bliver brug for alle.
Fjernvarme i Tejn. Så er der gang i graveriet i Allinge, og det går
nogenlunde efter planen. Hvis man stadig er i tvivl eller har spørgsmål,
kunne man tage en tur til Allinge og besøge det midlertidige kontor, som
Forsyningen har åbnet i den gamle politistation ved kirken. Der kan man få
råd og svar på sine spørgsmål, og se hvornår netop jeres gade bliver gravet
op. Åbningstid hver onsdag fra 13.00 til 17.30.
Jeg vil slutte med at opfordre alle medlemmer til at møde op til Generalforsamlingen 30. marts. Kom med dine ønsker og meninger
STORT TAK til alle, der hjalp eller mødte frem i 2015.
Tejn rykker!!
Brita Hansen
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Trollingtræf,
27.april-30.april 2016.
Hvis du har lyst til at hjælpe et par timer, kan du henvende dig til flg.:
Telt og boder, opsætning og nedtagning BENT 29663066
Morgenmad
RANDI 56482527
Pølser
LAILA S.T. 29872251
Barvagt, aften
BENTE 56481981
Aftensmad-udlevering
BRITA 56481670
Alt andet og spørgsmål
MIMI
20221857
BRITA 61281670
Spisning på havnen.
Der er mulighed for at invitere familien på aftensmad hver dag fra onsdag
til og med lørdag.
PRIS: 90 kr. pr. person
Fredag er der dessert til 30 kr.
Madbilletter kan købes på pladsen dagen før, eller samme morgen.
Der er også mulighed for en burger eller en pølse
program.
Onsdag kl. 9 – 11 Brunch på havnen
kl. 12.00 og 12.10 Start på Trolling Master Bornholm
alle dage: 17.30 – 19.00 indvejning af fisk
19.30 Dagspræmie
Lørdag: Kl. 14.00 Kræmmermarked. Kom og køb og sælg.
Lørdag: Kl. 15.00 Bornholms længste kaffebord

KOM NED OG OPLEV STEMNINGEN PÅ
HAVNEN OG FÅ EN SNAK MED ALLE DE
TILREJSENDE FISKERE.
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Yoga i Tejn Medborgerhus.
Tid: Mandag morgen 9-10:30
Pris: 40 kr. pr. gang
Kontakt: wellnessyogabornholm@gmail.com eller 27219870
Venlig hilsen Anna Laursen.

Generalforsamling i Tejn Vandværk.
Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus.
Ønsker du at deltage i efterfølgende let traktement tilmelding på
21269822 /56480846.

Køb og salg
Kettler golf S Motioncykel til salg for 500 kr.
God og robust model.
Bruger 2 stk. A3 batterier – medfølger ikke.
Henvendelse til Karen Pitzner Grönvald, Smedeløkken 21, tlf. 56 48 18 90

Gospelkoncert i Tejn Kirke.
Gospelkoret Amazing giver koncert i Tejn Kirke
torsdag, d. 14. april kl. 19.30.
Alle er velkomne.
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MEDLEMSKAB og KONTINGENTBETALING
TIL TEJN BORGERFORENING.
Så er det tid til at betale kontingent for 2016.
Kontingentet er på 100 kr. pr. husstand.
Der er forskellige valgmuligheder, for at komme til at betale.
1. Man kan overføre penge til vores konto på netbank eller posthus. Det
er på følgende konto: reg.nr. 4720 konto nr. 6 112 218.
Husk at opgive navn og adresse.
2. Mobile-pay. Overfør til nummer 61281670. Husk navn og adresse.
3. Man kan betale kontant til kassereren Bente Friis eller formand Brita
Hansen. Adresser bag på bladet.
Kvittering skal medbringes på Generalforsamlingen, hvor man dog også
har en mulighed for at betale inden selve Generalforsamlingen.
Kontingentpengene bliver bl. a. brugt til de forskellige arrangementer,
Borgerforeningen står for. Juleudsmykning af byen / juletræstænding,
Juletræsfest, Sct. Hans fest, Stensamling¸ samt støtte til Trollingtræf og
Idrætsforeningens Fastelavnsfest. Der ud over bruger vi blandt andet penge
på vores Medborgerhus, vores nye havnebad og hundelufterposer.

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.

Biblioteket i Tejn Medborgerhus.
Biblioteket har stadig åbent den sidste
tirsdag i mdr. fra kl. 15-17. Alle er velkomne.
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Årets julehus i Tejn
Tejn Borgerforening har igen i julen 2015 valgt det hus, udvalget synes, er flottest
udsmykket med lyskæder og alt, hvad der bimler og bamler.
Vinderen har modtaget en lille præmie.
I år er valget foretaget, og vi håber, du vil bidrage med forslag i de kommende år. Send
husets adresse med billede i en god kvalitet/opløsning i en e-mail til borgerforeningens
formand. Du behøver ikke underrette ejeren/beboerne af huset, da udpegningen som
bedste hus gerne må være en overraskelse.
Årets julehus 2015 ligger på Møllebækvej 8 i Tejn. Til lykke!

Juletræet ved Medborgerhuset 2015.
Vores juletræ blev sponseret af Rita og Jens Svensson. Det siger vi
mange tak for.

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP.
Vanen tro samles der ind i Olsker/Tejn-sogn, når den store årlige landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp finder sted søndag d. 13. marts.
Hvis nogen kan afse tid denne søndag formiddag til at hjælpe her i vores
sogn med at samle penge ind til dette formål, bedes man kontakte
Inger og Hans Askou, Pærebakken 10, Tejn, tlf. 56480687.

Tejn- Olsker Pensionistforening
Møderne foregår i Tejn Medborgerhus kl. 13.30, hvis ikke andet er nævnt.
Onsdag, d. 24. februar kl. 13.30
Onsdag, d. 9. marts
Onsdag, d. 6. april kl. 12.30
Onsdag, d. 20. april
Onsdag, d. 18. maj kl. 11.15

Generalforsamling
Kødbanko
Ta’selv Buffet
Hans Askov fortæller
og synger.
Forårstur

Henvendelser kan ske til formanden Stella Nielsen på tlf. 2118 1842.
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Fastelavn.
Søndag, d. 7. februar 2016 kl. 14.00 i Tejn Klubhus på Skovbrynet.
Tejn Idrætsforening afholder indendørs fastelavnsfest
Der er mange forskellige præmier.
Alle er velkomne.
Entre for børn 10 kr.

GENERALFORSAMLING I TEJN
IDRÆTSFORENING.
Søndag den 13. MARTS kl. 9.30 i klubhuset.
Mød frem og hør, hvad der rører sig i Tejn, og gør din mening gældende.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad.
Vel mødt.

PASSIVT MEDLEM I TIF
Hvis du ønsker at støtte TIF, med et passivt medlemskab, skal du ind på
www.tejnif.dk. Der klikker du på ”tilmelding/kontingent”, klikker videre
på ”passivt medlem”, klikker igen på ”passivt medlem”, og så følger du
vejledningen derfra.
Vi takker for støtten.
Mange hilsner TIF

TIF’s venner
Generalforsamling lørdag den 27. februar 2016 kl. 18.00
i TIF´s Klubhus

Gymnastikafslutning.
I lighed med sidste år har vi valgt at afholde gymnastikafslutning kun for
vores gymnaster.
Hvis du gerne vil se gymnastik, så kan vi anbefale at køre til Klemensker
lørdag den 9. april, der skal vores Rytmepiger vise, hvad de har arbejdet
med.
På udvalgets vegne Anne Hegner
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DAGLI’BRUGSEN, TEJN:
Tøndeslagning, søndag.d. 7. februar kl. 12.30 udenfor forretningen.

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

MADKLUBBEN.
Foregår i Tejn Medborgerhus kl. 18.00
Datoer i foråret:
Pris:
Tilmelding:

torsdag, d. 3. marts og torsdag, d. 7. april.
60 kr. for mad, kaffe, og småkager eller dessert.
Drikkevarer medbringes.
fra 14 dage før til Lise 30209413

Tejn Datastue
Hver torsdag kl. 14.00 til 16.30 i Medborgerhuset.
Der er 4 vejledere til at hjælpe og i dit tempo. Atmosfæren er hyggelig og afslappet og man
behøver ikke at være medlem af Borgerforeningen for at deltage.
Kom og vær med - få mere styr på IT-verdens mysterier.
Du behøver ikke at have egen computer, vi har udstyr til rådighed.
Mange hilsner og på gensyn Vejlederne.
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Søndagsmatine’
i foråret.
Foregår i Tejn Medborgerhus kl. 14.00.
D. 28/2-2016 kommer Peter Poulsen og fortæller om sit forfatterskab, og
han læser også nogle af sine digte.
D. 6/3-2016 kommer Ole Gerhard Jørgensen med sit foredrag:
"Tyskerungen"
Det er historien om min opvækst med en dansk mor og en tysk
marinesoldat som den ukendte far. Det er også beretningen om det strenge
tavshedsbud, der i familien herskede om min mors skam. Det er
fortællingen om en stærk kvinde, der trods modgang og "forkerte" valg her
i livet med kærlighed og fast hånd var med til at give mig redskaber og
værdier til at kunne navigere gennem livet. I foredraget kommer jeg også
ind på mødet med min ukendte far.
D 3/4-2016 kommer Marianne Ring og fortæller om Hospice
Der er gratis kaffe og kage til Matine’erne.

Tejn Lokalhistoriske Arkiv.
Hver tirsdag formiddag kl. 9.00 til 11.00 (benyt bagindgangen) og den
første onsdag i måneden kl. 19.00 til 21.00 er der åbent i arkivet.
Her kan man komme med gamle billeder, kigge i samlingerne eller
fortælle de gamle historier.
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Generalforsamling i Tejn Borgerforening
Onsdag, d. 30. marts i Tejn Medborgerhus.
Kl. 18.00 Fællesspisning. Pris 60 kr. pr. person
for mad og drikkelse.
Tilmelding er bindende.
Kl. 19.30 Generalforsamling for medlemmer af Tejn Borgerforening –
husk at betale inden, og medbring kvittering.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være
formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før
Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage, og
nogle konkurrencer, så vi kan få grinet lidt.
Tilmelding til spisning er nødvendig. Man kan ringe til Brita Hansen, tlf.
56 48 16 70 eller til Lise Kristiansen, tlf. 30209413, senest 21. marts.

TIRSDAGS TRÆNING I MEDBORGERHUSET KL. 18-19
Tai Chi Qigong -ShibaShi TRÆNING FOR ALLE !
Tai Chi Qigong -ShibaShi er base træning til kampsporten Tai chi.
Bevægelserne trænes langsomt, blidt og nænsomt, og arbejder sig dybt ind i kroppens
store som små muskel grupper.
Træningen fordre indre ro og krops velvære, og er god for kredsløbet og balancen.
- også velegnet for gangbesværede.
Vi er nu kommet godt i gang hver tirsdag aften.
Holdet er stadig åbent for alle, og du er velkommen! Det koster 45 kr. pr gang.
Vi afrunder hver gang træningen med en, af underviseren guided afspænding.
Underviseren er Camilla Ellekvist, som selv har trænet Tai Chi i nu 18 år. Info 50501633.
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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
Som noget nyt forærer vi en TEJNEPAKKE til alle tilflyttere. Der er
en pakke til lejere og en anden til ejere. Erhverv, forretninger og
foreninger i området har givet nogle gode tilbud og rabatter på
ydelser til tilflyttere. Det er vi meget glade for og siger tusind tak for.

www.tejnborgerforening.dk
Tejn Borgerforenings hjemmeside er til for at blive brugt. Jeg har
indtryk af, at mange ser på siden for at finde ud af, hvad der sker i
byen.
MEN det kræver, at der er nogle, der skriver ind på siden, hvis man
har et arrangement eller lignende.
Billeder er også meget velkomne.
Send det til webmaster@tejnborgerforening.dk
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OPSLAGSTAVLEN
FEBRUAR
7. Fastelavn ved Brugsen 12.30 og i Klubhuset kl.14.00
24. Pensionistforeningens Generalforsamling
25. Generalforsamling Tejn Vandværk
27. TIF’s venner generalforsamling
28. Søndagsmatine’ i Medborgerhuset kl. 14. Peter Poulsen
MARTS
3. Fællesspisning
6. Søndagsmatine. Ole Gerhard Jørgensen
13. TIF generalforsamling kl. 9.30
13. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
24. Skærtorsdag gudstjeneste og påskemiddag
30. Tejn Borgerforenings Generalforsamling
APRIL
3. Søndagsmatine. Marianne Ring
7. Fællesspisning
14. Gospelkoncert i Tejn Kirke kl. 19.30

27.-30. april TROLLINGTRÆF PÅ HAVNEN
Lokalhistorisk Arkiv:
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
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
56480258 finnerikpedersen@godmail.dk
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
30209413
lise.kristiansen@mail.dk
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
47937374 anneb.hegner@gmail.com
Lise Nielsen, Åløkken 2 og Vera Arvidsen, Smedeløkken 16

