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Formanden har ordet:  

Vinteren rinder i grøft og i grav.. lyder det i en af vores smukke 

forårssange. Jeg skal love for, at vinteren har været våd i år. Der er nok en 

del som gerne ville have lidt sne og frost, men nu ser jeg frem til varme og 

lyse dage. 

I Tejn går livet sin stille gang – og dog. Hvis vi kigger i Medborgerhus, 

Klubhus og Multihal er der masser af aktiviteter på alle tidspunkter. 

Der er noget for enhver, som søger et fællesskab. Der er ingen grund til at 

sidde og kede sig. Her i bladet kan I se nogle af de ting, der sker. 

Vi har en forventning om, at 2019 bliver året, hvor der sker en udvikling 

på havnen. Sådan skrev jeg sidste år. Jeg har været til møder på 

kommunen mindst en gang om måneden siden, og projekterne tager så 

småt form, men det er en lang og sej kamp. De spændende planer for 

isværket har udvidet projekterne og skal lige arbejdes ind i helhedsplanen.  

Hvad der sker med bygningerne er stadig uvist. Der er sket en omrokering 

i opgaverne i Kommunen, så alle bygninger fremover hører ind under 

Center for ejendomme og drift. Det vil sige, at havnerådet ikke har noget 

med bygningerne på havnen at gøre, så vi hører ikke længere noget om, 

hvad der foregår. 

Trollingtræf 2020 fra 22. til 25. april bliver stort! Tilmeldingerne 

strømmede ind, så man måtte udvide deltagerantallet igen, til 445 både!  

Vi har brug for din hjælp! Har du et par timer, du vil tilbringe i en bod 

eller hjælpe til med teltopsætning og nedtagning, hører vi gerne fra dig. 

Vores vagter er på højst 4 timer. Måske vil du hellere bage en kage. Der 

bliver brug for alle. Se kontakt-telefonnumre her i bladet. 

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. I får ikke noget personligt girokort, men læs 

nærmere om, hvordan I betaler her i bladet. 

Jeg vil lige benytte lejligheden til at takke jer! Takke jer, fordi I møder så 

flot frem til vores arrangementer. Juletræstænding og juletræsfest trak 

rigtig mange deltagere, og vores søndagsmatine’er er godt besøgt. Senest 

var mange i  Medborgerhuset, hvor vi havde en dejlig eftermiddag med 

glad musik med Jørgen Lundt. Tak for jer. 

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

Generalforsamlingen 26. marts.       

    Brita Hansen 
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 Fællesspisning 

 foregår i Tejn Medborgerhus kl. 18.00 
 

Datoer i foråret:     torsdag, d. 5. marts 

 torsdag, d. 2. april. 

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

  Drikkevarer medbringes. 

Tilmelding: fra 14 dage før til Bente 23 73 28 14 

  Eller mail: bentefriis28@gmail.com 

HJÆLP. 
Vi vil spørge om der er nogen der har lyst at hjælpe os ved 

fællesspisningen. - Ikke hver gang, men ind i mellem, når vi skal på ferie 

eller der kommer noget andet i vejen. Så vil det være godt at have nogen, 

vi kan ringe til. I kan kontakte Helga på tlf. nr. 56482408 
 

 

 

 
 
Tejn Datastue 

 
 
Hver torsdag kl. 14.00 til 16.00 i Medborgerhuset. 
 

Der er 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.   
.Der er også hjælp til mobiltelefon og kamerabrug.  
Mange hilsner og på gensyn Vejlederne. 
 
 

Biblioteket i Tejn Medborgerhus. 
 
Biblioteket har åbent hver tirsdag fra kl. 18.30-21.00. Indgang bag 

huset. Alle er velkomne. Ellers tager man bare nogle bøger 

med hjem, når man alligevel besøger huset. 

 

 
 

mailto:bentefriis28@gmail.com
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Tejn lokalarkiv  
er som regel nede i arkivet i 

Medborgerhuset hver tirsdag aften, fra kl 19 

til 21.Indgang på bagsiden af huset. Ellers 

kan Michael Thunberg kontaktes på tlf. 

nr.23316633 
 

 

Søndagsmatine’ i foråret. 
Alle er velkomne. Der er gratis entre og der serveres kaffe og 

kage. 
Tejn Medborgerhus kl. 14.00.  

16. februar 2020 kommer Lillian Hjorth-Westh og fortæller om den 

franske lille spurv Edith Piaff. 

15. marts kommer En af Karl i Åens børnebørn, Elo Jacobsen, og 

fortæller om foto fra Bornholms Ø-arkiv. Han har fundet lidt portrætter, 

luftbilleder og skolebilleder fra Tejn, som han vil vise os.  

Vi kan måske hjælpe ham, med steder og navne. 

 
 

Glemte sager i Tejn Medborgerhus. 
I Tejn Medborgerhus har der nu i ca 3/4 år  

ligget et par læderluffer, lysebrune, lille størrelse  

og et halstørklæde. Hvis ikke det bliver afhentet,  

vil det blive smidt ud i  Marts måned. 

 

 

 

Årets julehus i Tejn 2019. 
I  Julen 2019 valgte kommite’en huset på 

Bohnebakken 10.   
.  

De modtog en lille erkendtlighed fra 
Borgerforeningen. Tillykke og godt gået! 
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Trollingtræf,  

22. – 25. april 2020 

 

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   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 d. 14. maj.  

 

Spisning på havnen. 

 

Der er mulighed for at invitere familien på aftensmad hver dag fra 
onsdag til og med lørdag. Vi udleverer mad fra kl. 17.30 til 20.00  
MENU: 
Onsdag: Pestomarineret kalkunbryst m. bacon, ovnbagte kartofler, salat  
Torsdag:  Hamburgerryg, flødestuvede kartofter, grønsager og salatbar  
Fredag:  Kalvesteg som vildt, vildtsovs, ovnkartofler og salatbar  
 Dessert: trollinglagkage 
Lørdag: Mørbradgryde med bacon og pølser, kartoffelmos og 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 burgere, sandwich, pommes frites eller  

               Pølser. 

 program. 

Tirsdag, d. 21/4  19.00 TV2 åbningsshow. Grisefest på kajen. musik 

Onsdag, d. 22/4   kl. 7.00 og 7.15 Start på Trolling Master Bornholm 

alle dage: 17.30 – 19.00 indvejning af fisk.  

                19.30  Dagspræmie 

Lørdag:    5.30 start på fiskeri!!  

14.30  Afslutning  

15.00  Bornholms længste kaffebord 
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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 

 
 

 

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. 8. 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. Det er Inger 

Askov, der står for indsamlingen. Evt. henvendelse mobilnummer 

61605648 og fastnet 56480687. 

 

 

Olsker Menighedsråd.  
  
13. Februar Bibelen live med Klaus Laursen kl. 17.00 i Tejn Kirke 

 

23. Februar Familiegudstjeneste kl. 10.30 i Tejn Kirke med efterfølgende 

kirkefrokost og tøndeslagning for store og små i medborgerhuset. 

 

 9. april kl. 17.00     Skærtorsdag i Tejn Kirke.  

Derefter Påskemiddag i Medborgerhuset        

 

Se yderligere info i kirkeblad eller på Sogn.dk under Olsker Sogn. 

 

Menighedsrådet. 

 

 

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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       Generalforsamling i Tejn Borgerforening                

 

         Torsdag, d. 26. marts 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 kaffe og  

nogle konkurrencer.  

 

Tilmelding til spisning er nødvendig. Man kan maile eller ringe til Brita 

Hansen, tlf. 61 28 16 70, eller formand@tejnborgerforening.dk  senest 

19. marts. Der er kun plads til 90 spisende, så først til mølle… 

 

Er du vores nye bestyrelsesmedlem? 
Hvis du kunne tænke dig at være med til at have indflydelse på 

Borgerforeningens arbejde fremover, eller har lyst til at deltage i 

planlægning, skrive ansøgninger, praktiske opgaver og aktiviteter, så 

hører vi meget gerne fra dig. 

Henvendelse inden generalforsamlingen til formanden. 

 

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:formand@tejnborgerforening.dk
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Tejn- Olsker Pensionistforening 
 

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

Onsdag, d. 12. februar  Fastelavnshygge 

Onsdag, d. 26. februar   Generalforsamling 

Onsdag, d. 11. marts  Musikalsk underholdn 

Onsdag, d.   8.april   Kødbanko 

Onsdag, d. 22. april    Forårstur 

 

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

 

 

DAGLI’BRUGSEN, TEJN: 

 

Tøndeslagning, mandag, d. 24. februar kl. 10.00 udenfor 

forretningen. Tre aldersklasser: små børn, større børn og 

voksne.Præmie til bedste udklædning. 

Fredag, d. 27. marts Go smag dag kl. 16 – 18. 

Tirsdag, d. 31. marts Årsmøde i Tejn Medborgerhus 

Fredag, d.24.april  Smagsprøver og trollinghygge 16.00 – 18.00. 

 

 
 
 

 

 

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

  

 

GENERALFORSAMLING I TEJN 

IDRÆTSFORENING.    
 

Søndag den 23. februar kl. 9.30 i klubhuset.  
Mød frem og hør, hvad der rører sig i Tejn, og gør din mening gældende. 

Der er frokost efter generalforsamlingen. Vel mødt 
 
 

http://www.tejnif.dk/
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Motion og fællesskab under åben himmel = 

naturtræning 

Kom med ud i naturen, få røde kinder, frisk luft under vingerne og mere 

energi ind i din hverdag, der sætter fokus på motion i og med naturen. 

Med de mange muligheder, som naturen tilbyder via underlag, terræn, 

årstider, vejrlig, naturlige ‘rekvisitter’ og sanseindtryk instruerer 

Annemarie Sonne-Pedersen forskellige øvelser med fokus på både 

balance, styrke, puls, relationer, leg og sanser. 

Naturtræning henvender sig til ALLE, som har lyst og motivation for at 

bevæge sig i det fri. Øvelserne bliver tilpasset den enkeltes niveau. 

Hvornår: Tirsdage fra kl. 14.30 – 15.30.  

Hvor: Vi mødes ved Hotel Abildgaards parkeringsplads i Sandkås 

Her i vinter har vi været nede på stranden. Det giver andre sjove 

udfordringer 

Hvem: For alle, der vil være med 

Husk godt fodtøj – og drikkelse til hyggelig afslutning efter træning 

Pris: 20,- pr. gang 

 

Annemarie Sonne-Pedersen  

Tlf: 2575 5989 

 
 
 
 
 

Petanque – sporten for alle aldersklasser.  

Her i vinterhalvåret spiller vi onsdage fra kl. 14.00 og 
lørdage fra kl. 13.00,  
Nu kan man spille enten ude eller inde alt efter 

temperament.  
På banerne eller i Mulighedernes Hus – Herligt at vi ikke 
er så afhængige af vejret.  

 
 
Kom og prøv om det skulle være noget for dig/jer. Vi har udstyr til fri 
afbenyttelse.  
Mange hilsner Anne 
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          Ordinær generalforsamling i Tejn Vandværk. 
 

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus, 

Ndr. Strandvej 31, Tejn 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Ønsker du/I at deltage i 

efterfølgende let traktement tilmelding på 20490908 

eller mail: tv79steen@gmail.com senest 18.2.19 

 

 
 
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 
 

                                                              
  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  
 

 
 
 

Børn på Nordlandet er en anden Facebook-side, der er god 

at se på for børnefamilier / bedsteforældre m.m. der gerne vil se, 
hvad der rører sig i lokalområdet.  
 

 

 

 

 

mailto:tv79steen@gmail.com
mailto:anne_sp@hotmail.com
http://www.tejnborgerforening.dk/
mailto:webmaster@tejnborgerforening.dk
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Der kom er brev:  
Kære Tejnebo, gæster og andet godtfolk. 

 

Tak for første år på Skipperkroen, det har været et spændende og en  

interessant start, at genskabe og åbne den gode gamle kro. 

Det har krævet sin kvinde at nå det hele, mine tanker om, 

 at jeg vil kunne nå det meste selv, har jeg selvsagt måtte revidere flere gange, og har 

været så heldig, at have fået gode medarbejdere. En medarbejdergruppe, hvor nogle 

havde erfaring indenfor branchen og andre ikke, men som alle har vist engagement, 

flid og fællesskab, for at få kroen godt afsted. Alle har bidraget på hver deres måde 

og det er jeg dybt taknemmelig.  

I den kommende sæson skal vi være flere da vi udvider vores åbningstider i 

højsæsonen og skal dække flere dage, så vi ser alle frem til nye gode kollegaer. 

 

Det har været en god opstart og vi har haft mange gæster foråret og sommer, var 

rigtig fint og kunne selvfølgelig mærke at det aftog henover efteråret.  I 2019 forsøgte 

jeg at holde åbent hver weekend, men måtte desværre erkende, at jeg havde for få 

gæster, og valgte derfor efter vores meget succesfulde julemarked, at holde lukke i 

december, og kun holde åbent når der var private selskaber. 
 

Vi har haft den glæde allerede i første år, at have haft mange private selskaber. Det 

har været fantastisk og vi er glade for I har valgt os til at skabe de hyggelige rammer 

omkring jeres fest. 

Det er sjovt og noget som vi rigtig gerne vil tilbyde mere af. Vores ønske er, at skabe 

den private fest sammen med jer, til lige det I ønsker for jeres gæster. 

 

Nu skal vi i gang med 2020, høste erfaringer fra 2019 og være på forkant til 

sæsonstart. Vi åbner i weekenderne omkring vinterferien i uge 7 og derefter igen til 

april.  

Vi er klar til påske med påskefrokost og en påskemenu til aften og ser frem til havnen 

bliver fyldt op med trollingfiskere og både .  

Vi tænker i mange nye tiltag på kroen, såsom brunchsøndage, aftener med musik, 

ugens maddag og gryde, så der er mange ideer og bolde i luften, og selvfølgelig 

holder vi julemarked igen.  
 

Vi vil være klar med gode tilbud til de kommende mærkedage og vil på vores 

hjemmeside lave en “månedens aktiviteter” så I kan følge med der og se, hvad der 

sker på kroen i den kommende tid. 

www.skipperkroenitejn.dk 

 

Nok for nu - tak til alle der har lagt vejen forbi i 2019 og håber at se jer igen i 2020. 

 

Mange hilsner fra  

Margrethe & personale på 

Skipperkroen 
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OPSLAGSTAVLEN 
 
FEBRUAR 

16. Søndagsmatine’ m. Lillian Hjorth West: Edith Piaff 

23. Tejn Idrætsforenings Generalforsamling kl. 9.30 

24. Tøndeslagning ved Brugsen 

26. Generalforsamling Pensionistforeningen kl. 13.30 

26. Generalforsamling Tejn Vandværk kl. 19 

 

MARTS 

     5. Fællesspisning 

15. Søndagsmatine’: Elo Jacobsen     

        26. Tejn Borgerforenings Generalforsamling 

  31. Dagli’Brugsens årsmøde 

 

       APRIL 

     2. Fællesspisning 

  9. Påskemiddag med Menighedsrådet 

 

22. – 25.  TROLLINGTRÆF PÅ HAVNEN 

HUSK AT FLAGE I HELE BYEN! 

 
Hjemmeside: 

Peter Herstoft,  web-master@tejnborgerforening.dk 

   

 

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

Udlejer: Kirsten Gehrke, 29721933, udlejer@tejnborgerforening.dk 

 

Velkomstkommite’: 

Annemarie 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     23732814    bentefriis28@gmail.com 

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

   Vera Arvidsen, Smedeløkken 16    51943131    veraivar@hotmail.com 

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

Sekretær    Anne Hegner, Pæregårdsvej 3    30123748    anneb.hegner@gmail.com 

Suppleanter    Alf Isaksen, Ndr. Strandvej 85 og Maj-Britt Nordmaj 

mailto:web-master@tejnborgerforening.dk
mailto:lktejn@gmail.com

