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Formanden har ordet: 
 

2020 har formet sig meget anderledes, end nogen kunne forudse. Vi har 

skullet forholde os til nedlukninger, sprit og afstandstagen til alle dem, vi 

normalt mødes med.  

I skrivende stund går det helt galt med smittetallene, og vi formummer os 

alle bag mundbind, eller holder os inden døre. Vi undgår andre mennesker 

og alle arrangementer er aflyst.  

Corona virus er blevet en del af vores tilværelse, og vi må forholde os til 

det. Vi må håbe, videnskaben finder et effektivt middel til at bremse og 

helst fjerne dette virus, så vi igen kan bevæge os frit og omgås hinanden, 

uden at behøve at tage mere afstand, end den vi selv ønsker. 

To af Storm P’s vagabonder ligger og ser op i himlen og den ene siger: du 

Perikles, hvor er der dog højt til loftet, hvortil den anden svarer: ja, det er 

da et held, at det ikke skal hvidtes! 

Det er livsglæde for mig, at man kan fryde sig over, ikke at skulle hvidte 

himlen, det er glæden for intet. 

Livsglæde er noget med at være nærværende, at være til stede i livet, leve i 

nuet og leve hver dag, som det er den sidste, og planlægge som om jeg 

skal leve evigt. Vi skal være opmærksomme på de ting, der sker rundt om 

os, især i relation til andre mennesker. Glæde sig over det positive i stedet 

for at fokusere på det negative. Vi skal hjælpe, hvor vi kan, og må ikke 

have dårlig samvittighed over selv at have det godt. 

Kik omkring jer og se, om der i familien eller blandt naboerne findes 

nogen, som trænger til et opmuntrende telefonopkald, og send lidt 

livsglæde af sted.  

Lidt positive citater: 

Vi skal lære af vores fejl, men det giver meget mere mening at lære af 

vores succeser.  

Alderdommen er ikke så slem, hvis man overvejer alternativet. 

Alt du kan ændre, er dig selv. Men nogle gange ændrer det alt! 

Forskellen på at vinde og tabe er oftest – ikke at give op. 

Nogle mennesker giver deres sorger svømmeundervisning, i stedet for at 

drukne dem. 

Et godt liv skal man kæmpe for. 

Jeg vil ønske jer alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL.  

Ligeledes et GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR 2021, 

hvor vi igen forhåbentlig kan mødes og opleve vores fantastiske 

fællesskab.   Brita Hansen 
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NYT FRA TEJN BORGERFORENING. 
  

 

  Bibliotek          
r    

Biblioteket har åbent hver tirsdag fra kl !8 til 21 i Medborgerhuset, 
indgang bag om huset  du tager /låner alle dem du vil og du må 
gerne beholde dem, ingen afleveringspligt, der er kommet lidt nye 
bøger. 

Evt. henvendelse til Lise 30209413. 

 

 

 

Kane og nisse. 
Julemanden kommer til Tejn igen i år, og lander i sidste uge af november i 

Rundkørslen. Pas godt på den og vores fine julemand. 

 

Juletræet i Tejn 
Juletræet ved Medborgerhuset tændes i samarbejde med Børnehuset i Tejn. 

Ingen fælles samling for byen. 
 

 

Søndagsmatine’ i Tejn Medborgerhus kl. 14.00. 
  

 
Vi følger med i udviklingen i verden med hensyn til pandemien, men vi har 
planlagt lidt, hvis vi får lov. 
 
Januar ingen søndagsmatiné 
 
d. 28.  Februar  2021 Eilif Bendtsen  fortæller om sit politiarbejde 
 
d. 21. marts 2021 kommer Elo Jacobsen og fortæller og viser billeder fra 
Tejn, bl.a. om hans bedstefar Karl i Åen, som han blev kaldt 
 
Det er alt sammen kl. 14 med kaffepause, og det er gratis 
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   Fællesspisninger i Tejn Medborgerhus kl. 18.00 
 

        Hvis og når Danmark igen bliver lukket lidt op, vil vi prøve 

fællesspisning igen i foråret – måske med restriktioner, der gør, at vi ikke 

må være så mange. Men mere om det i næste blad. 

Man 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 

Foreløbige datoer: 
Torsdag d.  7 Januar 2021 kl 18  

4.Februar  
4. marts 

Følg med på Face-book-siden Tejnestiften eller bliv tilmeldt 
Borgerforeningens mail-liste og få direkte besked. (skriv til formand) 
 

  

Datastue: 
 Datastuen stadig er lukket. Vi afventer udviklingen og retningslinjerne om 
covid19. 

Mange hilsner Anne 

 
 

 

 

 

. 

 JULETRÆSFEST 
 
                    28. December kl. 14.00 – 17.00 
             i festsalen på Kildebakken 
 

 

 
 

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. 

 

AFLYST 
   VI SES I 2021 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
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Nyt fra Tejn Idrætsforening. 
 

Åh nej ikke Corona igen- 
  
Fredag tikkede nyheden ind om at forsamlingsforbuddet igen bliver sat ned til 
10 personer.  Det er ikke mere end godt en måned siden at vi tog hul på 
vores vintersæson med indendørs aktiviteter i Mulighedernes Hus. 
Bordtennis, Bordtennis 60+, Yoga, Store Bolde, eSport, Cross Gym, 
Badminton, Fodbold, Små poder, Springlopper, Indoor cycling, børne fodbold 
og Fitness. Alle hold med over 10 deltagere. Bestyrelsen holdt møde søndag 
og besluttede at vi skulle gøre alt for at opretholde alle vores aktiviteter på 
bedste måde. Heldigvis er forsamlingsforbuddet for unge under 21 på 50 
personer så de kan fortsætte som hidtil. 
Med stor velvilje fra instruktører og andet godtfolk har det lykkedes os at 
udvide vores hold så store bolde nu har 3 hold, bordtennis 60+ er udvidet 
med træning fredag og Cross Gym træner med to hold mandag og torsdag. 
Eneste hold vi har måttet aflyse er yoga.  
Vi er meget glade for at vi har kunnet få alt dette op at køre på så få dage og 
alle vores medlemmer kan trygt komme til træning og dyrke den idræt, vi alle 
holder så meget af, og vi har selvfølgelig sørget for at der er sprittet af og alle 
forholdsregler er overholdt.  
For at sikre at der kun kommer 9 til træning plus en instruktør skal man 
via www.tejnif.dk booke sig ind på sit hold.  
Så Mulighedernes Hus er rigtig godt booket op nu. 
  
Økonomisk kommer vi helskindet igennem året med hjælp fra diverse 
hjælpepakker og obligationerne, men vi ser frem til et forhåbentligt mere 
normalt 2021 hvor vi kan komme i gang med vores store events som Trolling 
Master Bornholm, Salomon Hammer Trail og Wonder Festiwall. Så i Tejn IF 
ser vi lyst på 2021. 
  
Ha et fantastisk efterår her hvor mørket fylder meget, men hvor der også er 
plads til hygge og aktivitet. Og bare rolig vi skal nok huske vesten når vi 
tonser rundt på strandvejen hver onsdag i jagten på at blive ligeså hurtige 
som sølvpil. 
  
  

Med venlig hilsen 
  
Kim Rasmussen 
Formand Tejn Idrætsforening 
Mobil 4216 8689 efter kl. 16.00 
www.tejnif 

http://www.tejnif.dk/
http://www.tejnif.dk/
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Naturtræning 
 
Naturtræningen kører på skinner. Vi har det rigtig hyggeligt i skoven, og der 
kan også være flere med. Vi mødes tirsdag kl. 14.30  - 15.30  ved Abildgaard 
- næsten uanset vejret. Vi tager tøj på der passer til det. 
 

TIF Venner. 
Vi afholder generalforsamling lørdag den 13. februar 2021. 

2020 Julemessen  aflyst 
lodtrækningspræmier m.v.  

  

 

 

 

 

 

Go’ motion tirsdag kl. 10 - 11 

 
Go' motion er så heldige at vi har fået lov at være i Mulighedernes Hus. Her 
er der masser af plads. Vi er 7 nu, så der er plads til 2 mere. Det eneste 
minus er at der er lidt langt at gå, men alle kommer i bil, så kørelejlighed 
skulle være mulig. 

 
Hilsen Annemarie 

 

 
 

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING 
 
Alle arrangementer er foreløbig aflyst, men vi glæder os til vi får lov 
til at samles igen.  
Tusind tak for flot opbakning i 2020. 
Pensionistforeningen ønsker alle en rigtig glædelig jul. 
Pas godt på jer selv. 
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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    

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Dagli´Brugsen i Tejn. 

 

 JULEHYGGE OG NYTÅRSFEJRING i 

”brøgsen” er AFLYST. 

 
Husk at handle lokalt, så vi bevarer vores dejlige forretning. 
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Tejn Borgerforening ønsker alle EN RIGTIG GLÆDELIG JUL 

og et GODT NYTÅR. 
 

 

 

 Opslagstavlen: 

 

 Ingen annoncerede arrangementer!  
 

     

        TROLLINGTRÆF 2021 foregår fra 21. – 24. 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’: 

Annemarie Sonne-Pedersen, 56481960, anne_sp@hotmail.com 

 

Tejn Borgerforenings kontonummer er 1551 6112218, og mobilepay 61241 

 

Tejn Borgerforenings Bestyrelse 
Formand     Brita Hansen, Lærkeløkken 6    61281670  formand@tejnborgerforening.dk  

Næstformand   Finn Pedersen, Pærebakken 32    56480258    finnerikpedersen@godmail.dk 

Kasserer    Bente Friis, Tejnvej 79     56480809    bentefriis28@gmail.com 

Best. medlem   Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C    30209413    Lktejn@gmail.com 

    Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123    29721933    udlejer@tejnborgerforening.dk 

    Vera Arvidsen, Smedeløkken 16    51943131    veraivar@hotmail.com 

Sekretær    Maj-Britt Nordmaj, Tejnvej 54    22772977    maj-britt.nordmaj@gmail.com 

Suppleanter    Alf Isaksen 

 

 

 

mailto:mail@tla3784.dk
mailto:peter@herstoft.dk
mailto:anne_sp@hotmail.com
mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk

