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Formanden har ordet: 
Byger som går og kommer, det er den danske sommer!  

Sådan har det været de sidste uger, men ellers har sommeren 2016 været 

dejlig. Det er længe siden havvandet har været så varmt og klart.  

Borgerforeningens arrangementer har foregået i smukt vejr og til vores 

Arbejdsdag på Tejnepynten og Medborgerhuset var omkring 25 

mennesker i sving med kratryddere, hækkeklipper og hakkejern. Der 

blev ryddet ukrudt og græs, så alt fremstod pænt til besøg af sommerens 

turister og i år også et professionelt Legeland. Vildmarksbad og Sauna 

fik en gang træbehandling. Tak til jer alle for at møde frem, når vi 

kalder. 

Sct. Hans aften gentog vi successen fra sidste år, hvor Borger-

foreningen i samarbejde med Tejn Børnehus lavede aktiviteter med 

børn. Der deltog rigtig mange, som lavede vindmøller, sæbebobler og 

vimpler, inden grillmaden blev spist. 

Derefter tændte vi børnebålet, hvor heksen var lavet af Børnehuset, og 

afsang en specielt fremstillet Sct. Hans sang. Der var skattejagt, og 

mulighed for snobrød og popcorn over bålet. Hele Tejnepynten 

summede af liv og fakkeltoget med et dygtigt Norsk Skolekorps i 

spidsen indledte den voksne del af aftenen. Bålet blev tændt og heksen, 

der var fremstillet af børn og voksne på Kildebakken futtede hurtigt af 

til Bloksbjerg. Danny Christensen holdt en meget personlig og 

inspirerende båltale, som jeg har gengivet i uddrag et andet sted i bladet. 

Kunsten stiger igen i Tejn. Årets kunstudstilling med lokale kunstnere 

i Medborgerhuset har lige fundet sted. Udstillingen har i år været rigtig 

godt besøgt, og en del af kunstnerne har fået solgt sine værker. Til 

ferniseringen var der mange mennesker, og vores Dagli’brugsen 

sponserede vin og chips. Det siger vi mange tak for. 

I uge 33 er der Wonderfestiwall på Hammershus. Tejn Idræts-

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

mennesker med mad og drikke. Der er stadig mulighed for at tage en 

vagt og komme med i arbejdsfællesskabet. 

Vildmarksbadet ligger noget stille i øjeblikket. Trods mange opråb 

er det ikke lykkedes os at finde nogle, som vil hjælpe med at fyre op. 

Vi håber stadig, der er frivillige, som vil være med til at yde den 

service for byen. 

Trolling Master 2017 bliver i uge 17. Fra d. 26. til d. 29. april. 

 

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

 
 
Tejn Datastue 

 

De lyse nætter er forbi, et sikkert tegn på efterårets komme og dermed 
indendørs aktiviteter. 
Datastuen, der holder til i Medborgerhuses, starter torsdag den 1. september 
kl. 14.00. 
Alle der har lyst til at vide til hvad og hvordan, man kan bruge en computer er 
meget velkomne. 
På vejledernes vegne Anne 
 

 
 
Madklubben i Tejn 
Medborgerhus  
 
Datoer for efteråret: 

1. september 
6. oktober 
3. november 
Pris: 60 kr. Drikkelse medbringer man selv. 
Tilmelding til spisning til Lise Kristiansen fra 14 dage før på 
30209413,  lise.kristiansen@mail.dk eller i postkassen ved Ndr. 
Strandvej 2c, st. th. 

 
 

SØNDAGSMATINE’er i Tejn Medborgerhus 
 
Søndag d. 9. oktober kl 14. 
Kommer Lillian Hjort-Westh og fortæller. 

 
Søndag d. 20. november kl 14 
Kommer Inger og Hans Askov og underholder med sang og musik. 
Julen nærmer sig. 
Gratis kaffe+ kage +indgang, ingen tilmelding. Alle er velkomne. 
 
 
 

 

mailto:lise.kristiansen@mail.dk
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ÅBENT BIBLIOTEK. 
 

 
Sidste tirsdag i mdr: Biblioteket åbent fra kl.:15-17.  
1. gang d. 27/9 - 2016 

Bøger kan lånes og må gerne beholdes  
 
 
 

 
 
 
 
 
TEJN LOKALHISTORISKE ARKIV. 

 
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. 5. september kl. 17- 19. Indgang bag Medborgerhuset.  
Kontaktperson: Anne Hegner 47937374 /30123748 

Eller Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2c.st. th. 30209413 
 

  

Hver tirsdag formiddag er der åbent i TLA fra kl. 9 - 12, hvor vi 
sidder og sætter billeder ind på Pc. Hvor vi sætter avis artikler i 
ringbind, og hvad der ellers er af forefaldende arbejde. Der er som 
regel kaffe på kanden. Vi ville være glade for hvis der var nogle 
personer, der havde tid, lyst og lejlighed til og komme ned og hjælpe. 

 Vi starter d. 4/10-2016. Indgang bagom medborgerhuset 
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Sauna og vildmarksbad på Tejn Havn. 

 

HJÆLP! Der er mange, som vil benytte vores tønder, 

men vi mangler fyrbødere! Vi må sige nej til folk, der gerne vil 

benytte faciliteterne. Det er meget ærgerligt, og jeg kan ikke se, 

hvordan fremtiden for vores tønder ser ud, hvis vi ikke får 

hjælp nu! 

 

Vi vil gerne undersøge, om det kan lade sig gøre, at fyre op med 

strøm eller andet, der kan lette arbejdet.  
Er der nogen, som vil være med i undersøgelsen, eller har nogen 

erfaring på dette område? 

  

Men akut mangler vi fyrbødere. Kursus i optænding tilbydes. 

Henvendelse til Brita Hansen 61281670.  

 

 

 

 

 

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 
12.9.2016. 
Ulige uger: 13.30 - 16.30 - første gang 19.9.2016. 
Vi strikker, hækler, syer, orkere, patchwork og 
meget mere.  
Vi ses i Tejn Medborgerhus. Kirsten og Lea, 
56481635 

 
 

Fra Tejn-Olsker Pensionistforening. 
Onsdag, d. 7. september kl. 13.30 Kødbanko 
Onsdag, d. 21. september kl. 13. Plejehjemmet 

Snorrebakken Onsdag, d. 19. oktober Efterårstur 

Onsdag, d. 2. november kl. 13.00 Brunkål og flæsk 
Vel mødt onsdage, lige uger i Tejn Medborgerhus 

Henvendelse om program eller arrangementer til 

Formand Stella Nielsen, 21181842 . Maja Jørgensen, 50800057 

 

 
GOD MOTION! Gymnastik for aktive ældre! 

 I Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31 
 

Vi skal fortsat bruge kroppen og bevæge os, også i en høj 

alder. Den gavnlige effekt af fysisk aktivitet er så 

velunderbygget at det bare er om at komme i gang. 

Vi mødes tirsdag formiddag i Medborgerhuset, hvor vi på 

hyggelig vis får pulsen op, sved på panden, en god latter og 

socialt samvær. 

START: 9. september 

 
Kom og vær med! På gensyn! 

 
Kontakt Annemarie Sonne-Pedersen tlf. 56481960, hvis 

du vil høre mere eller vil deltage. 
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      Sammendrag fra en Sct. Hans Tale 
     v. Danny Christensen 

 

Mit navn er Danny, og jeg er Allingebo gennem 6 år, og før det var jeg fast 

sommergæst her på Nordlandet. 

Næste sommer er det 50 år siden, jeg var på Bornholm og her i Tejn for 

allerførste gang. 

Skikken med at brænde bål af, netop den 23. juni, er en virkelig gammel og 

oprindelig hedensk skik.  

Sct. Hans aften har en uskyld, en barnlig naivitet over sig, hvor eventyret og 

den sanselige tilstedeværelse har plads. Af alle aftener, må Sct. Hans aften 

være den, hvor forhåbningerne til det der skal komme, skal stå skrevet i lys 

lue.  

I 60’erne sagde vi i min omgangskreds: Peace, Love and Understanding. 

Fred er så mange ting: man kan finde fred med sig selv, fred med hinanden. 

Oftest forbinder vi ordet Fred med afslutningen af livet. Man siger, hvil i 

fred, for man finder jo fred i døden. Det er det allersidste, vi gør. Men før 

det kommer alt det andet. Selve livet og livsglæden. 

I Midsommersangen betyder ordene: vi vil fred her til lands ikke, at være i 

fred for hinanden, men at holde fred med hinanden i livet er det en kunst at 

slutte fred. For fred forudsætter, at vi viser interesse for hinanden og 

respekterer en anderledes adfærd og trivsel. På den måde ligner freden og 

kærligheden hinanden. 

 

Jeres dejlige by Tejn er sammen med Allinge-Sandvig, absolut mine 

bornholmske yndlingsbyer.  

For tingene udvikler sig nemlig i Tejn. Sammenhængen mellem det 

kulturskabte og det naturskabte, gør hele jeres by enkel, naturlig og smuk. 

Jeg går selv til Senior-gymnastik og Fællesspisning i jeres hyggelige 

Medborgerhus, og jeg er også medlem af jeres dejlige Seniorklub. 

Her står jeg så, i fred og ædruelighed, med en stor livsglæde og en dyb 

taknemmelighed. 

Den måde I tager mod fremmede på, er nemlig helt unik. Ligesom jeres 

enorme lokale engagement er det: I Trollingdagene, I Borgerforeningen, I 

Havnen, I Medborgerhuset med dets utallige foreningstilbud, og ikke 

mindst til TIF’s utrolig mange løbearrangementer. De er helt fantastiske. 

Sammenhold gør stærk, siger man. Så I må virkelig være stærke her i Tejn. 

Man møder i Tejn en stor varme og gæstfrihed, en åbenhed og 

hjælpsomhed, og det vil jeg gerne sige jer tak for. 
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   NYT FRA TEJN IDRÆTSFORENING 
 

 

Glæd jer - der er mange tilbud fra Tejn IF til at holde jer i gang hele vinteren. 
  
Vandpolo – hver torsdag i Gudhjem Svømmehal 
  
CrossGym – hver mandag og torsdag på Kildebakken i gymnastiksal 
  
Gymnastik – Yoga, store bolde mm. 
  
Løb – hver onsdag og lørdag 
  
Petanque – hver onsdag og lørdag på stadion 
  
Bordtennis – i klubhuset. Senior træning hver torsdag formiddag 
  
Svømning – hver mandag i Gudhjem Svømmehal 
  
Håndbold, Badminton og Volleybold   
  
Ung i klubben 
  
Se mere på www.tejnif.dk eller se vores nye folder der kommer med posten i 
løbet af august. 
  
Med venlig hilsen  
Lene Møller 
Tejn Idrætsforening/løb 
Mobil 61549123 efter kl. 16.00 
www.tejnif-lob.dk 

 
 
WONDER-FESTIWALL. 
 
I skrivende stund er der stadig ledige vagter til festiwall’en.  
Der mangler hænder hele dagen til madtilberedning og 
udlevering. Skulle du have lyst til at deltage i fælleskabet så 
skriv til wonder@tejnif.dk 

 

http://www.tejnif.dk/
http://www.tejnif-lob.dk/
mailto:wonder@tejnif.dk
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Petanque: 
 

Sporten man kan dyrke hele livet. Kom og få motion, frisk luft og gode grin i 
de dejlige omgivelser på Tejn Stadion. Vi træner, hvis vejret tillader, hele året. 
Træningstiderne er: 
1. maj - 31. august onsdag fra kl. 18.30,  lørdag kl. 13.00 
1. september - 30. april onsdag og lørdag fra kl. 13.00 
Kom og prøv, det er rigtig sjovt at spille om den lille "gris" Ikke så svært. 
Mange hilsner på bestyrelsens vegne Anne 
 

   GYMNASTIK 2016-2017  
 
 

                             T.I.F. OG A.S.G. VINTERPROGRAM  2016 - 2017. 
 
 

 
 HERKULES  18+ mandag 19.00-20.30 Start 03/10  Kildebakken 
           Instruktør: Jette  
 
 SENIOR GYMNASTIK 60+ onsdag 09.30-11.30 Start 05/10  Nordlandshallen 
           Instruktør: Marianne 
 
 RAMASJANG  0-4 år onsdag 16.30-17.30 Start 05/10 Nordlandshallen 
           Instruktør: Nicoline 
   
 STORE BOLDE 18+ torsdag 17.00-18.15    Start 06/10 Kildebakken Festsal 
           Instruktør: Mimi 
  

  
        YOGA Der arbejdes kraftigt på at få denne aktivitet på programmet. 
   
 

 Vi mangler instruktører. 
Har du lyst og tid, eller kender du nogen? 

 Så kontakt Louise på mobiltelefon: 61789867 
 

GRATIS PRØVETIME PÅ ALLE HOLD. 
 

Tilmelding og betaling via Tejnif.dk eller a-s-g.dk 
 

Yderligere oplysninger fås hos Louise på tlf. 5648 0616 / 6178 9867. 
samt på: www.tejnif.dk eller www.a-s-g.dk 

 
  

 

 

 
 

 

 

http://www.tejnif.dk/
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TIF’S VENNER. 
 
Vores nattergaletur, d.19.maj,var en dejlig spadseretur på den nye vandrerute bag  

Hammersholm, med de flotte udsigtspunkter fra de nybyggede cirkler af gedigent 

bornholmsk egetræ og selvfølgelig de gamle helleristninger. 

 Her blev foruden den flotte udsigt, også indtaget en eller to til lejligheden medbragt 

bitter.  

Turen gik videre ned til Hammerhavnen, hvor der var nattergalesang og så nød vi den 

medbragte kaffe /kage i multihuset og fik en flot solnedgang oveni traktementet. Alle 

seks fremmødte syntes det var en dejlig aften og hyggeligt samvær, og jeg kan kun 

beklage, at flere ikke fik del i denne tur. 

Mvh 

Formand Preben 
 

SOMMERFEST I TEJN. 
 
Tejn Idrætsforening afholdt 9. juli en fest ved klubhuset i 
samarbejde med Tejn- Sandkås Allstars, der ville fejre deres 
jubilæum. 
Det blev en kanon fest med glade deltagere, god mad og sjov 
underholdning. Dansegulvet var fyldt hele tiden og 
Idrætsforeningen pønser på at genoplive sommerfesterne i 
Tejn. 
Måske hvert andet år. Vi håber lokalsamfundet bakker op om 
dette.  
 
 
 
 

 
 

 

 

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. Klik på linket til 

webmaster. 

http://www.tejnborgerforening.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 350 kr. 

NY UDLEJER: 
Henvendelse om leje til Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123,  

tlf.: 29721933 eller mail udlejer@tejnborgerforening.dk  

Lejen kan indbetales til Den danske Bank: reg.nr. 1551 konto 

3719238181 

 

Stor tak. 
Vores udlejer gennem mange år, Karen Pitzner Grønvald 

har valgt at overlade posten til Kirsten Gehrcke. 

Vi siger tusind tak til Karen, for hendes omhyggelige 

og samvittighedsfulde indsats med booking og nøgleudlevering.  

Vi ønsker held og lykke fremover.  

 

 
 

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. 

 

 
 
 

 

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
mailto:formand@tejnborgerforening.dk


12  

 

 

OPSLAGSTAVLEN 
SEPTEMBER 

1. Fællesspisning 

 

 

OKTOBER 

6. Fællesspisning 
9. Søndagsmatine v. Lillian Hjort-West kl. 14 

19. Pensionisternes efterårstur 

 

 

NOVEMBER 

  3. Fællesspisning 
20. Søndagsmatine v. Inger og Hans Askov kl. 14 

 

Lokalhistorisk Arkiv:  

Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk 

 

Hjemmeside: 

Peter Herstoft, peter@herstoft.dk eller web-master   

 

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

Udlejer: Kirsten Gehrcke,  29721933. udlejer@tejnborgerforening.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  Finn Pedersen, Pærebakken 32 56480258  finnerikpedersen@godmail 

Kasserer Bente Friis, Tejnvej 79 56480809   bentefriis28@gmail.com 

Best. medlem   Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39 56480544  olskerpilegaard@privat.dk 

                                   Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123,      29721933   kgtejn@gmail.com 

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

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

Suppleanter Lise Nielsen og Vera Arvidsen 

 
 

mailto:peter@herstoft.dk
mailto:brita.m.h@gmail.com
mailto:olskerpilegaard@privat.dk
mailto:kgtejn@gmail.com
mailto:lise.kristiansen@mail.dk
mailto:anneb.hegner@gmail.com

