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Formanden har ordet: 

Efteråret er over os, og det har været en periode med masser af blæst og en 

del regn. Tejnepynten og stien bag om bygningerne på havnen er fyldt 

med sten, som havet har smidt ind. Det har vi ellers været forskånet for i 

mange år. Der bliver noget at gøre til foråret, inden Pynten bliver klar til 

Sct. Hans bålet. Heldigvis har vores Vildmarksbad og Sauna ikke taget 

skade.  

Tejn Borgerforening er kommet på Kommunalbudgettet i 2017, hvor vi i 

samarbejde med Regionskommunen skal bruge 310.000 kr. på Tejn Havn. 

Vi vil færdiggøre arealet ved den nye jollehavn, og opfylde nogle af de 

ønsker, der har været for området. 

Derudover har Tejn Havn fået 300.000 kr. fra anlægspuljen til at renovere 

havnemoler m.m.  

Fjernvarmen nærmer sig Tejn. Rørene er ankommet og ligger ved 

Sandkaas Badestrand, så det kan ikke vare længe, før gravearbejdet går i 

gang.  

Vandværket graver i byen i øjeblikket og udskifter stadig vandledninger, 

så husk lige at passe godt på dem, der arbejder på vejene. Selv om det kan 

være lidt besværligt, at skulle holde tilbage og køre langsomt, så er det 

ikke arbejdsmændenes skyld, og det skal ikke gå ud over dem. Der er jo til 

vores alles bedste. 

I denne tid, hvor kulden sniger sig ind over os, og vi er gået på vintertid, er 

der tomt i vores gader, men det betyder ikke, at Tejn er gået i dvale. Der 

tilbydes en masse aktiviteter alle vegne, så det er bare med at komme af 

sted og møde andre og få nogle hyggelige timer sammen. Kik på 

Idrætsforeningens eller Borgerforeningens hjemmesider for at finde 

inspiration. 

Byens forretninger gør også et meget stort arbejde for at lokke os 

indenfor, og det er vigtigt for et lille lokalsamfund, at der er et 

forretningsliv og ikke kun tomme vinduer. Så husk at støtte de lokale 

erhvervsdrivende, så Tejn bliver ved med at leve og udvikle sig. 

Vi glæder os til at der kommer liv i de gamle Cateringbygninger på 

havnen, og til at se, hvad det kan udvikle sig til. 

Borgerforeningen tænder juletræet 26. 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 2017, 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. 20. november kommer Hans Askov og underholder med sang 
og musik. Vi nærmer os jul, så der vil være lidt julestemning. 
I pausen er der kaffe og kage. Gratis entre. 

 

Søndag, d. 8. januar 2017 komme Bodil Vangslev og fortæller om, hvad 

hun har i sin rygsæk. Hun er psykoterapeut og arbejder med regression, 

healing og Thetametoden, og bosiddende i Tejn. 

 

Søndag, d. 5. februar kommer Kirsten Hansen og fortæller om hospice. 

Om arbejdet og ideen med hospice. 

 

 

    Fællesspisninger i Tejn Medborgerhus kl. 18.00 
 

        Den første torsdag i måneden er der fællesspisning. Dog ikke 

december. 

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 60 kr. for mad og kaffe. Drikkevarer 

medbringes.    

Bindende tilmelding påkrævet til Lise tlf. 30209413  
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Sauna og Vildmarksbad. 
I skrivende stund er der stadig ikke kommet en fuldstændig 

afklaring på spørgsmålet om optænding og vedligeholdelse 

af badet og saunaen.  

Vi efterlyser stadig personer, der kan hjælpe os. 

Vi er ved at undersøge nemmere metoder til brug af badet, 

og håber på en afklaring snarest. 
 

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. 

Kontaktpersoner: Michael Tuunberg, 233166 33, Anne Hegner, 30123748 

og Lise Kristiansen, 30209413. Mail: mail@tla3784.dk 

 
 

 

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING 
 

Vi mødes i Tejn Medborgerhus. 

16. november Kødbanko 

30. november Julehygge. Banko. 

14. december   Julebuffet kl. 13.00 

 8. februar Foredrag v. Kristoffer Nielsen 

mvh  bestyrelsen 

 

 

 

Nyt fra menighedrådet  

i Olsker Sogn. 

 

 
Der kun var indkommet en liste til valget 8. november, er valget aflyst og 

følgende sidder i det nye menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent: 

Vilmer Funch, Bente Olsen, Gitte Drejer, Pernille Lauersen og Vivian 

Munch Petersen. 

Jeg ønsker dem held og lykke i det fremtidige arbejde. 

    Brita Hansen 
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JULEMESSE I NORDLANDSHALLEN 

 

Lørdag den 12. november. 

 
Kl. 13.15 Nisse-hesteoptog v. Nordlandets Rideklub  

Cirkle K  

via Allinge by til Nordlandshallen. Forventet ankomst kl. 

 13.45 

Kl. 14.00 Dørene åbnes 

Kl. 14.30 Bjarne Kure fortæller Borringlægnska hestorjer 

Kl. 15.00 Dirty Boots underholder 

Kl. 16.15 Modeopvisning V/sNoir, Snellemarkscentret 

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

 

Søndag den 13. 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 Zilla Finne fra talentshow synger 

Kl. 13.15 Dirty Boots underholder 

Kl. 14.30 Kom og dans med Gorm og Sofie fra Vild med 

 dans 

Kl. 15.15 Modeopvisning med lingeri V/sNoir 

Kl. 16.15 Gorm og Sofie danser 

Kl. 16.45 Udtrækning af div. konkurrencer 

Kl. 17.00 Messen lukker - tak for i år.  

 

Entre: Voksne 30 kr., Børn 3 – 14 år 10 kr., Børn 0 – 2 år gratis. 

 

Lodtrækning på indgangsnumre hver hele time. 

 

 Nissefar uddeler godter kl. 15.00 
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Tejn Medborgerhus. 

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 og møder, ca. 3 timer 300 kr. 

Til fester    750 kr.  

Rengøring    350 kr. 

Henvendelse om leje til Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123, tlf.: 

29721933 

Eller mail: udlejer@tejnborgerforening.dk 

Lejen kan indbetales til Den danske Bank reg.nr. 1551 Konto nr. 

3719238181    

 

 

 

BORNHOLMS ENERGI OG FORSYNING OPLYSER 
 

Kontoret på Kirkeplads 6 i Allinge har fremover åbent hver onsdag, 
fra kl. 14.00 til 17.00.  
Her kan alle komme med spørgsmål til fjernvarmen på Nordlandet 
og få hjælp i presserende tilfælde. 
 
Med venlig hilsen Torben Jørgensen, Souschef 
 
 
 
 
 
   Q PAS PÅ 
    HINANDEN 
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Juletræstænding 
  Lørdag, d. 26. november  

  i Tejn Medborgerhus 
  

i samarbejde med Tejn Børnehus    

 

   

. 15.00 – 17.00 salg af gløgg, cacao og æbleskiver. 

 16.00 Børnene fra Børnehuset i Tejn synger julesange  
  16.15 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 formand@tejnborgerforening.dk om dette, og bladet 

bliver sendt, så snart, det er færdig-redigeret. 
 

 

 

 

 Opslagstavlen: 

 

 

NOVEMBER:   6. Alle Helgens aften i Tejn kirke kl. 19.00 

        12.-13. Julemesse i Nordlandshallen 

       20. Søndagsmatine i Medborgerhuset- Hans Askov 

          26. kl. 18 i Klubhuset. TIF’s venner holder ålegilde 

                                             26. Juletræstænding, Tejn Medborgerhus 

 

 

DECEMBER:     1.  Vi synger julen ind i Olsker Kirke kl. 19.00 
28. Gammeldags Juletræsfest på skolen 

 

 Januar:  8. Søndagsmatine v. Bodil Vangslev 

     

TROLLINGTRÆF 2017 foregår fra 26. – 29. april 
 

Tejn Borgerforenings Bestyrelse 
Formand     Brita Hansen, Lærkeløkken 6    61281670  formand@tejnborgerforening.dk  

Næstformand   Finn Pedersen, Pærebakken 32    56480258   finnerikpedersen@godmail.dk 

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

Best. medlem   Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C    30209413    lktejn@gmail.com 

    Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39    56480544    olskerpilegaard@privat.dk 

    Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123    29721933    udlejer@tejnborgerforening.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. 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
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