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Formanden har ordet: 
Den koldeste juli i mange år, siger prognoserne! Tja, det har  

både regnet og blæst meget ind imellem, men juli har også budt på sol og 

sommer.  

Vores nedlukkede land i de tre forårsmåneder har gjort, at danskerne holder 

ferie i Danmark, og jeg skal så sandelig love for, at de holder ferie på 

Bornholm. Der var mange turister sidste år, men i år slår vist alle rekorder. 

Der er folk alle vegne. En stor del af dem har også fundet vej til Tejn.   

Det skyldes ikke mindst Penyllans tiltag med rundvisninger, mad og 

musik på kajen. Det har tiltrukket mange, og jeg glæder mig til at der kan 

komme endnu mere liv i bygningerne og dermed på havnen. En 

forhåbentlig ny lokalplan til næste år skal give muligheder for, at 

forretninger af forskellig art kan åbne på havnen. 

Foreningslivet i Tejn har gået sin meget stille gang. En lille bakterie har 

gjort, at vi alle har ændret vaner, og intet er som det plejer. Vores 

arbejdsdag og Sct. Hans fest er blevet aflyst, men gode mennesker har 

klippet buske og hække ved Medborgerhuset, og vores flotte bål blev 

brændt af ved en lille ceremoni. 

Borgerforeningens Generalforsamling blev en tam forestilling, da vi ikke 

måtte mødes fysisk, men vi tager revanche næste år. 

I juni og juli har der været stor efterspørgsel på at komme i Vildmarksbad 

og Sauna. Lagunen har summet af liv, og der er brugt masser af frivillige 

timer dernede. Når vi får vores sheltere m.m. har vi brug for flere personer, 

der kan skiftes til at tjekke op hver dag, holde området pænt og holde liv i 

vores ”baljer”, men mere om det senere. 

Med hensyn til sheltere, kajaklandingsplads, omklædningsskure m.m. så 

har jeg fået lovning på, at det skulle stå færdigt her i august??! Jeg glæder 

mig til, at der snart sker noget. 

Tejnepynten og Falkebroen er flittigt brugt, og jeg håber, alle er med til at 

holde områderne pæne og rene for skrald, hundelorte m.m. Kommunens 

folk tømmer affaldsspandene, men samler ikke op efter os.  

Der er gang i hussalget i Tejn. Der er meget få huse til salg, og de bliver 

hurtigt solgt. Der sker en udskiftning af befolkningen i byen, og det bliver 

spændende at se til vinter, hvor mange af husene, der er lys i. Er det ved at 

blive en sommerhusby, eller har vi formået at tiltrække folk, som gerne vil 

være her hele året?    

Ha en dejlig eftersommer og fortsæt med at holde afstand, som jeg 

synes vi er så gode til. Pas godt på hinanden og jer selv.     

BH 
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Nyt fra Borgerforeningen.  

 

 
Fællesspisning i Tejn Medborgerhus  
 

Vi starter første gang i Januar 2021, som det ser ud nu,  
og så ser vi, hvad der sker derefter. 
 

 

 
 

 

 

TEJN BIBLIOTEK og Tejn Lokalhistoriske 

Forening i Medborgerhuset. 
 

Vi er i Medborgerhuset hver tirsdag fra kl. 18,30 til kl. 21,00. Har nogen lyst 

til at komme og kigge eller har nogle sager der vedrører Tejn, er I meget 

velkomne. 
Har du spørgsmål til Arkivet kan du ringe til Michael på 2331 6633, eller mail til 
mail@tla3784.dk 
Du kan følge Arkivet på Facebook gruppen: Tejn lokalhistoriske Arkiv  

 
Samtidig er der åbent for lån af bøger. 

Indgangen er bag på huset. 
 
 

   
 
 

DATASTUEN I TEJN MEDBORGERHUS 
 

Som følge af Corona udskydes Datastuens sæsonstarten til første 
torsdag i januar. Vi håber tingene er blevet mere normaliseret til den 
tid.  
Mange hilsner Anne 
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Sport i Tejn IF efterår & vinter 2020/21    
 

LØBE-EVENTS 
DIRT – 29. august                                                      
Christiansø marathon – 12. september  
Cross Trail – 3. & 4. Oktober 
Valdemar den Store – 14. november 
Salomon Hammer Trail Winter Edition – 30. januar 2021  
 

Gymnastik  
Herkules 18+ Onsdag 19.00 – 20.30 Start 16. september  
Store Bolde 18+ Onsdag 17.00 – 18.30 Start 16. september  
CrossGym  Mandag & torsdag kl. 17.00 – 18.00 Start 31. august 
Senior Gymnastik Onsdag 09.30 – 11.30 Start 16. september 
MediYoga  Mandag 12.30 – 14.00 Start 14. september 
 

Indoor Cycling  
Mandag & torsdag kl. 18.00 – 19.00 Start 3. august (fredag og søndag efter 1. sep.) 
 

Bordtennis 
Bordtennis + 60 Mandag & torsdag kl. 10.00 - 12.00 (er startet) 
Senior  Mandag & torsdag kl. 19.00 - 21.00 (er startet) 
 

Fodbold 
Senior  Mandag kl. 18.30 - 20.00 Start 3. august 
Master  Mandag kl. 18.30 - 20.00 Start 3. august 
 

For børn 
Springlopper 4-6 år  Tirsdag kl. 16.00 - 17.00 Start 15. september  
Springlopper 7-12 år  Tirsdag kl. 17.00 - 18.30 Start 15. september  
Boldleg for små poder 0-8 år Lørdag kl. 10.00 - 11.00 Start 19. september 
Fodbold indendørs 4-10 år Lørdag kl. 11.00 - 12.00 Start 19. september 
Fodbold udendørs U6  Torsdag kl. 16.00 Start 13. august 
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Løb   

Onsdag kl. 17.00 fra klubhuset og lørdag kl. 13.30 fra shelters ved  Hammersø 
 

eSport   

Mandag kl. 17.30 - 20.00 Start 24. august 
 

Badminton  

Tirsdag kl. 19.00 – 21.30 & fredag kl. 19.00 – 20.30 Start 1. september 
 

Fitness 
+60 Fitness  Tirsdag kl. 9.00 - 12.00 Start 1. september 
Fitness  Alle dage (undtagen mandag mellem 12-15 og onsdag 9-11 og 17-21) 
 

Petanque   

Onsdag og lørdag kl. 13 (er startet) 
 

Vandpolo   

Torsdag kl. 19.00 – 20.00 i Gudhjem Svømmehal Start september 
 

Familiesvømning  

Mandag kl. 19.00 - 20.00 i Gudhjem Svømmehal Start oktober 
 

Naturtræning  

Tirsdag kl. 14.30 – 15.30 Start 8. september (ved Hotel Abildgaards p-plads i Sandkås 
 
 

Læs mere om de forskellige aktiviteter på www.tejnif.dk 
 
 
 

 

 

 
 

Tejn I F’s  julemesse i Nordbornholms Idrætscenter 
(Nordlandshallen) 

Aflyst. 
 

www.tejnif.dk      

http://www.tejnif.dk/
http://www.tejnif.dk/
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Vildmarksbad og Sauna i Tejn Lagune 
 

Hvis man vil benytte faciliteterne bedes man kontakte Brita 
Tlf. 61 28 16 70 eller formand@tejnborgerforening.dk  
 

Betaling: Mobile pay 61 241  Tejn Borgerforening 

                eller kontant. 

Priser:  Sauna  100 kr.  

  Bad   300 kr.     

 
 
 

 

 

Vores Medborgerhus kan lejes af alle til alle lejligheder. 

Det er fuldt udstyret til at lave mad og dække et pænt bord 

til 50. Kaffebord kan dækkes til ca. 80 

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 / møder 300 kr. 

Til fester 750 kr. 

Rengøring 350 kr. 

UDLEJER: Henvendelse om leje til Kirsten Gehrcke,  

Ndr. Strandvej 123,tlf.: 29721933 eller 

udlejer@tejnborgerforening.dk  

Lejen kan indbetales til Den danske Bank: reg.nr. 1551 konto 

3719238181 

Fra Tejn-Olsker Pensionistforening. 
    

 

23. sept. Kødbanko 

  7. okt.  Peter Aage Bak 

21. okt.  Tur ud i det blå 

  4. nov. Brunkål og flæsk – husk tilmelding 
 

Vel mødt. Formand Stella Nielsen, 21181842 . Maja Jørgensen, 50800057 

 

 

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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Go’Motion 
 
Go' Motion starter igen efter ferien d. 8. september kl. 10.  
Vi mødes i Mulighedernes Hus, hvor vi har fået lov til at være. Det er ideelt i 
denne Corona tid, hvor afstand er vigtigt. Medbring hver en lille lomme håndsprit. 
Glæder mig til at se jer igen.  
Stor hilsen Annemarie 
 

     Naturtræning 
starter igen d. 8. september kl. 14.30-15.30. 
 Vi trænger til at få rørt os efter en lang ferie. Så vi mødes på  
græsplænen ved legepladsen på Abildgaard. 
 Medbring kaffe/ the el.lign. til bagefter. Det koster 20 kr. pr. gang.  
Vil man være med møder man bare op. Glæder mig til at se jer.  
Stor hilsen Annemarie 
 
 

 

Menighedsrådet Olsker Sogn: 
 

1) Søndag 9. August kl. 10.30 Familie- og Friluftsgudstjeneste i Prlstegårdshaven 
med frokost, hoppeborg og pandekager over bål. 
2) Torsdag 13. August Menighedsmøde kl. 19.00 i Degnegård med orientering 
om Menighedsrådsvalg. 
3) Tirsdag 15. September kl. 19.00 i Degnegård Valgforsamling. 
 
 

Håndarbejde i Tejn Medborgerhus. 
 

 Vi starter håndarbejde op igen - med Corona afstand- hver mandag, skiftevis 
eftermiddag og aften. 
 
1. gang   21.9.2020, Kl. 13.30-16.30 

28.9.2020, Kl. 18.30-21.30. 
 

Kom gerne og vær’ med, vi glæder os til at se dig. 
Hilsen Kirsten og Lea Tlf. 25 30 01 24 

 

 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 færdigredigeret. 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
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WWW.TEJNBORGERFORENING.DK 

Hjælp os med at sætte nye informationer på vores hjemmeside. 
Det er muligt for alle at få lagt informationer om foreninger, møder, 

kræmmermarkeder m.m. ind på siden. Klik på linket til webmaster. 

 

         
 

 

OPSLAGSTAVLEN 
SEPTEMBER 

              Tejn Idrætsforening starter sine aktiviteter 

      23.   Pensionistforeningen kødbanko 

 

 

Tejn Borgerforenings kontonummer er: 1551  6 112 218, mobile Pay 61241 

Husk navn og adresse ved henvendelse. 

 

Lokalhistorisk Arkiv:  

Michael Thunberg, 56481416,   mail@tla3784.dk 

 

Hjemmeside: 

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

 

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

Udlejer:  Kirsten Gehrcke,  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                            56480809   bentefriis28@gmail.com 

Best. medlem   Vera Arvidsen, Smedeløkken 16           51943131   veraivar@hotmail.com  

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

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

Sekretær Majbritt Nordmaj, Tejnvej 54                   22772977 majbritt.nordmaj@gmail.com 

Suppleanter Alf Isaksen  

 
 

http://www.tejnborgerforening.dk/
mailto:peter@herstoft.dk

