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   Formanden har ordet:  

 

Sommer 2014. En fantastisk varm og tør sommer. Varmerekord både på 

land og i vandet. Badevand ved Bornholm på 24 grader er ikke noget, der 

sker ofte. Samtidig har vi også oplevet vinterlignende tilstande 2. juli, hvor 

vi fik et regulært uvejr med torden, hagl og styrtregn, som fyldte kældre og 

ødelagde vores kloakker. På regionalradioen advarede man billister om, at 

de skulle holde sig væk fra strækningen mellem Sandkåsbakken og Tejn 

Bageri. Det er ikke kedeligt at bo i Tejn. 

Arbejdsdag på Tejnepynten og Medborgerhuset. Omkring 30 

mennesker var i sving med malerpensler, kratrydder, hækkeklipper, 

hakkejern m.m.. Vores nye, flotte borde fik en gang træbeskyttelse.  

Sct. Hans aften startede allerede kl. 17, hvor ballonmanden kom forbi, og 

lavede ballondyr til børnene, og der var mulighed for snobrød og popcorn 

over bålet. Desværre var der ikke mange børnefamilier til stede, men vi 

prøver igen næste år med nogle tiltag for børnene. Der var fyldt på pladsen 

til spisning og da fakkeltoget kom til pladsen anført af nogle dygtige 

norske skoleelever var der op mod 500 mennesker på Tejnepynten. Jan 

Jørgensen holdt en fin båltale, hvor han roste Tejn, for den store frivillige 

indsats, der bliver gjort i forbindelse med Trollingtræffet i maj.  

Pyndt-Baggesen Familieorkester havde lyst til at optræde i Tejn, og vi 

stillede hurtigt nogle telte, borde og stole op på havnen. Der blev solgt 

drikkelse, kaffe og kage og så var der ellers musik for alle aldersgrupper.  

Omkring 300 mennesker mødte frem og faldt i snak med gamle 

skolekammerater, venner og naboer. Det var en dejlig aften med smukt 

vejr og god stemning. 

Kunsten stiger igen i Tejn.  I øjeblikket er årets kunstudstilling med 

lokale kunstnere åben i Medborgerhuset. En flot udstilling, der viser, at 

Tejn sagtens kan være med. Vi har mange dygtige, lokale kunstnere. 

Bogudgivelse. Så er Bjarni Falks bog om Tejns Røgerier færdig, og vi 

præsenterer den i Medborgerhuset d. 13. august kl. 19.15. 

I uge 34 er der Wonderfestiwall på Hammershus. Tejn Idrætsforening 

har en masse frivillige i gang med at servicere de unge mennesker med 

mad og drikke. 

Vores nye vildmarksbad og sauna er nu sat op og vi forventer i 

nærmeste fremtid at kunne indvie det. Der bliver bygget skure og 

gennembrudt mur ude ved den nye jollehavn, og jeg håber, det vil blive til 

gavn for både fastboende i Tejn såvel som turister. 

Jeg vil ønske jer alle en god eftersommer og et aktivt efterår.  BH. 
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Nyt fra Borgerforeningen. 

 

IT-Cafeen 
Efter et par fantastiske sommermåneder må vi se i øjnene, at  
efteråret banker på. Det betyder bl.a., at der tages hul på en af  
aktiviteterne i Medborgerhuset - Datastuen. 
med start torsdag den 4. september kl. 14.00. 
Selv om vejret endnu byder på sommer temperaturer håber vi, at lysten 
stadig er der.  
 
Kom og vær med - del din viden og få mere styr på IT-verdens mysterier.   
Du behøver ikke at have egen computer, vi har udstyr til rådighed. 
Mange hilsner fra medhjælperne. 
 

Madklubben 
Datoer for efteråret: 
  4. september 
  2. oktober 
  6. november 
  4. december 
Pris: 50 kr. Drikkelse medbringer man selv. 
Tilmelding til spisning til Lise Kristiansen senest mandagen før på 30209413 
 

 

     SØNDAGSMATINE’er i Tejn Medborgerhus 
 

Søndag, d. 28. september kl. 14.00 

Lillian Hjorth West, Bornholms Højskole, fortæller om Otto 

Brandenburgs liv. 

Der er også tid til kaffe og kage. 

Søndag, d. 9. november kl. 14.00: 

Sten Møller, formand for De Bornholmske Jernbaners Forening, 

fortæller om jernbanens tid på Bornholm, specielt Nordbornholm. Han 

efterlyser billeder og historier fra jernbanens tid i Tejn og omegn. 

 

                ÅBENT BIBLIOTEK. 
Vi har igen modtaget mange gode bøger til Medborgerhuset, og Lise vil 

sidde der sidste tirsdag i måneden fra kl. 15-17. 

Her kan man låne så mange bøger, man har lyst til. 
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 TEJN LOKALHISTORISKE FORENING. 
Der er åbent hus den første onsdag i hver måned i Tejn Medborgerhus. 

En flok ihærdige mennesker sidder og katalogiserer, skanner og kigger 

billeder. Kik forbi med en god historie eller billeder fra det gamle Tejn. 

START d. 3. september kl. 19. Indgang bag Medborgerhuset  

Kontaktperson: Anne Hegner 47937374 /30123748 
 
 

 

 

 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Førstehjælp/Hjertestarter - Opfølgning 

  

Tejn Borgerforening tilbyder borgerne et Opfølgningskursus i Tejn 
Medborgerhus 

Tirsdag, d. 9. september kl. 14 – 16 eller kl. 19 – 21. 
Mark Langhave medbringer dukkerne og gennemgår proceduren igen. 
Det kan redde liv! 
Tilmelding til Brita på 56481670 senest 6. september. 
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Amerikansk traditionel Squaredance i Tejn 
Medborgerhus lørdag, d. 4. oktober kl. 14 – ca.17. 
Frank Marsfeldt fra Guldborg vil gerne udbrede sin entusiasme for square 
dance, og har sat sin ekspertise til rådighed ganske gratis for os. 
Det bliver en glad eftermiddag, hvor hele familien kan deltage. Børn fra ca. 10 
år kan deltage, og man behøver ikke have prøvet det før. 
Der vil blive salg af drikkevarer, kaffe og brød. 

 

 
Sauna og vildmarksbad på Tejn Havn. 
 
Som de fleste nok har bemærket, så er tingene ved at komme på plads. 
Nordbornholms Byggeforretning er ved at sætte redskabsskure op, og muren 
bliver gennembrudt. De nye jollebroer med stige og sandstrand giver gode 
muligheder for at bade. 
Kommunen har lovet at åbne toilettet i den gamle ”salgsforening”, og vi får et 
af redskabsskurene til brændeopbevaring m.m. 

Når alt er på plads vil vi lave en festlig åbning. 
Der er i øjeblikket en gruppe borgere, som arbejder på at finde ud 
af, hvordan det hele skal hænge sammen med optænding, betaling 
og booking. 
Hvis man har nogle spørgsmål til dette eller vil deltage i denne 
gruppe kan man henvende sig til Hans Erik Holm Pedersen , 
20222215 

 

Fjernvarme på Nordlandet / Tejn. 
 
Vi ved endnu ikke om det lykkes at skaffe nok tilmeldinger, men der mangler 
ikke så mange, så jeg opfordrer til, at man snarest tager stilling og får sendt 
sine papirer af sted. Der er mange, som venter i spænding. 

 

 

 

Velkomst til nye borgere i Tejn. 
 
Tejn Borgerforenings Velkomstkommite er meget flittige med at byde nye 
borgere velkomne til lokalområdet. Vi prøver at holde os orienterede om 
hussalg og flytninger, men I må meget gerne meddele, hvis der kommer nye 
beboere i nabohuset, eller i området. 
Hvis I oplever, at det pludselig er liv i et ellers tomt hus må I gerne henvende 
jer til formanden eller Anne-Marie Sonne-Pedersen tlf. 56481960, mail: 
anne_sp@hotmail.com 

mailto:anne_sp@hotmail.com
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Håndarbejde i Tejn Medborgerhus. 

 

Så starter vi op med håndarbejde igen - kom og vær med. 
 
Lige uger: 18.30 - 21.30 - første gang 15.9.2014. 
Ulige uger: 13.30 - 16.30 - første gang 22.9.2014. 
 
Vi strikker, hækler, syer, orkere, patchwork og meget mere. 
Vi ses i Tejn Medborgerhus. 

Kirsten og Lea, 56481635 
 

Whist-klub i Tejn Medborgerhus. 

 
Hvis der er interesse for det, vil vi starte en Whist-klub i Medborgerhuset hver 
anden mandag i ulige uger, med start 22. september kl. 19.00. 
  
For at det kan løbe rundt med hensyn til lokale-leje, kort og præmier, skal vi 
være 16-20 deltagere - mindst ! 
  
Interesserede bedes henvende sig til:  

Lise Nielsen 26 93 54 07 , Børge Nielsen 27 43 31 63 

 

Petanque 

 

Har du lyst til frisk luft, lidt motion og hyggeligt selskab skulle du prøve at lære 
petanquespillet at kende. 
 
Vi træner på Tejn Stadion onsdag fra 18.30 og lørdag fra kl. 13.00. 
 
Alle, uanset alder, kan være med - det er simpelthen sporten for hele 
familien. 
 
Med sportslig hilsen 
Anne Hegner 
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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 september i Tejn Medborgerhus 
Kontakt Annemarie Sonne-Pedersen 56 48 19 60   
 

TIF’s Venner 
 

 Ålegilde 
Lørdag, d. 27. september kl. 18.00 i Klubhuset. 

  

Fredag, d. 14. november kl. 19.00  Vinsmagning 
 
 
 

Tejn Vandværk orienterer: 

Andelsselskabet Tejn Vandværk blev stiftet den 11. oktober 1948. 

De første vandledninger blev lagt i Tejn midtby (Sdr. Strandvej, Ndr. 

Strandvej , Strædet, Havnebakken, Møllegade), fra 1949-1950. 

Disse vandledninger har nu ligget i 65 år og trænger til at blive skiftet ud. 

Vi har været udsat for en del vandbrud allerede, og vi frygter, at disse 

vandbrud vil blive stadig hyppigere, da vi kan se at de gamle eternitrør er 

tæret op, især på grund af udefra kommende vand. 

Hvert vandbrud giver en del gener og koster mange penge. 

Vi mener derfor tiden er inde til at udskifte disse vandledninger med nye 

PE ledninger. Det vil foregå ved at der trækkes nye ledninger igennem de 

gamle. På den måde undgår vi en del gravearbejde. 

Da vi ikke ønsker at låne til at få udført arbejdet, er det planen at strække 

arbejdet over 4 år. 

Det vil komme til at koste ca. 4.5 mio. kr. 

Den faste årlige afgift vil blive sat op med 400 kr. 

Første etape vil gå fra Sdr. Strandvej 25 til 77. 

Der kan blive tale om en udgift til etablering af ny  

målerbrønd mv. for de berørte lodsejere. 

De berørte lodsejere vil blive orienteret medio august 2014.     
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Fra Tejn-Olsker Pensionistforening.  
 

Onsdag, d.   8. oktober kl. 13.30 Klaus Thorsen fortæller 

Onsdag, d. 22. oktober kl. 11.15 Efterårstur 

Onsdag, d.5. november kl. 12.30 Gule ærter  

Vel mødt onsdage i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

Henvendelse om program eller arrangementer til 

Formand Hanne Bruun  61461143,  Kasserer  Eli Kozuch  56480532 

 

Tak til Dagli’Brugsen i Tejn. 

Vores lokale Brugs er meget aktiv i lokalsamfundet. De små hyggelige 
SMS’er om gode tilbud, god service og velvillighed gør Brugsen til en god 
forretning at støtte. 
Senest har Dagli’Brugsen sponseret vin til ferniseringen af årets kunst-
udstilling i  Medborgerhuset. Stor tak for det.  
Husk at handle lokalt. 
 

Når det så er sagt, så vil jeg også opfordre til, at hvis 
man skal i Super-brugsen i Allinge, så husk at putte en 
masse støttemønter i Tejn Borgerforenings boks. Vi får 
penge efter hvor mange mønter, der er.  

 

 

Tak til Tejn Idrætsforening. 

 
Som mange bemærkede til vores generalforsamling i Tejn Borgerforening og 
ved andre arrangementer i Tejn Medborgerhus, så var vores anlæg med 
mikrofon og teleslynge gået i stykker. 
Da vi i mange år har hjulpet og støttet vores Idrætsforening, har bestyrelsen 
der besluttet at betale et nyt anlæg til vores hus.  
Det er nu installeret og virker med hovedmikes og trådløs mikrofon. Vi glæder 
os meget til at tage det rigtigt i brug. 
TUSIND TAK TIL VORES IDRÆTSFORENING! HUSK AT STØTTE DEN! 
Om ikke andet kan man være passivt medlem. Gå ind på hjemmesiden og se 
hvordan: tejnif.dk 
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GYMNASTIK 2014-2015 
Så er det nu vinterens aktiviteter skal planlægges. Vi tilbyder 
følgende hold: 
 
HOLD    DAG OG TID     STED   
 
Tøserne 2-4 kl. tirsdag 17.00-18.00 start 16/9 Kildebakken 
Junior Pigerne fra 5. kl. tirsdag  18.00-19.30 start 16/9 Kildebakken 
Herkules 18+ onsdag  19.00-20.30 start 17/9 Kildebakken 
Pilates 18+ mandag 15.00-16.00 start 29/9 
Kongeskærskolen 
Pilates 18+ mandag  17.00-18.00 start 29/9 Kildebakken 
Pilates - Hensynstagen 18+ torsdag  11.00-12.00 start 2/10 Tejn Børnehus 
Store bolde 18+  torsdag 17.00-18.15 start 18/9 Festsal på KB 
Senior Gymnastik  mandag 08.30-10.00 start 29/9 Festsal på KB 
Senior Gymnastik der arbejdes pt. på at flytte dette hold til Nordlandshallen, 
hold øje med hjemmeside 
Spring  fra 3. kl. Tider kendes ikke endnu Klemensker 
Hallen 
 
Forældre/barn 0-3 år ?   
Krudtuglepiger  3-5 år ?  
Krudtugledrenge 3-5 år ? vi har en der gerne vil men det er ikke nok 
Trunterne 0-1 kl. ? 
Vildbasser 0-2 kl. ? vi har en der gerne vil men det er ikke nok 
  

 
HJÆLP   HJÆLP   HJÆLP   HJÆLP   HJÆLP 
Vi mangler instruktører!!!!!!!!  
Har du lyst til at prøve eller kender du en der vil, så tøv ikke med at henvende 
dig.   
 
Betaling og tilmelding skal ske www.tejnif.dk Ved sæsonstart uddeles en 
beskrivelse.  
 
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 
 

http://www.tejnif.dk/
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Vores Medborgerhus kan lejes af alle til alle lejligheder.  

Det er fuldt udstyret til at lave mad og dække et pænt bord til 50.  

Kaffebord kan dækkes til ca. 80 

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 / møder   300 kr. 

Til fester    750 kr.  

Rengøring    300 kr. 

Henvendelse om leje til Karen Pitzner Gronvald, Smedeløkken 21 

e—mail: kpg.tejn@paradis.dk eller telefon: 56481890 
Lejen kan indbetales til Den danske Bank: reg.nr. 1551 konto 3719238181 
 

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

man modtage Tejnestiftens 4 årlige udgivelser direkte i sin mail-box.  

Send en mail til formand@tejnborgerforening.dk om dette, og bladet 

bliver sendt, så snart, det er færdig-redigeret. 

 
                  

 

TEJNESTIFTEN udkommer 4 gange om året: 

Midt i februar, maj, august og november. 

Stof til bladet kan sendes til Brita Hansen senest den 1. i udgivelses- 

måneden. 

 

TEJN BORGERFORENINGS HJEMMESIDE: 

 

WWW.TEJNBORGERFORENING.DK 

   

Hjælp os med at sætte nye informationer på vores hjemmeside.  

 Det er muligt for alle at få lagt informationer om foreninger, møder, 

kræmmermarkeder m.m. ind på siden. Det er bare at klikke på linket til 

vores webmaster.   Gå ind på siden og kom med din kommentar. 

mailto:kpg.tejn@paradis.dk
mailto:formand@tejnborgerforening.dk


 11 

Flyvemaskinefabrik i Tejn !? 

På Kildesgårdsvej 22, hvor Kurt Sellberg nu bor med sin familie 
boede i 1940-erne en opfinder ved navn Lars Peter Olsen.  
Han syslede med planer om at fremstille en maskine, der ved hjælp 
af motoren skulle hæve sig i luften. 
Allerede i årene omkring 1900 i Olsker, altså 6 år før Ellehammers 
første maskine, begyndte Olsen at lave nogle modeller. Han var 
landmand, men tog ind på jernstøberiet i Rønne for at få lidt 
praktisk erfaring. Han gik på teknisk skole om aftenen. 
Da han havde fået sin fornødne uddannelse rejste han til 
København, for at skaffe økonomisk eller praktisk hjælp fra staten. 
Men de var ikke interesserede i at hjælpe. 
Han rejste til Amerika for at få hjælp, men efter hundredevis af 
afslag kom han tilbage til Bornholm, hvor han byggede en stor, 
moderne maskinhal med drejebænk, esse og lignende.  
Her fremstillede han modeller og tegninger. I modsætning til 
Ellehammer havde Olsen kun e’t plan(vinge), mens Ellehammers 
første maskine havde to. Han havde modeller hvor propellen dels 
sad foran og dels bag. 
Efter at Ellehammer havde fået sin første maskine til at flyve, 
arbejdede han en tid med et gyroskopplan, hvor en lodret propel 
gør, at maskinen kan stige lodret og holde sig stille i luften. 
Senere da flyvemaskinen var fremkommet, var Olsen ude på en 
flyveplads og overværede med interesse flyvningerne. Han blev 
tilbudt en plads i en maskine og da han efter flyvningen var meget 
begejstret, tilbød forsvaret ham en plads som flyver. Han afslog, da 
han stadig var opsat på at forbedre flyvemaskinen og opfinde nye 
modeller. 
Han syslede også med andre opfindelser, og man kan nævne 
forskellige landbrugsmaskiner og en automatisk cisterneskyller til 
kostalde. 
Efterhånden som tiden skred frem lod Olsen planerne ligge og 
levede et stille liv i Tejn. 
 
Uddrag af artiklen: Bornholmeren, der var ved at komme før 
Ellehammer, Bornholms Tidende 19-3-1943. 
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OPSLAGSTAVLEN 
 

SEPTEMBER 

    

   4. Fællesspisning 

  9. Hjertestarter – opfølgnings - kursus 

24. Søndagsmatine v. Lillian Hjorth West 

 

OKTOBER 

   2. Fællesspisning 

  22. Pensionisternes efterårstur 

 

  NOVEMBER 

    6. Fællesspisning 

    9. Søndagsmatine v. Sten Møller 

 

 
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     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 

    Finn Pedersen, Pærebakken 32                     56480258finnerikpedersen@godmail 

    Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C             30209413    lise.kristiansen@mail.dk 

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

Suppleanter    Lise Nielsen, Åløkken 2,     Vera Arvidsen, Smedeløkken 16 

mailto:peter@herstoft.dk
mailto:kpg.tejn@paradis.dk
mailto:olskerpilegaard@privat.dk
mailto:lise.kristiansen@mail.dk

