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Formanden har ordet:
Det er svært at tage sig sammen og sætte sig til computeren inden døre, i dette
skønne forårsvejr. Alting gror og blomstrer så det er en fryd. Jeg får ligefrem
lyst til at arbejde i min have, hvor ukrudtet også har overlevet den strenge
vinter.
For 14 dage siden var det påske og i år var den også begunstiget med strålende
sol og varme.
Hvordan kan det så være, at det lige skulle blive blæsende og koldt i ugen efter
påske, hvor årets store begivenhed i Tejn skulle finde sted. Trollingmaster
Bornholm 2011 havde succes-tilmelding af både i år. Alt var sat i stilling til et
brag af en fest. Godt 600 fiskere mødte frem og skabte masser af liv på havnen,
100 glade Tejne-boere havde meldt sig som hjælpere, musik, mad, kager var
klar, men.. her er det så noget går galt! På grund af vindforholdene måtte
fiskerne blive i havn både torsdag og fredag, nogle kom endog ikke ud onsdag.
Det bevirkede et manglende salg af mad på havnen, som igen medfører en
mindre indtjening til Tejn Idrætsforening. Renoveringen af klubhuset og
rejsetilskud til ungdomsholdene bliver sat lidt i bero, men Trollingtræffet giver
dog et pænt overskud, så mon ikke det går.
Heldigvis gik lørdagen rigtig godt med masser af laks og folk på havnen.
Sammenholdet og hyggen blandt hjælperne kan ingen tage fra os, og det er
skønt at opleve den kampgejst, der er. Det var glædeligt at se, at en del nye
mennesker havde sagt ja til en vagt under stævnet.
Nogle fiskere har i deres tilbagemeldinger haft mere ondt af os og vores
manglende indtjening end af deres egne begrænsede fiskemuligheder. Alle
melder tilbage, at de glæder sig til at komme tilbage næste år.
-Om der bliver et Trollingstævne næste år, er TV2 ved at overveje i øjeblikket,
og vi glæder os til at høre resultaterne af deres overvejelser. Et er sikkert, bliver
der et træf næste år, så er vi klar!
I Tejn Borgerforening har vi arbejdet videre med nogle af de ting, der kom op
på årets generalforsamling i marts. Vi håber på at kunne indkalde en
arbejdsgruppe omkring et læhegn/omklædningsrum ved Falkebroen i løbet af
sommeren. Efter endnu et møde med folk fra Teknik og Miljø, er der kommet
gang i brobyggeriet på Sandkås Strand og der bliver udarbejdet en
langtidsplan for stien langs stranden.
På mødet for tilflyttere til Tejn kunne vi rigtig opleve, hvor mange alsidige
tilbud Tejn har. Der er ingen grund til at sidde hjemme og kede sig.
Jeg håber, vi ses til Stensamlingen på Tejnepynten den 29. maj og igen til
Sct. Hansfest 23. juni.
God sommer.
Brita Hansen
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Nyt fra Tejn Borgerforening.
Udstilling i Tejn Medborgerhus.
Vi i Borgerforeningen arbejder på at udfylde den døde tid i sommer med
hensyn til udlejning i Tejn Medborgerhus, ved at invitere kunstnere fra
lokalområdet til at udstille deres værker i huset den første uge i juli. Vi har haft
kontakt til flere, der stiller sig meget positive til projektet, så vi glæder os til at
vise, hvad Tejn formår – kunstnerisk.
Der vil blive udstilling af keramik, billeder, glas og måske smykker og
skulpturer af træ.
Åbningstider vil blive annonceret senere.

Velkomst-kommiteen.
Der kommer ind imellem nogen og fortæller, at nu har de snakket med en, som er flyttet til
byen, og de er altså ikke blevet budt velkommen. –og hvorfor har vi så ikke været der??
Det kræver, at vi får at vide, når der kommer nye beboere i Tejn!
Husk at melde til Velkomst-kommiteen, hvis I hører eller ser nogle nye i gadebilledet.
Ring til Annemarie Sonne- Pedersen på 56 48 19 60.

BÅL PÅ TEJNEPYNTEN.
Der er opsat markeringsbånd,
hvor man er meget velkommen til at lægge
materiale til vores Sct. Hans bål.
Det skal være tørt og godt bålkvas – ikke grønne
grene og store skryner. Vi håber, I vil hjælpe til med at lægge
det op til et bål og blive indenfor markeringen.

Tejn Lokalhistoriske Arkiv.
Den første onsdag i hver måner er det muligt at møde de mennesker, der
forsøger at arkivere Tejns fortid. Kom med billeder og historier, eller fordyb
dig i de ting, der findes i arkivet.
Evt. kontakt til Michael Thunberg tlf. 23316633 eller Lise Kristiansen
56445062.

Åbent Bibliotek.
Biblioteket i Tejn Medborgerhus har fået nye bøger og video’er.
Der er åbent den sidste mandag i måneden fra 16 – 19.
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Stensamling på Tejnepynten.
Igen i år skal vi rydde sten på Tejnepynten. Havet har beriget os
med en masse arbejde.
Vi har også meldt os til strandrensning fra Sandkås til Tejn,
og her har vi allieret os med 8. klasse fra Kongeskærskolen,
som vil komme og hjælpe. Så tjener de lidt til deres skolerejse.
Hvis vi møder talstærkt frem, går arbejdet meget nemmere.
Så mød frem på pynten LØRDAG, d. 4. 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.
Torsdag, d. 23. juni 2011.
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 Karamelkompagniet på
Havnevej, anført af et norsk skoleorkester.
Kl. 21.00 Båltale ved Lars Kærulf Møller, Bornholms Kunstmuseum
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. æbleskiver, kaffe,
vin, øl og vand.
Arrangør: Tejn Borgerforening

Deltagelse i Både Og - & Folkemødet?
Både Og er et projekt Center for Regionalforskning står for. Efter morgenmad
på havnen og lokalmøder, kan hver havn byde ind med et panel på 12 mand,
der skal drøfte havnens fremtidige struktur på nogle work-shops. Er der nogen
som har lyst til at Tejn havn skal deltage, hører jeg gerne fra jer.
Under Folkemødet i Allinge 15-17. juni kan hver by være med til at bygge
vores drømmescenarie for netop vores by. Her skal en gruppe på 6 sidde i
Nordlandshallen og diskutere og bygge. Det behøver ikke være de samme 6
hele tiden, men man kan indkalde ”eksperter”, hvis man ønsker det. Er der
nogen som har lyst at deltage i dette, så giv mig et praj.
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Stenbunkerne på havnearealet?
Murbrokker fra nedrivningen af Kjærenæs Filetfabrik i Allinge ligger stadig på
havnen og tager udsynet for forbipasserende og beboerne på Havnevej. Nu
skulle der dog være ved at komme skred i sti-byggeriet. Maskiner skulle ifølge
kommunen begynde opfyldningen her først i maj.
Det bliver spændende at følge, og vi glæder os til at kunne tage stien i brug.

Badebroen i Sandkås?
Her skulle der også ifølge kommunen være gang i tingene. Pillerne til den nye
bro er sat ned, og så kan det vel ikke vare længe, før broen bliver sat op, til
glæde for alle badeglade Tejne-boere og turister, der finder ned til denne
skønne plet.
Vi i Borgerforeningen forestiller os at skulle holde indvielse af den nye bro
med maner. Den røde snor skal klippes over, og der skal være
Beach party-stemning på stranden.

TIF’s Venner
Nattergaleaften
Tirsdag den 23. 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 til nattergalen.
Lad dig ikke stoppe af at du ingen bil har, vi finder ud af det – men husk
kaffekurven.
Vi har bestilt en naturvejleder til at fortælle os lidt på turen.
Pris for medlemmer 20 kr. og ikke-medlemmer kan deltage for 50 kr.
Nye venner kan henvende sig til formanden Preben Birk Hansen på 56481330.

TIF – Globe Trade
( Hammershus støttekoncert )
Tejn Idrætsforening deltager igen i år i afviklingen af støttekoncerten
på Hammerhus ”Trade and Aid” der afholdes fredag den 22. 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.
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Gymnastik.
Så er gymnastiksæsonen 2010-2011 forbi.
Vi har haft en god sæson med masser af gymnastik og oplevelser.
Fredag den 25. marts satte vi punktum med en kanon opvisning
iNordlandshallen.
Tak til alle gymnaster og især alle vores dygtige instruktører.
Til næste sæson mangler vi instruktører til følgende hold: Forældre/barn,
Juniorpigerne, Spring øvede og Pep og Step. Har du lyst til at tage et hold
eller kender du en, der måske skulle ringes til, så kontakt Mimi 56481857 eller
steenberg@dlgpost.dk.
MVH Gymnastikudvalget.

Loppemarked i TIF.

Tejn Idrætsforening forventer at afholde Loppemarked i løbet af
sommeren. Hvis I har nogle gode effekter stående, så gem dem til
husstandsindsamlingen i forbindelse med dette.
Vi er en meget aktiv forening og derfor er datoen for loppemarked ikke helt
fastlagt. Hold øje med www.tejnif.dk Så snart datoen er klar, så kommer
den på hjemmesiden.

ÅBENT-HUS KROCKET
d. 13.maj 2011 på banerne v/ Tejn klubhus
Vore instruktører underviser og vejleder i krocketspillet. I pausen giver vi
kaffe og kage. Vel mødt og på gensyn!
Venligst Bestyrelsen: Kell Andersen og Randi Gude(56482527)

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
Til kaffe-selskaber
300 kr.
Til fester
750 kr.
Rengøring koster 300 kr.
Henvendelse om leje til Anita Nielsen, Bohnebakken 10Tlf. 29 65 16 23 mellem 18.30 og
20.00, eller på mail bohnebakken@mail.dk
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Kontingent til Tejn Borgerforening.
På generalforsamlingen kom der et forslag om differentieret
betaling for enlige og par. Man kunne også forestille sig en model,
der hedder personligt medlemskab, så en i husstanden kunne være medlem og
den anden ikke. Vi har drøftet det i bestyrelsen, og blev enige om, at
fastholde det nuværende system, hvor man tilmelder sig som en husstand. De
100 kr. husstanden betaler om året bliver så differentieret, hvis man deltager
i fællesspisningen til generalforsamlingen, hvor hver person betaler 50 kr. Det
vil sige, at hvis man deltager i denne, har en enlig betalt 150 kr., mens et par
betaler 200 kr.
Vi har ikke hørt om tilfælde, hvor nogen har meldt sig ud, fordi det var for
dyrt, og da vi har den største medlemsprocent i forhold til indbyggertal i på
Bornholm, håber vi ikke det bliver et problem fremover.

Ny forretning i byen.
Der er igen kommet kager i vinduet hos Tejn Bageri. Det glæder os, at der er
nogen som vil tilfredsstille vores søde tand, og ønsker Rene og Sara held og
lykke med forretningen.

Tejn-Olsker Pensionistforening.
7. Juli er der Sommerstævne på Balka Strand. Tilmelding til Hanne senest 28.
juni på 56911143.
18. Juli holder Pensionistforeningen 60 års Jubilæum på Rø Selskabslokaler.
Tilmelding senest 15. juli.

Stor TAK til Falkebroens Venner.
Bedre sent end aldrig… Jeg har længe ønsket at sende en mega tak til de gode
mennesker, som sidste sommer sørgede for, at det blev mere sikkert at gå i
vandet ved Falkebroen. Der blev støbt og sat reb op, så man nemmere kommer
i vandet.
Tusind tak til sponsorer af materialer og til arbejderne.

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.m.h@gmail.com om dette, og bladet bliver sendt, så snart, det er
færdig-redigeret.
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Opslagstavlen:
Vigtige datoer:
23. maj kl. 18.30. TIF’s venners Nattergaletur
4. juni kl. 10 Strandrensning og Stensamling
15.-18.juni Folkemøde i Allinge
23. juni Sct. Hans Fest på Tejnepynten
7. juli Pensionistforeningens Sommerstævne
18. juli 60 års Jubilæum
22. 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.m.h@gmail.com

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best. Medlem

Suppleanter
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Brita Hansen, Lærkeløkken 6
Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21
Bente Friis, Tejnvej 79
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39
Kaj Anderberg, Sdr. Strandvej 63
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
Alice Mogensen
Lise Nielsen

56481670
56481890
56480809
47937374
56480544
44483030
47937374
56445062

brita.m.h@gmail.com
pmg@paradis.dk
bsf@friis.mail.dk
anneb.hegner@gmail.com
olskerpilegaard@privat.dk
anderberg@adslhome.dk
anneb.hegner@gmail.com
lise.kristiansen@privat.dk

