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Formanden har ordet: 
 

Endnu et Trolling-træf er overstået. I år kunne fiskerne tage på havet hver dag 

og komme hjem med rigtig mange fisk. Tilbagemeldingerne har været 

fantastisk positive, og der er ingen ende på de glade ytringer, der er kommet fra 

deltagerne.  

Fællesskabet og hjælp-villigheden blandt de hjælpere, der møder op for at 

servicere fiskere og tilskuere er i top, og alle møder til arbejdet med den 

indstilling, at Tejn skal vise sig fra sin bedste side.  

Fredag aften var der nærmest sydlandsk stemning på Trolling-torvet. Mange 

bornholmere og turister havde fundet vej til havnen og sad udenfor og nød det 

gode vejr. (og en pølse) Det er sjovt og spændende at deltage i dette, og vi 

glæder os allerede til Trolling 2013, for vi er ret sikre på, at der bliver trolling-

konkurrence igen næste år. 

ASG har lige haft stor succes med deres revy. I år var der komponeret en 

speciel sang om Trolling-træffet i Tejn. Det kan være vi skal bruge den som 

vores slagsang næste år.  

Herfra skal lyde en stor TAK til alle som deltog. Vi har været med til at sikre, 

at vores Idrætsforening har råd til nye tiltag og holde klubhuset i den flotte 

stand, det har. Uden Tejn I.F. ville der ikke være meget at samles om i Tejn. 

Generalforsamlingen i Tejn Borgerforening blev igen i år et tilløbsstykke 

med 91 spisende og nogle ekstra deltagere i selve Generalforsamlingen. Efter 

kaffen fik formanden igen lov at komme med nogle konkurrencer, som alle 

deltog ivrigt i. Tusind tak for opbakningen.  

Der har været en del diskussion om sammenlægningen af kommunens 

administration i Rønne, og de første planer på Landemærket blev nedstemte. 

Vi vil nødig af med de arbejdspladser, der er i Teknisk Forvaltning i 

Skovløkken. Det drypper altid lidt af på lokalområdet, at der er en stor 

arbejdsplads i byen. Så længe man ikke er enige om, hvor og hvordan 

strukturen skal være i fremtiden, er vi glade for stadig at have en del af 

kommunen i Tejn. 

Sommeren nærmer sig og efter et par varme dage, er alt lysegrønt og frodigt i 

naturen. Kom ud og nyd den skønne del af Bornholm, som er vores. Jeg synes, 

vi har den mest fantastiske kyststrækning her. Det er indbegrebet af Bornholm 

med klipper, klart vand og små sandlaguner. 

  Jeg håber, vi ses til Stensamlingen på Tejnepynten den 2. juni og igen til Sct. 

Hansfest 23. juni. 

God sommer.   Brita Hansen   
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  Nyt fra Tejn Borgerforening.  

   
 Udstilling i Tejn Medborgerhus. 

NU STIGER KUNSTEN I TEJN. 
I lighed med sidste sommer har vi tilbudt de lokale kunstnere i Tejn til at 

udstille i den døde periode i Tejn Medborgerhus. Vi har kontakt til 13 

kunstnere. Der vil blive udstilling af keramik, billeder, hvor der er brugt 

forskellige teknikker, glas, smykker og skulpturer. 

Lokalerne i Medborgerhuset bliver omdannet til et smukt udstillingshus. Alle er 

velkomne. 

Åbningstider:  

Lørdag, d. 14. juli. Åbning af udstillingen Nu stiger kunsten i Tejn, hvor alle 

kunstnere vil bestræbe sig på, at være til stede.  

Åbent fra kl. 15.00 til 17.00 

 Søndag, d. 15. juli – Fredag, d. 20. juli fra kl. 13.00 til 17.00 

 
 

       Velkomst-kommiteen. 
Der kommer ind imellem nogle 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.  

Eller mail: anne_sp@hotmail.com 

     

  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.  
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  Tejn Lokalhistoriske Arkiv. 
Den første onsdag i hver måned 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. Der er muligvis sommerferie i juli og august 

Evt. kontakt til Michael Thunberg  tlf. 23316633 eller Lise Kristiansen 

56445062. Mail:  arkiv@tejnborgerforening.dk 

 

  Åbent Bibliotek. 
 

Biblioteket i Tejn Medborgerhus får hele tiden nye bøger. 

Kig ind og find noget læsestof til ferien.  

Der er åbent den sidste mandag i måneden fra 16 – 19.  
 
 

Kreativ eftermiddag/aften holder sommerferie. 
 

Efter en kreativ vinter, med mange kreative damer, holder vi nu sommerferie. 
Vi har lært: at sy strømpenisser, syæsker, tasker, patchwork, vi har orkeret,  
strikket, og meget mere. 
 
Vi starter op igen til september og der er plads til mange flere.  
Første gang bliver mandag den 17. september 2012 kl. 18.30. 
 
Lige uger: Kl. 18.30 - 21.30. 
Ulige uger: Kl. 13.30 - 16.30. 
På kreativt gensyn i Tejn Medborgerhus. 

 
Lea Lindgreen 56481635 

 

  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 nogle spejdere, som vil komme  

og hjælpe. Så tjener de lidt til deres sommerlejr i Holstebro. 

  

Hvis vi møder talstærkt frem, går arbejdet meget nemmere. 

Så mød frem på pynten LØRDAG, d. 2. juni  kl. 10-12. 

Medbring evt. spande, river, trillebør og arbejdshandsker. 

  Efter veludført arbejde er Tejn Borgerforening  

  vært ved grill pølser og lidt drikkelse. 
 

mailto:arkiv@tejnborgerforening.dk
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     Skt. Hans fest i Tejn. 
 
 

       Lørdag, d. 23. juni 2012.  

            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  
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. æbleskiver, kaffe, 
vin, øl og vand. 
 
  Arrangør: Tejn Borgerforening 

 
 

TIF’s Venner        

 

Nattergaleaften 

Torsdag den 24. 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. 
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            TIF – Globe Trade   

  ( Hammershus støttekoncert ) 
 
              Tejn Idrætsforening deltager igen i år i afviklingen af støttekoncerten 

på Hammerhus  ”Trade and Aid” der afholdes fredag den 20. 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. 

 

Gymnastik. 
 

Så er gymnastiksæsonen 2011-2012 forbi. 

Vi har haft en god sæson med masser af gymnastik og oplevelser. 

Fredag den 13. april satte vi punktum med en kanon opvisning i 

Nordlandshallen. 

Tak til alle gæster, gymnaster og især alle vores dygtige instruktører. 

Nu vil gymnastikken holde sommerpause. 

Jeg håber vi ses til september 

 

Til næste sæson mangler vi instruktører til enkelte hold, ligeledes mangler vi 

voksne, der har til opgave at være til stede under gymnastiktimen. 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. 
 

 

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    

mailto:bohnebakken@mail.dk
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Noter fra Tejn Borgerforenings Generalforsamling 
 

91 medlemmer var tilmeldt spisning, og vi fik en dejlig kalvesteg og citronfromage lavet på 

Værftet i Sandvig. 

Formandens beretning havde følgende hovedpunkter: 

Centralisering af administrationen i Kommunen 

Skoledebatten, hvor nogle kommende elever til Kongeskærskolen er kommet i klemme, og 

skal gå i Svartingedalskolen i Hasle. 

Nedlæggelse af helårsstatus for huse i yderområderne 

Foreningslivet i Tejn der mangfoldigt og styrker sammenholdet i byen. Ikke mindst 

deltagelse i Trolling-træf og Fair Trade koncert på Hammershus. 

Tejn have i fremtiden. Vi vil gerne skabe mere liv på havnen. 

Borgerforenings aktiviteter: strandrensning, Sct. Hans fest, udstilling, badebrosindvielse. 

Julearrangementer, kommunens dialogmøde og hjertestarterkursus 

Søndagsmatine, foredrag, lokalhistorisk arkiv, velkomstkommite ogTejn Medborgerhus.. 

Borgerforeningens Ildsjælepris gik til Michael Thunberg for det meget store arbejde, han 

har gjort, for at få Tejn Lokalhistoriske Arkiv sat i system. 

 

Efter beretningen var ordet frit, og der kom mange gode forslag: 

Udnyttelse af det nye havneareal ved Østersøparken,  

Hjertestarter ved Tejn Medborgerhus 

IT-bruger kursus 

Renovering af Falkebroen 

Renholdelse og oprydning på havnen. 

Bestyrelsen vil se på disse forslag og arbejde videre med dem. 

 

Alle valg til bestyrelsen var genvalg. 

 

Efter kaffen og de lækre kransekager fra bageren var det tid til lidt konkurrencer, og alle 

gik meget op i spørgsmålene. Vinderne blev behørigt kåret. 

  

 

 

Tejnestiften på mail.? I disse computer- og miljørigtige tider, har vi 

indført 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. 

 

 

 

mailto:brita.m.h@gmail.com
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Opslagstavlen: 

 

 

 

Vigtige datoer:   

 

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

 

    2. juni kl. 10 Strandrensning og Stensamling  

   

  14.-17.juni  Folkemøde i Allinge 

   

  14.-20.juli  Kunstudstilling i Medborgerhuset 

               

23. juni   Sct. Hans Fest på Tejnepynten 

 

 20. 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 eller formand@tejnborgerforening.dk 

 

 

Tejn Borgerforenings Bestyrelse 
Formand     Brita Hansen, Lærkeløkken 6             56481670 brita.m.h@gmail.com 
Næstformand   Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21      56481890 pmg@paradis.dk  

Kasserer    Bente Friis, Tejnvej 79              56480809 bsf@friis.mail.dk 

Sekretær     Anne Hegner, Pæregårdsvej 3             47937374             anneb.hegner@gmail.com 

Best. Medlem  Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39             56480544             olskerpilegaard@privat.dk 

    Kaj Anderberg, Sdr. Strandvej 63             44483030 anderberg@adslhome.dk 

    Anne Hegner, Pæregårdsvej 3             47937374             anneb.hegner@gmail.com 

    Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C             56445062              lise.kristiansen@privat.dk 

Suppleanter    Alice Mogensen 

    Lise Nielsen 

mailto:brita.m.h@gmail.com
mailto:bsf@friis.mail.dk
mailto:anderberg@adslhome.dk
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