
Klaus Elleby Larsen

Klaus er blevet valgt til årets ildsjælepris, på grund af sit store engagement i lokalområdet.

Selv om han endnu ikke har bosat sig her, føler vi i Tejn, at han gør alt, for at vi har det godt, og at 
Dagli’Brugsen leverer et godt produkt.

Klaus gør meget for at promovere Bornholmske produkter og har lanceret en ny Svaneke Trolling øl, som 
han håber bliver et samlerobjekt, da der udkommer en ny hvert år.

Alle er glade og smilende og meget servicemindede i Brugsen, og jeg har indtryk af, at lokalsamfundet 
bakker op om vores Brugs. Der er kunder i butikken på alle tidspunkter af dagen, og det hænder ret ofte, at 
der er gang i to kasser, så vi ikke skal stå i kø alt for længe.

Det er absolut Klaus’ fortjeneste, at vi føler os velkomne, og vi kan mærke den positive ånd, der hersker i 
butikken.

Klaus har sat gang i en SMS service, så vi altid ved,. Hvornår der er gode tilbud at hente. I december havde 
vi vores egen julekalender, så vi blev nødsaget til at komme i Brugsen hver dag, for at udnytte de gode 
tilbud. Der bliver også adviseret på facebook-siden Tejnestiften, hvis der foregår noget specielt, som 
kanelsneglebagning, konkurrencer, prøvesmagning af Bornholmske produkter eller andet. 

Under trollingugen er der åbent nærmest i døgndrift og i 2015 var der musik og dans mellem hylderne. 

Nogle gange går Klaus totalt amok i små videoer, som da der var valg og vi skulle komme og købe valgflæsk 
eller da han for nylig hældte en masse jord ud af hovedet, som så sælges i poser, der står udenfor Brugsen.

I juni sidste år spurgte vi Klaus om han havde mod på at være vores Sct. Hans taler, og det sagde han hurtigt 
ja til. Det var en fin tale, hvor han roste Tejn og byens beboere, og mente, at vi godt kunne være lidt 
selvfede, fordi vi er så seje i Tejn. Det kan jeg kun give ham ret i.

Kære Klaus. Hjertelig tillykke med valget som årets Ildsjæl. Vi håber, vi kan komme til at give dig en 
velkomstpakke, på et tidspunkt. 


