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Formanden har ordet:
Hold da op for en sommer! Det var svært lige pludselig at skulle have
mere tøj på igen. Efteråret kom med fynd og klem; masser af blæst og en
del regn. Spændende hvordan vinteren bliver.
Det blev desværre ikke os, der vandt konkurrencen om at blive Bornholms
mest fantastiske fællesskab, men vi er ret sikre på, at vi var med i
opløbet, som kun blev afgjort på selve aftenen. Vi havde nogle fine
arrangementer, først ved optagelsen af filmen og senere på selve
udsendelsesaftenen, hvor mange havde fundet vej til Medborgerhuset, hvor
champagnen var lagt på køl, hvis vi nu skulle vinde. Tusind tak for jeres
støtte og vi er sikre på, at vi har det bedste fællesskab. Hvis I endnu ikke er
med i det, så er det bare med at møde frem til nogle af vores arrangementer
Tejn ligger stille hen i øjeblikket. Der bliver ikke gravet, asfalteret eller
andet generende i gaderne, og vi har fået nye fine veje gennem byen. Den
naturlige fartdæmpning er der ikke mere, så kør nu efter hastighedsgrænserne gennem byen!
På havnen er der også meget stille, men der arbejdes bag murene på
spændende tiltag, som vi nok skal høre nærmere om i fremtiden. Vi har
gennem fonde lykkedes med at skaffe penge til en del af de ønsker, vi har
for havnen.
Tejn Idrætsforening er kommet et stort stykke af vejen til at få bygget
Mulighedernes Hus, og vi glæder os til at se det vokse og være med til at
danne rammer om et aktivt fællesskab i byen. Held og lykke med arbejdet.
Husene i Tejn bliver hurtigt solgt, og det er meget glædeligt at se, at det
også er børnefamilier, der har valgt at bosætte sig i Tejn. Det lover godt
for, at vi får lov til at beholde vores Børnehus fremover.
Jeg håber, I tager godt imod nye naboer, og byder dem velkomne i vores
fællesskab.
Medborgerhuset har fået løft med nye vinduer og døre, og en nemmere
adgang for handikappede. Mange tak til Regionskommunen for det.
Borgerforeningen tænder juletræet 1. december og den 28. december vil
vi igen i år afholde gammeldags juletræsfest for alle i Kildebakkens
festsal. Håber, vi ses. Husk at vores fællesskab er i top.
Jeg vil ønske jer alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL.
Ligeledes et GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR 2019, uden
sygdom, snestorme og naturkatastrofer.
Brita Hansen
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NYT FRA TEJN BORGERFORENING.
Betaling af Kontingent 2018.
Der er stadig en del af jer, som ikke har fået betalt kontingentet for 2018.
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 61241. Husk navn og adresse.

Bibliotek
Der er åbent i biblioteket i Medborgerhuset hver tirsdag formiddag,
hvor der er indgang på bagsiden af huset.
.
Her kan alle låne bøger eller komme med historier eller billeder fra
det gamle Tejn. Når som helst man ellers er i huset, er man meget
velkommen til at tage nogle bøger med hjem. De behøver ikke komme
retur.

Kane og nisse.
Julemanden kommer til Tejn igen i år, og lander i sidste uge af november i
Rundkørslen.
I år har vi fået doneret en ny nisse, og vi håber meget, at den kan blive fri
for hærværksforsøg. Hold gerne øje med den, når I kommer forbi
rundkørslen.

Søndagsmatine’ i Tejn Medborgerhus kl. 14.00.
Søndag d. 25. November kommer Jacob Bjerrum Hansen og fortæller om
flytningen af nogle afdelinger af Bornholms museums til Tejn.
Søndag d. 27. januar 2019: Lillian Hjorth Westh kommer og underholder
Søndag, d. 24 februar 2019 kommer P.K.Rasmussen og fortæller om
feriedrengene på Almegårds Kaserne
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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
Torsdag d. 6. December 2018
Torsdag d. 3. januar 2019
Torsdag d. 7. Februar 2019
Torsdag d. 7. marts 2019

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.

Datastuen, er aflyst torsdag den 8. november.
Vi er på igen fra torsdag den 15. november og frem til torsdag den 6.
december hvor juleferien indtræder.
Vi klar i til at tage fat i 2019 fra torsdag den 3. januar.
Mange hilsner
Bente, Gert, Lise og Anne

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

Stol på motion tirsdag formiddag i Medborgerhuset.
Vi har slået de to gymnastikhold sammen og starter kl. 10. Grunden er få
deltagere på begge hold. Nu prøver vi dette frem til jul. Så ser vi hvad der
sker.
Hilsen Annemarie
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.
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NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING
Vi mødes i Tejn Medborgerhus.
7. november
Brunkål og flæsk. 13.00
5. december
Julehygge. Banko. 13.30
16. januar
Nytårskur kl. 13.00
13. februar
Fastelavnshygge 13.30

G Y M N AS T I K .
Gymnastikken er startet og vi er kommet godt i gang.
Det er ikke for sent at starte, der er stadig plads til flere.
Især vores senior gymnastik hold kunne godt bruge flere
gymnaster.
Ring endelig til Anne Hegner tlf. 30 12 37 48, hvis du har
spørgsmål.
Der er stadig gratis prøvetime.
Kik forbi www.tejnif.dk Der finder du vores program

Esport:
Esport sæsonen er i fuld gang, og vi træner hver mandag (9-13 år,
for begyndere) og tirsdag (13+, for øvede) fra klokken 17:30 til
20:30. Alle er mere end velkomne til at komme op og se, om det er
noget for dem.
LAN Party East:
Fra fredag den 15. februar til søndag den 17. februar 2019,
afholdes Bornholms største LAN party, LAN Party East i
Rønnehallerne. LANet bliver for alle over 13 år, og der er plads til
200 deltagere. Det bliver med scener, konkurrencer, lysshow m.m.
Salget af billetter åbner snart, så hold øje med vores facebook side,
LAN-Party East.
Kreativ håndarbejde, mandag i Medborgerhuset.
Alle er velkommen til at komme og se/deltage i hvad vi laver.
Aftenholdet, mandage i lige uger: kl. 18.30 – 21.30,
Eftermiddagsholdet, mandage i ulige uger: kl. 13.30 – 16.30.
(juleferie uge 50 – uge 1)
Vi glæder os til at se jer. Kirsten og Lea. 56481635
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Julemessen
Bornholms Idræts- og Kulturcenter (Nordlandshallen, Allinge)
Lørdag den 10. og søndag 11. november
.

.

Entré, en dag: Børn 0 - 2 år gratis Børn 3 - 14 år 15,- Voksne 30,.
.
Weekendbillet, begge dage: Børn 0 - 2 år gratis Børn 3 - 14 år 20,- Voksne 40,-

W

Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 13.00
Kl. 13.45
Kl. 14.30
Kl. 15.15

Henning Nielsen

Velkommen til julemessen 2018
Bornholmerkoret synger julesange
Cafe Hack med Søren Dahl
Modeopvisning med Rie´s
Julebanko, 3. rækker - store præmier
Tryllekunstner Henning Nielsen,
kendt fra TV2 ”Danmark har Talent”
Kl. 16.00 Cafe Hack med Søren Dahl
Kl. 16.30 Udtrækning af Årets MAKE-OVER og
”Den Store Julekonkurrence” + div.
Kl. 17.00 Tak for i dag - på gensyn i morgen!

Søren Dahl - Cafe Hack

Lørdag den 10. november fra kl. 12

Masser af fantastiske messetilbud julekonkurrencer, julecafé, juletombola, julemand,
juleværksted for børn, ballonmand, juleshows, julebanko, Årets Make-Over,
lodtrækningspræmier m.v.

Søndag den 11. november fra kl. 11

G Y M N AS T I K .
Gymnastikken er starte

Keld & Hilda Heick

Forbehold for ændringer

Kl. 11.00
Kl. 11.15
Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 12.45
Kl. 13.30
Kl. 14.15
Kl. 15.00
Kl. 15.45
Kl. 16.15
Kl. 16.30
Kl. 17.00

Julemessen åbner - gratis kaffe og kringle
Bornholmerkoret synger julesange
Årets MAKE-OVER før forvandlingen
Meet & Greet bornholmske YouTuber Jasmin Lind
Keld & Hilda Heick synger med publikum
Modeshow med Sportmaster og Intersport
Julebanko, 3 rækker - store præmier
Jul med Juel og Wermelin, talkshow
Keld & Hilda Heick synger med publikum
Årets MAKE-OVER efter forvandlingen
Udtrækning af ”Den Store Julekonkurrence” + div.
Julemessen lukker - tak for i år og på gensyn i 2019!

Arrangør: Tejn Idrætsforening

www.tejnif.dk

Udstillere: Zjoos, Sportmaster, Brinch, Munkholm Angoraland, Intersport, Estate, Migrant, Strikkehjørnet, Supersokken, Skoæsken, Wiikwam,
Bornholmslinjen, Blomstermanden i Allinge, Bornfiber, Mamrelund Pileflet, Dagli´Brugsen Tejn, Nyboes Auto, Bornholms Agro- og Ventilationsservice, Aloe Alt
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Euronics, Elegance
Skønhedssalon, Bager Dam, YouSee, Bornholmerdynen, Smykkeskrinet, Danbolig, Playmaker, Julebutikken, Brændte mandler Jannie Joelle.

GYMNASTIK
Det er ikke for sent at starte, der er stadig plads til flere.
Især vores senior gymnastik hold kunne godt bruge flere
gymnaster.
Ring endelig til Anne Hegner tlf. 30 12 37 48, hvis du har
spørgsmål.
Der er stadig gratis prøvetime.
Kik forbi www.tejnif.dk Der finder du vores program

IDEMØDE TIL NÆSTE ÅRS JULETOMBOLA PÅ
JULEMESSEN.
Tirsdag, d. 20. november kl. 19.00 i Medborgerhuset.
Julemessen 2018 er overstået og nu skal vi i gang i de mørke vinteraftner
med at sy/strikke/hækle/klippe m.m. til næste års tombola.
Kom med dine ideer, og tag evt. nogle materialer med hjem.
Mange hilsner Mimi og Brita

JULEPYNT-BYTTEDAG i Medborgerhuset.
Søndag, d. 9. december kl. 13 - 17
Kom og forny din julepyntning ved at bytte med andre. Tag det med, du
er træt af at se på. Der er gratis kaffe og kage. Der er ikke salg af
noget!
Venlig hilsen Anne og Anne Margrethe.

Nogle facebooksider, der er gode for os, der bor i Tejn:
Børn på Nordlandet
Vækstnordbornholm
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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

Tejn Borgerforening ønsker alle EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
og et GODT NYTÅR.
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Juletræstænding
Lørdag, d. 1. december
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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Opslagstavlen:
NOVEMBER:

10.-11 Julemesse i Nordlandshallen
20. Idemøde julemesse
25. Søndagsmatine. Bornholms Museum

DECEMBER:

Januar:

1. Vi tænder juletræet
6. Fællesspisning
9. Julepynts Byttedag
28. Gammeldags Juletræsfest på skolen
3. Fællesspisning
27. Søndagsmatine

TROLLINGTRÆF 2019 foregår fra 24. – 27. april
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
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Brita Hansen, Lærkeløkken 6
Finn Pedersen, Pærebakken 32
Bente Friis, Tejnvej 79
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123
Vera Arvidsen, Smedeløkken 16
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
Per Kjærholt og Alf Isaksen

61281670
56480258
56480809
30209413
29721933
51943131
47937374

formand@tejnborgerforening.dk
finnerikpedersen@godmail.dk
bentefriis28@gmail.com
Lktejn@gmail.com
udlejer@tejnborgerforening.dk
veraivar@hotmail.com
anneb.hegner@gmail.com

