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Formanden har ordet:
Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig..
Vi kan sige meget om vejret, men sommeren har været meget spændende
vejrmæssigt. Jeg håber alligevel I har fået noget ud af en og nydt den
bornholmske natur, som er overalt rundt om os.
Vores strandrensning/oprydning på Tejnepynten var i år flyttet til
fredag eftermiddag, og vi var usikre på, om nogen ville komme og
hjælpe os med ukrudtsbekæmpelsen. Men som det ofte sker i Tejn mødte
folk talstærkt frem og vi fik et par hyggelige timer med hårdt arbejde,
snak og pølser på grillen. Mange tak for jeres velvilje.
Sct. Hans aften stillede vi igen op med aktiviteter for børn i samarbejde
med Tejn. De havde lavet en fin heks til børnebålet, og der kom rigtig
mange børnefamilier for at deltage. Desværre ville vejret ikke være med
os, og da grillen og alle var klar til at spise, styrtede regnen ned. Vi måtte
opgive at spise sammen, og skyndte os i stedet at tænde børnebålet og gå
på skattejagt. Så gik alle hjem og vi frygtede for vores store bål. Om der
overhovedet kom nogen. Men heldigvis blev vejret bedre, og de gode
mennesker i Tejn kom frem igen og vi var omkring 200 til bålet. Vores
fakkeltog blev anført af et norsk skolekorps, der rummede en hel del
udviklingshæmmede børn. At se deres glæde og entusiasme var en stor
oplevelse. De gjorde det så fint, og ville gerne snakke med alle bagefter,
så de næsten ikke havde tid til deres pølser.
Jesper Stange holdt en meget god og vedkommende båltale.
Bålet brændte lystigt og heksen fra Kildebakken blev sendt behørigt af
sted med to operasangere i spidsen for vores Midsommervise.
Kunsten stiger igen i Tejn. Årets kunstudstilling med lokale kunstnere i
Medborgerhuset har lige fundet sted. En flot udstilling. Til ferniseringen
var der mange mennesker, og vores Dagli’brugsen sponserede vin og
chips. Det siger vi mange tak for.
I uge 33 er der Wonderfestiwall ved Opalsøen. Tejn Idrætsforening
har en masse frivillige i gang med at servicere de unge mennesker
med mad og drikke. Der er stadig mulighed for at tage en vagt og
komme med i arbejdsfællesskabet.
Fjernvarmebyggeriet i Tejn har ligget lidt stille i sommer, men er
ved at komme i gang igen. Det går vist nogenlunde efter planen, selv
om de stadig kan forundres over, at der er klipper i Tejn.
Jeg vil ønske jer alle en god eftersommer og et aktivt efterår. Som I kan
se i dette blad, er der masser af muligheder for at komme af sted og være
ammen med andre.
BH.
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Nyt fra Borgerforeningen.
Tejn Datastue
Så er det ved at være tid til at tage hul på efterårs- og vintersyslerne
Datastuen, et tilbud til alle der er fyldt 60 samt førtidspensionister,
holder til i Medborgerhuset hver torsdag fra kl. 14.00 - 16.00
Vi starter den 7. september
Du er altid velkommen til at komme og se hvad vi foretager os, og måske er
der kaffe på kanden.
Mange hilsner Anne

Madklubben i Tejn
Medborgerhus
Datoer for efteråret:

7. september, 5. oktober, 2. november
Pris: 60 kr. Drikkelse medbringer man selv.
Tilmelding til spisning til Lise Kristiansen fra 14 dage før på
30209413 eller mail: lktejn@mail.com. Tilmelding er bindende,
ellers halv pris ved udeblivelse.

SØNDAGSMATINE’er i Tejn Medborgerhus
Søndag d. 1. oktober kl. 14.
Kommer Ivar Holm og fortæller om sin tid på skoleskibet.
Søndag d. 12. november kl. 14
Tejn Lokal Arkiv har inviteret Jesper Vang-Hansen, som fortæller
om Strandmarken: Sandkaas’ udvikling gennem 300 år.
Gratis kaffe+ kage +indgang, ingen tilmelding. Alle er velkomne.

ÅBENT BIBLIOTEK.
Sidste tirsdag i mdr: Biblioteket åbent fra kl.:15-17.
1. gang d. 26/9 - 2017
Bøger kan lånes og må gerne beholdes
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TEJN LOKALHISTORISKE ARKIV.
Åbner igen d. 5 september 2017 fra kl 9 til 12 nede i vores lokale, der ligger i
Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31 og I bedes bruge bag indgangen. Der
sidder vi og sætter billeder på plads og klipper Tejnehistorier ud af
dagspressen. Har du/i spørgsmål eller bare lyst til en snak er i meget
velkomne.
Vi er der også d. sidste onsdag i måneden fra kl. 16 til ?
I kan kontakte os på: Tlf: Michael Thunberg 23316633 mail adresse:
michael@thunberg.dk

Sauna og vildmarksbad på Tejn Havn.
Vi er så småt ved at få gang i udlejningen. Det bliver
fremover sådan, at man kan booke vildmarksbad og sauna
i en kalender, hente nøglen i Dagli’Brugsen og aflevere der igen. Betaling på
mobie-pay eller kontant. Man skal selv sørge for at fylde karret, tænde op og
rengøre efter brug. Der vil være en udførlig vejledning. Desuden vil vi have et
par uddannede fyrmestre, som kan stå til rådighed med hjælp og vejledning.
Indtil det er helt på plads, kan man ringe eller maile mig for leje.
Tlf. 61 28 16 70 eller formand@tejnborgerforening.dk

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
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Håndarbejde i Tejn Medborgerhus.
Kom og vær med eller kom og se hvad vi laver.
Har du lyst til at strikker, hækler, sy, pileflet, patchwork eller noget helt andet, så lærer vi af
hinanden.
Vi starter:
Lige uge: Mandag d. 18. september kl. 18.30 – 21.30.
Ulige uge: Mandag d. 25. september kl. 13.30 – 16.30
Håber vi ses.
Kirsten og Lea,
56481635

Fra Tejn-Olsker Pensionistforening.
Onsdag, d. 6. september kl. 13.30 Kødbanko
Onsdag, d. 18. oktober Efterårstur
Onsdag, d. 1. november kl. 13.00 Brunkål og flæsk
Vel mødt onsdage, lige uger i Tejn Medborgerhus
Henvendelse om program eller arrangementer til
Formand Stella Nielsen, 21181842 . Maja Jørgensen, 50800057

NYT FRA TEJN IDRÆTSFORENING

WONDER-FESTIWALL.
I skrivende stund er der stadig ledige vagter til festiwall’en.
Der mangler hænder hele dagen. Skulle du have lyst til at
deltage i fælleskabet så skriv til wonder@tejnif.dk
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Petanque:
Sporten for alle aldre,
I august spiller vi på stadion onsdag fra kl. 18.30 og lørdag fra kl. 13.00
Herefter begge dage fra 13.00
Kom og få masser af frisk luft og motion i moderat tempo.
Kom, kik og prøv, kugler kan lånes i klubben.
Er dagen trist og lang - så tag et spil petanque.
Hilsen Anne

T.I.F. VINTERPROGRAM 2017 - 2018.
Springlopperne I
Instruktør: Claus

5-8 år

tirsdag

16.30-18.00 Start 19/09 Kildebakken

Springlopperne II
Instruktør: Mette

9-12 år

tirsdag

16.30-18.00 Start 19/09 Kildebakken

Børneyoga
Instruktør: Jeanet

6-9 år

fredag

15.00-16.00 Start 22/09 Kildebakken

18+

fredag

16.00-17.30

HERKULES
Instruktør: Mimi

18+

mandag 19.00-20.30 Start 18/09 Kildebakken

CrossGym
Instruktør: Annika

18+
18+

mandag 17.00-18.00 Start
torsdag 18.00-19.00 Start

STORE BOLDE
Instruktør: Mimi

18+

torsdag 17.00-18.30 Start 21/09 Kildebakken

Yoga
Instruktør. Jeanet

SENIOR GYMNASTIK
Instruktør: Marianne

Start 22/09 Kildebakken

4/09 Kildebakken
7/09 Kildebakken

onsdag 09.30-11.30 Start 20/09 Nordlandshallen

Vi mangler instruktører.
Har du lyst og tid, eller kender du nogen?
Så kontakt Kim Rasmussen 4216 8689 efter kl. 16.00
eller på mail til: formand@tejnif.dk
GRATIS PRØVETIME PÅ ALLE HOLD.
Tilmelding og betaling via hjemmesiden Tejnif.dk
Yderligere oplysninger på: www.tejnif.dk
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Rengøringshjælp søges
Har du lyst til at tjene en ekstra skilling så er muligheden her.
Vi søger rengøringshjælp 5-6 timer om ugen i Tejn If klubhus og
der er mulighed for flere timer ved udlejning af klubhuset.
Har dette din interesse så send en mail til formand@tejnif.dk eller
tlf 42168689

Esport
Så er sommerferien slut og det er igen tid til at spille Minecraft, LOL, FIFA og
CS:GO. ���
Træning hver mandag fra den 14. august kl. 17:30-20:30 i Tejn Klubhus.
Første event lørdag den 2. september kl. 16-? i Tejn Klubhus.
Alle er velkomne, både nye som "gamle" gamere.
Mere info:
esport@tejnif.dk eller tlf. 5250 2094 efter kl. 16:30.
Sommerhilsner fra TIF eSport

TIF’S VENNER.
SENSOMMERFEST
 16. september 2017 kl. 15.00
 Mødested: TIF’s Klubhus
 Påklædning: Alm-, fritids-, udendørstøj
 Mad: Grill selv (vi sørger for maden)
 Drikkevarer: Købes i klubhuset
 Pris: 100 Kr.
Tilmelding senest den 11. september
til steenberg@dlgpost.dk
Eller ring til Henrik 30 57 22 18,Lise 30 20 94 13
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Vil du have fjernvarme
Du kan stadig nå det
3 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE FJERNVARME:
Fjernvarme er grøn energi. Vores fjernvarme bliver udelukkende
produceret af biomasse - flis, halm, affald og biogas- og er derfor et
miljøvenligt alternativ til olie eller naturgas.
Fjernvarme er billig. Fjernvarme er et billigt alternativ. Prisen er
lovreguleret, så du betaler kun for det, fjernvarmen reelt koster.
Fjernvarme er fremtidssikret Fjernvarme betyder leveringssikkerhed
og stort set ingen vedligeholdelse. Fjernvarme lugter ikke og støjer
ikke. Du skal ikke spekulere på brændsel – bare drej på termostaten,
så er der varme.
Ring til Per Lund Petersen fra Bornholms Energi og Forsyning på tel
56 900 266 for en uforpligtende snak om fjernvarme. Vi graver i
Tejn netop nu, da dine naboer er ved at få installeret fjernvarme fra
Bornholms Energi og Forsyning. De første boliger har allerede fået
fjernvarme, og vi forventer at lave de sidste konverteringer i marts
2018.
I løbet af 2018 vil mere end 12.000 husstande og virksomheder være
koblet på det bornholmske fjernvarmenet.
Hvis du ikke har tilmeldt dig, kan du stadig nå at være med!
Læs mere på beof.dk
Kontakt os på 56 900 266

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 færdigredigeret.

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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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
350 kr.

UDLEJER:

Henvendelse om leje til Kirsten Gehrcke,
Ndr. Strandvej 123,tlf.: 29721933 eller
udlejer@tejnborgerforening.dk
Lejen kan indbetales til Den danske Bank: reg.nr. 1551 konto
3719238181

GOD MOTION! Gymnastik for aktive ældre!
I Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31

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.
Kom og vær med! På gensyn!

Kontakt Annemarie Sonne-Pedersen tlf. 56481960, hvis du
vil høre mere eller vil deltage.
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OPSLAGSTAVLEN
SEPTEMBER
7. Fællesspisning
16. Sensommerfest, TIF’s Venner kl. 15. i Klubhuset

OKTOBER
1. Søndagsmatine’ med Ivar Holm kl. 14
5. Fællesspisning
18. Pensionisternes efterårstur

NOVEMBER
2. Fællesspisning
12. Tejn Lokal Arkiv: Jesper Vang-Hansen kl. 14
Lokalhistorisk Arkiv:
Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk
Hjemmeside:
Peter Herstoft, peter@herstoft.dk eller web-master
Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31
Udlejer: Kirsten Gehrcke, 29721933. udlejer@tejnborgerforening.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
Finn Pedersen, Pærebakken 32
Bente Friis, Tejnvej 79
Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39
Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123,
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
Vera Arvidsen og Per Kjærholt

56481670
56480258
56480809
56480544
29721933
30209413
47937374

brita.m.h@gmail.com
finnerikpedersen@godmail
bentefriis28@gmail.com
olskerpilegaard@privat.dk
kgtejn@gmail.com
lktejn@gmail.com
anneb.hegner@gmail.com

