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Maj 2013.

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
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Formanden har ordet:
TUSIND, TUSIND TAK.
Hvor er det flot, at vi har klaret endnu et Trolling-træf i Tejn til UG med kryds
og slange.
Tak fordi I stiller op og løfter. Omkring 100 mennesker har været i gang med
telte, boder, mad og pølser. Mange er mødt kl. 5.00 om morgenen med smil på
læben og et friskt: god morgen.
Vejret har været fantastisk, fangsterne gode, masser af mennesker på havnen, så
det kan nok ikke gøres bedre.
Tak fordi I bare synes, det er festligt at vores parkeringspladser og veje bliver
besat af parkerede biler overalt, så trafikken bliver besværlig.
Tak til jer, der tog vores udfordring op og satte flaget. Det var festligt at køre
igennem byen og se alle de rød-hvide flag veje fra flagstængerne. Jørn Dam,
som kørte ud med sedlerne, meddeler at der er 127 flagstænger i byen.
TV2 har til lejligheden i år fået fremstillet 6 beach-flag, som blev opstillet ved
indfaldsvejene til Tejn. De var flotte, men måske lidt for flotte, for da vi skulle
samle dem sammen søndag, manglede der 3 af de 6 flag.
Jeg ser stadig frem til, at der vil ske en udvikling på Tejn Havn. Vi krydser
fingre for, at den gamle færge kommer væk og håber at Christiansø-farten
klarer skærene. Flådeprojektet er endeligt skrinlagt, og nu må vi arbejde på at få
gjort stien og ydermolen færdig. Efterhånden som kommunen overtager de
gamle fiskeindustri-bygninger ønsker vi også, at de må kunne anvendes til nye,
spændende tiltag. Måske kunne trolling-faciliteter såsom sejlerstue, værksted,
opbevaring være med til at udnytte havnen bedre. Vi kunne gøre Tejn til
Bornholms Trolling-Mekka. For som der står i Tejnevalsen: Livet på havnen,
det holder vi af.
I Tejn Borgerforening ligger mange af aktiviteterne stille. Vi har arrangeret
stensamling/strandrensning den 1. juni. Der er ikke kommet mange sten ind i
år, så vi vil gerne have hjælp med vores stensætninger ved Medborgerhuset.
I uge 30 vil der igen være kunstudstilling i Medborgerhuset, og når den er pillet
ned håber vi på at få malet det store rum, inden møblerne igen skal på plads.
Hvis nogen skulle have lyst til at hjælpe med maleriet, eller holde stigen, hører
vi gerne fra jer.
23. juni bliver det Sct. Hans som altid med grill, orkester og bål, og årets FairTrade koncert på Hammershus finder sted d. 19. juli.
Jeg vil ønske jer alle en God sommer og pas på solen.
Brita Hansen

2

Nyt fra Tejn Borgerforening.
Udstilling i Tejn Medborgerhus.
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. 20. juli. 15.00 – 17.00. Åbning af udstillingen Nu stiger kunsten i
Tejn, hvor alle kunstnere vil bestræbe sig på at være til stede.
Søndag, d. 21. juli – Søndag, d. 28. juli fra kl. 13.00 til 17.00

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.

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.

Tejn Lokalhistoriske Arkiv.
Evt. kontakt til Michael Thunberg tlf. 23316633 eller Lise Kristiansen
56445062. Mail: arkiv@tejnborgerforening.dk
Mødedatoer i efteråret 2013:

12. juni, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december kl. 19.00.
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Stensamling på Tejnepynten.
Så skal vi igen rydde op på Tejnepynten.
Der er dog ikke mange sten i år, så vi ville gerne have nogen
til at hjælpe os med stensætningerne ved Medborgerhuset.
Vi fordeler arbejdet, når vi ser, hvor mange der kommer.
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.
Hvis vi møder talstærkt frem, går arbejdet meget nemmere.
Så mød frem på pynten LØRDAG, d. 1. juni kl. 10-12.
Medbring evt. spande, river, trillebør og arbejdshandsker. Hvis I har en
kratrydder, kan den også bruges.
Efter veludført arbejde er Tejn Borgerforening
vært ved grill pølser og lidt drikkelse.

IT-cafeen - Tejn Datastâua.
er efter visse vanskeligheder kommet godt fra start.
Vi har haft 2 herlige og lærerige eftermiddage. Torsdag den 16. maj fra
kl. 14.00 - 16.00 bliver sidste gang inden sommerferie sætter ind.
Vi starter igen torsdag den 12. september kl. 14.00.
Mange hilsner Gert, Lise og Anne
Vi er kommet med på 60+Bornholms hjemmeside under Datastâuaer du kan se mere om det på 60plus-bornholm.weebly.com,

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.
Udlejer og nøgleansvarlig er Karen Pitzner Grönvald, Smedeløkken 21.
tlf. 56481890 eller mail: kpg.tejn@paradis.dk
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Skt. Hans fest i Tejn.
Søndag, d. 23. juni 2013.
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 Østersøparken 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 – Globe Trade
( Hammershus støttekoncert )
Tejn Idrætsforening deltager igen i år i afviklingen af støttekoncerten
på Hammerhus ”Trade and Aid” der afholdes fredag den 19. 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.

Petanque
- spillet for hele familien hvor øjemål og drilleri er faste "partnere".
Kan du lide frisk luft og hyggeligt samvær er det måske sporten for dig
Kom og vær med, vi spiller på Tejn Stadion onsdage fra kl. 17.30 og lørdage fra kl.
13.00
Vi glæder os til at byde dig velkommen.
På udvalgets vegne, Anne Hegner
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Gymnastik.

Så er gymnastiksæsonen 2012-2013 forbi.
Vi har haft en god sæson med masser af gymnastik og oplevelser.
Fredag den 15. marts satte vi punktum med en kanon opvisning i Nordlandshallen. Alle hold
var med.
Den yngste var 1 og den ældste var 90 - sejt! Vi havde besøg af to DGI landsdelshold, som var
med til at sætte stemningen i vejret.
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. 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.

Noter fra Tejn Borgerforenings Generalforsamling
84 fremmødte til spisning, og et ekstra medlem til selve generalforsamlingen. Flot.
Formandens beretning omhandlede bl. a. Tejns udvikling i fremtiden
Ildsjæle, der altid møder frem, når der er behov for det
Tomme havnearealer, som vi håber at fylde med liv
Trolling-træffets betydning for lokalområdet, uvished for fremtiden
Stor opbakning til bopælspligtens afskaffelse
Nyt medlem i bestyrelsen i stedet for Kaj Anderberg blev Finn Pedersen.
Bagerparret Sara og Rene Wang Hansen fik Borgerforeningens Initiativpris.
Efter kaffen og de lækre lagkager fra bageren var det tid til lidt konkurrencer, og alle gik
meget op i spørgsmålene. Vinderne blev behørigt kåret.

Nogle kommentarer fra Trolling-fiskernes evaluering:
Først må jeg sige at det endnu en gang er lykkedes jer at afholde et perfekt arrangement,
hvor en sjældent set bedre udført logistik er set andre steder, stor ros til jer alle herfra.
Men det er ikke nok med det, jeg bliver nødt til endnu en gang at fremhæve de frivillige,
som vi så heldigvis støtter lidt økonomisk, men at mærke den venlighed fra dem alle og
uden at føle at det er noget de har påtaget sig, har jeg altså bare ikke mødt nogen andre
steder end på jeres smukke Ø, om så vi var inde i Rønne by tirsdag inden konkurrence
start, så blev vi bare taget godt imod med smil og interesserende spørgsmål.
På et tidspunkt hørte jeg kaptajnen fra Leonora Christina melde på kanal 72 at den
nærmede sig Sorte grunds bøjen om 20 min, igen om 10 min og sidst en melding 5 min
før, hold op hvor flot når man tænke på den kedelige hændelse der skete forrige uge.
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Fjernvarme i Tejn/Sandkaas – hvornår, hvordan, hvor mange?
Jeg vil med dette lille bidrag til Tejnestiften gerne følge op på de ting der blev debatteret
på Borgerforeningens Generalforsamling den 21. marts 2013 i medborgerhuset. Dels for
at tydeliggøre svarene og dels fordi der i mellemtiden er sket nogle ændringer – hvilket
jeg ikke kan udelukke vil ske igen i denne foranderlige verden… - men lige nu ser det
således for fjernvarmen i Tejn/Sandkaas:
 Planlægningen af fjernvarmen i vores område starter allerede nu og vil tage ca. 1½
år
 Graveriet kan derfor starte i foråret 2015
 Der arbejdes på at samkøre udgravningen til fjernvarme, fibernet og evt.
udskiftning af vandrør – men der er ikke lavet nogen aftaler endnu
 Man har ved nedlægning af fjernvarmerør andre steder på øen, gravet der hvor
man på forhånd vidste at der var sprængt, hvilket begrænser sprængningen
 Prisen for tilslutning er for en almindelig husstand er 16.500 kr. i 2013kampagnepris
 De månedlige omkostninger ved fjernvarme i forhold til olie bliver som
udgangspunkt halveret
 I Aakirkeby var tilslutningsprisen 15.000 kr. og tilslutningen blev over 96 %
 Der skal opnås en tilslutningsprocent på over 70 % af oliefyrsinstallationerne før
fjernvarmen udrulles. Dette for at få den nødvendige økonomi i projektet
 Installering af fjernvarme gør ingen forskel i forhold til brug af andre varmekilder,
som brændeovn, varmepumper og andet
 Fjernvarmeværket kommer efter al sandsynlighed til at ligge i Allinge, og der
arbejdes allerede på at finde en egnet grund
 Der vil blive arbejdet på at anvende flere slags brændsel i varmeværket, som f.eks. i
Østerlars, hvor der bruges halm, træpiller og el, som brændsel
 Ved tilslutning kan det gamle oliefyr, varmtvandsbeholder og olietank smides ud.
Alt hvad der kræves er en varmevekslerunit, som kan hænge på en væg og har
størrelse som et mindre køleskab – uden støj eller anden gene. Man får med andre
ord frigjort noget plads i sit hus.
Det var et forsøg på at oplyse de foreløbige facts om indførelsen af fjernvarme i vores
område. Som sagt ”med forbehold for ændringer” – som det vist hedder!
Jeg håber at dette for nogle kan bringe lidt klarhed før beslutningen tages. Men
Bornholms Forsyning vil selvfølgelig også informere meget mere og mere præcist
efterhånden som tiden nærmer sig. Blandt andet ved borgermøder, så snart tingene
bliver mere konkrete.
Med venlig hilsen Erik Lund Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem
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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.

Opslagstavlen:
Vigtige datoer:
1. juni kl. 10 Strandrensning og Stensamling
13.-16.juni Folkemøde i Allinge
20.-28.juli Kunstudstilling i Medborgerhuset
23. juni Sct. Hans Fest på Tejnepynten
19. juli Støttekoncert på Hammershus
1. august Deadline for næste blad

Lokalhistorisk Forening:
Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk
Hjemmeside:
Peter Herstoft, peter@herstoft.dk eller web-master
Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31
Udlejer: Karen Pitzner Grönvald, 56481890, kpg.tejn@paradis.dk
Rengøring: Marita Christensen, 56480839, marita-joy@hotmail.com
Velkomstkommite’:
Anne Marie Sonne-Pedersen, 56481960, anne_sp@hotmail.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
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
Finn Pedersen, Pærebakken 32
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
Alice Mogensen
Lise Nielsen

56481670
56481890
56480809
47937374
56480544
47937374
56480258
56445062

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

