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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 

mailto:brita.m.h@gmail.com
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Formanden har ordet: 
 

 ”Ugens Succes” tilfalder de lokale i Tejn, siger Jan Jørgensen til Bornholms 

Tidende. Han refererer til det nylig overståede Trolling Master, der havde 400 

tilmeldte både og ca. 1000 fiskere som deltagere. Det der skaber succesen, er 

det sammenhold omkring arrangementet, som der er i Tejn. Hvis ikke Tejn 

Borgerforening og Tejn Idrætsforening var parat til at gøre et utroligt stort 

stykke arbejde, kunne det ikke lade sig gøre. Det skal vi være stolte af i Tejn, 

siger Jan Jørgensen. Store ord, men absolut fortjente! Så stor ros til Tejns 

befolkning. 

Ellers går livet i Tejn sin vante gang. Vi går den stille tid i møde rent forenings-

aktivitets-mæssigt. Mange af vinteraktiviteterne har haft sine hyggelige 

afslutninger og mange har travlt i hus og have. En af de afslutninger, som altid 

har trukket fulde huse i Nordlandshallen måtte i år aflive sin tradition. 

Gymnastikopvisningen, hvor bedsteforældre, fastre og naboer skulle se, hvor 

dygtige deres små er efter vinterens gymnastikøvelser, måtte finde et nyt 

udtryk. Det er ikke lykkedes at finde instruktører til børnehold i vinter, så de 

fire store voksenhold, der har været aktive i vinter afholdt deres egen lukkede 

afslutning. Den var meget alternativ i sin udformning, men alle havde en dejlig 

aften med sved på panden og god mad. Jeg håber, der igen kan komme 

børnehold på programmet. 

Jeg skal dog lige huske at minde om, at hvis man ønsker at være aktiv i 

sommer, er Idrætsforeningen leveringsdygtig til flere udendørs hold.   

Vi ser, at en del af de huse, der har stået tomme i lang tid, bliver solgt uden 

bopælspligt. Det er både skidt og godt! Skidt, fordi der så ikke kommer nye 

beboere til Tejn, som vil indskrive børn i vores børnehave og skole, som godt 

kunne bruge flere. Skidt, fordi der ikke bliver lagt skattekroner på Bornholm, 

men godt, fordi husene bliver shinet op og passet. Godt, fordi det giver liv i 

bybilledet og handel i de lokale forretninger. Godt, fordi det på sigt måske giver 

nye faste beboere i Tejn. Vi skal huske at byde disse nye naboer velkommen, 

selv om de ikke er her hele tiden! 

Borgerforeningen står igen i år for en oprydning / renholdelsesdag på 

Tejnepynten. Kommunen fattes penge, så flere og flere opgaver lægges ud til 

lokalområderne, selv at sørge for. Håber at se jer d. 6. juni. 

Sct. Hans festen kommer til at foregå som den plejer, dog vil vi prøve at have 

lidt mere fokus på børnene, og i samarbejde med Børnehuset i Tejn lave nogle 

aktiviteter, direkte rettet mod børnefamilier. 

Ha’ en vidunderlig sommer, og pas på jer selv.   

 

Venlig hilsen Brita Hansen  
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  Nyt fra Tejn Borgerforening.  

  

 Kunstudstilling i Tejn Medborgerhus. 
 

KUNSTEN STIGER IGEN 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:  

Lørdag, d. 25. 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. 26. juli – Søndag, d. 2. 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 
  

mailto:kpg.tejn@paradis.dk
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  Arbejdsdag på Tejnepynten. 
 

Så skal vi igen rydde op på Tejnepynten.  

Møblerne skal have endnu en gang træbeskyttelse. 

Så husk malertøjet og gerne nogle pensler. 

Der skal ryddes ukrudt, ordnes petanquebaner, bål- og grillplads. 

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. 6. juni  kl. 10-12. 

Medbring evt. spande, river, trillebør og arbejdshandsker. Hvis I har en 

 kratrydder, kan den også bruges. 

Efter veludført arbejde serverer Tejn Borgerforening pølser til alle. 

 

 

 

     Skt. Hans fest i Tejn. 
 
 

       Tirsdag, d. 23. juni 2015.  

            Bålet tændes kl. 21.00 på Tejnepynten. 
 
Kl. 17.00 Børnenes Sct. Hans. Sæbebobler, lege, 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 Sarpsborg Jente- og Guttekorps.  
Kl. 21.00 Båltale  
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. æbleskiver, kaffe, 
vin, øl og vand. 
 
  Arrangør: Tejn Borgerforening 
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  FJERNVARME I TEJN. 
 

Fjernvarmeprojektet for Allinge-Sandvig-Tejn-Sandkaas, som har været under 
forberedelse længe, går nu ind i en mere aktiv fase. Tilstrækkelig tilslutning er 
opnået, så fjernvarmen kan udrulles efter planen: Det vil sige at 
ledningsarbejderne påbegyndes i det centrale Allinge til efteråret, og til foråret 
2016 vil de første ejendomme blive tilsluttet fjernvarmen, som i startfasen vil blive 
produceret på et stort træpillefyr, der opstilles midlertidigt.  

Bornholms Forsyning har lejet et lille kontor i Allinge, Kirkeplads 6, st. th. så vi kan 
være tilstede i lokalsamfundet, og svare på spørgsmål og holde møder. Vi åbner 
torsdag den 30. april kl. 12, hvor Bornholms Forsynings Bestyrelsesformand og 
Direktør vil være til stede. Derefter vil kontoret indtil videre være åbent hver 
onsdag fra kl. 14-17.30, samt under hele folkemødet. Vi ses i Allinge !  

NB: Energitjenesten og Bornholms Forsyning holder et orienteringsmøde den 18. 
maj kl. 19, på ”Kærnehuset” i Allinge, Hvor Energitjenesten vil orientere generelt 
omkring udskiftning af oliefyr, og Bornholms Forsyning vil orientere nærmere om 
fjernvarmeprojektet for Allinge-Sandvig-Tejn-Sandkaas. 

  
 
 
 
 

     SAUNA OG VILDMARKSBAD 

 
Fin,  fin  modtagelse  af  såvel  lokale,  som  nu  bestiller  måneder  frem,  og  ikke  
mindst  af  trollingfiskerne,  som  benyttede  tilbuddet  under  trollingen. 

Booking  på  tlf.  20 2222 15  og  prisen  

For  hele  vildmarksbadet  opvarmet  til  aftalt  tid:       100,- kr. 

og   for  sauna´en  ditto  opvarmet:                             50,- kr. 
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PENSIONISTFORENINGEN 

 
Onsdag den 20. maj - kl 13:30. Pigetur. Vi kører til Klemensker og ser 
på tøj hos Anny, som er vært med eftermiddagskaffen.  
Tilmelding senest den 17. maj – vi fylder bilerne.  
 

 
 

Gymnastik 

Udvalget er i fuld gang med at planlægge sæson 2015 – 2016, der starter i uge 38. 
Vi håber at kunne få gang i børneholdene igen, det er så herligt med glade og 
livlige unger i gymnastiksalene. Hjælp os med at finde instruktører, giv os et vink 
hvis I kender nogen der har lyst og mulighed for at tage en tørn så kontakt Louise 
tlf. 56480616.    
Tak til Mimi for mange års utrættelige arbejde med gymnastikken på Nordlandet. 
Vi vil heldigvis kunne trække på Mimi og hendes store erfaring, så instruktørjobbet 
for Mimis vedkomne kan have mange vinkler.  
Varme hilsner gymnastikudvalget  
 

Petanque 
Aftenerne er blevet lysere, så nu trænes der petanque onsdage fra kl. 18.30 til ??? 
og lørdage fra kl. 13.00 på Tejn Stadion. Kom og vær med, det er god motion gir’ 
frisk luft og socialt samvær. Ses vi på stadion ?? 
Mange hilsner Anne  
 
 

Tejn Datastue   
Der holdes sommerferie frem til den torsdag den 24. september. Det betyder ikke, 
at man ikke kan få råd og vejledning. Sidder du med et problem, er du velkommen 
til at kontakt Anne på tlf. 3012 3748, så finder vi en løsning. 

Du kan også finde os på http://60plus-bornholm.weebly.com 
Mange sommerhilsner Vejlederne  
 

Virksomhedsportræt: Birgittes Klinik for fodterapi. 
 

Man bliver aldrig for gammel til at tage en ny uddannelse. 
I februar 2014 afsluttede jeg min uddannelse som statsaut. fodterapeut og 
efterfølgende har jeg åbnet Birgittes Klinik for fodterapi, Smedeløkken 13, 3770 
Allinge telefon 24843086. Ring og bestil tid - der er også tider både aften og week-
ender. Jeg udsteder gerne gavekort. 
 

Venlig hilsen Birgitte Thorsen 
 

 

 

http://60plus-bornholm.weebly.com/
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Noter fra Tejn Borgerforenings Generalforsamling 
 

102 tilmeldt spisning, hvor den varme mad kom fra bageren og desserten 

havde Helga lavet. Et par ekstra dukkede op til generalforsamlingen.  

Formandens beretning gik på de positive toner vi ser i Tejn med hensyn til  

hussalg og sammenhold, men også lidt om skolesagen og kommunens 

forskelsbehandling. 

Regnskabet viste et underskud på 4.000 kr. Der er 257 husstande, der er 

medlemmer af Borgerforeningen. 

Preben Miland Grönvald, Bente Friis, Birthe Madsen og Finn Pedersen 

genvalgtes til bestyrelsen. 

Lene Møller og Kim Rasmussen fra Tejn I.F. Løbeafdeling fik årets 

Ildsjælepris for deres store engagement, for at få løbere fra hele verden 

 til Tejn.  

 

Efter kaffen var det tid til lidt konkurrencer, og alle gik meget op i 

spørgsmålene, som mange synes, var for svære. 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. 

 

 

 

 

GOSPEL-KONCERT I TEJN KIRKE 

 

28. maj kl. 19.30 er der koncert med AMAZING 

i Tejn Kirke. Alle er velkomne. 

 

 

 

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

 

Vigtige datoer:   

 

  20. maj Pigetur med Pensionistforeningen. 

  18. maj kl. 19.00 oplysning om fjernvarme i  

          Kærnehuset, Allinge 

  28. maj      Gospelkoncert i Tejn Kirke 

    6. juni kl. 10 Arbejdsdag på Tejnepynten 

  11.-14.juni  Folkemøde i Allinge 

23. juni   Sct. Hans Fest på Tejnepynten  

  25. juli-2.august Kunstudstilling i Medborgerhuset             

   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     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 

mailto:michael@thunberg.dk
mailto:peter@herstoft.dk
mailto:kpg.tejn@paradis.dk
mailto:bsf@friis.mail.dk
mailto:lise.kristiansen@mail.dk

