Nr. 89
November 2019.

Julemesse 9.- 10. november
Gammeldags juletræsfest 28. december
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Formanden har ordet:
Sommeren er slut. Hvor blev den dog af?
Bornholm har været fyldt af en utrolig mængde turister, og der har været
en livlig trafik gennem Tejn. Til tider har det været meget svært at krydse
strandvejen.
Vi arbejder stadig på at få folk til at standse op i Tejn for at opleve, hvad
byen er for en størrelse, og er sikker på, at det nok skal lykkes på et tidspunkt. Vores Røgerino og Tjøssebærplads skal nok blive til noget.
Vores arbejdsdag sidst i maj var igen i år velbesøgt. Vi fik ordnet Tejnepynten, Medborgerhusets hække og brænde til Vildmarksbad. Tusind tak
til jer, der kom og brugte et par timer for fællesskabet.
Sct. Hans aften blev også noget af et tilløbsstykke. Det var en flot eftermiddag med masser af børnefamilier og en smuk aften med utrolig mange
mennesker. Fakkeltoget med Norske musikanter i spidsen tændte vores
bål. Operakorets smukke sommersange og Margrethe Kjellbergs båltale
med en hyldest til Tejn var med til at sætte en fantastisk stemning på
Tejnepynten. Mange tak til Børnehuset, Tejn IF og alle jer andre, som
løftede og bar.
Penyllan afholdt et åbent hus arrangement, hvor der var musik og pølser
på havnen. Mange lokale og turister havde fundet vej, og i sommer har der
været gang i baren, så vi håber, at fremtiden på Tejn Havn er sikret.
Den 20. september kunne Tejn Idrætsforening slå dørene op til Mulighedernes Hus. Et flot og lyst hus der kommer til at rumme masser af
aktiviteter fremover. Der er igen kommet badmintonspillere i Tejn, og de
nye spinninghold er velbesøgte. Vi ønsker al mulig held og lykke med det
nye hus, og håber, at alle brugere er med til at passe godt på det.
Kalas Is ser store muligheder i det gamle isværk på havnen, og fredag, d.
18. oktober afholdt de i samarbejde med sønnen Magnus et
vandarrangement for børn i Lagunen og langbordsspisning i isværket. Det
var dejligt at se så mange børn og voksne (ca. 300 ) bruge vores havn. Det
bliver spændende at følge udviklingen i og omkring isværket.
Borgerforeningen tænder juletræet lørdag, d. 30. november 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 2020, uden
sygdom, snestorme og naturkatastrofer.
Brita Hansen
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NYT FRA TEJN BORGERFORENING.
Betaling af Kontingent 2019.
Der er stadig en del af jer, som ikke har fået betalt kontingentet for 2019.
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 især
adresse.

Bibliotek
Der er masser af nye bøger på hylderne. Kom glad og tag så mange
du lyster. Her kan alle låne bøger. Når som helst man ellers er i
huset, eller døren er åben, er man meget velkommen. De behøver
ikke komme retur. Evt. henvendelse til Lise 30209413.

Kane og nisse.
Julemanden kommer til Tejn igen i år, og lander i sidste uge af november i
Rundkørslen.
Vi reparerer vores nye julemand fra sidste år, som blev knækket af et
hærværksforsøg. Hold gerne øje med den, når I kommer forbi rundkørslen,
så den får et godt liv i år.

Søndagsmatine’ i Tejn Medborgerhus kl. 14.00.
24. november 2019 kommer Bent Boesen og fortæller om Bornholms
Jernbane historie, der er kaffe og kage i pausen, alle er velkomne ,det hele
er gratis, grisen står fremme. Den er altid glad for en lille skilling til hjælp
til huset.
16. februar 2020 kommer Lillian Hjorth-Westh og fortæller om den
franske lille spurv Edith Piaff.
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Sct. Hans børnebål

Vi høster på Tejn Havn
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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 Bente 23 73 28 14
Torsdag, d. 7. november
Torsdag d. 5. december
Torsdag, d. 9. januar 2020
Torsdag, d. 6. februar

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.

Mange hilsner Bente, Gert, Lise og Anne

Stol på motion tirsdag formiddag i Medborgerhuset.
10. december Juleafslutning
7. januar 2020 mødes vi igen
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.

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING
Vi mødes i Tejn Medborgerhus.
6. november
Brunkål og flæsk. 13.00
4. december
Julehygge. Banko. 13.30
15. januar
Nytårskur kl. 13.00
12. februar
Fastelavnshygge 13.30
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TIF Venner.
Vi afholder generalforsamling lørdag den 8. februar 2020.

Nyt fra Tejn Idrætsforening.
Tak til alle jer der deltog i indvielse af Mulighedernes Hus. Det blev en
festlig eftermiddag.
Vi er godt i gang med vores vinterprogram og det er absolut ikke for sent
at starter op.
På www.tejnif.dk finder du vores tilbud.
Kære alle
Vinteren nærmer sig, men vi skal selvfølgelig ikke gå i vinterhi af den
grund. Vi har i Tejn IF 4 nye tilbud til dig foruden alle de gamle.
Indoor Cycling (spinning)
Nu er det muligt at gå til Indoor Cycling (spinning).
Hver mandag og torsdag kl. 18-19 og søndag kl. 9-10.
Pris kr. 400 for en sæson
Vores instruktører er : Frank Kure, Flemming Johansen, Kim Hansen og
Michael Andersen.
Yoga
MediYoga er en blid yogaform, som giver en dyb fornemmelse af indre ro
og velvære. Alle kan være med.
Mandage kl. 12.30-14.
Instruktør: Lone Bjerg
Badminton
Hyggebadminton er super sjovt - kom og vær med
Tirsdage kl. 19-21.30 og fredage kl. 19-20.30
Naturtræning
Kom med ud i naturen og få røde kinder, frisk luft under vingerne og mere
energi ind i din hverdag.
Tirsdage fra kl. 15-16Instruktør: Annemarie Sonne-Pedersen
Det bliver en fantastisk vinter.
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2019 Julemessen
Entré: Børn 0 - 2 år gratis • Børn 3 - 14 år 20,- • Voksne 30,-

Lørdag den 9. november fra kl.12
Kl. 12.00 Velkommen til julemessen 2019
Kl. 12.05 Julemusik med Simon Sandby og Nadia Thorius Kl.
13.00 Sangerinde Lene Siel med pianist
Kl. 14.00 Modeopvisning med Sportmaster og Intersport
Kl. 14.45 Julebanko, 3. rækker - store præmier
Kl. 15.30 Sangerinde Lene Siel med pianist
Kl. 16.15 Børne- og familiejuleshow med entertainer og
tryllekunstner Mikkel Rugholm
Kl. 16.45 Udtrækning af den Store Julekonkurrence” + div.
Kl. 17.00 Tak for i dag - på gensyn i morgen! ”ser af fantastiske
messetilbud, julekonkurrencer, julecafé, juletombola, julemand, juleværksted for børn,
ansigtsmaling, juleshow, julebanko, julebar, lodtrækningspræmier m.v.

Søndag den 10. november fra kl. 11
Kl. 11.00 Julemessen åbner – gratis kaffe og kringle og fælles julesang med pianist

og sangerinde Agnethe Nordin
Kl. 12.00 Børne- og familiejuleshow med entertainer og tryllekunstner Mikkel
Rugholm
Kl. 13.00 Modeshow med Nordvig og Nexø Herremagasin
Kl. 13.45 Julebanko, 3 rækker - store præmier
Kl. 14.30 Julemusik med Simon Sandby og Nadia Thorius
Kl. 15.15 Show med tegneseriefigurerne PAW PATROL
kendt fra bl.a. DR og Ramasjang
Kl. 16.00 Udtrækning af ”Den Store Julekonkurrence” + div.
Kl. 16.15 Meet and greet med PAW PATROL (fotografering m.v.)
Kl. 17.00 Afslutning tak for i år og på gensyn i 2020!
Forbehold for ændringer • Arrangør: Tejn Idrætsforening •
www.tejnif.dk
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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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"Tejn på de elektroniske medier
Det ser ud til, at mange tejnebo (og andre) kender Tejns facebook-gruppe
"Tejnestiften", og at også en del kender og bruger vores lokalhistoriske arkivs
gruppe "Tejn lokalhistoriske Arkiv". Men hvor mange ved, at Tejn også har en
hjemmeside? Den findes på www.tejnborgerforening.dk.
Hjemmesiden blev etableret for ca. 10 år siden. Hensigten var, at etablere et
grundlag, hvorpå Tejns borgere og andre interesserede kunne brygge videre
ved at bidrage med tekst og billeder inden for de rammer, der blev
tilvejebragt, samt naturligvis komme med forslag til udvikling af konceptet.
Borgerforeningens webredaktør skulle så sørge for, at det hele blev
præsenteret fornuftigt på hjemmesiden og undersider.
Der stor forskel på det, facebook og en hjemmeside kan bruges til, men for 10
år siden var facebook kun i sin vorden. Noget af det, der var tiltænkt med
hjemmesiden, klares nu bedre på facebook-gruppen "Tejnestiften".
Spørgsmålet er så, om der stadig er brug for en hjemmeside? Og hvem skal
lave den?
Sandheden er, at i løbet af 10 år er det kun sket mindre end en håndfuld
gange, at nogen har bidraget med noget. Webredaktøren er ikke journalist el.
lign. og kan ikke følge med i alt, hvad der sker i Tejn/Sandkås(/Olsker?).
Hjemmesiden bliver kun vedkommende, hvis I, der deltager i byens liv, skriver
om det - ikke jeres personlige oplevelser, dem gemmer vi til facebook; men
generelt om det, jeres forening beskæftiger sig med, hvordan det er at bo i
jeres del af byen, og den slags. Og ikke mindst fotos af det. Der er også en
arrangements-kalender, der savner input fra jer, om ikke for andet så for at
man udadtil kan se, at Tejn er et sted, hvor der sker noget, hvor det kunne
være interessant - måske ligefrem spændende - at bo. Kig ind på
hjemmesiden og se, hvad I synes, der mangler. Der er nogle 'kasser', som
webredaktøren har syntes kunne være interessante at putte noget i - men
ingen har taget handsken op.
Er der nogen derude, som kunne tænke sig at deltage mere aktivt i
produktionen af hjemmesiden, hører webmaster eller bestyrelsen gerne fra jer.
Det kunne være at skrive om nogle af de ting, der mangler noget til, eller
påtage sig andre opgave fx som billedredaktør.
Peter Herstoft

INDRE MISSION I GETSEMANE I TEJN.
Vi arbejder på at få GETSEMANE, Strædet 23, Tejn, færdigt til december, så vi vil
gerne invitere til GENÅBNING:
LØRDAG d. 7 december kl. 10 – 14, hvor der er åbent for salg af genbrug,
forfriskninger og Messy Church.
SØNDAG d. 8 december starter vi med Luciagudstjenesten kl 10.30 i Tejn kirke,
derefter er der en let frokost og genindvielse af Getsemane. Der vil være trylleri og
15 min. bibelhjørne for børn. Eftermiddagen afsluttes med andagt og kaffe.
Vi vil gerne se alle i Tejn og omegn, VELKOMMEN
Venlig hilsen os i Allinge-Tejn Indre Mission
9

Juletræstænding
Lørdag, d. 30. 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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VENSKABSBUDSKAB 2019.
Hvad er venskab?
Et venskab kan være startet allerede i barndommen, og vi kan have de
samme venner, når vi bliver ældre.
Vi skal dyrke disse venskaber og følge op på dem. Somme tider på
afstand, somme tider på nært hold. Vi må ikke glemme, at livet kan
forandres på et øjeblik, vi mister én, vi holder af, par kan vokse fra
hinanden, og så er det godt at have nogen at tale med, at være sammen
med i glæde og sorg.
Vi skal give os mulighed for at få nye venner, også selv om vi kommer
op i årene. Vi skal ringe til hinanden, besøge hinanden, gå i biografen
sammen eller hvad vi nu ellers har lyst til.
Hils på folk, du møder, og smil, når du møder dem. Det kan være det
eneste smil, de får den dag. Tag også imod venskaber, der tilbydes dig.
Luk dig ikke ind i dig selv.
Kristjana Asgeirdottir.

Dagli´Brugsen i Tejn.
Vi har en stand på julemessen den 9. og 10. november.
Lørdag den 14. december kl. 14 - 17, julehygges der i Brugsen med
gløgg og æbleskiver.
Tirsdag den 31. december kl. ca 16.15 når butikken lukker bliver der
ønsket Godt Nytår, Fyrværkeri.
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Opslagstavlen:
NOVEMBER:

DECEMBER:

9.-10 Julemesse i Nordlandshallen
24. Søndagsmatine. Bornholms Jernbane
30. Vi tænder juletræet
5. Fællesspisning
28. Gammeldags Juletræsfest på skolen

Januar: 9. Fællesspisning

TROLLINGTRÆF 2020 foregår fra 22. – 25. april
Lokalhistorisk Arkiv: 1
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’:
Annemarie Sonne-Pedersen, 56481960, anne_sp@hotmail.com
Tejn Borgerforenings kontonummer er 1551 6112218, og mobilepay 61241

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. medlem

Sekretær
Suppleanter

1
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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
Maj-britt Nordmaj og Alf Isaksen

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