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Formanden har ordet:
Trollingfeberen er igen over os i Tejn. Alle der kan afse et par timer møder op og hjælper 
med madtilberedning og salg. Der er et fantastisk liv på havnen, og markedsdag, MGP og 
Bornholms længste kagebord lokker resten af Bornholm til Tejn. Det giver trafikale 
problemer og kaos overalt, men viser også, at vi kan det der i Tejn! Erhvervsliv, 
forretninger og hele Tejns befolkning støtter op om arrangementet. Vi håber, vores 
besøgende får lyst til at komme igen.
Det har ikke været svært at skaffe hjælpere, og vi er utroligt taknemmelige for al den 
hjælp, vi får. Tusind tak for det, det gør mig stolt over at bo i Tejn. Vi rykker!!
Tejn Medborgerhus har fundet sin plads i lokalsamfundet og bliver flittigt brugt til de 
faste brugere og forskellige arrangementer. Vi mangler stadig en del ting, men håber på 
god udlejning, så vi kan få indrettet os optimalt.
Tejn Borgerforening afholdt sin generalforsamling der i marts. 60 personer havde meldt 
til møde, spisning og konkurrence. 
Vi startede med at få overdraget to store fotografier fra Tejn Havn af Den Danske Bank. 
De har hængt i bygningen dengang det var Tejn Bank, der huserede der. Det er 
stemningsbilleder fra dengang, der var sildekoner og træbåde i den ”gamle” havn.  
På generalforsamlingen lykkedes det os at blive en fuldtallig bestyrelse. Nye medlemmer 
blev Birthe Madsen og Kaj Anderberg, som vi ønsker velkommen. Som suppleanter blev 
valgt Lise Nielsen og Alice Mogensen. 
Vi havde en dejlig aften med god mad og hyggeligt samvær. Pressedækningen var obtimal, 
så de fleste har læst formandens beretning i avisen.
Efter forslag fra et medlem blev der oprettet en velkomst-kommite, som skal byde nye 
borgere i Tejn velkomne. De vil få besøg og få overrakt en lokal velkomstfolder, som er 
under udarbejdelse, sidste nummer af Tejnestiften, Bornholms Velkomstfolder og en lille 
gave. Vi håber, I alle vil være behjælpelige med at oplyse, hvis der kommer nye naboer 
eller I hører, om nogen, der er flyttet til byen. Ring til Brita 56481670, Anne Marie Sonne-
Pedersen 56481960, Githa Larsen 56480950 eller Berit Hjort Hansen 56481302. 
Havet har været så ”venligt” at igen i år smide en masse sten op på Tejnepynten. Dem 
forsøger vi at fjerne på vores Stensamlingsdag d. 6. juni fra kl. 10 - 12, hvorefter 
Borgerforeningen byder på grillede pølser og brød. Vi håber, rigtig mange vil hjælpe os 
med at fjerne dem, så kommunens folk kan komme til at slå græsset. Tejnepynten bliver 
besøgt af mange cykelturister og sejlere, så vi ser gerne, at den tager sig præsentabel ud.
Sct. Hans festen er som altid d. 23. juni, hvor man kan komme og spise sin medbragte 
mad, deltage i Fakkeltoget, synge Midsommervisen og høre Jens Ole Fassel holde båltalen.
17. juli er det så tid til Fair Trade Koncert ved Hammershus, hvor ca. 200 fra Tejn var 
involverede sidste år. 
Repræsentantskabet afholder et Borgermøde d. 26. maj, hvor vi skal finde ud af, hvad 
vi kan gøre for at Tejn blive mere synlig i femtiden.
Jeg vil slutte med endnu en gang at opfordre til, at man ikke smider sit haveaffald på 
Pynten. Vi kan ikke magte så stort et bål, som vi fik sidste år, da vi i år skal sørge for at 
slukke det helt, inden vi forlader det. Det kan også være farligt for omgivelserne, hvis 
vinden er forkert. Så lad være med at bruge Tejnepynten som losseplads! - Bofa har 
længe åbent, og ligger ikke så langt væk. 
Ha’ en rigtig god sommer og pas på solens stærke stråler.         Brita Hansen.
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BÅL PÅ TEJNEPYNTEN.
Det er lykkedes os, at få opmagasineret kvas
til et helt bål, så vi ikke skal bekymre os om 
vi nu får skaffet noget der kan brænde, for 

                meget eller for lidt. 
 Så …. Vi vil gerne have os frabedt at man lægger

grenaffald m.m. på Tejnepynten i år. Det er så besværligt at 
fjerne, så vær venlige at køre direkte til Bofa i Olsker!

Stensamling på Tejnepynten.
Igen i år skal vi rydde sten på Tejnepynten, så græsset kan blive slået. 
Hvis vi møder talstærkt frem, går arbejdet meget nemmere.
Så mød frem på pynten LØRDAG, D. 6. juni Kl. 10-12.
Medbring evt. spande, river, trillebør og arbejdshandsker.

Efter veludført arbejde er Tejn Borgerforening 
vært ved Et par grillede pølser og lidt drikkelse.

  Skt. Hans fest i Tejn.
     Tirsdag, d. 23. juni 2009. 

Bålet tændes kl. 21.00 på Tejnepynten.

Kl. 18.00 vil grillerne være tændt, så medbring grill-maden, så vi kan 
hygge os sammen inden bålet. 
Kl. 20.30 starter fakkeltoget fra P-pladsen ved Fredriks Delikatesse på 
Havnevej, anført af et norsk skoleorkester. Et andet orkester vil i 
mellemtiden underholde på Tejnepynten .
Kl. 21.00   Båltale v. Jens Ole Fassel.
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. æbleskiver, kaffe, 
vin, øl og vand.

Arrangør: Tejn Borgerforening
3



TIF’s Venner

Nattergaleaften
Torsdag den 28. maj kl. 18.30.

 
Vi mødes på p-pladsen ved Tejn havnekontor. Herfra kører vi i samlet flok ud for at gå en 
tur og lytte efter nattergalen. 
 
Lad dig ikke stoppe af at du ingen bil har, vi finder ud af det - men husk kaffekurven

                                                                                                                   

      

      TIF – Globe Trade  ( Hammershus støttekoncert )

Tejn Idrætsforening har igen i år fået mulighed for at være med i afviklingen af 
støttekoncerten på Hammerhus  ”Trade and Aid” der afholdes fredag den 17. 
juli.

Vi behøver mange hjælpere, og vi håber på lokalbefolkningen i Tejns 
velvillighed og opbakning til vores deltagelse i dette arrangement.
I vil i nær fremtid blive kontaktet angående hjælp, men i første omgang, 
reserver allerede nu datoen der er fredag den 17. juli.

SOMMERTILBUD:

Petanque.
Vi spiller på grusbanen ved klubhuset 
hver Onsdag, kl. 18.30 og Lørdag, kl. 13.00.
I juni og juli er lørdagsspillet på Tejnepynten.
Vinspil første lørdag i måneden.
Alle er velkomne.

Mange hilsner

Jan Kjersgaard 56445099.
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Tejn Medborgerhus.

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

For faste brugere til møder m.m. 100 kr. pr. gang
(mere end en gang om året)
Til kaffe-selskaber 200 kr.
Til fester 500 kr. + 300 kr. i depositum
Rengøring, hvis I ikke selv orker det, koster 300 kr.

Henvendelse om leje til Anita Nielsen, Bohnebakken 10
Tlf. 29 65 16 23 mellem 18.30 og 20.00.
Det er stadig muligt at støtte vores Medborgerhus økonomisk. (ønskesedlen
er stadig lang). Vi har fået nyt kontonummer i Den danske Bank:
reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181

MEDLEMSKAB AF TEJN BORGERFORENING.

Med dette blad, som bliver husstandsomdelt i Tejn, er vedlagt et 
girokort med kontingentbetaling til Tejn Borgerforening for 2009. 
På Generalforsamlingen blev kontingentet fastsat til 100 kr. pr. husstand 
for et år.
Pengene kan indbetales på girokortet, men hvis man vil spare gebyret 
er man velkommen til at betale direkte til kassereren, Bente Friis eller til 
formanden Brita Hansen. 
Til de husstande, som ikke er medlemmer, har vi tilladt os at vedlægge
et tomt girokort i håb om, at man skulle ønske at støtte foreningens 
arbejde med et medlemskab.
Kontingentpengene bliver bl. a. brugt til de forskellige arrangementer, 
Borgerforeningen står for. Juletræstændingen, Sct. Hans, Trolling og 
Stensamling.

Tejnestiften på mail.?.I disse computer- og miljørigtige tider, vil vi 
indføre en mailgruppe, hvor man ved at opgive sin mailadresse, kan modtage Tejnestiftens 4 
årlige udgivelser direkte i sin mail-box. 
Send en mail til brita.hansen@get2net.dk om dette, og bladet bliver sendt, så snart, det er 
færdig-redigeret.
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Repræsentantskabet i Tejn.

Repræsentsskabet afholder BORGERMØDE 26. maj kl. 18.30 i Tejn 
Medborgerhus

MØDE OM AT UDVIKLE TEJN FOR FREMTIDEN

Du er meget velkommen til at møde op i det nye Medborgerhus sammen 
med mange borgere i Tejn, for at foreslå og diskutere ideer til, hvordan vi 
sammen kan udvikle Tejn og Tejn Havn for en fælles fremtid. Der er så 
mange spænende ideer, som farer rundt i luften, og vi i Repræsentantskabet 
vil sammen med Tejn Borgerforening, tage initiativ til, at vi alle får 
mulighed at præsentere og diskutere ideer og muligheder for at udvikle Tejn 
både på kort og lang sigt.

Mødet skulle gerne resultere i, at vi tager beslutning om et antal ideer som vi 
alle sammen arbejder videre med. Når vi har besluttet, hvilke ideer vi går 
videre med, organiserer vi os i nogle arbejdsgrupper, som så arbejder videre 
med sagerne.

Tejn by er en by med stort potentiale for alle, og jeg ser med spænding frem 
til, hvordan vi sammen kan tage nogle initiativer til at udvikle det potentiale.

 Der serveres kaffe og kage, øl og vin.

VISIONER:

  Tejn er i 2012 en levende by året rundt.
 I Tejn skaber borgerne, erhvervslivet nye mangfoldige løsninger 

baseret på, og i respekt for, områdets helt særlige placering og unikke 
naturlige miljø, bærerdygtig helhedsudvikling til gavn for borgerne i alle 
aldre, erhvervslivet og besøgende. 

IDE-BANK
 Ide-katalog
 Ønsker fra borgere
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Tejn forr i tider.
DRAMA PÅ HAVET.
I 1972 var fiskeskipper Børge Larsen på laksefiskeri med sin kutter Windy 
Luck omkring Gotland. Det var sæsonens første tur for den 4 mand store 
besætning, Børge og Arne Larsen, Orla Jensen og Hasse Thorsen. 34 km. fra 
Gotland sejlede en 50 årig kraftig mand i en speedbåd hen foran Windy Luck 
og påkaldte sig deres opmærksomhed. Han var mørklødet, sorthåret og 
meget forkommen. 
Om bord fik den fremmede kaffe og et par stykker franskbrød. Han rystede 
og virkede meget bange. På gebrokkent tysk og engelsk forklarede han, at 
han kom fra enten Letland eller Estland for at søge politisk asyl i Sverige, 
men han havde ikke benzin nok til at komme i land. 
Efter maden var han ved at falde i søvn, og han fik det våde tøj af og blev 
lagt i en køje. Speedbåden, som han havde stjålet, blev spændt efter 
fiskerbåden, og så gik det mod Runehamn på Gotland, hvor russeren skulle 
sættes i land.
Pludselig kom et krigsskib til syne mod kutteren. Det var et russisk 
kystbevogtningsskib, som sejlede op på siden af Windy Luck. Kaptajnen på 
krigsskibet råbte noget i en megafon, men kutteren fortsatte mod Gotland. Så 
sejlede krigsskibet ind foran og en bemandet maskinkanon pegede direkte på 
besætningen. Da der blev peget på speedbåden gik Børge Larsen agter for at 
løsne trossen til båden, men det var ikke den, de var ude efter.
I det samme satte det russiske marinefartøj en båd i vandet med 4 
besætningsmedlemmer, og mens de sejlede hen mod Windy Luch gik Børge 
ned i kahytten og fortalte flygtningen, at de var efter ham. Han ville gerne 
skjule sig et sted, men han var en kraftig mand, så det var umuligt at finde et 
sted til ham. 
To mand fra krigsskibet kom ombord, og undersøgte kutteren. Arne prøvede 
at spærre for dem, men blev viftet væk med revolvere. I kahytten fandt de 
flygtningen og spurgte om, hvem han var. Arne fortalte, at det var et 
besætningsmedlem og lod i øvrigt, som om han ikke forstod deres gebrokne 
sprog.
Da der blev råbt fra speedbåden, gik de to mænd fra krigsskibet op på 
dækket. De andre havde fundet flygtningens pas i båden og spillet var ude. 
Så trak russerne igen deres pistoler og hentede flygtningen op på dækket. 
Han så helt fortabt ud, og klædte sig på. Så blev han trukket over til båden, 
som sejlede ham til krigsskibet. Om bord blev han ført væk og kort efter 
sejlede krigsskibet af sted for fuld kraft. De havde nu speedbåden på slæb.
Børge og Arne Larsen var noget betænkelige ved at gå på havet i tiden efter 
denne oplevelse.
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Opslagstavlen:

Vigtige datoer:    26. maj kl. 18.30. Visionsmøde i Tejn Medborgerhus

28. maj kl. 18.30. TIF’s venners Nattergaletur

             6. juni kl. 10 Stensamling på Tejnepynten

            23. juni         Sct. Hans Fest på Tejnepynten

            17. juli          Støttekoncert på Hammershus

            1. august Deadline for næste blad

Tejnestiften udkommer 4 gange om året:
Midt i februar, maj, august og november.
Stof til bladet skal sendes til Brita Hansen senest den 1. i måneden.
E-mail adresse: brita.hansen@get2net.dk

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand    Brita Hansen, Lærkeløkken 6             56481670 brita.hansen@get2net.dk
Næstformand   Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21      56481890 pmg@paradis.dk 
Kasserer    Bente Friis, Tejnvej 79             56480809 bsf@friis.mail.dk
Best. Medlem  Fredrik Romberg, Ndr. Strandvej 10             48319640 romberg@mail.dk

   Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39             56480544
   Kaj Anderberg, Sdr. Strandvej 63             44483030 anderberg@adslhome.dk

Sekretær    Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C             56445062              lise.kristiansen@privat.dk
Suppleant    Lise Nielsen, Åløkken 2

   Alice Mogensen, Strædet 3
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