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Formanden har ordet:
Den bornholmske sommer byder på lidt af hvert. Vi har oplevet både varme, blæst og
masser af regn. Det har ikke været nemt at forudsige vejret på øen, og meteorologerne har
absolut ikke været enige, hverken med hinanden eller vejrguden.
Men det er vel det skiftende vejr, der gør det spændende at bo på Bornholm. Vi bliver nødt
til at skynde os at nyde det, når vejret er godt og ellers finde alternative aktiviteter, når det
er skidt. Heldigvis byder øen på masser af muligheder for begge dele.
Tejn Borgerforening afholdt i juni vores årlige stensamling på Tejnepynten. Det var
rigtig godt besøgt, og i år fik vi 8. klasse fra Kongeskærskolen til at rydde strækningen fra
Sandkås til Tejn, så der også ser pænt ud. De fik lidt tilskud til skolerejsen og havde en
hyggelig dag.
Da badebroen i Sandkås stod færdig først i juni havde vi lovet at holde en lille fest på
stranden. Vi indkøbte palmer og blomsterkranse og dækkede op med farverige drinks og
snacks på stranden. Da vi og mange andre ikke var helt tilfredse med det endelige resultat
var vi ikke sikre på, om nogen ville møde frem til vores Beach-Party. Over 100 personer
mødte frem i det skønneste sommervejr og var med da Marianne Bentsen klippede
blomstersnoren over. En festlig eftermiddag.
Efterfølgende er nogle af vores kritikpunkter blevet udbedret, men ellers må vi nok leve
med den bro vi trods alt har fået.
Det er positivt at strandstien er forbedret, så man igen kan færdes der, og vi ser frem til, at
de beplantningsprojekter, der er i gang, holder på sandet i fremtiden.
Den nye trappe ved Lille Sandkås er også rigtig flot.
Sct. Hans aften i år blev en rigtig hyggelig aften med godt vejr. Mange Tejneboere havde
taget madkurven med og grillede på pladsen inden båltændingen. Lars Kjærulf holdt en
rigtig flot båltale, og vores norske skoleorkester gik i spidsen for fakkeltoget og afholdt en
lille koncert på pladsen.
Heksen var igen i år superflot, lavet af børn og voksne på Kildebakken.
Bålet var i år meget stort, men heldigvis var vejret med os, så det brændte rigtig flot.
Tejn Medborgerhus er ikke særlig meget udlejet i juli, så derfor besluttede vi i år, at
fylde huset med kunst i den første uge af juli. 11 kunstnere bosat i Tejn takkede ja til
vores tilbud om at udstille nogle af deres værker, og det blev en rigtig flot udstilling. Der
var åbent i 4 timer hver dag og udstillingen blev besøgt af knap 250 mennesker. Det synes
både vi og kunstnerne er flot.
Tejn Idrætsforening skaffede igen i år næsten 300 frivillige til at hjælpe til ved Fair-Trade
koncerten på Hammershus. I dagene før koncerten regnede det tæt, så det var med nogen
bæven, vi kiggede på vejret fredag morgen, men heldigvis var det flot og koncerten blev en
rigtig god oplevelse.
Mange sommerhilsner Brita Hansen

2

Søndags Matine’ og Bibliotek
i Tejn Medborgerhus.
Åbent bibliotek kl. 16 - 19: 31. august

Søndagsmatine’er kl. 14:

26. september
31. oktober
28. november
30. oktober Erik Grønvang Nielsen viser film
og fortæller om stenhuggerindustrien på Nord-Bornholm.

Lokalhistorisk Forening
Første Onsdag i hver måned mødes man i Medborgerhuset og kigger nyt
materiale igennem. Alle er velkomne.

Havnestien.
Havnestien fra Østersøparken, bag om ”Espersen og Salgsen” og ud til
isværket er ved at være færdig. Det er et stort stykke intreprenør –arbejde, der
er lavet, og resultatet skal nok blive flot. Vi glæder os til at se det endelige
resultat efter alle de dage med larm og støv.

TIF’s Venner
Ålegilde
Lørdag, d. 24. september kl. 18.00 i Klubhuset.
Tilmelding senest lørdag, d. 10. september til Gunhild Hansen,
56 48 20 35
eller Kenn-Erik Munk, 56 48 14 17.
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SVØMNING.
Start 30. september og derefter hver fredag, dog ikke i uge 42 (efterårsferie)
Tidspunkt fra kl. 19 til kl. 20.
Svømningen er stadig gratis for medlemmerne

T.I.F KROCKET
Vidste du, at vi spiller KROCKET i Tejn Idrætsforening, på de dejlige
baner ved Klubhuset.
Vi modtager stadig nye medlemmer!
Hvis det var noget for dig, så spiller vi:
MANDAG fra kl. 9.30 til ca. 11,30
TORSDAG fra
13,00 til ca. 16,00
På gensyn med venlig hilsen Randi Gude (formand)

Petanque.
Vi spiller på grusbanen ved klubhuset
hver Onsdag, kl. 18.30 og Lørdag, kl. 13.00.
Vinspil første lørdag i måneden.
Alle er velkomne.
Mange hilsner Jan Kjersgaard 56445099.

Loppemarked:
Endelig er det lykkes at finde en dato.
Søndag den 14. august kl. 11.00 – 14.00 på Tejn Stadion.
Der bliver afholdt aktion kl. 12.00
Vi har ikke rute hvor vi kører rundt og samle affekter sammen, men har
du/I ting stående, som I gerne vil af med, så er I velkommen til selv at
aflevere disse på Tejn Stadion, lørdag den 13. august mellem 9.00 og
13.00
Vel mødt
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GYMNASTIK 2011-2012
Så er programmet næsten på plads og ser på nuværende tidspunkt
sådan ud.
HOLD
Krudtuglerne
4-5 år
Trunterne
0-1 kl.
Tøserne
2-4 kl.
Vildbasserne
0-2 kl.
Spring -begyndere 3-6 kl.
Herkules
18+
Senior Gymnastik
Senior Gymnastik
Pilates
18+
Pilates
18+
Store bolde
18+
NYHED:
Zumba
18+
Spring –øvede

DAG OG TID
tirsdag 16.30-17.30
onsdag 15.45-16.45
onsdag 17.00-18.00
torsdag 16.45-17.45
torsdag 18.00-19.15
mandag 19.30-21.00
mandag 09.30-11.30
tirsdag 09.30-11.30
mandag 15.00-16.00
mandag 17.00-18.00
torsdag 17.00-18.00

STED
start 20/9 Kildebakken
start 21/9 Kongeskærskolen
start 21/9 Kildebakken
start 22/9 Kildebakken
start 22/9 Kildebakken
start 21/9 Kildebakken
start 3/10 Tejn Klubhus
start 4/10 Tejn Klubhus
start 3/10 Kongeskærskolen
start 3/10 Festsal på KB
start 22/9 Festsal på KB

tirsdag 19.30-21-00 start 20/9 Nordlandshallen
torsdag 17.15-18.45 start 22/9 Klemensker Skole

Vi har denne sæson lavet samarbejde med KIF omkring springhold for
øvede. Træningen starter i Klemensker og så er det planen, at vi efter
jul rykker til Kildebakken. Håber at I tager godt imod det og finder ud af
at køre sammen.
Vi mangler instruktør til 4 hold. Har du lyst til at prøve eller kender
du en der vil, så tøv ikke med at henvende dig:
Gymnastikmotion 18+ ??
Pep og Step
18+ ??
Forældre/Barn
0-4 år ??
Junior Piger
fra 5. kl.?
Der er en gratis prøvetime på alle hold, så ud af døren og prøv en
time.
På www.tejnif.dk kan du også se trænings tider og evt. ændringer.
Mange gymnastikhilsner
Mimi Steenberg
56481857 / 20221857
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STOLEMOTION I TEJN MEDBORGERHUS
Hver tirsdag formiddag kl. 10 - 11 er der Stolemotion – Motion på stol for
motionister i alle aldre.
Pulsen stiger, sved på panden, latter og socialt samvær. Kan man
ønske sig mere?
Start 27. september i Tejn Medborgerhus
Kontakt Annemarie Sonne-Pedersen 56 48 19 60

TEJN OLSKER PENSIONISTFORENING
Det foregår i Tejn Medborgerhus hver onsdag eftermiddag kl. 14.
Start på efteråret d. 7. september.
Nogle programpunkter:
7/9 Kødbanko
½½½½½
1/10 Det store bankospil på Kildebakken
19/10 Efterårstur, afgang fra Allinge 11.15
26/10 Guleærter (kl. 13.00)
9/11 Damernes butik viser vintertøj
Henvendelse til formand Hanne Bruun. Dalen 4
Eller kasserer Eli Kozuch, Mågevangen 1

Hvad står der om Tejn, hvis man søger på Inter-nettet??
Tejn er en havneby på det nordøstlige Bornholm med 1.013 indbyggere (2011) ca. 5 kilometer
sydøst for Allinge-Sandvig. Tejn, fiskerihavn 4 km SØ for Allinge på Bornholmsnordøstkyst; 1000
indb. (2004). Tejn fik i 1868 en havn og udviklede sig herefter fra et fiskerleje til en af øens

største og vigtigste fiskerihavne.
Tejn nævnes
1569
som Teding,
måske samme
ord som glda.
*thæthing'område
med gødning'.
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Til trods for at Tejn ikke er nogen stor by er havnen dog Bornholms tredjestørste
fiskerihavn, samt en af de mest moderne, hvilket også fortæller at fiskeriet har været byens
"sjæl" og drivkraft i mange år.
Den moderne havn giver i dag sports og lystsejlerne gode muligheder for kajplads og
proviantering selv midt i sommerens travlhed.Ligesom Allinge - Sandvig er også Tejn en
turist perle, hvor naturen skifter mellem flade sandstrande i Sandkås bugten og
klippekyster ved Tejn og Allinge. I Sandkås og Tejn findes der flere både store og små
hoteller, pensionater og restauranter samt lejrskoler (skolerejser) og røgerier.

TEJN HAVN: Havneområdet er blevet udvidet adskillige gange, og i dag findes
her bl.a. reparationsvirksomheder. Bybilledet præges af industrivirksomheder anlagt
siden 1960 i forbindelse med fiskeindustriens udvikling.
Tejn var administrationscentrum i Allinge-Gudhjem Kommune, der blev dannet i
1970 af sognene Gudhjem, Olsker, Rø, Østerlarsker og Østermarie samt den
tidligere købstadskommune Allinge-Sandvig. Kommunen blev i 2003 lagt sammen
med de øvrige bornholmske kommuner.
Tejn er en del af Olsker Sogn, men har egen kirke, Tejn Kirke.
Havnen er en af øens større fiskeri- og lystbådehavne med ca. 85
gæstepladser. Havnen kan anløbes dag og nat i al slags vejr og er absolut rolig at
have sit skib liggende i.
Tejn er også centrum for øens årlige trollingtræf. Havnen og Tejn kan tilbyde stort
set alt, hvad en gæstesejler kan få brug for af servicevirksomheder, bl.a. stor
bedding, værft, sejlmager, skibsudstyrsforretning mv. Tejn Havn er den havn, der
er tættest på Bornholms Kunstmuseum og den meget spændende Rø Golfbane.

Slæbebåd på red ved Tejn
15. juli 2011

13:12

Slæbebåden Vitus fra Rønne har på grund
af vinden, lagt sig i læ udfor Tejn under en
bugseropgave. Mange undrer sig over
lasten, der ser usædvanlig ud.
Bugserbåden Vitus fra Rønne har i denne
uge været nede for at hente halvfabrikata
af huse i træ i Tallinn, som skal bugseres
videre til Roervik i Norge.
Under bugseringen af slæbeprammene
mod Norge har besætningen valgt at søge
læ ved den bornholmske østkyst indtil
vinden har lagt sig, oplyser havnefogeden i
Tejn Tom Nielsen.
Mange undrer sig over lasten på
prammene, som ser lidt usædvanlig ud men der er altså tale om "halvt"
fabrikerede huse
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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
Til kaffe-selskaber, ca. 3 timer
300 kr.
Til fester
750 kr.
Rengøring
300 kr.
Henvendelse om leje til Anita Nielsen, Bohnebakken 10
Tlf. 29 65 16 23 mellem 18.30 og 20.00.
Lejen kan evt. indbetales i Den danske Bank:reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181

Tejnestiften på mail.?.I disse computer- og miljørigtige tider, kan man
ved at opgive sin mailadresse, modtage Tejnestiftens 4 årlige udgivelser direkte i sin mailbox.
Send en mail til brita.m.h@gmail.com om dette, og bladet bliver sendt, så snart, det er
færdig-redigeret.

OPSlagstavlen:
SEPTEMBER:
19.- Gymnastikstart
24. TIF’s Venner: Ålegilde i Klubhuset
OKTOBER:
31. Søndagsmatine’ – Erik Grønvang Nielsen kl. 14
NOVEMBER:
1. Deadline til næste Tejnestift
12+13. TIF’s julemesse i Nordlandshallen
26. Juletræstænding og julemarked i Medborgerhuset
Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. Medlem

Brita Hansen, Lærkeløkken 6
56481670
Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21
56481890
Bente Friis, Tejnvej 79
56480809
Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39
56480544
Kaj Anderberg, Sdr. Strandvej 63
44483030
Lokalhistorie Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
56445062
Sekretær
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
47937374
Suppleanter Lise Nielsen, Åløkken 2 og Alice Mogensen, Strædet 3
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brita.m.h@gmail.com
pmg@paradis.dk
bsf@friis.mail.dk
olskerpilegaard@privat.dk
anderberg@adslhome.dk
lise.kristiansen@mail.dk
anneb.hegner@gmail.com

