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 4. april   Generalforsamling i Tejn Borgerforening 

 

26. april – 29. april Trollingfest på havnen 
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  Formanden har ordet:  

Det er koldt derude. Det betyder ikke, at vi bliver nødt til at mure os inde 

i vores varme huse. Der er masser af gode tilbud i vores lokalområde. Læs 

om en del af dem her i bladet, og mød glad og gerne frem. Der er altid 

plads til dig. 

Aldrig er så mange huse blevet solgt så hurtigt i Tejn. Det er dejligt, og 

jeg opfordrer alle til at tage pænt mod eventuelle nye naboer. Besøg dem 

og fortæl om de arrangementer, der er i lokalområdet og få dem med i 

fællesskabet. Fremmede er blot venner vi ikke kender! 

Trollingtræf 2017 fra 26. til 29. april kommer igen til at blive stort. 

Havnen bliver fuld af glade fiskere, som gerne skal have en god oplevelse. 

Alle er meget velkomne til at give et nap med på havnen. Nogle timer i en 

bod eller hjælp til teltopsætning og nedtagning. Måske bage en kage. Der 

bliver brug for alle. Se kontakt-telefonnumre her i bladet, hvis du vil bruge 

et par timer på at få arrangementet til at fungere. 

 Fjernvarme i Tejn. Så er der gang i graveriet fra Allinge mod Tejn, med 

lidt trafikale udfordringer til alle. Det går nogenlunde efter planen. Hvis 

man stadig er i tvivl eller har spørgsmål, kunne man tage en tur til Allinge 

og besøge det midlertidige kontor, som Forsyningen har åbnet i den gamle 

politistation ved kirken. Der kan man få råd og svar på sine spørgsmål, og 

se hvornår netop jeres gade bliver gravet op. Åbningstid hver onsdag fra 

13.00 til 17.00. 

Det er blevet tid til kontingentindbetaling til Borgerforeningen. Mange 

har allerede betalt de 100 kr. pr. husstand, det koster for et år, men vi håber 

på at få hele byen med. Vi er den by på Bornholm, der har det største 

medlemstal i forhold til indbyggertal, så det vil vi gerne fortsætte med. 

I får ikke noget personligt girokort, men læs nærmere om, hvordan I 

betaler her i bladet. 

Bornholm Tidende har sendt en forespørgsel ud, om der findes ”øjebæer” 

i vores by, og jeg har med glæde kunnet svare, at der ser fantastisk godt ud 

i Tejn. Mange af de huse, der er blevet solgt i løbet af de sidste år, har fået 

et gevaldigt løft, og jeg mener, at vores by fremstår pæn og imødekom-

mende. Der er meget få eksempler på det modsatte.  

Vi ser frem til store beslutninger i fremtiden for Tejn – på havnen, 

tomme bygninger, Børnehuset, idrætsforeningen, fjernvarme…. Der er 

gang i vores lokalområde.  

Jeg vil slutte med at opfordre alle medlemmer til at møde op til 

Generalforsamlingen 4. april.    Tejn rykker!!  

   Brita Hansen  
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  Fællesspisning. 

foregår i Tejn Medborgerhus kl. 18.00 
Datoer i foråret:    torsdag, d. 2. marts og torsdag, d. 6. april. 

Pris:  60 kr. for mad, kaffe, og småkager eller dessert. 

  Drikkevarer medbringes. 

Tilmelding: fra 14 dage før til Lise 30209413  

  Eller mail: lktejn@gmail.com (ny) 

 
 
Tejn Datastue 

 
 
Hver torsdag kl. 14.00 til 16.00 i Medborgerhuset. 
 

Der er 4 vejledere til at hjælpe og i dit tempo. Atmosfæren er hyggelig og 
afslappet og man behøver ikke at være medlem af Borgerforeningen for at 
deltage.    
 
Kom og vær med - få mere styr på IT-verdens mysterier.   
Du behøver ikke at have egen computer, vi har udstyr til rådighed. 
 
Mange hilsner og på gensyn Vejlederne. 
 

 

Søndagsmatine’  i foråret. 
Foregår i Tejn Medborgerhus kl. 14.00. 
  

D. 12. februar har Tejn Lokalhistoriske Arkiv inviteret Merete Svendsen 

til at komme og fortælle om livet på Dalegaard i Olsker. 

  

D. 19. marts kommer fåreavler Jan Seerup og fortæller om fårehold og 

naturpleje på Bornholm. En spøjs person, der er værd at lytte til. 

 

 

Biblioteket i Tejn Medborgerhus. 
 
Biblioteket har stadig åbent den sidste 

tirsdag i mdr. fra kl. 15-17. Alle er velkomne. 

mailto:lktejn@gmail.com
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Trollingtræf,  

26.april-29.april 2017. 

 

Hvis du har lyst til at hjælpe et par timer, kan du henvende dig til flg.: 

Telt og boder, opsætning og nedtagning BENT    29663066 

Morgenmad    RANDI  56482527 

Pølser    LAILA S.T.  29872251 

Burgere og pommes frites  BRITA 61281670 

Barvagt, aften   MARIANNE 21126604 

Aftensmad-udlevering  BRITA  61281670 

Alt andet og spørgsmål  MIMI      20221857   

    BRITA    61281670 

Der er brug for mange hænder, så hvis du har et par timer til fællesskabet, 

er vi meget taknemmelige. 

Vi kvitterer med en lille fest for vores hjælpere, tirsdag, d. 9. maj kl. 18.00 

i klubhuset  

 

Spisning på havnen. 

 

Der er mulighed for at invitere familien på aftensmad hver dag fra 
onsdag til og med lørdag.  

MENU: 
Onsdag: Bøf stroganoff m. kartoffelmos, rødbeder og salatbar  
Torsdag:  Flæskesteg, kartofler, brun sovs, rødkål, asier og salatbar  
Fredag:  Kalvesteg som vildt, vildtsovs, ovnkartofler og salatbar  
 Dessert: Chokolademousse    
Lørdag: Pestomarineret kalkunbryst m. bacon, flødestuvede kartofler, salat  

               

PRIS: Hovedret: 90 kr. pr. person Dessert: 30 kr ( fredag)  

Madbilletter kan købes på pladsen dagen før, eller samme morgen.  

               Der er også mulighed for en burger, pommes frites eller en pølse 

 program. 

Onsdag kl. 9 – 11 Brunch på havnen 

              kl. 12.00 og 12.10 Start på Trolling Master Bornholm 

alle dage: 17.30 – 19.00 indvejning af fisk  

                 19.30  Dagspræmie 

Lørdag: Kl. 14.00 Kræmmermarked. Kom og køb og sælg. 

Lørdag: Kl. 15.00  Bornholms længste kaffebord 
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MEDLEMSKAB og KONTINGENTBETALING 

   TIL TEJN BORGERFORENING. 

 

Så er det tid til at betale kontingent for 2017.  

Kontingentet er på 100 kr. pr. husstand. 

Der kommer ikke noget girokort med navn på! 

 

Der er forskellige valgmuligheder, for at komme til at betale. 

1. Man kan overføre penge til vores konto på netbank eller posthus. Det 

er på følgende konto: reg.nr. 4720 konto nr. 6 112 218.  

Husk at opgive navn og adresse. 

2. Mobile-pay. Overfør til nummer 61281670. Husk navn og adresse. 

3. Man kan betale kontant til kassereren Bente Friis eller formand Brita 

Hansen. Adresser bag på bladet. 

Kvittering skal medbringes på Generalforsamlingen, hvor man dog også 

har en mulighed for at betale inden selve Generalforsamlingen. 

 

Kontingentpengene bliver bl. a. brugt til de forskellige arrangementer, 

Borgerforeningen står for. Juleudsmykning af byen / juletræstænding, 

Juletræsfest, Sct. Hans fest og Stensamling.  

 Der ud over bruger vi blandt andet penge på vores Medborgerhus, vores 

nye havnebad og hundelufterposer. 

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. 

 

 

 

Juletræet ved Medborgerhuset 2016 

Vores juletræ blev sponseret af Ruth og Fredrik Romberg. Det siger 
vi mange tak for, og beklager samtidig, at det blev så skævt. 
Stormen gav det et knæk, som vi ikke kunne rette op på. 

- Ikke så kønt, men specielt.  

 

 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
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Årets julehus i Tejn 2016. 
I 2016 valgte udvalget huset på hjørnet ved Sandkåsbakken, 
Tejnvej 46. De modtog en lille erkendtlighed. 
Se bedre billede på vores hjemmeside. 

 

 

Mere liv i Tejn. 
 

Tejn Borgerforening har en Masterplan for bedre udnyttelse og 
forskønnelse af bygninger og arealer på Tejn Havn. 
Vi har bl.a. været med omkring opførelsen af den nye lille jollehavn, 
hvor vores vildmarksbad og sauna står. 
Da vi stadig mener, der skal ske en udvikling indsendte vi en 
ansøgning til Regionskommunens budgetforhandling for 2017. 
Vi var heldige at komme i betragtning og har nu 310.000 kr. til 
yderligere tiltag på havnen. Dem forhandler vi nu med kommunen 
om, hvordan de bruges bedst. 
Vi ser frem til at fortælle mere om, hvad der kommer til at ske.  
 

   Hjælp! 
Sauna og Vildmarksbad. 
Vi mangler en eller gerne flere ansvarlige personer,  

der kan hjælpe os med udlejning af sauna og vildmarksbad. 

Vi søger hjælp til: 

- Booking og udlevering af nøgler 

- Renholdelse og vedligehold af tønder og område 

- Vejledning i optænding og brug til lejere 

- Pasning af tønderne om aftenen i trollingdagene, hvor vi holder åbent 

 

Tejn Medborgerhus. 

Hvis du ønsker at leje huset til et arrangement er priserne følgende: 

Til kaffe og møder, ca. 3 timer   300 kr. 

Til fester    750 kr.  

Rengøring    350 kr. 

Henvendelse om leje til Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123, tlf.: 29721933 

Eller mail: udlejer@tejnborgerforening.dk 

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS 

                                NØDHJÆLP. 
 

Vanen tro samles der ind i Olsker/Tejn-sogn, når den store årlige lands-

indsamling til Folkekirkens Nødhjælp finder sted søndag d. 12. marts.  

 Hvis nogen kan afse tid denne søndag formiddag til at hjælpe her i vores 

sogn med at samle penge ind til dette formål kan man møde op til 

gudstjenesten i Tejn Kirke kl. 9.00 eller komme kl. 10.00. 

 

Tejn- Olsker Pensionistforening 
 

Møderne foregår i Tejn Medborgerhus kl. 13.30, hvis ikke andet er nævnt. 

 

Onsdag, d. 22. februar kl. 13.30 Generalforsamling 

Onsdag, d. 8. marts  Kødbanko 

Onsdag, d. 19. april kl. 13.00 Buffet 

Onsdag, d. 3. maj    Forårstur 

 

Henvendelser kan ske til formanden Stella Nielsen på tlf. 2118 1842. 

 
 

 

 

 

DAGLI’BRUGSEN, TEJN: 

 

Tøndeslagning, søndag, d. 26. februar kl. 12.30 udenfor 

forretningen. 

 

Romsmagning, mandag, d. 27. februar kl. 19.15. se opslag i brugsen 

 

Årsmøde, tirsdag, d. 28. marts kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus 

 

Smagsprøve-event, fredag, d.27. april 16 – 18.30 (trolling) 
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Nyt fra Tejn Idrætsforening 
  

MTB   
Er du til at køre mountainbike, men syntes at det nogle gange  

er kedeligt at køre alene? 

Så har vi måske lige det du mangler!  

Motions MTB hver søndag kl. 9.30 fra multihuset på  

Hammerhavnen. Alle kan være med +14 år.   

Hvis du har lyst til at prøve at køre, så har vi en bike, du kan prøve. Kontakt 6154 

9123 efter kl. 16 

  

Action idræt 
Action idræt henvender sig til børn mellem 9-15 år der kan lide at være aktive og 

bevæge sig. Træningen vil foregå fra forskellige steder, fortrinsvis på Nordbornholm 

og ofte med start i Tejn IF klubhus. De forældre der har mulighed for det må meget 

gerne deltage som hjælpere. 

  
Vi starter op primo april til medio juni og starter op igen til august og kører hen til 

oktober. Vi slutter forårssæsonen af med et adventurerace og børnene skal også 

deltage i DIRT i starten af september. 

  

Nøgleordet for Action idræt: det skal være sjovt at bevæge sig og få sved på panden. 

Vi skruer ned for konkurrence-element, så fokus kan rettes mod at have det sjovt, få 

succes og kammeratskab på holdet. Indholdet vil sjældent være det samme - Alt kan 

ske. 

Børne vil komme til at stifte bekendtskab med nedenstående aktiviteter. 

  

Fodbold 
Spænd støvlen og kom op og spil med. Træning hver onsdag kl. 18.30. 
Vi har hold i Veteraner 7 mands og master 7 mands 
  

Børneyoga 5-9 år 
Børneyoga giver sunde stærke børn. 

Børn bliver balanceret i krop, sind og ånd, når de laver yoga. Yogaen giver børn 

overskud, harmoni og balance til hverdagen. 

  

Som kontrast til den ofte hektiske hverdag, der stiller store krav til vores børn, er det 

meget givende for dem at lave børneyoga. Det at opleve og føle yogaens nærvær med 

en gruppe børn eller med voksne, børnene holder af er en fryd for dem. 

Vi starter op til september. 
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 Yoga 
Yoga handler om harmoni og om at få kroppen tilbage til sin naturlige tilstand. De 

forskellige øvelser, også kaldet asanas, udfordrer balance, smidighed og 

koncentration og du arbejder med svage sider i din krop. 

Vi starter voksenyoga op medio september. 
  

Hjemmeside 
Se alle vores aktiviteter på vores nye hjemmeside www.tejnf.dk 
  

  

Salomon Hammer Trail Winter Edition - 21. januar 2017 

Christiansø marathon – 22. april 2017 
 

GENERALFORSAMLING I TEJN 

IDRÆTSFORENING.    
 

Søndag den 19. februar kl. 9.30 i klubhuset.  

Mød frem og hør, hvad der rører sig i Tejn, og gør din mening gældende. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad. 

 
PASSIVT MEDLEM I TIF 

Hvis du ønsker at støtte TIF, med et passivt medlemskab, skal du ind på 

www.tejnif.dk. Der klikker du på ”tilmelding/kontingent”, klikker videre på ”passivt 

medlem”, klikker igen på ”passivt medlem”, og så følger du vejledningen derfra.  

Vi takker for støtten. Mange hilsner TIF 

 

 

Generalforsamling i Tejn Vandværk. 
 

Torsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Ønsker du at deltage i 

efterfølgende let traktement tilmelding på 21269822 /56480809 

eller mail: tv79steen@gmail.com 

 

Olsker Menighedsråd 

 
26. februar kl. 10.30      Fastelavnsgudstjeneste i Tejn Kirke 
            Frokost i Medborgerhuset efterfølgende 
13. april kl. 17.00           Skærtorsdag i Tejn Kirke. Derefter  
                                        Påskemiddag i Medborgerhuset          

http://www.tejnf.dk/
http://www.tejnif.dk/
mailto:tv79steen@gmail.com
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       Generalforsamling i Tejn Borgerforening                

 

         Tirsdag, d. 4. april i Tejn Medborgerhus. 

 

Kl. 18.00 Fællesspisning. Pris 60 kr. pr. person 

              for mad og drikkelse. Tilmelding er bindende.  

 

Kl. 19.30 Generalforsamling for medlemmer af Tejn Borgerforening –  

              husk at betale inden, og medbring kvittering. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være 

formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før  

 

Efter generalforsamlingen vil der være nogle konkurrencer, 

 så vi kan få grinet lidt. 

 

Tilmelding til spisning er nødvendig. Man kan ringe til Brita Hansen,  

tlf. 61 28 16 70 eller til Lise Kristiansen, tlf. 30209413, senest 28. 

marts. 

Beklagelse. 
I Borgerforeningens vedtægter står at Generalforsamlingen skal afholdes i 
marts måned, men da hele betyrelsen skal på ferie i marts ( ikke sammen) 
har vi i år måttet flytte til først i april.  
Hvis nogen har noget at indvende mod dette, hører vi gerne fra jer. Men 
konsekvensen vil være at enten formand eller kasserer m. fl. Ikke vil være til 
stede. Håber på jeres velvilje. 

 
  www.tejnborgerforening.dk 

 
Tejn Borgerforenings hjemmeside er til for at blive brugt. Jeg har indtryk af, at 
mange ser på siden for at finde ud af, hvad der sker i byen. 
MEN det kræver, at der er nogle, der skriver ind på siden, hvis man har et 
arrangement eller lignende. 
Send tekster og billeder til webmaster@tejnborgerforening.dk  

http://www.tejnborgerforening.dk/
mailto:webmaster@tejnborgerforening.dk
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Der kom et brev: 

-'endnu en god grund til at anbefale andre til at flytte til Tejn' !, som 
nogle sikkert ved, kommer jeg fra Næstved, har en kæreste 
herovre, og det er gennem 9 år, så kender godt rygterne, dem på 
nordlandet er sære....og gnattede...det har jeg så ikke oplevet, det 
er så også nævnt fra syd ! 
 
Jeg har fået en fantastisk modtagelse her, og er bare så glad for at 
bo her, og bare at komme hos bageren/ i brugsen, det er en 
fornøjelse, altid smil og et glimt i øjet, så derfor som jeg, støt om de 
få butikker som vi stadig har, jeg gør det 100%, dem kan jeg/ vi ikke 
undvære ! 
Så derfor har som det 1. meldt mig ind i borgerforeningen og Tif, jeg 
vil gerne møde så mange af jer alle, som det nu er muligt 
Hvis der nogle der for brug for min hjælp, er jeg altid klar, bare sig 
til. 
Det jeg fandt, var vandet, klippen, samt ikke mindst et fint 
sammenhold. 
Undskyld forstyrelsen.    
Med venlig hilsen Peter, Klippestien 16 

 

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 
 

Tejn Lokalhistoriske Arkiv. 
 
Hver tirsdag formiddag kl. 9.00 til 11.00 (benyt bagindgangen) og den 
første onsdag i måneden kl. 19.00 til 21.00 er der åbent i arkivet. 
Her kan man komme med gamle billeder, kigge i samlingerne eller 
fortælle de gamle historier. 
 
 

mailto:anne_sp@hotmail.com
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OPSLAGSTAVLEN 
 
FEBRUAR 

12. Søndagsmatine: Merete Svendsen om Dalegård 

19. Tejn Idrætsforenings Generalforsamling 

22. Pensionistforeningens Generalforsamling 

22. Generalforsamling Tejn Vandværk 

26. Fastelavn ved Brugsen 12.30  

27. Romsmagning i Dagli’Brugsen 

MARTS 

     2. Fællesspisning 

12. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp 

19. Jan Seerup i Tejn Medborgerhus 

28. Dagli’Brugsens Årsmøde 

    APRIL 

       4. Tejn Borgerforenings Generalforsamling 

     6. Fællesspisning 

                      13. Skærtorsdag, gudstjeneste i Tejn og påskemåltid  

26.-29. april TROLLINGTRÆF PÅ HAVNEN 

 
Lokalhistorisk Arkiv:  

Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk 

 

Hjemmeside: 

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

 

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

Udlejer: Kirsten Gehrke, 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    61281670  formand@tejnborgerforening.dk  

Næstformand   Finn Pedersen, Pærebakken 32    56480258   finnerikpedersen@godmail.dk 

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

Best. medlem   Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C    30209413    lktejn@gmail.com 

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

    Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123    29721933    udlejer@tejnborgerforening.dk 

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

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

mailto:peter@herstoft.dk
mailto:%20%20%20olskerpilegaard@privat.dk

