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Formanden har ordet:
2018 har været et begivenhedsrigt år i Tejn Borgerforening.
Vi havde blandt andet 25. års Jubilæum, og vi deltog i konkurrencen om
Bornholms mest fantastiske fællesskab. Vi vandt ikke konkurrencen, men
vi havde nogle gode dage, hvor fællesskabet stod sin prøve. Så i mine øjne
vandt vi på point, og vi kan godt finde på at gentage eventen med kaffe,
musik og dans på asfalten. Ligeledes bestod live-tv-udsendelsen i
Medborgerhuset. Det kan bruges i andre sammenhænge, hvis vi vil se en
vigtig sportsbegivenhed eller andet i fælleskab.
Vi har en forventning om, at 2019 bliver året, hvor der sker en udvikling
på havnen. Vi har mange gode projekter i støbeskeen, og også skaffet en
del penge til at udføre dem, men da havnen er kommunal, er det en lang og
sej kamp at få lov til at gå i gang. Vi håber, at der snart en nogen som ser,
at vi kan og vil noget med Tejn Havn.
Trollingtræf 2019 fra 24. til 27. april bliver stort! Tilmeldingerne
strømmede ind, så man måtte udvide deltagerantallet fra 270 til 320 både.
Derfor skal vi bruge ekstra hænder. Har du et par timer, du vil tilbringe
i en bod eller hjælpe til med teltopsætning og nedtagning, hører vi gerne
fra dig. Vores vagter er på højst 4 timer. Måske vil du hellere bage en
kage. Der bliver brug for alle. Se kontakt-telefonnumre her i bladet.
En succes historie for Tejn er de mange børnefamilier, der har bosat sig
her. Børnehuset i Tejn boomer, og har tæt på 40 børn i øjeblikket. Det er
helt fantastisk, og i Borgerforeningen kunne vi godt tænke os at fremme
nogle tiltag kun for de unge familier i byen, lave et rum for fællesskab for
dem. Det kunne være en månedlig aften i medborgerhuset, hvor man medbringer sin aftensmad, så man kan spise sammen. Det kunne være legestue
for hjemmegående på barsel. Vi er åbne for alle forslag, og vil støtte med
lokaler og hjælp. Vi vil fremføre disse og andre planer på et
Tilflytterarrangement d. 6. april, hvor repræsentanter fra de forskellige
foreninger i byen vil fortælle om deres arbejde. Dette arrangement bliver
for alle.
Det er blevet tid til kontingentindbetaling til Borgerforeningen. Mange
har allerede betalt de 100 kr. pr. husstand, det koster for et år, men vi håber
på at få hele byen med. I får ikke noget personligt girokort, men læs
nærmere om, hvordan I betaler her i bladet.
Jeg vil slutte med at opfordre alle medlemmer til at møde op til
Generalforsamlingen 21. marts.
Brita Hansen
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Fællesspisning
foregår i Tejn Medborgerhus kl. 18.00
Datoer i foråret:
Pris:
Tilmelding:

torsdag, d. 14. marts !!!OBS
torsdag, d. 4. april.
60 kr. for mad, kaffe, og småkager eller dessert.
Drikkevarer medbringes.
fra 14 dage før til Lise 30209413
Eller mail: lktejn@gmail.com

Tejn Datastue
Hver torsdag kl. 14.00 til 16.00 i Medborgerhuset.
Der er vejledere til at hjælpe og i dit tempo. Atmosfæren er hyggelig og
afslappet og man behøver ikke at være medlem af Borgerforeningen for at
deltage.
Kom og vær med - få mere styr på IT-verdens mysterier.
.Der er også hjælp til mobiltelefon og kamerabrug.
Mange hilsner og på gensyn Vejlederne.

Søndagsmatine’ i foråret.
Alle er velkomne. Der er gratis entre og der serveres kaffe og
kage.

Tejn Medborgerhus kl. 14.00.
Søndag, d. 24. februar kommer P.K.Rasmussen og fortæller om
feriedrengene fra København på Almegårds Kaserne.

Søndag, d. 17. marts kommer Erling Marcher og fortæller om Tejn Havns
udvidelser.

Biblioteket i Tejn Medborgerhus.
Biblioteket har åbent hver tirsdag fra kl. 9-12. Indgang bag
huset. Alle er velkomne. Ellers tager man bare nogle bøger
med hjem, når man alligevel besøger huset.
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Trollingtræf,
24. – 27. april 2019
Hvis du har lyst til at hjælpe et par timer, kan du henvende dig til flg.:
Telt og boder, opsætning og nedtagning BENT 29663066
Morgenmad
RANDI 56482527
Pølser
LAILA 29872251
Burgere og pommes frites
BRITA 61281670
Barvagt, aften
MARIANNE 21126604
Aftensmad-udlevering
BRITA 61281670
Alt andet og spørgsmål
MIMI 20221857, BRITA 61281670
Der er brug for mange hænder, så hvis du har et par timer til fællesskabet,
er vi meget taknemmelige.
Vi kvitterer med en lille fest for vores hjælpere d. 22. maj.
Spisning på havnen.
Der er mulighed for at invitere familien på aftensmad hver dag fra
onsdag til og med lørdag.
MENU:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

Chili con carne med flutes og salat. 50 kr.
Pestomarineret kalkunbryst m. bacon, flødestuvede kartofler, salat
Flæskesteg, kartofler, brun sovs, rødkål og salatbar
Kalvesteg som vildt, vildtsovs, ovnkartofler og salatbar
Dessert: chokolademousse
Helstegt svinemørbrad, champignonsovs,bagekartofler og salat

PRIS: Hovedret: 90 kr. pr. person
Dessert: 30 kr ( fredag)
Madbilletter kan købes på pladsen dagen før, eller samme morgen.
Der er også mulighed for burgere, sandwich, pommes frites eller
Pølser.
program.
Onsdag kl. 9 – 11 Brunch på havnen
kl. 12.00 og 12.10 Start på Trolling Master Bornholm
alle dage: 17.30 – 19.00 indvejning af fisk
19.30 Dagspræmie
Lørdag: Kl. 14.00 Kræmmermarked. Kom og køb og sælg.
Lørdag: Kl. 15.00 Bornholms længste kaffebord
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Årets julehus i Tejn 2018.
I

Julen 2018 valgte kommiteen huset på
Smedeløkken 51.

.
De modtog en lille erkendtlighed fra
Borgerforeningen. Tillykke og godt gået!

Ny nisse i byen.
Nogle af jer har nok bemærket vores nye nisse,
som har stået bag kanen i Rundkørslen hele december.
Den er skænket af Anni og Per Kjærholt.
Borgerforeningen takker mange gange.

Tejn Medborgerhus.
Hvis du ønsker at leje huset til et arrangement er priserne følgende:
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

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP.
Vanen tro samles der ind i Olsker/Tejn-sogn, når den store årlige landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp finder sted søndag d. 10. marts.
Hvis nogen kan afse tid denne søndag formiddag til at hjælpe her i vores
sogn med at samle penge ind til dette formål kan man møde op til
gudstjenesten i Tejn Kirke kl. 9.00 eller komme kl. 10.00. Det er Inger
Askov, der står for indsamlingen. Evt. henvendelse mobilnummer
61605648 og fastnet 56480687.
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Generalforsamling i Tejn Borgerforening
Torsdag, d. 21. marts i Tejn Medborgerhus.
Kl. 18.00 Fællesspisning. Pris 60 kr. pr. person
for mad og drikkelse. Tilmelding er bindende.
Kl. 19.30 Generalforsamling for medlemmer af Tejn Borgerforening –
husk at betale inden, og medbring kvittering.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være
formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før
Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og
nogle konkurrencer.
Tilmelding til spisning er nødvendig. Man kan maile eller ringe til Brita
Hansen, tlf. 61 28 16 70, eller formand@tejnborgerforening.dk senest
14. marts. Der er kun plads til 90 spisende, så først til mølle…

Er du vores nye bestyrelsesmedlem?
Hvis du kunne tænke dig at være med til at have indflydelse på
Borgerforeningens arbejde fremover, eller har lyst til at deltage i
planlægning, skrive ansøgninger, praktiske opgaver og aktiviteter, så
hører vi meget gerne fra dig.
Henvendelse inden generalforsamlingen til formanden.

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.

MEDLEMSKAB og KONTINGENTBETALING
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TIL TEJN BORGERFORENING.
Så er det tid til at betale kontingent for 2019.
Kontingentet er på 100 kr. pr. husstand.
Der kommer ikke noget girokort med navn på!
Der er forskellige valgmuligheder, for at komme til at betale.
1. Man kan overføre penge til vores konto på netbank eller posthus. Det
er på følgende konto: reg.nr. 1551 konto nr. 6 112 218.
Husk at opgive navn og adresse.
2. Mobile-pay. Overfør til nummer 61241 – og ja, det er rigtigt, at der
kun er 5 tal. Vi har fået et foreningsnummer. Husk navn og adresse.
3. Man kan betale kontant til kassereren Bente Friis eller formand Brita
Hansen. Adresser bag på bladet.
Kvittering skal medbringes på Generalforsamlingen, hvor man dog også
har en mulighed for at betale inden selve Generalforsamlingen.
Kontingentpengene bliver bl. a. brugt til de forskellige arrangementer,
Borgerforeningen står for. Juleudsmykning af byen / juletræstænding,
Juletræsfest, Sct. Hans fest og Stensamling.
Der ud over bruger vi blandt andet penge på vores Medborgerhus, vores
havnebad og hundelufterposer.

Tejn- Olsker Pensionistforening
Møderne foregår i Tejn Medborgerhus kl. 13.30, hvis ikke andet er nævnt.
Onsdag, d. 13. februar
Fastelavnshygge
Onsdag, d. 27. februar
Generalforsamling
Onsdag, d. 27. marts
Kødbanko
Onsdag, d. 24. april
Forårstur
Onsdag, d. 22. maj kl. 13.00
Buffet
Henvendelser kan ske til formanden Stella Nielsen på tlf. 2118 1842.
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DAGLI’BRUGSEN, TEJN:
Tøndeslagning, mandag, d. 4.marts kl. 10.00 udenfor forretningen.
Tre aldersklasser: små børn, større børn og voksne.
Tirsdag, d. 2. april. Årsmøde i Tejn Medborgerhus
Fredag, d. 12. april Go’ smag dag kl. 16 - 18
Fredag, d.26.april Smagsprøver og trollinghygge 15.00 – 17.00.

Olsker Menighedsråd
4. marts kl. 10.30

18. marts kl. 17.00

Fastelavnsgudstjeneste i Tejn Kirke
Frokost og tøndeslagning i
Medborgerhuset efterfølgende
Skærtorsdag i Tejn Kirke. Derefter
Påskemiddag i Medborgerhuset

STOL PÅ MOTION – MOTION PÅ STOL.
Brug kroppen og bevæg dig i stedet for at være inaktiv – også i en høj
alder. Den gavnlige effekt af fysisk aktivitet er så velunderbygget, at det
bare er om at komme i gang.
Vi mødes tirsdag formiddag fra kl. 10 - 11 i Tejn Medborgerhus, hvor vi
på hyggelig vis får pulsen op, sved på panden, en god latter og socialt
samvær.
Instruktør Annemarie Sonne-Pedersen 56 48 19 60
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Hjemmeside
Se alle vores aktiviteter på vores nye hjemmeside www.tejnif.dk

GENERALFORSAMLING I TEJN
IDRÆTSFORENING.
Søndag den 24. februar kl. 9.30 i klubhuset.
Mød frem og hør, hvad der rører sig i Tejn, og gør din mening gældende.
Der er frokost efter generalforsamlingen. Vel mødt

Kom til Bornholms første, største og fedeste Lan-Party East
fredag den 15. lørdag 16. og søndag 17. februar i Rønne Idrætshal
Er du vild med spille CS:GO, Fifa, Fortnite eller andet? Så er Lan-Party East helt
sikker noget for dig. Vi arranger et kæmpe lan-party og du er inviteret, bare du er
fyldt 13 år. Glæd dig til lækkert lys- og lydshow, turneringer med fede præmier og
selvfølgelig en masse gaming. Hop ind på vores hjemmeside for mere info og køb
din billet nu, før det er for sent. Begrænset antal pladser!www.lanpartyeast.dk
Har du spørgsmål så skriv til: kontakt@lanpartyeast.dk
Frivillige:
Vi mangler frivillige hjælpere til vores lan-party. Så hvis du har 4 timer eller mere
og gerne vil hjælpe os med at sælge mad/drikkevarer eller gå vagt i hallen, så skriv
til os hvornår du kan hjælpe. Der er både dag- aften eller nattevagter. Skriv
til: esport@tejnif.dk
Arrangør: Tejn IF Esport
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esport
Husk vi stadig træner to dage om ugen og du er meget velkommen!
Begyndertræning for alle over 9 år hver mandag fra kl. 17.30-20.30. Tirsdag fra kl.
17.30-20.30 for øvede på et højere og mere konkurrenceorienteret niveau.
Se mere på www.tejnif.dk under afdelingen esport
Spørgsmål? Skriv til esport@tejnif.dk
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Ordinær generalforsamling i Tejn Vandværk.
Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Ønsker du/I at deltage i
efterfølgende let traktement tilmelding på 20490908
eller mail: tv79steen@gmail.com senest 18.2.19

Velkomst til nye borgere i Tejn.
Tejn Borgerforenings Velkomstkommite er meget flittige med at
byde nye borgere velkomne til lokalområdet. Vi prøver at holde os
orienterede om hussalg og flytninger, men I må meget gerne
meddele, hvis der kommer nye beboere i nabohuset, eller i
området.
Hvis I oplever, at det pludselig er liv i et ellers tomt hus må I gerne
henvende jer til formanden eller Anne-Marie Sonne-Pedersen tlf.
56481960, mail: anne_sp@hotmail.com

www.tejnborgerforening.dk
Tejn Borgerforenings hjemmeside er til for at blive brugt. Jeg har indtryk af, at
mange ser på siden for at finde ud af, hvad der sker i byen.
MEN det kræver, at der er nogle, der skriver ind på siden, hvis man har et
arrangement eller lignende.
Send tekster og billeder til webmaster@tejnborgerforening.dk

Udlejning til Folkemødet.
hvis du har et par ledige værelser eller andet under Folkemødet i
uge 24, men endnu ikke er kommet over med at få det organiseret,
så er der oprettet en facebook-side af en af vores lokale unge
mænd.
Siden hedder folkemøde overnatning, og formidler kontakt mellem
lejer og udlejer.

Børn på Nordlandet er en anden Facebook-side, der er god
at se på for børnefamilier / bedsteforældre m.m. der gerne vil se,
hvad der rører sig i lokalområdet.
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Tejn Borgerforening indbyder til
TILFLYTTERDAG, d. 6. april kl. 14.00 – 16.00.
Her vil vi gerne se alle nye borgere i Tejn og omegn, og andre
interesserede, til en introduktion til, hvad der rører sig i
lokalområdet. De forskellige foreninger vil være til stede og
fortælle lidt om deres aktiviteter.
Vi opfordrer specielt vores nye børnefamilier til at deltage. Vi
kunne godt tænke os nogle samspisningsdage og legestue for
familier med børn.

BORNHOLMERMÅLENE.
Bornholms Kommune har bedt alle lokalområder om at komme med
fokuspunkter i forhold til de 8 Bornholmermål, som Visionen for
Bright Green Island gerne vil have os alle til at tage aktivt stilling til.
Målene skal føre Bornholm hen mod et bæredygtigt og klimavenligt
ø-samfund.
Bornholmermålene sigter mod:
1. Bornholm gør bæredygtighed til en god forretning
2. Bornholm fører regnskab med sin grønne omstilling
3. Bornholm vil til enhver tid være et forbillede som et
klimavenligt samfund
4. Bornholm kører grønt på land
5. Bornholm kobler bæredygtighed og boliger med kulturel
identitet
6. Bornholm er fyrtårn for bæredygtige danske fødevarer
7. Bornholm gør sin naturrigdom til en del af bundlinjen
8. Når jeg er på Bornholm, er jeg en del af Bright Green Island
I Tejn Borgerforening har vi drøftet det i bestyrelsen, og kommet
frem til at vi vil fokusere på at passe på vores natur, køre grønt,
sortere affald, fællesspisninger.
Vi ønsker at støtte de lokale fødevareproducenter og lokale
forretninger. Vi opfordrer til samkørsel og affaldssortering.
- Gå tur med pose, og få motion ved at bukke os efter
skrald. Pas på naturen!
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OPSLAGSTAVLEN
FEBRUAR
20. Generalforsamling Tejn Vandværk
24. Tejn Idrætsforenings Generalforsamling kl. 9.30
24. Søndagsmatine’: P. K. Rasmussen kl. 14
27. Pensionistforeningens Generalforsamling
MARTS
4. Tøndeslagning ved Brugsen
14. Fællesspisning
17. Søndagsmatine’: Erling Marcher
21. Tejn Borgerforenings Generalforsamling
APRIL
2. Dagli’Brugsens årsmøde
4. Fællesspisning
6. Tilflytterdag
24. Pensionistforeningens Forårstur

24. – 27. TROLLINGTRÆF PÅ HAVNEN
HUSK AT FLAGE I HELE BYEN!
Hjemmeside:
Peter Herstoft, web-master@tejnborgerforening.dk

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31
Udlejer: Kirsten Gehrke, 29721933, udlejer@tejnborgerforening.dk
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
61281670 formand@tejnborgerforening.dk
Finn Pedersen, Pærebakken 32
56480258 finnerikpedersen@godmail.dk
Bente Friis, Tejnvej 79
56480809 bentefriis28@gmail.com
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
30209413 lktejn@gmail.com
Vera Arvidsen, Smedeløkken 16
51943131 veraivar@hotmail.com
Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123
29721933 udlejer@tejnborgerforening.dk
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
30123748 anneb.hegner@gmail.com
Per Kjærholt, Skovløkken 23 og Alf Isaksen, Ndr. Strandvej 85

