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Maj 2016.

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:
Sommeren er kommet til Bornholm. En uge for sent, vil nogle mene. Hvorfor
skulle det være så koldt under Trolling, for derefter at slå om til sommertemperaturer.
Endnu en god Trolling-uge er overstået. En masse dejlige frivillige personer
fra Tejn og omegn har igen stillet op og hjulpet med at servicere alle de fiskere,
der deltog i konkurrencen. Det blev en fantastisk, men også besværlig uge.
Fantastisk fordi alle er glade og positive, men også besværlig når fiskeriet ikke
går som planlagt. Vejret var ikke det bedste, og flere fiskere kom ikke meget på
havet. Ikke desto mindre blev vi altid mødt med et glad Godmorgen, selv om
klokken ikke var mere end 5. Jan Jørgensen bemærkede også i sit nyhedsbrev
efter konkurrencen, at der altid var glade smil på havnen fra de frivillige.
Jeg bliver glad og stolt over, at vi kan klare den store opgave i Tejn. – at vi har
et stort korps af frivillige, der altid stiller op og har en masse overskud til at
gøre arrangementet til en dejlig oplevelse for alle.
Tusind tak til alle der flagede i Tejn under Trolling Master. Det er et smukt
syn, når man kører gennem byen, at flagstængerne hilser alle de fiskere og
udenbys bornholmere, der besøger Tejn.
Trolling Master giver vores forretningsliv et tiltrængt udbytte og Tejn
Idrætsforening får nogle penge til det store arbejde, de gør, for at aktivere
alle kategorier af beboere i Tejn.
Det ser ud til, at vi får lov til at beholde arbejdspladserne på Teknik og
Miljø, og at vores Børnehus får lov at overleve endnu et år. Det er vi meget
glade for i Tejn Borgerforening, så Tejn ikke bliver et dødt samfund uden
arbejdspladser og muligheder for børnepasning.
Vi ser, at en del af de tilflyttere, der kommer til byen, er børnefamilier, og det
glæder vi os meget over.
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 igen prøve at
have lidt mere fokus på børnene, og i samarbejde med Børnehuset i Tejn lave
nogle aktiviteter, direkte rettet mod børnefamilier. Kom gerne med kvas til
bålet.
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. 30. 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. 31. juli – Søndag, d. 7. 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 350 kr.
Udlejer og nøgleansvarlig er Karen Pitzner Grönvald, Smedeløkken 21.
tlf. 56481890 eller mail: kpg.tejn@paradis.dk
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Arbejdsdag på Tejnepynten.
Så skal vi igen rydde op på Tejnepynten m.m.
Vildmarksbad og sauna skal have en gang træbeskyttelse.
Så husk malertøjet og gerne nogle pensler.
Der skal ryddes ukrudt, ordnes petanquebaner, bål- og grillplads på Pynten.
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. 4. juni kl. 10-12.
Medbring evt. spande, river, trillebør og arbejdshandsker. Hvis I har en
kratrydder, kan den også bruges.
KFUM-Spejderne fra Klemensker renser strand fra Allinge til Tejn.
Efter veludført arbejde serverer Tejn Borgerforening pølser til alle.

Tejn Lokal Arkiv
holder sommerferie, men man kan komme i kontakt gennem Facebooksiden
Tejn Lokalhistoriske Arkiv og aftale nærmere, hvis man vil i arkivet.

SAUNA OG VILDMARKSBAD

Vi mangler fyrmestre!
Hvis vi skal blive ved med at tilbyde opvarmning af badet, har vi brug
for flere fyrmestre. Der er rift om at leje tønden, men vi kan i øjeblikket
ikke booke ret mange ind.
Hvis du / I skulle have lyst til at hjælpe os, hører vi gerne fra jer.
Inger Barth 30522071, Brita Hansen 61281670
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Arbejdsdag i Børnehuset
For børn, forældre, personale og borgere i byen.
Har du nogle timer i overskud, så kom op og hjælp os,
fredag d. 27. Maj mellem kl. 8.00-18.30
Vi skal have fjernet ukrudt, plantet, fejet, renset, klippet og vasket legetøj.
Tag værktøj, handsker og hvad du ellers tænker der skal bruges med.
Vi har kaffe på kanden, en rugbrøds mad og eftermiddagskage.
Evt. spørgsmål rettes til Laila tlf. 51 67 20 97

Bibelen live ved Klaus Laursen.
Søndag, d. 22. maj kl. 10.30 i Tejn Kirke
Kom og oplev en unik fremførelse af Bjergprædikenen. Klaus Lauersen
fremfører teksten enkelt, udfordrende og med stor indlevelse.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
Alle er velkomne.

Udstilling af dukkehuse, dukker og biler
Tejn Medborgerhus 5. juni kl. 10 – 15
Erindringscenter Bornholm står for en udstilling af legetøj, som man også må
lege med. Samlere af legetøj vil også være der og vise deres fine ting frem.
Gratis entre.
Der vil være mulighed for at købe noget at spise og drikke.

Så er billetsalget til årets fest ”Tejn-Sandkås All Stars´ 20
års jubilæumsfest” den 9. juli startet.
Vores lokale ”boy-band” Ralf, Finn, Jesper, Bjarne, Ole og Jimmy, har huseret i de
sidste 20 år til et utal af fester.
Nu er de igen klar til at slå tonerne an til et brag af en fest - og du og dine venner
er inviteret med.
Vi slår teltene op i baghaven af Tejn Klubhus, Skovbrynet 1 Tejn, for at få plads til
så mange glade bornholmere som muligt.
Pris 225,- pr. person inkl.
to retters menu, musik og dans.
Salg af billetter i
DagliBrugsen, Tejn
Superbrugsen, Allinge

5

Skt. Hans fest i Tejn.
Torsdag, d. 23. juni 2016.
Bålet tændes kl. 21.00 på Tejnepynten.
Kl. 17.00 Børnenes Sct. Hans. Sæbebobler, vimpler, vindmøller og lege
for børn og deres forældre.
Kl. 18.00 vil grillerne være tændt, så medbring grill-maden, så vi kan
spise sammen.
Kl. 18.45 bliver børnebålet tændt. Bålsang synges og heksen sendes af
sted. Derefter skattejagt for alle børn.
Kl. 20.30 starter fakkeltoget fra P-pladsen ved Østersøparken på
Havnevej, anført af Haddal Musikkorps.
Heksen, der er lavet af mellemgruppen på Kildebakken sendes til
Bloksbjerg.
Kl. 21.00 Båltale
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. kaffe og kage, vin,
øl og vand.
Arrangør: Tejn Borgerforening

PENSIONISTFORENINGEN
Onsdag den 18. maj – kl. 11.15. Forårstur.
Opsamling til bussen de sædvanlige steder. Vi nyder
foråret, spiser frokost og senere eftermiddagskaffe.
Tilmelding senest søndag, d. 15. maj.
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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 1. 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

Noter fra Tejn Borgerforenings Generalforsamling
100 tilmeldt spisning. 4 ekstra dukkede op til generalforsamlingen.
Formandens beretning beskrev de ting, vi må kæmpe med uden på øen.
Politikerne ser gerne at man samler sig i Rønne og andre store byer på øen.De
er dermed med til at kvæle initiativer og vækst i små samfund som Tejn.
Regnskabet viste et lille underskud på knap 3.000 kr. Der er 321 husstande,
der er medlemmer af Borgerforeningen. (flot)
Brita Hansen, Lise Kristiansen og Anne Hegner genvalgtes til bestyrelsen.
Preben Miland Grønvald valgte at gå af og Kirsten Gercke blev valgt ind.
Herfra skal lyde et stor TAK til Preben for det store arbejde, han har udført
for Tejn Borgerforening.
Der blev stillet et par forslag om, at Borgerforeningen skulle gå ind i salg af
grunden på Havnevej. Vi tager det op til overvejelse, når der skal være høring
i sagen. Vi ønsker ikke et kompakt, højt byggeri der.
Klaus Elleby Larsen, Dagli’Brugsen i Tejn fik årets Ildsjælepris for hans
entusiasme og store engagement i lokalsamfundet.
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.
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Tejnestiften på mail.?

Send en mail til brita.m.h@gmail.com om dette..

Opslagstavlen:
Vigtige datoer:
18. maj Forårstur med Pensionistforeningen.
22. maj kl. 10.30 Bibelen live i Tejn Kirke
27. maj kl. 8 – 18.30 Arbejdsdag i Børnehuset
4. juni kl. 10 Arbejdsdag på Tejnepynten
5. juni kl. 10 – 15 Legetøjsudstilling i Medborgerhuset
Uge 24 Folkemøde i Allinge
23. juni Sct. Hans Fest på Tejnepynten
9. juli Tejn-Sandkaas All Stars 20 år i Klubhuset
30. juli-7.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 56481670/61281670 brita.m.h@gmail.com
Næstformand Finn Pedersen, Pærebakken 32 56480258 finnerikpedersen@godmail.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
Kirsten Gercke, Ndr. Strandvej 123, 29721933 kgtejn@gmail.com
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C 30209413 lise.kristiansen@mail.dk
Suppleanter Vera Arvidsen og Lise Nielsen
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