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Formanden har ordet: 
 

Ferie - ferie – ferie – slap nu af, du har fri, og syng en glad melodi. 

Det var en sang, vi altid sluttede skoleåret af med, inden den lange og varme sommerferie 

begyndte, hvor vi lå på stranden og badede hver dag. Sådan er der nok mange af os, der 

husker vores barndoms somre på Bornholm. Store Sandkås var fyldt med badegæster og 

det gjaldt om, at komme tidligt af sted, hvis man ville have en af de eftertragtede pladser 

ved klipperne. 

Jeg ved ikke om vores børn og børnebørn vil huske sommeren på Bornholm på samme 

måde. Vejret skifter, og meteorologerne har meget svært ved at forudsige næste dags vejr. 

Aldrig er der blevet varslet så meget regn før, som i år, synes jeg. Heldigvis er det ikke 

blevet til så meget, men jeg kan godt forstå de frustrationer, vores sommerhusudlejere og 

hoteller har. Hvis potentielle gæster hører vejrudsigterne, vælger de Bornholm fra og kører 

sydpå, hvor der er solgaranti. 

Ikke desto mindre synes jeg, at naturen omkring Tejn er den smukkeste man finder. Vi 

har alt! Hav, strand, klipper, skov og bølgende korn på markerne. Vores lille trygge 

samfund fungerer, og hvis man selv gør en indsats, er der masser af tiltag, man kan deltage 

i. 

Folkemødet i Allinge blev den fest, som man havde håbet på. Vejret var med arrangørerne 

og hele landets politiske liv foregik i Allinge. Bornholmerne bakkede op og deltog 

talstærkt i debatter og events. Jeg synes også det dryppede lidt på Tejn, da der var mange 

kunder i vores forretninger. Hoteller og sommerhuse var fyldt og er allerede udlejet til 

næste års folkemøde. 

Tejn Borgerforening samlede igen i år mange mennesker til at gøre Tejnepynten klar til 

sommerens gæster. Der blev ryddet ukrudt overalt og samlet sten. Alle bænke og borde fik 

en gang træbeskyttelse. Jeg ser hver dag at pladsen og grillen bliver brugt. 

Sct. Hans aften var en dejlig oplevelse med 300 mennesker på pladsen, der lyttede til 

Birgitte Kjøller Pedersens båltale og det norske skoleorkester, som spillede. Der blev 

udvekslet nyheder mellem ”gamle” tejneboere og Midsommervisen lød på smukkeste vis, 

sunget med den oprindelige melodi. 

20. juli hjalp ca. 300 fra Tejn med til at få Fair Trade koncerten på Hammershus til at 

glide.    

Arbejdsgruppen fra Tejn Idrætsforening omkring koncerten gør et kæmpe arbejde med at 

få hele maddelen og til at fungere. Hvis de ikke lagde så mange timer i det, kunne 

koncerten godt pakke sammen. Jeg håber, man skønner på det. 

Vi har fået ny belægning på cykelstierne gennem byen, og det har været til en del gene 

for trafikken der først på sommeren. Det er til gengæld flot med den røde overflade. Jeg 

forstår dog ikke helt at man ikke benytter lejligheden til at udjævne de huller, der er. Vi har 

så mange cyklende turister og skoleelever, at man godt kunne ofre lidt mere på det. 

Jeg ønsker alle en god eftersommer og et aktivt efterår. Der er masser af tilbud om 

aktiviteter fra Idrætsforeningen og andre. Det er bare om at tage imod. 

 

 

    Mange sommerhilsner Brita Hansen 
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  Åbent Bibliotek   

  i Tejn Medborgerhus. 

 
Mandage, fra kl. 16 - 18:    27. august  

     24. september 

     29. oktober 

     26. november 

 

 

Lokalhistorisk Forening 

 
Første Onsdag i hver måned mødes man i Medborgerhuset og kigger nyt 

materiale igennem. Alle er velkomne. 

Start 5. september kl. 19.00. 

 

 
 

 

TIF’s Venner 
 

     

Ålegilde 
Lørdag, d. 22. 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. 

 

 

   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 Anne Hegner. Tlf. 47937374  
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                                     T.I.F KROCKET  

 
Nu er det tid til eftersommer -KROCKET i vor Krocket klub. 
Vi spiller på de gode baner ved vort klubhus, kom og bliv en del af vort 
fællesskab. 
Spilletider: mandag:  9,30 til 12,00 
                  torsdag: 13,00 til 16,00 
På sportslig gensyn og hilsen 
Kell Andersen (56482555) 
Randi Gude    (56482527) 

 

 
 
 
       
             T.I.F. Klubfest 6. oktober kl.18.00  
  i klubhuset. 
Så er det ud af starthullerne! 
   Årets tilbud! 
Velkomstdrink, mad, kaffe, musik, sang og 
hyggeligt samvær med andre lokale. 
Pris 150 kr. pr. person 
Tilmelding til Lene, Laila og Mimi senest 1. 

oktober. 
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 GYMNASTIK 2012-2013 
 
Så er programmet næsten på plads og ser på nuværende tidspunkt 
sådan ud. 
 
HOLD    DAG OG TID     STED   
Krudtuglerne  4-5 år tirsdag  16.30-17.30 start 18/9 Kildebakken 
Trunterne 0-1 kl. onsdag 15.45-16.45 start 19/9 Kongeskærskolen 
Junior Pigerne  fra 5. kl. onsdag 17.45-19.15 start 19/9 Kildebakken 
Vildbasserne 0-2 kl. torsdag  16.45-17.45 start 20/9 Kildebakken 
Spring  fra 3. kl. torsdag 18.30-20.00 start 20/9 Kildebakken 
Zumba  16+ tirsdag 18.15-19.15 start 18/9 Nordlandshallen 
Herkules 18+ mandag 19.15-20.45 start 17/9 Kildebakken 
Pilates 18+ mandag 15.00-16.00 start 1/10 Kongeskærskolen 
Pilates 18+ mandag 17.00-18.00 start 1/10 Festsal på KB 
Pilates 18+ torsdag  10.30-11.30 start 4/10 Tejn Klubhus 
Store bolde 18+  torsdag 17.00-18.00 start 20/9 Festsal på KB 
Senior Gymnastik  mandag 09.30-11.30 start 1/10 Festsal på KB  
 
 

Vi har igen samarbejde med KIF omkring springhold.  
Håber at I tager godt imod det og finder ud af at køre sammen. 
 
Vi mangler instruktør til 2 hold.  Har du lyst til at prøve eller kender 
du en der vil, så tøv ikke med at henvende dig: 
Forældre/Barn      0-4 år ?? 
Tøserne      2-4 kl. 
Derudover skal vi bruge voksne til Krudtuglerne og Trunterne. 
 
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 4. 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: 

  12/9   Kødbanko 

  13/10 Det store bankospil på Kildebakken 

  24/10 Løvfaldstur, afgang fra Allinge 12.15 

    7/11  Gule ærter (kl. 13.00) 

   

 

  Henvendelse til formand Hanne Bruun. Dalen 4, 56911143 

  Eller Inger Hansen, Fasanvænget, 56482101 
 

Tejnestiften på mail.? I disse computer- og miljørigtige tider, kan man 

ved at opgive sin mailadresse, 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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Lidt bornholmsk: 
 

 

 

 

Tre fiskara sodd på enj bænkj ver Tejn haun, då enj torist på tyskt spore om vej 

te Abildgaard. Di forsto inj inte å ryste bâra på hâuden. Så spore hanj på 

engelskt å bâgette på franskt, bæggje gånga me samma resultât. Så opgâ hanj å 

gjikk sin vaj. 

Dænj ena fiskarinj sâ: Ja, enj skolje jo nok hâ lært nonna språg. 

Enj udå di anre svârde: Va skojle ded gjorre gott for, hanj dær kunje tre språg, å 

ni høre ju sæl va hanj fikj udå’d.      

Tre fiskere sad på en bænk ved Tejn Havn, da en turist på tysk spurgte om vej 

til Abildgaard. De forstod ham ikke og rystede bare på hovederne. Så spurgte  

han på engelsk og bagefter på fransk, begge gange med samme resultat. Så 

opgav han og gik sin vej. 

Den ene fisker sagde: ja man skulle jo nok have lært nogle sprog. En af de 

andre svarede: hvad skulle det gøre godt for, han der kunne tre sprog og I 

hørte jo selv, hvad han fik ud af det.       
 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

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. 

Ny udlejer. 

Henvendelse om leje til Karen Pitzner Grönvald, Smedeløkken 21 

Tlf. 56481980. e-mail: kpg.tejn@paradis..dk 

Lejen kan evt. indbetales i Den danske Bank:reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181 
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 OPSlagstavlen: 

     

  SEPTEMBER: 

    5. Lokalhistorisk forening 19.00 i Medborgerhuset 

  18.-  Gymnastikstart 

  22. TIF’s Venner: Ålegilde i Klubhuset 

  24. Åbent bibliotek 16-18 i Medborgerhuset 

 

 

 OKTOBER:  

   3. Lokalhistorisk forening 

  6. Klubfest i TIF. Klubhuset kl. 18.00 

 24. Pensionistforeningen tager på løvfaldstur 

 29. Åbent bibliotek 

 

 

   NOVEMBER:  

1. Deadline til næste Tejnestift 

7. Lokalhistorisk forening 

   10+11. TIF’s julemesse i Nordlandshallen 

   26. Åbent bibliotek 

 

 

 

 

 

 

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 

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

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

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

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

Suppleanter    Lise Nielsen, Åløkken 2 og   Alice Mogensen, Strædet 3 

mailto:anderberg@adslhome.dk

