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Formanden har ordet: 
 

Jeg skal starte med at undskylde, at dette blad udkommer forsinket. Grundet en 

masse forskellige omstændigheder i år, er alt blevet anderledes end vi havde 

forventet i det sidste kvartal, og i lang tid fremover. 

Tiden fra 1. februar til nu har på en måde været meget stille rundt omkring, 

men for mig også en smule frustrerende, da intet er blevet gennemført og intet 

afsluttet. Det glæder vores generalforsamling, hvorfra vi skal kunne give et 

godkendt rengskab videre til Kommunen inden 1. oktober, men det gælder i 

endnu højere grad forårets største fest i Tejn: Trolling Master Bornholm, som 

igen i år havde udvidet deltagerantallet. Det skulle have været en fest uden lige 

på havnen med masser af glade fiskere, turister og herboende. Det meste af 

befolkningen i Tejn var klar til at give den en skalle og vise, hvilket 

sammenhold, vi har i byen. Det ville have været årets begivenhed. Vejret var 

fantastiske hele ugen, og en af de fiskere, der var herovre fangede en laks på 27 

kg. Samtidig er det en stor bet for Tejn Idrætsforening, at de går glip af 

indtægterne fra Trolling-træffet Sammenholdt med at diverse løb og 

Wonderfestiwall også er aflyst, så der heller ikke er indtægter her, ville det 

blive et meget hårdt år for Tejn IF. Heldigvis har man nogle innovative 

ildsjæle, som satte sig for at udstede Corona-obligationer. De blev revet væk, 

og jeg er sikker på, at kommer det til knibe igen, er der flere, som ikke nåede 

med i første omgang men gerne støtter vores Idrætsforening og Mulighedernes 

Hus, som er blevet en kæmpe succes. 

En lille anekdote omkring trolling Master 2020: TV2 meldte ud til de 445 

tilmeldte både, at de kunne få pengene tilbage eller lade deres tilmelding gælde 

for 2021. 13!! både ville gerne have pengene tilbage, men de resterende 431 

skulle ikke nyde noget af at komme bag i køen. Så der bliver Trolling i uge 16 

i 2021. 

Dette blad ser lidt anderledes ud end normalt, og det er omdelt i alle postkasser 

i Tejn samt sendt til vores udenbys medlemmer. 

Det vil fungere som vores generalforsamling i Tejn Borgerforening. I får 

alle informationer, som vi ville have forelagt på Generalforsamlingen, og jeg 

håber, I læser det og kommer med evt. kommentarer til mig.   

Da vi skal bruge en godkendelse af formandens beretning og regnskabet vil det 

blive sådan, at hvis der ikke kommer en masse indvendinger, er det godkendt 

og referatet vil stå på Borgerforeningens hjemmeside omkring 15. juni. 

Vi mangler er emne til en suppleant, så hvis du har lyst, hører jeg gerne fra dig. 

Pas på jer selv og ha’ en dejlig sommer. 

Mange varme hilsner Brita 
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Nyt fra Tejn Borgerforening. 

 
 

Tejn bibliotek  
I disse corona-tider vil vi gerne yde jer denne service, at I kan låne alle de bøger i har lyst til. 
Ring til Lise på  tlf 30209413 eller mail lktejn@gmail.com  så kommer hun og åbner  ind til 
biblioteket 
 
Tejn Medborgerhus 
Vi flager hver lørdag fra kl. 10 for at vise samfundssind i disse corona-tider. 
 
Lokalarkivet  
er ikke åbent for besøgende.  
 

 

 

   

  BÅL PÅ TEJNEPYNTEN. 
            

 

 

 Da Sct. Hans festen i år er aflyst, vil vi gerne henstille til,  

at man ikke kommer med mere til bålet.  

Vi skal betale os fra at få det kørt væk,  

så IKKE mere på bålet, tak.   
 

 

  Arbejdsdag på Tejnepynten.  
  

Vi plejer at mødes en dag først i juni og sanerer petanquebaner, sandkasser, 

bålsted, grillbord m.m. Men forsamlingsforbuddet glæder stadig for mere end 

10 personer, så vi må aflyse denne hyggelige formiddag. 

 

Jeg håber dog, at nogen på eget initiativ har lyst til at gøre noget ved nogle af 

disse ting. Kommunen har renoveret klatrestativet, som trængte gevaldig til en 

overhaling, og det er vi meget glade for. 

 

Vi har stadig nogle spejdere, som samler skrald på ”vores” strækning fra 

Æggehønen til Tejnepynten. 

 

 

mailto:lktejn@gmail.com
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Generalforsamling i Tejn Borgerforening 

Dagsorden: 

1. Formandens beretning til godkendelse 

     Herunder beretning fra Tejn Medborgerhus                  

2. Regnskab 2019 til godkendelse 

3. Indkomne forslag.  

4. Fastlæggelse af kontingent.  

5. Valg af bestyrelse 

På valg: 

Brita Hansen, Anne Hegner, Lise Kristiansen 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

På valg:  

Alf Isakson, Maj-Britt Nordmaj 

7. Valg af revisorer 

På valg: Flemming Rasmussen 

8. Valg af revisorsuppleant 

På valg: Inger Kjersgaard    

9. Eventuelt. 

 

1. Formandens beretning 

 

April: Årets Trolling Master Bornholm sprængte bogstaveligt talt alle rammer. 

Tejn havn blev for lille til alle de fiskere, der stod i kø for at være med. TV2 

besluttede at oprette 50 pladser i Allinge havn, med den klausul at alt 

vedrørende konkurrencen stadig foregik i Tejn: Skippermøde om morgenen, 

opvejning af fisk og præmiefesten om aftenen.  

Hele byen blev involveret i livet på havnen. Det var en fest. Vejret viste tænder 

om fredagen, så der lå de stille, men tog så ud kl. 5.30 lørdag. 

Morgenhjælperne møder så 3.30 – glade og (næsten) friske! Ingen sure miner. 

Da det igen skulle blæse lørdag eftermiddag, kom de ind tidligt og rykkede 

hele vores planlægning, men vores hjælper er så omstillingsparate, så det blev 

også klaret i fornem stil. 

Jeg bliver så stolt, når jeg ser hvad vores lille by kan præstere, og hvor mange 

fantastiske frivillige, vi har. Tak for jer. 

Tejn er blevet velsignet med en hel del nye børnefamilier, som har flyttet 

hertil, sendt deres børn i Børnehuset og Kongeskærskolen. Dejligt at opleve 

i bybilledet. Velkommen til jer. 

I Borgerforeningen havde vi en drøm om at etablere et fællesskab for disse nye 

beboere i Tejn, så vi indkaldte til en hyggeeftermiddag i Medborgerhuset, hvor 

vi ville fortælle om de aktiviteter, der var for denne målgruppe og måske være 
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med til at starte en fællesspisning for børnefamilier, hvor de mødtes uformelt, 

og spiste sammen, mens børnene legede og alle lærte hinanden bedre at kende. 

De unge finder åbenbart ud af at mødes uden hjælp fra os, for der mødte ingen! 

op. 

I maj havde vi brug for hjælp til at samle sten og rengøre petanquebaner, 

sandkasser, bålsted, grill m.m. på Tejnepynten. Der skulle også klippes hæk og 

buske rundt om Medborgerhuset. Vi indkaldte til arbejdsdag, og var mange om 

arbejdet. På knap to timer var det hele trimmet, og det var tid til belønningen – 

pølser og øl. Flot arbejde og fremmøde. 

Der var generalforsamling i BBS – De bornholmske borgerforeningers 

samvirke, hvor formand Jørgen Hammer kom frem med, at flere bornholmske 

byer ønskede den frie bopælspligt nedlagt, så der igen ville komme fastboende 

i husene, i stedet for, at de kun bliver brugt til sommerhuse. Vi diskuterede det 

i vores bestyrelse, men mener stadig at Tejn er atypisk på det område. Vores 

huse bliver hurtigt solgt, og langt størstedelen med henblik på at flytte 

permanent ind på sigt. Vi ser det som en fordel, at man har nogle år til afvikle 

sit liv andet sted, og til at renovere husene, inden man flytter ind.  

Juni: Vores Sct. Hans fest blev et tilløbsstykke uden lige. Aldrig har vi været 

så mange mennesker samlet på Tejnepynten før. Børnenes bål fra 17 – 19 

tiltrak børnefamilier fra hele øen, og der var gang i hoppeborg, 

pandekagebagning, snobrød og skattejagt. Tak til Børnehuset og Laila for 

hjælp til dette. Operakoret var en stor oplevelse og Margrethe Kjellbergs 

båltale var en stor hyldest til Tejns befolkning, der har taget godt imod hende. 

Vi deltog i et møde med BRK om lokalplan for Bornholm 2020 – 2025. Her 

kunne vi komme med vores visioner for fremtiden for Tejn. Et meget 

spændende møde. 

September: deltog vi i indvielse af Tejn Idrætsforenings nye tiltag: 

Mulighedernes Hus. Et fantastisk byggeri, der kan rumme en masse spændende 

aktiviteter. Der har siden indvielsen været masser af nye tiltag i huset og ikke 

mindst spinning-cykler og motionsredskaber bliver flittigt brugt. Vi ønsker 

Idrætsforeningen hjertelig tillykke med det nye hus. Fællesspisningerne i 

Medborgerhuset er stadig et tilløbsstykke, og man skal være hurtig for at 

komme med. Det er en gæv gruppe mennesker, der stiller op og laver mad, 

dækker bord og serverer for os andre, der bare kan nye. De trængte til et par 

ekstra hænder, og efter ansøgning var der mange, som vil hjælpe. Tak til jer. 

Oktober og frem. Vi deltog i et arrangement i Lagunen, hvor de nye ejere af 

Isværket inviterede til informationsdag om plante – og dyreliv i Lagunen. En 

masse børn og voksne afprøvede vandkikkerter, fiskenet og var til krabberæs 

og dissekerede fisk. Vi stillede op med varmt vildmarksbad og sauna, og solgte 

kaffe og kage. Der mødte mange herboende og turister frem. Om aftenen var 
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det langbordsspisning i isværket. Vi ser frem til fremtidige oplevelser herfra og 

ønsker velkommen på havnen. 

Sauna og vildmarksbad har været flittigt udlejet i år. Masser af glade 

mennesker har hygget sig i vores skønne lagune-område. Vi glæder os til at 

fase to i Lagunen bliver færdigt sidst på sommeren. 

Vores søndagsmatine’er er meget velbesøgte, og der har været spændende og 

meget forskellige emner på programmet, som Lise Nørgaard, Siriuspatruljen, 

Bornholmske Jernbaner, Jørgen Lundt, Edith Piaff. Dejlig måde at tilbringe sin 

søndag eftermiddag sammen med andre gode mennesker. 

December: juletræstænding ved Medborgerhuset. Flot træ sponseret af Laila og 

Rene Steenberg Madsen. Tak for det. Mange glade mennesker og en hyggelig 

eftermiddag.  

Indre Missions hus i byen, Getsemane, blev genindviet efter en stor renovering. 

En masse frivillige kræfter er lagt i arbejdet. Tillykke med det.  

Juletræsfesten i Kildebakkens Festsal sprængte alle rammer. Aldrig har vi 

været så mange, og det var skægt at se, hvordan børn opvokset i Tejn, vender 

tilbage i julen og er blevet forældre. De hygger med gamle klassekammerater og 

er med til dansen omkring juletræet. En fantastisk eftermiddag. 

2020: Året har indtil nu taget en meget anderledes drejning en forventet. Vi har 

skrevet historie, som vi kan fortælle om i al fremtid. Jeg har oplevet, hvordan vi 

her i Tejn passer godt på hinanden. Vi har haft vareudbringning fra Brugsen, og 

alle holder afstand. I skrivende stund er vi ved at lukke lidt forsigtigt op igen, 

men jeg håber stadig, I passer på jer. 

Som afslutning på denne beretning vil jeg takke jer for at bakke så fantastisk op 

omkring Tejn Borgerforening. Tak for jeres medlemskab og for jeres store 

fremmøde, når vi laver arrangementer. Tak til min bestyrelse, der altid er der, 

når der skal stables brænde, males sheltere, eller flyttes møbler i 

Medborgerhuset. Tejn rykker. 
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2. 

Regnskab
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3. Der er ingen indkomne forslag 

 

4. Kontingentet på 100 kr. pr. husstand fortsætter uændret. 

 

5. Brita og Lise genvalgt, mens Anne Hegner erstattes af suppleant Maj-  

Britt Nordmaj. 

 

6. Alf genvalgt. En ledig plads til næste generalforsamling 

 

7. Flemming genvalgt 

 

8. Inger genvalgt 

 

9. På bestyrelsens vegne vil jeg takke Anne for de år, hun har været i 

Borgerforeningens bestyrelse. Hun har fungeret upåklageligt som vores 

sekretær og er altid klar med en hånd, når vi kalder. Tusind tak. 

 

BERETNING for Tejn Medborgerhus 2019. 

2019 blev året, hvor vi fik en fast kontrakt med Regionskommunen, som vi 

er glade for og kan leve med.  

Vi har haft et godt år, med masser af udlejning og alle er gode til at passe på 

huset, så der har ikke været så store udgifter til reparationer.  

Der er dog ikke penge til de store udskejelser, så da vi efter moden 

overvejelse besluttede at optimere opvaskesituationen måtte 

Borgerforeningen træde til med et tilskud til vores nye, lækre industri-

opvaskemaskine.  

Jeg tror, det bliver et stort aktiv for huset, og der er meget positive tilbage-

meldinger fra dem, der har afprøvet den. 

Vi har anskaffet ny belysning ved indgangen til Medborgerhuset, og det 

fungerer perfekt. 

Huset bliver drevet af et brugerråd, der består af repræsentanter for de 

forskellige faste brugergrupper, som kommer i huset flere gange om 

måneden. Bornholms Regionskommune betaler de faste udgifter, men vi 

selv skal vedligeholde, betale rengøringsartikler og service, og ikke mindst 

vores uundværlige rengøringschef Marita, der passer alt, som om, det var 

hendes eget. 

Lise er vores pedel og bibliotekar, og hun holder øje med, at alt fungerer 

som det skal. 

Tusind tak til Lise, Marita og Brugerråd for et godt år for Tejn 

Medborgerhus. 
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ÅRETS ILDSJÆL  

 

I har mødt ham alle vegne, hvor Tejn Borgerforening og Tejn 

Idrætsforening har haft arrangementer. Han stiller altid op, og er der 

opgaver, der skal løses, får man altid svaret: det finder vi ud af, 

underforstået, at den opgave er der styr på. Til Trolling er han der i 

døgndrift og flytter skrald, handler for pigerne eller henter ting alle steder 

fra. 

Han er en fast institution, hver gang der er løb i Idrætsforeningen og med 

på det faste telthold. 

Han er en af Lises ”mænner” som hjælper hver gang, hun skal have flyttet 

noget eller trimmet foran Medborgerhuset. 

Han er på madholdet ved Fællesspisningerne, hvor han gerne dækker bord 

og serverer mad. 

Han er klar når der skal hentes og stables brænde til Vildmarksbadet, og 

han er grill-mester på Tejnepynten, når vi har arrangementer der. 

Uden dig, KURT HANSEN var mange ting meget besværligere.  

Tusind tak for din store velvillighed og hjælpsomhed. Med dit dejlige 

positive sind er du et menneske, som vi ikke kan undvære i Tejn. 

Som Årets Ildsjæl modtager du et diplom og en lille kontant 

erkendtlighed, som du må bruge sammen med fruen, som er med, næsten 

hver gang du rykker ud. Hjertelig tillykke og Tak for dig. 
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En lille konkurrence, at afslutte generalforsamlingen. Kaffen sørger I 

selv for. Tak for god ro og orden. 
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BREV FRA FORMANDEN. 
 

Foråret er godt i gang og sommeren nærmer sig. Men der mangler noget?  

Hvor er al aktivitet i idrætsforeningen henne? Vi skulle have været i gang med 

masser af idræt. Fodbolden skulle været i gang igen, Action idræt med 35 glade 

unger i alderen 9-14 år skulle være ude og opleve en masse outdoor aktiviteter 

og petanque skulle til at spille ude på deres baner. Vi skulle have afviklet 

Trolling Master Bornholm og Salomon Hammer Trail, aktiviteter som er 

grundlaget for idrætsforeningens store indtjening og med til at sikre vores høje 

aktivitetsniveau.  

Alt dette vi elsker at lave har ikke været muligt i år grundet Corona, og det har 

ramt alle på den ene eller anden måde. Tejn IF er hårdt ramt af Corona krisen 

da alle vores arrangementer er blevet aflyst, som så mange andre arrangementer 

og vi pludselig stod og manglede penge til drift af klubhus og foreningen. 

Løsningen her og nu blev at bestyrelsen valgte at udstede ”Corona 

obligationer”. Og igen viser Tejn og masser af andre fantastiske mennesker at 

vi står sammen når det strammer til. På under 24 timer fik vi solgt/udstedt 

”Corona obligationer” for kr. 200.000. Penge som vi kan holde klubben 

kørende på i resten af 2020.  

Bestyrelsen vil sige tusind tak for alle der bakker op omkring at TEJN IF. Vi er 

meget taknemlige. Vi er klare igen så snart der åbnes op for aktiviteter og 

arrangementer (vi har et løb klart til slut juni).  

Tusind tak for opbakningen og vi ses på den anden side. 
  

 

Kim Rasmussen 

Formand Tejn Idrætsforening 

Mobil 4216 8689 efter kl. 16.00 

www.tejnif.dk 

 

 
TIF’s Venner. 

 

Som verden ser ud, så vælger vi at aflyse vores Nattergaletur den 25. maj 

Vi finder nattergalen i 2021 

 
 
 
 

http://www.tejnif.dk/
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NATURTRÆNING I NATUREN.  

Noget du faktisk kan deltage i, i disse tider! 

Hver tirsdag fra september til juni mødes en flok aktive naturglade seniorer til 
naturtræning. Lederen er Annemarie Sonne-Pedersen og hun sørger for hyggeligt 
samvær, høj puls og store grin. Herdis Blomquist har været med fra start og er meget glad 
for den måde at holde sig i gang og være aktiv. ”Det er en god måde at komme ud på om 
vinteren. Vi finder forskellige ting i skoven og på stranden som vi bruge til træningen. Vi 
kaster med sten og kogler, leger fangeleg, vi bruger træerne til armbøjninger og bruger 
sten til step-up. Vi får pulsen op ved fangeleg, hvor der er helle på træerne, men man må 
kun stå på helle i 3 sekunder.” 

Alle kan deltage i naturtræning og der bliver taget hensyn til eventuelle skavanker. Det 
drejer sig om at komme ud og være aktiv og få noget frisk luft. At det er om efteråret, 
vinteren og foråret er ikke noget problem for Herdis. ”Jeg glæder mig hver tirsdag til at 
komme af sted. Det er bare om at ha' det rette tøj på. Du får rørt dig på en anden måde 
og møder andre mennesker du ikke er vant til at mødes med. Vi slutter hver træning af 
med at drikke en kop kaffe og ordne verdenssituationen”. Jeg vil helt sikkert anbefale 
andre at deltage i træningen siger Herdis med et stort smil. 

Husk godt fodtøj og drikkelse til hyggeligt samvær efter træningen. 20 kr. pr. gang. 

Naturtræning mødes hver tirsdag på græsplænen bag swimmingpoolen på Hotel 
Abildgaard kl.14.30. 

Har du spørgsmål, så kontakt Annemarie Sonne-Pedersen på 25 75 55 98 

Tejn Olsker Menighedsråd 

I år har en meget lille viruspartikel, som er usynlig for det blotte øje, snart aflyst gudstjenester i et 
par måneder Sct. Ols og Tejn. 
 
En af kirkens største højtider, påsken kunne ikke afholdes - en situation vel nærmest uden for 
mands minde i en tid uden krig og uro. 
 
Evangeliet formidles fint i TV og elektronisk grej, men samværet i menigheden savnes.  
 
Dåb, konfirmation, bryllup og begravelser er underlagt restriktioner,  ingen ønsker havde været 
nødvendige. 
 
Der er planlagt orienteringsmøde om den nye form for valg til menighedsrådet tirsdag den 9. 
Juni kl. 19.00 i Degnegaard. 
 
På menighedsrådets vegne Vilmer Funch  
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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. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

     Skt. Hans fest i Tejn. 
 

      Tirsdag, d. 23. juni 2020.  

 
Som det ser ud nu, kan vi på grund af forsamlingsforbuddet ikke få 
tilladelse til bålafbrænding.  
Vi har et stort og flot bål. Tak for jeres donationer. 
Men følg med i pressen, for måske ændres der indstilling inden – der er 
masser af kvasbunker, der skal brændes af overalt. 
 
 
 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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  Mormorkram eller Farmorkram?? 
 

Savner du et kram fra dit barnebarn, så få et billede på 

hinanden enten på Face-time eller Skype, 

bred armene ud, og kram derefter dig selv godt og grundigt. 

 

 

 

 

PENSIONISTFORENINGEN 

 
Pensionistforeningens arrangementer er alle aflyst frem til september. 
 
 
 

 

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 

 
 

 

 

Kontingentbetaling. 

 

Hvis I endnu ikke har betalt kontingent til Tejn Borgerforening for 2020, 
kan det nås endnu. Det er vigtigt, at I støtter os og vores fællesskab i 
byen. 
Det koster 100 kr. pr. husstand og kan betales på mobilepay 61 241 
eller til konto reg.nr. 1551 konto nr. 6 112 218.  HUSK at skrive adresse 
på afsender. 
 

 

mailto:brita.m.h@gmail.com
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Opslagstavlen: 

 

 

Vigtige datoer:   

  MAJ 

  Tja, gå en tur?! 

  JUNI      

   Joh, ring til en ven, kram et træ 

JULI 

Total afslapning 

  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’:  

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 

Sekretær       Anne Hegner, Pæregårdsvej 3      30123748       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     Alf Isaksen og Maj-Britt Nordmaj 

mailto:peter@herstoft.dk
mailto:marita-joy@hotmail.com
mailto:anne_sp@hotmail.com

