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Formanden har ordet:
Du danske sommer, jeg elsker dig står der i Thøger Larsens
digt fra 1923, og det holder for mig. I år har sommeren på Bornholm vist
sig fra den bedste danske sommerside, med masser af sol og varme, men
også lidt regn og blæst ind imellem. Det omskiftelige vejr er det, der gør
Bornholm til det bedste sted at opholde sig om sommeren.
Det har fantastiske mange andre også fundet ud af, og i øjeblikket går
debatten på, om vi har plads til flere turister om sommeren på vores lille ø.
Her er det op til os udenfor Gudhjem, Svaneke og andre overrendte
turiststeder at bevise, at vi også har noget at byde på. Hvis vi snart kunne se
nogle resultater på og omkring havnen af alle vores anstrengelser for at
skaffe penge til projekter og aktiviteter, vil der også blive rig mulighed for
turister, til at opdage Tejn. Men… ting tager tid, og man skal godt nok være
tålmodig.
Vores strandrensning/oprydning på Tejnepynten og omkring
Medborgerhuset fik igen folk til at møde talstærkt frem, og vi fik et par
hyggelige timer med hårdt arbejde, snak og pølser på grillen. Mange tak for
jeres velvilje.
Vores Sct. Hans aften blev igen en stor succes. Aldrig har der været så
mange til børneleg i samarbejde med Tejn Børnehus, der havde lavet et par
fine skattejagter. Idrætsforeningen stillede igen deres hoppeborg op.
Et lille sejt skolekorps fra Norge gik i spidsen for fakkeltoget, og det
fornemme operakor (i år uden Hanne, der var blevet hæs) fornøjede alle
med deres smukke og kraftfulde sang. Margrethe Kjellberg holdt båltalen,
hvor hun dels kom ind på det historiske omkring Sct. Hans, og dels sendte
en tak til Tejn for den fine modtagelse hun og hendes restaurant havde fået.
Kunsten stiger igen i Tejn. Årets kunstudstilling i år med et tema omkring
havn og vand med lokale kunstnere i Medborgerhuset har lige fundet sted.
En flot udstilling. Til ferniseringen var der en del mennesker, og vores
Dagli’brugsen sponserede vin og chips. Det siger vi mange tak for.
I uge 33 er der igen Wonderfestiwall. Tejn Idrætsforening har brug for
en masse frivillige og der er stadig mulighed for at tage en vagt og
komme med i arbejdsfællesskabet.
Fredag, d. 20. september indkalder Tejn Idrætsforening til indvielse
af Mulighedernes Hus kl. 15.00. Så sker det endelig, og vi glæder os
meget til at se resultatet.
Ha en dejlig eftersommer og mød frem til byens aktiviteter.
BH
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Nyt fra Borgerforeningen.
Fællesspisning i Tejn
Medborgerhus
Datoer for efteråret:
5. september, 3. oktober og 7. november.
Alle dage kl. 18.00
Pris: 60 kr. Drikkelse medbringer man selv.
OBS OBS Tilmelding til spisning til Bente Friis fra 14 dage før på
23732814 eller mail: bentefriis28@gmail.com. Tilmelding er bindende.

SØNDAGSMATINE’er i Tejn Medborgerhus
Søndag d. 22. september kl. 14.
Lillian Hjorth Westh fortæller om Lise Nørgaard
Søndag d. 3. november kl. 14
Kim Hansen fra Perlegården fortæller og viser billeder fra Siriuspatruljen
Søndag, d. 24. november kl. 14
Bent Boesen fortæller om de Bornholmske Jernbaner
Gratis kaffe+ kage +indgang til alle arrangementer.( men I må gerne
give grisen et bidrag til Medborgerhuset)
Ingen tilmelding. Alle er velkomne.

ÅBENT BIBLIOTEK.
Biblioteket har åbent hver torsdag mellem 18.30 - 21, og man skal bruge døren
omme bag ved huset.
Man kan altid gå ind på biblioteket, hvis man er i huset i anden anledning.
Bøger kan lånes og må gerne beholdes

DATASTUEN I TEJN MEDBORGERHUS
Efter veloverstået sommerferie, er vi klar igen fra torsdag, d. 5.
september kl. 14.00.
Mange hilsner Gert, Bente og Anne
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TEJN LOKALHISTORISKE ARKIV.
Arkivet har til huse i Medborgerhuset i Tejn, og der er adgang på bagsiden af
huset.
Vi har åbent hver torsdag 18.30 – 21.00 eller efter behov.
Har du spørgsmål til Arkivet kan du ringe til Michael på 2331 6633, eller mail til
mail@tla3784.dk
Du kan følge Arkivet på Facebook gruppen: Tejn lokalhistoriske Arkiv

Vildmarksbad og Sauna i Tejn Lagune
Hvis man vil benytte faciliteterne bedes man kontakte Brita
Tlf. 61 28 16 70 eller formand@tejnborgerforening.dk
Betaling: Mobile pay 61 241 Tejn Borgerforening
Priser:
Sauna
100 kr.
Bad
300 kr.

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
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Fra Tejn-Olsker Pensionistforening.
11. sept. Tur til Rovfugleshow – husk tilmelding
25. sept. Kødbanko
9. okt. Hans Jørgen Karlsen fortæller om Kaj Munk
23. okt. Hyggeeftermiddag
6. nov. Brunkål og flæsk – husk tilmelding
Vel mødt onsdage, ulige uger i Tejn Medborgerhus
Henvendelse om program eller arrangementer til
Formand Stella Nielsen, 21181842 . Maja Jørgensen, 50800057

NYT FRA TEJN IDRÆTSFORENING

NU SKER DET!!!!!
Indvielse af Mulighedernes Hus, ved Tejn Klubhus.
Fredag den 20. september kl. 15.00
Alle er meget velkommen.
MVH

TIF Bestyrelse
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T.I.F. VINTERPROGRAM 2019 - 2020.
SPRINGLOPPERNE
Mulighedernes Hus
Instruktør: Claus og Ulla

6-12 år tirsdag 16.30-18.00

Start

24/09

CROSSGYM
18+
Mulighedernes Hus
Instruktør: Annika 18+

mandag

17.00-18.00

Start

23/09

torsdag

17.00-18.00

Start

26/09

STORE BOLDE 18+
Mulighedernes Hus
Instruktør: Mimi

onsdag

17.00-18.00

Start

25/09

HERKULES
18+
Mulighedernes Hus
Instruktør: Mimi

onsdag

19.00-20.30

Start

25/09

09.30-11.30

Start

02/10

SENIOR GYMNASTIK
Mulighedernes Hus
Instruktør: Marianne

onsdag

Mulighedernes Hus, Tejn Klubhus, Skovbrynet 1.

Vi mangler instruktører.
Har du lyst og tid, eller kender du nogen?
Så kontakt Mimi Steenberg 2022 1857 efter kl. 16.00
eller på mail til: mimi.steenberg@gmail.com
GRATIS PRØVETIME PÅ ALLE HOLD.

Tilmelding og betaling via hjemmesiden Tejnif.dk
Yderligere oplysninger på: www.tejnif.dk
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Fodbold:
Så triller bolden igen i Tejn.
FODBOLDTRÆNING STARTER MANDAG, D. 12. AUGUST KL. 18.30
Hyggen er i højsædet, så hvis du vil have motion på en sjov måde, så….
Alle er velkommen.
Evt. henvendelse til Steen Komstedt tlf. 23 98 21 36

E-sport:
E-sport afdelingen i Tejn IF har hen over sommeren ikke ligget på den lade side.
Vi har overtaget den gamle bordtenniskælder i Tejn Klubhus, og vi er i fuld gang
med at indrette et super fedt gamer rum, til alle der kan lide at game.
Sæsonen starter op igen mandag den 26. august (9-12 år) og tirsdag den 27.
august (13+), begge dage fra kl. 17.30 - 20.30. Der vil ved færdiggørelse af
rummet komme en ”Åbent Hus Dag” hvor alle, store som små, er velkomne. Mere
info kommer på Facebook - Tejn IF esport.
Vi glæder os til at vise jer vores spritnye gamer rum, så kom op og vær med - vi
ses!
Vi er også stolte over endnu en gang, at kunne præsentere Lan Party East. Lan
Party East 2020 afholdes den 14. til 16. februar 2020, og vil igen i år blive afholdt
i Rønne Idrætshal. Hold øje med Lanpartyeast.dk eller vores Facebook for mere
info om billetsalg, præmier mm
Mere info: esport@tejnif.dk eller www.tejnif.dk
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Nyt i Tejn IF – HYGGEBADMINTON
Som noget helt nyt starter vi badminton op i Tejn IF fra september måned 2019 eller lige så snart Mulighedernes Hus er færdigbygget. Følg med på Tejn IF´s
Facebookside for den præcise dato.
Hyggebadminton alle tirsdage kl. 19 - 21.30 og fredage kl. 19 - 20.30.
Indtil videre har vi booket ovenstående tider på de to baner, men vi må se hvor
stor interessen er og hvor stort behovet er for evt. flere tider, f.eks. om
formiddagen eller weekender.
Evt. spørgsmål kan rettes til Laila S. Jørgensen på tlf. 5250 2094 efter kl. 16 eller
mail: badminton@tejnif.dk

Petanque:
Sporten for alle aldersklasser.
Vi spiller på Tejn stadion hver onsdag og lørdag kl. 13.00 med start
i september.
Vejret skal være meget slemt, hvis vi ikke er der.
Kom og prøv om det skulle være noget for dig.
Vi har udstyr til fri afbenyttelse.
Er dagen trist og lang - så tag et spil petanque.
Sportslig hilsen Anne, Tejn Petanque
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Nyt !

Nyt !

Nyt !

Motion og fællesskab under åben himmel =
naturtræning
Hvornår: Tirsdage fra kl. 15.00-16.00 (første gang 3. september)
Hvor: Vi mødes ved Hotel Abildgaards parkeringsplads i Sandkås
Hvem: For alle, der vil være med
Kom med ud i naturen, få røde kinder, frisk luft under vingerne og mere energi
ind i din hverdag. Sådan lyder et helt nyt tilbud fra Tejn Idrætsforening, der sætter
fokus på motion i og med naturen.
Med de mange muligheder, som naturen tilbyder via underlag, terræn, årstider,
vejrlig, naturlige 'rekvisitter' og sanseindtryk instruerer Annemarie SonnePedersen forskellige øvelser med fokus på både balance, styrke, puls, relationer,
leg og sanser.
Naturtræning henvender sig til alle, som har lyst og motivation for at bevæge sig i
det fri. Øvelserne bliver tilpasset den enkeltes niveau.
Husk godt fodtøj - og drikkelse til hyggelig afslutning efter træning.
Pris: 20 kr. pr. gang
Spørgsmål: Kontakt Annemarie Sonne-Pedersen på tlf. 25755989
Arrangør: Tejn IF
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Tejn I F’s julemesse i Nordbornholms Idrætscenter
(Nordlandshallen)
Det er stadig sol og sommer, men lige pludselig ændrer det sig
og sååååååå er det jul. Sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen til årets julemesse, som vanen tro afholdes i uge
45, i år
lørdag den 9. november kl. 12-17 og søndag den 10.
november kl. 11-17.
Spørgsmål skriv til: messe@tejnif.dk

HÅNDARBEJDSTOMBOLA PÅ JULEMESSEN
Vi skal bruge ca. 300 gevinster til Idrætsforeningens julemesse
i november 2019, hvor vi står for håndarbejdstombolaen.
Vi har: masser af materialer, som vi gerne vil udnytte. Køber gerne
nye.
Vi mangler: ideer, opskrifter, modeller m.m. Kreative mennesker
der kan forvandle alle vores materialer til gevinster.
Alt kan bruges.
HVOR OG HVORNÅR:

Tejn Medborgerhus, Tirsdag, d. 21/8 kl. 19.00
Mange kreative hilsner Brita og Mimi
Evt. kontakt Brita 61281670
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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 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.

Tejnestiften på Facebook
”Tejnestiften er Tejns opslagstavle på FB.
Her kan der skrives om alt mellem himmel og jord, bare det
har relation til Tejn og nærmeste omegn.
Det er tilladt at annonce og omtale kommende arrangementer,
vil du købe eller sælge, eller bare efterlyse din bortløbne kat,
så fat tastaturet og skriv.
Tejnestiften her på FB er ingen erstatning for
Borgerforeningens blad med samme navn.
Opslag der ikke overholder disse enkle regler bliver slettet.”
-står der under gruppens administrator-kommentar.
Facebook-gruppen Tejnestiften er oprindeligt opstået under
Tejn Lokale Arkivs vinger. Det har ikke noget med dette blad
eller Borgerforeningen at gøre. Dette blot for at forklare nogle
af de misforståelser, der har været omkring det sammenfaldende navn.
BH.
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OPSLAGSTAVLEN
SEPTEMBER
5. Fællesspisning
11. Tur til Rovfuglecenteret, Pensionistforeningen
20. Indvielse af Mulighedernes Hus kl. 15
22. Matine’. Lillian Hjorth West om Lise Nørgaard
OKTOBER
3. Fællesspisning
9. H. J. Karlsen om Kaj Munk, Pensionistforeningen
NOVEMBER
3. Matine’ Kim Hansen om Siriuspatruljen
7. Fællesspisning
Tejn Borgerforenings kontonummer er: 1551 6 112 218, mobile Pay 61241
Husk navn og adresse ved henvendelse.
Lokalhistorisk Arkiv:
Michael Thunberg, 56481416, mail@tla3784.dk
Hjemmeside:
Peter Herstoft, peter@herstoft.dk eller web-master@tejnborgerforening.dk
Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31
Udlejer: Kirsten Gehrcke, 29721933. udlejer@tejnborgerforening.dk
Rengøring: Marita Christensen, 56480839, marita-joy@hotmail.com
Velkomstkommite’:
Annemarie 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
Vera Arvidsen, Smedeløkken 16
Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123,
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
Alf Isaksen og Maj-Britt Nordmaj

61281670 formand@tejnborgerforening.dk
56480258 finnerikpedersen@godmail.dk
56480809 bentefriis28@gmail.com
51943131 veraivar@hotmail.com
29721933 udlejer@tejnborgerforening.dk
30209413 lktejn@gmail.com
30123748 anneb.hegner@gmail.com

