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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: 
 

Endnu en god Trolling-uge er overstået. Fiskerne havde mulighed for at 

komme på havet alle dage, selv om nogle valgte at blive i havn lørdag. Der var 

godt med fisk og også store laks, som gør, at mange glæder sig til at komme 

tilbage næste år. Vi havde nogle udfordringer med den kolde blæst, der inden 

konkurrencen startede gjorde, at det var svært at sætte telte og boder op. Den 

kolde vind betød, at mange holdt sig hjemme foran fjernsynet. Med undtagelse   

af fredag, hvor det er blevet bornholmsk aften. Aldrig har jeg set så mange stå i 

kø for at få mad kl. 18.00 fredag aften. Det er dejligt med den lokale 

opbakning. 

 Og a pro på opbakning, så må jeg endnu engang takke de fantastiske 

 hjælpere, vi har, hele ugen. De møder op, arbejder og hygger sig. Det meste af 

byen er med i hjælpekorpset, om det så drejer sig om timer på havnen eller at 

bage kager til Bornholms største kaffebord. Tusind tak til alle. 

Også 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. Vi ses i uge 18 i 2018! 

Fjernvarmen er over os! Vores lille by er ved at bliver gravet op i alle ender 

og kanter. Da vi blev indkaldt til de første møder i Følgegruppen skulle vi byde 

ind med, hvornår det ville være mest hensigtsmæssigt at grave i Tejn, og vi 

pointerede kraftigt, at Strandvejen skulle være fri for opgravninger fra april til 

oktober på grund af alle vores trolling-fiskere og turister, der bruger vejen. 

Mange busrejser kommer i maj og det er bare ikke i orden, at de ikke kan 

komme ind på overnatningsstederne. Det kan ikke have været vintervejret, der 

har forsinket arbejdet, og at der er klipper på Nordbornholm burde heller ikke 

komme bag på nogen, så jeg undrer mig meget over de gener, der stadig er for 

trafikanterne på Strandvejen.  

Vi plejer at have oprydningsdag på Tejnepynten første lørdag i juni, men da 

det i år er pinselørdag finder vi det ikke hensigtsmæssigt. Det er endnu ikke 

lykkedes for bestyrelsen at finde en anden dato, men vi melder ud, så snart vi 

ved noget. Spejderne vil i lighed med tidligere år rydde strandene. 

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.  BH 
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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 13 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. 22. juli 14.00 – 16.00. Åbning af udstillingen Nu stiger kunsten i 

Tejn, hvor alle kunstnere vil bestræbe sig på at være til stede.  

Søndag, d. 23. juli – Søndag, d. 30. juli 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. 

Obligatorisk rengøring koster 350 kr. 

 

Udlejer og nøgleansvarlig er Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123, tlf.: 29721933 

Eller mail: udlejer@tejnborgerforening.dk 

 

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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Tejn Lokal Arkiv 

 
holder sommerferie, men man kan komme i kontakt gennem Facebooksiden 

Tejn Lokalhistoriske Arkiv og aftale nærmere, hvis man vil i arkivet. 

 

 

     Skt. Hans fest i Tejn. 
 
 
 

       Fredag, d. 23. juni 2017.  

            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 TrønderbraZZ Skolekorps. 
Heksen, der er lavet af Specialskolen 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 
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PENSIONISTFORENINGEN 

 
Onsdag den 17. maj – kl. 13.30 
Susanne Jensen fortæller om spændende rejser i og 
adoption fra Rumænien. 

 

 
 
 
 

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  

 
 
  
  

Der er i øjeblikket fuld gang i de sportslige aktiviteter i TIF. 
Fodbolden er i gang igen på Tejn Stadion. Vi har tre 7-mands hold 
tilmeldt i DBU Bornholm. Senior, veteran og master. Vi håber nu at BRK 
vil overveje at genåbne Tejn Stadion ved budgetforhandlingerne til 
efteråret. Vores lokale medlemmer af regionsrådet er sat på sagen. 
 
 
 
 
  
For børnene er der hver mandag kamp om pladserne ved en pc’er i 
klubhuset. Der dyrkes e-Sport. Der undervises i gaming og der spilles 
på livet lyst. Om tirsdagen er der action idræt hvor vi har fuldt hold på 25 
børn. 
  
Vi har lige modtaget de første tegninger på vores nye hal som vi vil 
lægge ud på vores hjemmeside snarest. 
  
Næste store arrangement er Wonder Festiwall hvor vi igen med. Har 
du lyst til at hjælpe så send en mail til wonder@tejnif.dk 

mailto:wonder@tejnif.dk
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TIF’s Venners Nattergaletur 

 

 
Torsdag den 18. maj kl. 18.30 

Vi mødes på p-pladsen ved Tejn havnekontor. Herfra kører vi i samlet folk, ud 

for at gå en tur og lytte til nattergalen. Lad dig ikke stoppe af, at du ingen bil 

har. Vi finder ud af det. Men husk kaffekurven. 
 

 

Tejn Datastue   
Der holdes sommerferie frem til den torsdag den 7. 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  
 
 

Fællesspisning. 
Vi starter op i efteråret d. 7. september. 
 

 

 

DAGLI’BRUGSEN, TEJN: 

 

Smagsprøve-event, fredag, d.19. maj 15 – 17 

 

Smag på Dagli’ Dagen, fredag d. 16. juni 15 – 17 (folkemøde) 

 

 
 

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. 

 

 

 

http://60plus-bornholm.weebly.com/
mailto:formand@tejnborgerforening.dk
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Noter fra Tejn Borgerforenings Generalforsamling 
 

88 tilmeldt spisning. 6 ekstra dukkede op til generalforsamlingen.  

Tak for jeres store opbakning. 

Formandens beretning beskrev nogle af de ting, der rører sig i Tejn og omegn. 

 Tejn Børnehus’ flytning om et par år.  

 Borgerforeningens ansøgning om penge til havnen, der gav 310.000 kr. til 

færdiggørelse af projekter 

 Tejn Idrætsforenings brud med ASG, og de mange nye tiltag, der er 

gjort. 

 Gang i kulturen på Nordbornholm 

 Fremtidens Landskaber 

 Fjernvarme på Nordlandet 

 

Vores velkomstkommite’ har været ude at byde velkommen til nye tilflyttere i 

36 husstande siden sidste generalforsamling.  

 

Regnskabet viste et overskud på 30.000 kr. Der er 332 husstande, der er 

medlemmer af Borgerforeningen. (flot) 

Under fremlæggelse af regnskabet blev der udtrykt kritik af, at Borger-

foreningens bestyrelse havde givet 50.000 kr. til Tejn Idrætsforening til 

hjælp til opførelse af en minihal, der længe har været et stort ønske for 

byen. 

Vi undersøger i øjeblikket, om bestyrelsen har hjemmel til ifølge vores 

vedtægter at give så mange penge væk.  

Finn Pedersen, Bente Friis og Kirsten Gehrcke genvalgtes til bestyrelsen. 

Suppleanter blev Vera Arvidsen og Per Kjærsholt. 

Laila Truelsen, Børnehuset i Tejn fik årets Ildsjælepris for hendes 

entusiasme og store engagement i lokalsamfundets børn. 

 

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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Opslagstavlen: 

 

Vigtige datoer:   

 

  17. maj Foredrag i Pensionistforeningen 

  19. maj Smagsevent i Dagli’ Brugsen 

    8. juni Menighedsudflugt for Olsker Sogn  

  Uge 24 Folkemøde i Allinge 

  16. juni Smag på Dagli’ Dagen i Brugsen 

23. juni Sct. Hans Fest på Tejnepynten  

  22. juli - 30. juli Kunstudstilling i Medborgerhuset             

  1. august Deadline for næste blad 
 

 
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    56481670/61281670   brita.m.h@gmail.com 

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

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

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    lktejn@gmail.com 

Suppleanter   Vera Arvidsen og  Per Kjærholt 

mailto:michael@thunberg.dk
mailto:peter@herstoft.dk

