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Tejn Borgerforenings Generalforsamling
26. august kl. 20 i Restaurant Rø
Spisning kl. 18.
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Formanden har ordet:
En varm sommer er ved at gå på hæld. Badevandet har en
temperatur, så alle har kunnet klare en dukkert for at køle sig ned. Når
man besøger Store Sandkås ligner det Rivieraens fyldte strande, og
turistlivet på øen har blomstret.
I Tejn har vi også haft masser af besøgende på havnen. De har siddet
ved Penyllan eller den nye Vinbar, eller besøgt vores Dagli’Brugs
eller Lagunen, hvor der altid er mennesker.
Det er dejligt at se det liv og møde de glade mennesker, der færdes i
vores by.
Men fordi der er så mange mennesker i byen ville det også være rart,
hvis vores Regionskommunes havnefolk ville anerkende, at der er nogle
mangler rundt omkring på havnen. Borgerforeningen sender jævnligt
opfordringer til at komme på havnen og udbedre nogle ting, der i værste
fald kan udvikle sig til ulykkestilfælde. Vi har i Lagunen problemer med
mørnet træværk og skruer, der stikker op, så man kan slå sig slemt. Vi
passer vildmarksbad og sauna på fuldstændig frivillig basis, og bruger
meget tid der til glæde for mange. Der er utallige børnefamilier og andre
badende, som benytter den lille strand og badebroen, og det ville være
forfærdeligt, hvis der skete et uheld. Men henvender vi os til kommunen
er det fuldstændig som at slå i en dyne. Der sker intet. Det kan vel ikke
være meningen, at det skal gå galt, før de kommer!
Det er dejligt, at der igen er kommet lidt gang i aktiviteterne i byen. I
sommerferien har Idrætsforeningen haft forskellige arrangementer for
børn med stor tilslutning. Flot, at der er nogle ildsjæle, som bruger deres
ferie på dette.
Borgerforeningen har haft vores årlige Arbejdsdag, og vi fik
træbehandlet vores bad og sauna, klippet og trimmet ved Medborgerhuset og fjernet ukrudt på Tejnepynten. Tusind tak til dem, der hjalp.
Sct. Hans aften måtte vi desværre aflyse igen i år, men Kildebakken
kom 70 mennesker og hjalp os med at brænde bålet af om formiddagen,
så vi ikke skulle køre det væk. Tak for det.
Tejn Borgerforening afholder årets Generalforsamling d. 26. august
kl. 20 på Restaurant Rø. Der er spisning inden og der vil være arrangeret
buskørsel. Se opslaget andet sted i bladet. Støt op om foreningen og
kom og hør, hvad der rører sig.
Ha en dejlig eftersommer og fortsæt med at holde afstand, som jeg
synes vi er så gode til. Pas godt på hinanden og jer selv.
BH
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Fællesspisning i Tejn Medborgerhus
Torsdag, d. 2. september 2021 kl. 18,00
Torsdag, d. 7. oktober 2021 kl. 18,00
Torsdag, d. 4. november 2021 kl.18,00
Pris: 75.00 kr. pr. person.
I skal selv medbringe drikkevarer.
Tilmelding til Bente Friis 14 dage før på 23 73 28 14

Søndagsmatine’ i Tejn Medborgerhus kl. 14.00
26. september kommer Elo Jacobsen og fortæller om Carl i åen og viser billeder
fra Tejn
24. oktober kommer Eilif Bendtsen og fortæller om hans tid i politiet gennem 32
år
21. november åbner Tejn Lokalarkiv dørene. Hvad vil du se?
Der er gratis kaffe og kage til alle, men der er mulighed for at give et bidrag til
Medborgerhuset. Alle er velkomne.

Generalforsamling i Tejn Borgerforening
Torsdag, d. 26. august i Restaurant Rø.

KL. 17.30 Bus afgår fra Medborgerhuset
Kl. 18.00 Fællesspisning. Pris 75 kr. pr. person
for mad og drikkelse. Tilmelding er bindende.
Kl. 20.00 Generalforsamling for medlemmer af Tejn Borgerforening –
husk at betale inden, og medbring kvittering.
KL. 22.00 Bus afgår til Tejn
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være formanden,
Brita Hansen, i hænde senest 8 dage før.
Tilmelding til spisning er nødvendig. Man kan maile eller ringe til Brita
Hansen, tlf. 61 28 16 70 formand@tejnborgerforening.dk senest 21. august.
Gyldigt Corona-pas skal kunne forevises.
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TEJN BIBLIOTEK og Tejn Lokalhistoriske
Forening i Medborgerhuset.
Vi er i Medborgerhuset hver tirsdag fra kl. 18,30 til kl. 21,00. Har nogen lyst
til at komme og kigge eller har nogle sager der vedrører Tejn, er I meget
velkomne.
Har du spørgsmål til Arkivet kan du ringe til Michael på 2331 6633
Du kan følge Arkivet på Facebook gruppen: Tejn lokalhistoriske Arkiv
Samtidig er der åbent for lån af bøger.
Indgangen er bag på huset.

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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Sport i Tejn IF efterår & vinter 2021/22
Gymnastik
Herkules 18+
Onsdag 19.00 – 20.30. Start 8. september
Store Bolde 18+ Onsdag 17.00 – 18.30. Start 8. september
CrossGym
Mandag & torsdag kl. 17.00 – 18.00. Start 6. september
Senior Gymnastik Onsdag 09.30 – 11.00. Start 8. september
MediYoga
Mandag 12.30 – 13.45. Start 13. september
Indoor Cycling Mandag & torsdag kl. 18.00 – 19.00, fredag kl. 17.00-18.00, søndag
kl. 9.00-10.00 Start 1. september
Bordtennis
Bordtennis + 60 Mandag & torsdag kl. 10.00 - 12.00. Er startet
Senior
Mandag & torsdag kl. 19.00 - 21.00. Start 16. august
Fodbold
Herrefodbold
Mandag kl. 18.30 - 20.00. Er startet
Damefodbold
Torsdag kl. 17.00-18.00. Er startet
For børn
Springlopper 0.-6. kl. Tirsdag 16.30 – 17.30. Start 14. september
Spring ekstra
Tirsdag 17.30 – 18.00. Start 14. september
Små poder 0-8 år Lørdag kl. 10.00 - 11.00 Start 25. september
Fodbold udendørs 4-9 år Lørdag kl. 11.00 - 12.00 Start 14. august
Løb
Onsdag kl. 17.00 fra klubhuset og lørdag kl. 13.30 fra shelters ved
Hammersø
Badminton
Tirsdag kl. 19.00 – 20.30 & fredag kl. 15.30 – 17.00. Start 7/9
Fitness
Fitness +60
Tirsdag kl. 9.00 - 12.00. Start 1/9. Med instruktør kl. 9.00-10.00
Fitness Alle dage (undtagen mandag mellem 12.30-14.00 og onsdag 17.00-20.30)
Petanque
Onsdag kl. 14.15 og lørdag kl. 13. Er startet
Vandpolo
Torsdag kl. 19.00 – 20.00 i Gudhjem Svømmehal. Start september
Familiesvømning Mandag kl. 19.00 - 20.00 i Gudhjem Svømmehal. Start oktober
Naturtræning
Tirsdag kl. 14.30 – 15.30. Er startet (ved Hotel Abildgaards p-plads i
Sandkås)
Skov- og strandtræning Onsdag kl. 14.30-15.30. Start 8. september (ved Hotel
Abildgaards p-plads i Sandkås)
Læs mere om de forskellige aktiviteter på www.tejnif.dk

www.tejnif.dk
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Tejn I F’s julemesse i Nordbornholms Idrætscenter
(Nordlandshallen)

Aflyst.
Fra Tejn-Olsker Pensionistforening.
Håber i har haft en god sommer.
Vi starter op med et nyt program, onsdag d. 15. September kl. 13.30 med
Kødbanko, derefter onsdag d.29. september kl. 13.00 med picnic (hjemme).
Kig i programmet og se om der er noget der fanger jeres interesse, så kom
og vær en del af vores fællesskab.

Vel mødt. Formand Stella Nielsen, 21181842 . Maja Jørgensen, 50800057

Go’Motion
Go' Motion starter igen tirsdag d. 14. september kl. 10 - 11.
Vi mødes i Mulighedernes Hus, hvor der er plads til os alle og ingen restriktioner,
og derfor ingen undskyldning for ikke at komme i gang.
Glæder mig til at se jer igen.
Mange hilsner Annemarie

Menighedsrådet Olsker Sogn
2021 blev et nyt år præget af Corona, hvorfor der er konfirmationer i August
måned.
Gudstjenesterne er efterhånden ved at nærme sig det mere normale, selv om de
skærpede hygiejneregler naturligvis overholdes.
Søndag den 15. August er der igen Familie- og Friluftsgudstjeneste kl. 10.30 i
Præstegårdshaven for både ung og gammel.
Høstgudstjenesten er i år Søndag den 26. September kl. 10.30 i Tejn.
Hvor og hvornår der er gudstjeneste kan ses i Bornholms Tidende eller deres
reklameavis samt på Sogn.dk, hvor man søger Olsker Sogn.
Menighedsrådet.
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Kreativ mandag i Tejn Medborgerhus.
Så starter vi endelig op igen.
Find jeres håndarbejde frem og mød op.
Vi starter aftenhold, mandag d. 20. september kl. 18.30 – 21.30
Eftermiddagshold, mandag d. 27. september kl. 13.30 – 16.30.
Alle er velkomne – kom glad.
Kirsten og Lea, tlf. 25300124

TIF’s Venner
Grillaften, tirsdag d. 17. august kl. 18
i klubhuset.
Vi tænder grillen og du/I medbringer selv den mad du/I vil spise.
Drikkevarer kan du købe til meget hyggelige priser.
Giv meget gerne en tilbagemelding, om du kan komme til grillaftenen,
på henningoglone@gmail.com

Mågeplage!
En del beboere i Tejn føler sig generet af alle de måger der er i byen.
De ødelægger skraldeposer med et forfærdeligt svineri til følge, og de klatter og
larmer overalt.
Man observerer, at flere fodrer mågerne, og det er ikke hensigtsmæssigt!
Så STOP MÅGEFODRING!

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 opdatere og sætte nye informationer på vores
hjemmeside. Klik på linket til webmaster.
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OPSLAGSTAVLEN
AUGUST
15. Familie- og friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven i Olsker
17. TIF’s venner grillaften
26. Tejn Borgerforenings Generalforsamling i Restaurant Rø

SEPTEMBER
2. Fællesspisning
26. Søndagsmatine med Elo Jacobsen

OKTOBER
7. Fællesspisning
24. Søndagsmatine med Eilif Bendtsen

NOVEMBER
4. Fællesspisning
Tejn Borgerforenings kontonummer er: 1551 6 112 218, mobile Pay 61241
Husk navn og adresse ved henvendelse.
Lokalhistorisk Arkiv:
Michael Thunberg, 23316633, 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, Pileløkken 5, Allinge
Vera Arvidsen, Smedeløkken 16
Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123,
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
Majbritt Nordmaj, Tejnvej 54
Alf Isaksen

61281670 formand@tejnborgerforening.dk
56480258 finnerikpedersen@godmail.dk
23732814 bentefriis28@gmail.com
51943131 veraivar@hotmail.com
29721933 udlejer@tejnborgerforening.dk
30209413 lktejn@gmail.com
22772977 majbritt.nordmaj@gmail.com

