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Formanden har ordet:
Hvor blev sommeren af? Bortset fra nogle enkelte reelle sommerdage, har
det været svært at finde sommeren, hvis det ikke var for de grønne blade
på træerne. Jeg så lige en oversigt for de tre sommermåneder i hele landet,
og her lå Bornholm i bund med hensyn til solskinstimer!
I Tejn går livet sin vante gang. Der graves alle vegne, men for mig at se,
holder Bornholms Forsyning planen for udgravningerne. Nogle steder er
man vist oven i købet en del foran planen. Det er dejligt, at vi snart kan se
en afslutning på generne i vores små gader.
Der har i år været utrolig mange turister på Bornholm og dermed megen
trafik på vores veje. Strandvejen gennem Tejn er meget trafikeret, da alle
gerne vil køre langs kysten. Det medfører store gener og utryghed hos de
Tejneboere, der bor ud til den farlige vej. Manglende cykelsti og fortov gør
ikke sagen bedre, og da Trafiksikkerhedsplan 2018 – 2025 udkom uden
til- tag i Tejn måtte vi reagere.
På opfordring fra flere borgere sendte vi et høringssvar til Center for trafik
og miljø, hvor vi opfordrer til trafikhæmmende foranstaltninger i Tejn. En
gruppe berørte borgere har ligeledes indsendt et høringssvar. Så håber vi
på at blive hørt.
Der sker spændende ting på Tejn Havn! Der er mange planer for havnen
og havneområderne. I takt med færre erhvervsbåde og –fiskeri bliver
områderne på kajerne og i bygningerne mindre benyttede. Det giver plads
til andre tiltag. Regionskommunen har afsat en del penge til nye projekter
på havnen, og Borgerforeningen ser frem til at deltage i planerne med at få
mere liv på havnen. Området omkring Vildmarksbad og Sauna vil blive
udbygget med flydebro til kajakroere m.fl., og shelter og bålplads til
overnatning. På selve havnen skal bygningerne forskønnes (meget
tiltrængt) og pladsen nedenfor brugsen skal ryddes for fiskeredskaber, som
har ligget hen i mange år, og bruges til arrangementer af forskellig art.
Forlydender om nye erhverv i bygningerne glæder os ligeledes.
Borgerforeningen tænder juletræet 25. 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 2018, uden
sygdom, snestorme og naturkatastrofer.
Brita Hansen
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NYT FRA TEJN BORGERFORENING.
Betaling af Kontingent 2017.
Der er stadig en del af jer, som ikke har fået betalt kontingentet for 2017.
vi udsender ikke girokort, men håber på jeres velvilje til at støtte
lokalsamfundet.
Det koster 100 kr. pr. husstand og er opkrævet i februar. Kan indbetales på
er på følgende konto: reg.nr. 1551 konto nr. 61 12 218.
Eller på Mobile-pay. Overfør til nummer 61281670. Husk navn og
adresse.

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. 12. november. Tejn Lokal arkiv har inviteret Jesper Vang
Hansen. Han vil fortælle om Sandkaas gennem 300 år. Han er bornholmer og
har sommerhus i Sandkaas
TLA sørger for kaffe og kage i pausen.
2018
28. Januar kommer Ivar Holm og fortæller om Fiskeskipper Basse fra
Aarsdale. Tejn Borgerforening sørger for kaffe og kage i pausen

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 60 kr. for mad og kaffe. Drikkevarer
medbringes.
Bindende tilmelding påkrævet til Lise tlf. 30209413
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Datastue:
Hver torsdag fra kl. 14 til ca. kl. 16.30 i Tejn Medborgerhus. Der er også kaffe
og kage i pausen. Kom og få hjælp med store og små PC-problemer.

Tejn lokalhistoriske arkiv.
Vi sidder i Tejn Medborgerhus hver tirsdag formiddag fra kl. 9 til 11( gå
ind bag om huset)
Kontaktperson: Michael Tuunberg, 233166 33, Mail: mail@tla3784.dk
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.

EFTERLYSNING
Formandens mailadresser er forsvundet!!
Lå ellers i ”skyen” men det lykkedes af slette dem, så hvis du ikke har
modtaget november 2017 på mail, må du gerne sende mig din mailadresse
igen. Undskyld besværet.

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING
Vi mødes i Tejn Medborgerhus.
15. november
Kødbanko. 13.30
29. november
Julebuffet kl. 13.00
13. december
Julehygge. Banko. 13.30
14. december
Julebuffet kl. 13.00
7. februar
Underholdning v. Bjarne Kure. 13.30

HERKULES!
Gymnastik for rigtig mænd!
Vi vil gerne invitere til åbent gymnastikhus søndag den 26. november kl.
10.30. Nu har du mulighed for at prøve en times gymnastik.
Vi mødes kl. 10.30 i gymnastiksalen på Kildebakken. Der er mulighed for
omklædning/bad.
Efter gymnastikken er der en lille frokostHåber vi ses.
Er der spørgsmål – tøv ikke med at ringe til Mimi 20 22 18 57 (efter kl.
16)
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Julemessen 2017
Gratis ballondyr
og
tegnekonkurrence
for børn

Nordlandshallen - Bornholms Idræts- og Kulturcenter
lørdag den 11. november kl. 12 -18
søndag den 12. november kl. 11 - 17

Lodtrækning
på indgangsnumrene
hver time

Den Store
Julekonkurrence
Entré:

Børn 0 - 2 år gratis

.

Børn 3 - 14 år 15,-

.

Lørdag den 11. november
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 15.45
Kl. 16.15
Kl. 17.15
Kl. 18.00

Masser af fantastiske

Julemessen 2017 åbner
Åbningstale ved XXXX - overraskelse
Mathilde Byder kendt fra ”Voice Junior” TV2
Hypnoseshow med Stagehypnose
Bornholms kommunalpolitikere pynter
julekager - efterfølgende smagsprøver
Simon Sandbye og Maria Sita synger julesange
Julebanko, 3. rækker - store præmier
Udtrækning af Årets MAKE-OVER og
”Den Store Julekonkurrence”
Tak for i dag - på gensyn i morgen!

Julemanden uddeler
julegodter kl. 15

Vind en kæmpe julekurv

Voksne 30,-

messetilbud
konkurrencer, julecafé,
tombola, juleværksted m.v.

Årets MAKE-OVER
Stylist og frisør Masja Juel
forvandler en kvinde. Tilmelding og
udtrækning lørdag - MAKE-OVER
søndag

Julebanko
Banko-plader sælges ved indgangen
og i tombolaen. Vind bl.a. juleænder,
middag for 2, færgebillet inkl. bil t/r,
2 X Spa & brunch, 2 X ½
luksusparteret Bornholmergris

Søndag den 12. november
Kl. 11.00
Kl. 11.15
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 13.30
Kl. 14.45
Kl. 15.45
Kl. 16.15
Kl. 16.45
Kl. 17.00

Julemessen åbner - Gratis kaffe og kringle
Simon Sandbye synger julesange
Årets MAKE-OVER før forvandlingen
Juleshow med cirkusartist og klovn Benny Schumann
Modeopvisning ved Rie´s og Nexø Herremagasin
Bornholms kommunalpolitikere kreerer smukke
juledekorationer på scenen - efterfølgende auktion
Årets MAKE-OVER efter forvandlingen
Julebanko, 3 rækker - store præmier
Udtrækning af ”Den Store Julekonkurrence” + div.
Julemessen lukker - tak for i år og på gensyn i 2018!

Foto: Benny Schumann

Ret til ændringer forbeholdes!
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Arrangør: Tejn Idrætsforening

www.tejnif.dk

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

Nye beboere i Tejn!
Tejn borgerforening byder velkommen!
Vi (Alf og Per) er glade for at have fået lov til at købe ejendommen i rundkørslen i Tejn,
hvor vi åbner en herre/dame frisørsalon ca midt i november, der hvor ørnen spejder ud
over havet. Jeg, Per, er uddannet mesterlære frisør fra Sjøstrøms Salon der lå på Ll.Torv i
Rønne. Er oprindeligt fra Tejn, hvor mine far var Sparekasse Mogens Drejer og mor Lisa
der var en del af legestuen mm....men har haft en afstikker til København de sidste 20 år
og før det 7 år rundt omkring i verden.
Klippestalden bliver et sted med latter, farver, krøller, klip, striber mm. Produkterne er så
økologiske som muligt, dvs. uden parabener og fosfater, for at beskytte miljøet. I vinter
halvåret vil der være åbent fra 9-21 mandag til fredag, og 9-16 om lørdagen. I sommer
halvåret vil der være mulighed for at komme alle ugens dage fra 9-21 (også
lørdag/søndag). I vil have 1 lørdag om måneden, hvor det kun er tilladt for kvinder, - dagen
kommer til at hedde Chick & bobler, da der er boblevand med til behandlingerne. I mænd
skal ikke snydes: En anden lørdag i måneden kommer til at gå under navnet:
Mandehørm....Kvinder ikke tilladt der, og der er det klip og øl. Ydermere kan der vokses
næser, og ører, så vi mænd ikke har alt det stikkende ud alle vegne...
Konceptet i forretning er, at hver dag skal være med grin og latter, dog er jeg, Per, ikke så
flink til at sludre medens jeg klipper, da der er det jeres hår der er fokus på.
Alf er direktøren (ikke frisør), og jeg frisøren. Alf vil være den der oftest tager telefonen,
booker, vasker hår, vokser mm, og der kan I få en let træning i norsk, da han stammer fra
Kristiansand i Sydnorge (lige nord for Skagen), men vi har været gift de sidste 18 år og
han forstår alt bornholmsk, og nyder allerede at bo på øen.
Omkring 12 november, lige så snart edb-systemet er klart + hjemmesiden
www.klippestalden.dk kører, kan I booke online eller kigge ind i forretningen
eller ringe på 4074 1904 og få tider. Men vi glæder os til at blive klare til at
åbne, så I igen får en frisørsalon i byen.
Og tak for den flotte modtagelse vi har fået af alle vi har mødt.
Det er virkeligt fantastisk at være tilbage på Nordlandet.
Hilsen Alf og Per D.
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Der kom et brev:
Frivillighed og lokalsamfund
Bornholms Regionskommune har - på baggrund af Bornholms Frivillighedspolitik ”Fælles
på Bornholm” - udarbejdet en Frivillighedsstrategi, der skal styrke samspillet med aktive
borgere, frivillige og foreningslivet. Frivillighedspolitikken udtrykker et ønske om og vilje til
at styrke vilkårene for frivillighed og aktivt medborgerskab på Bornholm. For at styrke
samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund på frivilligområdet, er
Frivillighedskoordinator Birgitte Eybye og frivillighedsmedarbejder i Integrationsafdelingen
Mette Bisgaard Olesen altid åbne for et møde.

Frivillighedsmedarbejder i Integrationsafdelingen, BRK, Mette Bisgaard Olesen
arbejder med integrationen af de flygtninge, som har fået ophold på Bornholm. Hun
kontaktes på: mette.Bisgaard.olesen@brk.dk, Arbejde 56923807, Mobil 29771659.
Som frivillighedsmedarbejder arbejder jeg med integrationen af de flygtninge, som er
blevet boligplaceret i Bornholms Regionskommune efter at Udlændingestyrelsen har
godkendt deres asylsag. Udover den beskæftigelsesrettede integration, som
kommunen er forpligtet til at levere, så spiller lokalsamfundet en afgørende rolle for
den integration, der får flygtninge til at føle sig hjemme og som en del af et lokalt
fællesskab. Min opgave er, at bygge bro mellem lokalsamfund og flygtninge, og
understøtte det engagement, som findes lokalt for at integrere vore nye bornholmere.
Tag endelig fat i mig, hvis du eller din forening ønsker at samarbejde omkring
integrationen af vore nye bornholmere. Integration er mange ting, og første skridt er
at mødes. I år og næste år er det muligt, at søge økonomisk tilskud til frivillighed på
integrationsområdet. Sidste frist for i år er 7. november. Se mere på brk.dkeller
kontakt mig.

Q

PAS PÅ
HINANDEN
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Juletræstænding
Lørdag, d. 25. 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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KOMMUNALVALG 2017
Valgbussen besøger Tejn den 7. november Kl. 11,00 – 12,00, og
holder på P-pladsen ved midterbassinet på Havnen. Det er i
forbindelse med det kommende Kommunal- og Regionsrådsvalg.

15. december
22. december

i Tejn.
smag på Dagli’dagen
julehygge i Tejns bedste Brøgs

Nyt fra kirkerne
i Olsker Sogn.
NOVEMBER
8. Jagtgudstjeneste kl. 17.00 i Olsker
DECEMBER
5. Syng julen ind, kl. 19.00 i Olsker
10. Luciaoptog kl. 10.30 i Tejn

TEJN IDRÆTFORENING er indstillet til Danskernes Idrætspris
2017.
Vi ønsker held og lykke.
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Opslagstavlen:

NOVEMBER:

11.-12. Julemesse i Nordlandshallen
12. TLA i Medborgerhuset- Jesper Vang Hansen
25. Juletræstænding, Tejn Medborgerhus

DECEMBER:

Januar:

5. Vi synger julen ind i Olsker Kirke kl. 19.00
28. Gammeldags Juletræsfest på skolen
28. Søndagsmatine v. Ivar Holm

TROLLINGTRÆF 2018 foregår fra 2. – 5. maj
Lokalhistorisk Arkiv:
Michael Thunberg, 233166 33, Mail: mail@tla3784.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

Brita Hansen, Lærkeløkken 6
61281670 formand@tejnborgerforening.dk
Finn Pedersen, Pærebakken 32
56480258 finnerikpedersen@godmail.dk
Bente Friis, Tejnvej 79
56480809 bentefriis28@gmail.com
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
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
47937374 anneb.hegner@gmail.com
Vera Arvidsen, Smedeløkken 16, og Per Kjærholt, Skovløkken 23

Tejn Borgerforening ønsker alle EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
og et GODT NYTÅR.

10

