Nr. 67
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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:
Vi trives i Tejn, det er let at forstå. Og livet på havnen, det skønner vi på.
Her går det godt. Her er intet i vejen. Og plads til en til, er der altid i Tejn.
Og plads til en til, er der altid i Tejn.
Sådan er omkvædet til Tejnevalsen, og hvor har det passet i den sidste uges tid.
Trolling Master Bornholm har haft sin 10. konkurrence i Tejn, og det har været
helt fantastisk, at være med til.
Masser af glade mennesker, mange laks og alle vore frivillige hjælpere, som
bare tager fat og altid med et smil og stor velvillighed. Det er spændende at
være med til. Konkurrencen i år havde rekordstort antal tilmeldte både, så det
var med lidt kriller i maven, at vi gjorde klar til begivenhederne. Kunne vi nu
magte opgaven og ville der være plads til alle? Det krævede gode forberedelser
og mange overvejelser, men heldigvis forløb alt, som det skulle.
Vi håber, mange af fiskerne kommer igen og tager familien med. Vi håber også,
at Tejn kan blive en Trolling-havn med gode faciliteter til fiskerne og deres
både.
I ugerne op til den store konkurrence har gravemaskinerne haft travlt med at
anlægge den nye jollehavn. Tømrerne fik lagt planker på i sidste øjeblik. De
nåede næsten i mål, så en del både kunne få plads der. Der er stadig noget, der
skal gøres færdigt, men vi glæder os over, at se det flotte resultat. Stien fik lige
et nyt lag stabilgrus eller lignende, så der var til at færdes. Det er nok noget,
man bliver nødt til hvert år.
Med i vores ansøgning om den nye jollehavn var også ønsket om en sauna og et
vildmarksbad. Det er sat op, så man kan se, hvordan det ser ud. Vi skal lige
vende den endelige pladsering, så der ikke bliver slæbt alt for meget grus og
jord med ind. Der vil også blive etableret et omklædnings skur og opsat et par
runde borde og en stor grill. En røgeovn til fri afbenyttelse vil stå henne ved
den gamle salgsforenings bygning.
Vi håber disse tiltag vil komme mange til gode og at I vil passe godt på dem.
Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til de mange i Tejn, der
flagede i Trolling-dagene. Det er festligt at køre gennem Tejn, når der er så
mange, som lufter Dannebrog. Det må have været et flot syn ude fra havet, når
fiskerne stævnede ind.
Kommunalbestyrelsen har godkendt planerne om fjernvarme i vores by, så nu
bliver alle indkaldt til et lokalmøde med forsyningen inden I skal tage endelig
stilling til fjernvarme eller ej. Læs mere om mødet andet sted.
Jeg håber, vi ses på Tejnepynten d. 17. maj og til Sct. Hans d. 23. juni. God
sommer.
Venlig hilsen 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 at udstille i
den døde periode i Tejn Medborgerhus. Vi har kontakt til 15 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:
Søndag, d. 3. august. 15.00 – 17.00. Åbning af udstillingen Nu stiger kunsten
i Tejn, hvor alle kunstnere vil bestræbe sig på at være til stede.
Mandag, d. 4. – Søndag, d. 10. august 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.

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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Stensamling på Tejnepynten.
Så skal vi igen rydde op på Tejnepynten.
Vi har fået nye møbler, og de skal have en gang træbeskyttelse,
Så husk malertøjet og gerne nogle pensler.
Der er ikke mange sten i år, så vi ville gerne have nogen
til at hjælpe os med stensætninger og ukrudt ved Medborgerhuset.
Vi fordeler arbejdet, når vi ser, hvor mange der kommer.
Hvis vi møder talstærkt frem, går arbejdet meget nemmere.
Så mød frem på pynten LØRDAG, d. 17. maj 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 lidt frokost.
Da vi samtidig fejrer Tejnepyntens første 15 år, udvides traktementet i år.

Skt. Hans fest i Tejn.
Mandag, d. 23. juni 2014.
Bålet tændes kl. 21.00 på Tejnepynten.
Kl. 17.00 Børnenes Sct. Hans. Sæbebobler, balloner, bål for børn og
deres forældre.
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

4

TEJNEPYNTEN.
I 1998 ønskede bestyrelsen i Tejn Borgerforening, at byen skulle have
et rekreativt område, hvor vi kunne mødes til bl. a. Sct. Hans. Det store
opfyldningsområde udenfor Tejn Sejlklub var oplagt, da det lå tæt på
havnen og strandvejen. Steen Kure gik i gang med at søge en masse
fonde og var god til at beskrive projektet, så det passede ind i de
forskellige fundatser. Vi fik mange penge og arbejdet gik i gang. Der
blev sået græs, bestilt legeredskaber og borde og bænke hos Rø
Savværk. Tejn Smedeforretning lavede en stor grill, og der blev
etableret 3 petanquebaner.
Vi var meget glade og stolte, da det hele stod færdigt til indvielse d. 27.
maj 1999.
Det vil sige, at vores Tejnepynt fylder 15 år her i maj. Det fejrer vi
ved vores Stensamling d. 17. maj.
I 2013 søgte vi så om penge til nye borde/bænkesæt og var så heldige,
at kunne indkøbe de flotte bænke, som nu står på pladsen. Det er
Skovborde fra Østerlars Savværk. 2 af bordene er handikap-venlige, da
bordpladen er forlænget, så en kørestol kan komme ind under. Vi er
meget glade for dem og håber, byen vil passe godt på dem.

FJERNVARME I TEJN.
Nu har alle relevante ejendomme i Tejn modtaget Aftale om
fjernvarmelevering. I den forbindelse indbyder Bornholms Forsyning til
spørgemøde i Tejn Medborgerhus,
onsdag, d. 21. maj kl. 17.00 – 19.00.
I dette tidsrum vil man kunne komme og individuelt få svar på de
spørgsmål, der måtte være. Der bliver ikke noget stormøde, men alle
kan få svar på lige netop de spørgsmål, man har.
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SAUNA OG VILDMARKSBAD
Annonce:
Vi har brug for nogle mennesker, som vil være behjælpelige med at
passe vores nye ”tønder”. Vi skal finde ud af, hvordan det nemmest kan
fungere med optænding, booking og renholdelse. Skal det være en klub,
man melder sig ind i? eller betaler man lidt pr. gang, man bruger
tingene? hvor meget skal der være åbent?
Er der nogle, som kunne have lyst til dette, så meld jer gerne til Brita på
56481670.
Jo flere, der er om arbejdet, jo nemmere er det.

Præmiewhist.
Er der behov for en kort-klub i Tejn?
Det tror jeg.
Vi har spillet i mange år i Årsballe Boldklub, men der er langt om
vinteren, og vejene bliver jo ikke ryddede, så vi tænkte, at det ville være
dejligt at kunne gå ned i medborger-huset og få et slag Whist :-)
Hvis det har interesse, så henvend Jer til os, så kan vi få gang i kortene
med start fra evt. 4. september.
Børge og Lise Nielsen
Åløkken 2
tlf : 26935407
PENSIONISTFORENINGEN
Onsdag den 14 maj, skal Pensionistforeningen på Forårstur. Bussen
kører fra Vestergade i Allinge kl. 11:15, og samler op de vanlige steder.
Vi spiser frokost eet sted og kaffe med lagkage et andet sted - hele
arrangementet koster kr 150,Onsdag den 21 maj - kl 13:30, kommer Damernes Butik og viser det
sidste nye indenfor dame- og herretøj. Der er gratis kaffe og brød for
medlemmer, og for ikke medlemmer kr. 20,Pbv. Hanne Bruun
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Gymnastik.
Så er gymnastiksæsonen 2013-2014 forbi.
Vi har haft en god sæson med masser af gymnastik og oplevelser.
Fredag den 4. april 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 et 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 vores børnehold og
forældre/barn 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
91 fremmødte til spisning, og 5 ekstra medlemmer til selve
generalforsamlingen. Flot. Formandens beretning omhandlede bl. a. vores
havneprojekt Mere liv i Tejn, nedlæggelse af bopælspligt og fjernvarme.
Datastuen har været en succes.
Genvalg til bestyrelsen: Brita Hansen, Lise Kristiansen og Anne Hegner.
Helga Hald fik årets Ildsjælepris for sit store arbejde med Madklubben.
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.

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.
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Opslagstavlen:
Vigtige datoer:
14. maj Forårsudflugt med Pensionsforeningen.
17. maj kl. 10 Stensamling og maling af møbler
20. kl. 19.00 Trolling-medhjælperfest i klubhuset
21. maj kl. 17.00 – 19.00 spørgemøde om fjernvarme i
Tejn Medborgerhus
12.-15.juni Folkemøde i Allinge
23. juni Sct. Hans Fest på Tejnepynten
3. – 10. august Kunstudstilling i Medborgerhuset
1. august Deadline for næste blad

Lokalhistorisk Forening:
Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk

Foreningen holder ferie til 3. september.
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
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
Finn Pedersen, Pærebakken 32
56480258 finnerikpedersen@godmail.dk
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C 30209413 lise.kristiansen@mail.dk
Suppleanter Vera Arvidsen og
Lise Nielsen
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