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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
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Formanden har ordet:
Solen skinner, græsset vokser og fuglene synger. En fantastisk årstid er over os.
Trolling Master Bornholm 2018 er afsluttet, og sikke en fest.
Fantastisk vejr, store fisk og glade fiskere. Masser af mennesker fra resten af
Bornholm kom til Tejn i trollingdagene, og det er skønt at se det liv, der
udspiller sig på havnen. Vi håber meget, at fiskerne og deres familier kommer
tilbage til øen og ellers taler pænt om os der, hvor de kommer fra, så vi også i
fremtiden ser mange nye ansigter i vores by.
Jeg vil benytte muligheden for at sende en kæmpe tak til alle som hjalp på
havnen, til alle som flagede og til alle som støttede ved at komme og være med
på havnen. Tejns befolkning viste sig fra sin bedste side.
Nu mangler vi bare at få vores politikere til at få øjnene op for de muligheder,
der ligger i vores by og på Tejn Havn ikke mindst. Vi arbejder hårnakket på at
få dem i tale, så omgivelserne og forholdene på havnen kan blive bedre. Det
hele ser noget forsømt ud, ting hænger i laser og havneområderne fremstår
rodede og misligholdte. Det kan vi ikke være bekendt over for alle de gæster,
der kommer til havnen og lægger havnepenge der,
Tejn Borgerforenings 25 års Jubilæum blev fejret ved en reception i
Medborgerhuset. En hel del af de ”gamle” medlemmer af bestyrelsen dukkede
op, og vi havde en hyggelig eftermiddag. Lidt skuffende dog, at så mange af
Tejns nuværende beboere ikke følte, at de behøvede at være med til at fejre
foreningen. Vores stort-anlagte lørdagsfest, hvor vi havde engageret Bjarne
Kure og Tejn Sandkaas Allstars til at underholde os, måtte vi aflyse, da kun 45
personer, havde købt billet. Vi ville ikke kunne fylde festsalen på skolen ud.
Samme dag fik vi at vide, at vi er nomineret til TV2’s konkurrence om
Fantastiske Fællesskaber blandt de 10, der går videre i den bornholmske
finale. Mere om det på næste side.
Igen i år skal vi give Tejnepynten en overhaling, og hækkene omkring
Medborgerhuset skal klippes. Det kommer til at foregå lørdag, d. 2. juni mellem
10 og 12, hvor vi håber mange vil møde frem.
Sct. Hans aften kommer som tidligere år til at foregå på Tejnepynten, og vi har
programmet klar.
Så nu er det bare at nyde foråret og snart sommeren. Jeg håber meget, at den
bliver bedre end sidste år.
Pas på jer selv og ha’ en dejlig sommer.
Mange varme hilsner Brita
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Nyt fra Tejn Borgerforening.
Fantastiske Fællesskaber.
Sådan beskriver TV2 konkurrencen:
• Fællesskabet skal være baseret på frivillighed
• Fællesskabet skal være stiftet af medlemmer
• Fællesskabet skal være forankret i pågældende region (ikke et hovedsæde et andet sted i landet)
• Fællesskabet skal have et erklæret formål
• Formålet må ikke være religiøst eller politisk
I maj og juni vil vi producere en lille portrætfilm om hver af de nominerede og fra august vil alle kunne
stemme på, hvilken af de ti fællesskaber, der er det mest fantastiske på Bornholm.

Tejn Landsbyfællesskab v. Tejn Borgerforening sendte en ansøgning, og fik respons:
De ti nominerede er:
Bornholms Frivillige Samaritter
Bornholms Landboungdom
Gospelkoret AmaZing
My Way Movie
Rudolfklubben
Snogebæk Borgerforening Folkets Hus
Tejn Landsbyfællesskab v/ Tejn Borgerforening
Trailbuilders Bornholm
Trup Ting Tang
Værftet

Mangfoldigheden er vigtig for juryen, for konkurrencen Fantastiske Fællesskaber er TV 2 regionerne,
Tuborgfondet og Lokale og Anlægsfondens hyldest til alt det, vi har og løfter sammen - og det er ikke så
lidt vi mødes om derude.

Så nu skal vi i gang med at finde ud af, hvad vores Landsbyfællesskab består af.
Hvordan kan vi på en lille portrætfilm vise alt det bedste fra Tejn?
Vi vil gerne vise foreningslivet, erhvervslivet og kulturen i Tejn i en stor helhed.
Vi behøver jeres hjælp!
Derfor – kom til Borgermøde i Tejn Medborgerhus, TIRSDAG, D. 22. MAJ KL. 19.00.
Portrætfilmen skal optages Mandag, d. 18. juni kl. 15.30 – 18.00, hvor så mange som
muligt skal deltage. Mere om dette senere.
VI GLÆDER OS.
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Kunstudstilling i
Tejn Medborgerhus.
I lighed med sidste sommer har vi tilbudt
de lokale kunstnere i Tejn at udstille i
Tejn Medborgerhus.

Alle er velkomne.

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
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Skt. Hans fest i Tejn.

Lørdag, d. 23. juni 2018.
Bålet tændes kl. 21.00 på Tejnepynten.
Kl. 17.00 Børnenes Sct. Hans
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 et norsk Skolekorps.
Heksen sendes til Bloksbjerg.
Kl. 21.00 En kvartet bestående af 3 pensionerede og en aktiv
operasanger fra Det kongelige Operakor synger et par danske sange,
og synger derefter for på Midsommervisen.
Båltale ved Jacob Lund, Socialdemokratiet.
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. kaffe og kage, vin,
øl og vand.
Arrangør: Tejn Borgerforening

PENSIONISTFORENINGEN
Onsdag den 16. maj – kl. 13.00
Stor Tag-selv Buffet .
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TIF’s Venners Nattergaletur

Torsdag, den 31.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.
Turen er gratis for medlemmer, og ikke medlemmer betaler 30 kr.
Ingen tilmelding, du møder bare op.

Petanque
I juli måned vil TIF’s petanquespillere være på banerne på Tejnepynten hver
onsdag fra kl. 18.30 og lørdag fra kl. 13.00.
Kom om prøv spillet, vi har lånekugler med.
Der er fine muligheder for hyggeligt samvær med at grille og drikke kaffe, som
man selv medbringer, hvis vejret er til det.
Mange solskinshilsner Petanqueafdeling

TLA 3784
Tejn lokalhistoriske Arkiv har indtil september ikke nogen
fast åbningstid.
Har du brug for at komme i kontakt med arkivet
kan der ringes til Michael på 2331 6633 eller sendes en mail
til: mail@tla3784.dk
På gensyn til september hvor vi holder åbent hver tirsdag fra 9-12.

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.
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"Web-redaktører søges
Har du ideer til, hvordan borgerforeningens hjemmeside kan gøres mere levende,
og har du en velflydende pen (eller computer)? Så har du måske lyst til at skrive
noget på "www.tejnborgerforening.dk"? Du behøver ikke vide noget om
hjemmeside-teknik, det ordner webmaster.
Brug et par minutter på at surfe rundt på hjemmesiden. Så vil du med garanti
opdage noget, der kunne være anderledes, hvor der kunne stå mere om et emne,
eller det måske bare kunne gøres bedre.
Kan du bruge et billedbehandlingsprogram, vil det være en stor hjælp. Billeder har
vi masser af, de skal blot ud på hjemmesiden.
Henvendelse til webmaster:
webmaster@tejnborgerforening.dk eller 5647 1249."

VORES MADFÆLLESSKAB
Kildebakken og Dagli’Brugsen Tejn inviterer på Madhygge.
Denne gang indvier vi også Kildebakkens nye Bålhytte, så det kan da
kun blive en fest � �
TIRSDAG, D. 17. MAJ KL. 13 - 16
Så kom ned i Brugsen og køb din billet til dette fantastiske
arrangement �
Og husk: sammen er vi stærke
�
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Opslagstavlen:
Vigtige datoer:
MAJ
17. maj Vores madfællesskab på Kildebakken
22. maj Ide-møde Fantastiske Fællesskaber
31. maj TIF’s venner nattergaletur
JUNI
2. juni Arbejdsdag Tejnepynten
Uge 24 Folkemøde i Allinge
18. juni Optagelse af Fantastiske Fællesskaber
23. juni Sct. Hans Fest på Tejnepynten
JULI
21. juli - 29. juli Kunstudstilling i Medborgerhuset
1. august Deadline for næste blad

Lokalhistorisk Arkiv:
Michael Thunberg, 23316633, mail@tla3784.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
Sekretær
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
47937374
anneb.hegner@gmail.com
Best. Medlem Kirsten Gercke, Ndr. Strandvej 123, 29721933 kgtejn@gmail.com
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C 30209413 lktejn@gmail.com
Vera Arvidsen, Smedeløkken 16 51943131
veraivar@hotmail.com
Suppleanter Per Kjærholt og Alf Isaksen
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