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Formanden har ordet:  

Så fik vi overstået 2020, som på alle måder har været et mærkeligt og 

anderledes år. Vi har fundet ud af hvor sårbart vort samfund er overfor 

udefrakommende faktorer, som vi ingen indflydelse har på. 

Samtidig har vi lært at passe på os selv og hinanden og hjælpe, der hvor 

der er behov for det. I Tejn ser jeg hele tiden, hvordan vi udviser 

samfundssind og står sammen om at overvinde de besværligheder, tiden 

har bragt os. 

Så er det jo dejligt, at vi forhåbentlig ser frem mod lysere tider, hvor vi 

igen må være sammen med dem, vi har lyst til at se.  

Der sker også en hel del positive ting i Tejn. Der er masser af liv i det 

gamle isværk, og vi ser meget frem til at se det endelige resultat.  

Tejn Bageri er blevet solgt til innovative unge mennesker, og det bliver 

dejligt igen at få liv i butikken. 

Hvis man tager en tur rundt i byen kan man heller ikke lade være med at 

lægge mærke til alle de salgsskilte, der står SOLGT på. Det bliver 

spændende at tage mod nye beboere i byen.  

Tejn Borgerforening ligger ikke stille i denne tid. Heldigvis kan man holde 

møder digitalt, så der stadig sker lidt. Hundelufterpladsen (Friløbshegning) 

står næsten færdig, og det bliver hyggeligt at følge om hundeejere vil finde 

sammen i et fællesskab.  

Vi har fået lovning fra kommunen på en bygning til et værksted for 

håndværksmæssig kreativitet for mænd i byen. Det kan blive et fint tilbud. 

Vores projekt i Lagunen med shelter og kajakbro ligger desværre lidt stille, 

da vi stadig (siden februar 2020) venter på byggetilladelse!   

Vi har også ønsket omklædningsskur til vores mange vinterbadere. Det er 

desværre syltet fra kommunens side i øjeblikket, men vi gir ikke op!  

Ligeledes står projektet Røgerinoen i stampe, men der skal nok ske noget. 

Vi har holdt møde med Kommunens havneadministration om 

helhedsplaner for Tejn Havn, og der er sat en koordinator på, der skal 

samordne alle havnens brugeres ønsker for arealer og bygninger. Vi ser 

gerne en levende havn med mange spændende tiltag i bygninger og på 

havnebryggen.  

Til sidst en STOR bøn til alle jer, der bevæger jer rundt på gader og 

stræder i mørket. FÅ REFLEKSER PÅ!! Der er ikke fortov overalt i byen, 

og I er udsatte for at blive overset.  

Der er ikke mange aktiviteter i det kommende kvartal, men vi må se 

fremad og få det bedste ud af de måneder, der går før alt igen bliver om 

end ikke normalt, så dog mere tilgængeligt. Pas på jer.      Brita Hansen 
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Nyt fra Borgerforeningen 
 

Som tiderne er nu, har vi lagt alle arrangementer ned i vente- 

skuffen, men når vi igen må samles har vi følgende to søndags- 

matineer på programmet: 

 

Eilif Bendtsen fortæller om sit politiarbejde 

Elo Jacobsen, viser billeder fra Tejn, bl. a. af hans bedstefar, Karl i Åen. 
 

Fællesspisninger vender også tilbage. 

 

Lokal historisk Arkiv er lukket. Michael Thunberg kontaktes på 

Tlf.23316633 eller mail: mail@tla3784.dk 

 

Bibliotek lukket: er der nogen der sidder og mangler læsestof, 

her i coronatiden, så ring til Lise Kristiansen.30209413 
 

 

Årets julehus i Tejn 2020. 
 
Vores juleudsmyknings-udvalg i Tejn kom på en meget svær 
opgave i julen 2020. Rigtig mange i Tejn havde valgt at lyse op i 
denne mørke og triste tid. 
Det var festligt at køre gennem Tejns gader. Mange tak for det. 
I Julen 2020 valgte kommite’en huset på Smedeløkken 12. 
 
 

.  

 

 
De modtog en lille erkendtlighed fra 

Borgerforeningen. Tillykke og godt gået! 
 

 

mailto:mail@tla3784.dk
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       Generalforsamling i Tejn Borgerforening   

 

    Udsat på ubestemt tid. Nærmere følger.      
 

 

 

 

 

FRILØBSHEGNING. 
 

 

Så er friløbshegningen til luftning af hunde, klar til brug. 

Man kommer til den ved at køre op ad Kildesgårdsvej, og ved byskiltet er 

der en sti ind til den. 

Jeg håber at hundeejerne vil benytte den. Vi kunne mødes deroppe og lade 

vore hunde hilse på hinanden. 

Vi kunne også selv hilse på hinanden, for jeg er sikker på at selv om Tejn 

er en lille by, så kender vi sikkert ikke alle i byen. 

Forslag:  Vi kunne mødes en lørdag eftermiddag. 

 Kom gerne med andre forslag 

 

Når vi har set på indhegningen, er der sikkert nogen der har nogle gode 

forslag, til hvordan den skal se ud i fremtiden. 

Der arbejdes på at få et bord/bænkesæt til indhegningen. Her kan man 

sidde og nyde udsigten, eller man kan nyde sin kaffe eller te hvis den tages 

med. 

Der er mulighed for at plukke kirsebær og brombær om sommeren i 

området omkring indhegningen. 

Hvis man har lyst til at gå en tur langs åen, så er der også mulighed for det. 

Der er lavet en trampesti. 
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MEDLEMSKAB og KONTINGENTBETALING 

   TIL TEJN BORGERFORENING. 

 

 

Så er det tid til at betale kontingent for 2021.  
 

Kontingentet er på 100 kr. pr. husstand. 

Der kommer ikke noget girokort med navn på! 

 

Der er forskellige valgmuligheder, for at betale. 

 

1. Man kan overføre penge til vores konto på netbank eller posthus. Det 

er på følgende konto: reg.nr. 1551 konto nr. 6 112 218.  

Husk at opgive navn og adresse. 

 

2. Mobile-pay. Overfør til nummer 61241 – og ja, det er rigtigt, at der 

kun er 5 tal. Vi har fået et foreningsnummer. Husk navn og adresse. 

 

3. Man kan betale kontant til kassereren Bente Friis eller formand Brita 

Hansen. Adresser bag på bladet. 

 

Kontingentpengene bliver bl. a. brugt til de forskellige arrangementer, 

Borgerforeningen står for. Juleudsmykning af byen / juletræstænding, 

Juletræsfest, Sct. Hans fest og Stensamling.  

Der ud over bruger vi blandt andet penge på vores Medborgerhus, 

Tejnepynten, havnebad og hundelufteposer. 

 

 

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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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 
 

 

Olsker Menighedsråd.  

 

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS 

                                NØDHJÆLP. 
 
 

I vinterens hjerte er vi stadig plaget af mange genvordigheder pga. corona.  
Mange aktiviteter er umulige grundet forsamlingsrestriktionerne. 
 
 Det er tilladt at holde en gudstjeneste på en halv time under iagtagelse af 
hygiejneregler med 2 meters afstand og uden salmesang fra menigheden.  
På trods af disse aparte betingelser, set med normale briller, er det lykkedes 
for vores personale, at give alle fremmødte en værdifuld kirkegang med 
dagens tekst og prædiken i centrum. Der er nu gudstjeneste kl. 9.30 i Sct. Ols 
og kl. 10.30 i Tejn  
 
Menighedslokalerne i Degnegård bliver her i vinter renoveret og bragt up to 
date. Delvis finansieret af egne midler men også en god håndsrækning fra 
Bornholms Provsti. Den årlige landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp vil i 
år blive digital - nærmere om det vil komme i diverse medier. 
 
mvh. Menighedsrådet. 
 
 
 

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk


 7 

 
 
 
 

 

 

 

Vi skal nok være der….. 
  
Hold nu op, kan det blive meget værre? Vi må ikke ses, dyrke idræt og gøre 
de ting vi normalt gør i vores forening. Ja, men fat mod, det skal nok blive 
bedre, bare først om et stykke tid. I ventetiden kan vi så tænke på hvor stor 
betydning vores forening har for rigtig mange mennesker. Vi har et 
fællesskab og vi har alle brug for at være en del af et fællesskab. I vores 
verden er det fællesskabet med at dyrke motion på mange planer, ung som 
gammel. Man kan komme helt til at smile ved tanken om den livlige trafik som 
er i Mulighedernes hus alle ugens dage. Glade medlemmer som alle har stor 
glæde af fællesskabet og gerne på kryds og tværs. Det er jo herligt at lige 
hilse på bordtennisspillerne efter man har været oppe for at spinne til indoor 
cycling eller se alle de små poder som tonser rund en lørdag formiddag. Vi 
gik nok ikke rundt og tænkte meget over fællesskabet og den store betydning 
af det inden der kom corona, for det var der jo bare. Men nu går der jo dårligt 
en dag hvor man ikke tænker over hvor meget man savner at dyrke både 
motion og fællesskabet. 
  
Nu gælder det om at holde motivationen oppe og ikke gå i ”kageform”. Kom 
ud og få lidt frisk luft og gå en lang tur. Ellers er der også muligheder for at 
finde ideer til træning inde på DGI’s hjemmeside både indendørs og 
udendørs og aldersopdelt. 
  
Vi mangler alle vores fællesskab – men klap dig selv på skulderen, det skal 
nok gå, og glæd dig så til vi kommer i gang igen – vi skal nok være der. 
  
 
  
Med venlig hilsen 
  
Kim Rasmussen 
Formand Tejn Idrætsforening 
Mobil 4216 8689 efter kl. 16.00 
www.tejnif.dk 

 

 

http://www.tejnif.dk/
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Trollingtræf,  

20. – 24. april 2021 

 

TV2 arbejder på en corona-venlig version af Trollingmaster Bortnholm. Vi 

ved endnu ikke, hvordan det kommer til at se ud, eller om det bliver til 

noget, men vi i Borgerforeningen og Tejn Idrætsforening har lagt planer 

for alle scenarier.  

I må følge med på vores hjemmesider og i verdenspressen. 

Hvis vi kører efter planen skal der være  

STOR FÆLLESSPISNING (take away?) af gris på havnen tirsdag aften, 

hvor TV2 vil starte deres udsendelser i værftet. 

Så tager fiskerne ud onsdag, torsdag og fredag morgen kl. 7, og kommer 

ind sidst på eftermiddagen, hvor vi vil være på plads med mad?, franske 

hotdogs, burgere, pommes frites og pizza samt drikkelse. Alt gennemtænkt 

og gennemarbejdet i corona-arbejdsgange. 

Lørdag vil de så tage ud kl. 6 og slutte til middag, så præmieoverrækkelse 

kan finde sted kl. 14.30. 

Hvis dette bliver til noget, skal vi bruge en del hjælpere, som vil blive 

testet og iført diverse remedier, for at passe på os selv. 

Men følg med i diverse medier. 

   Mange hilsner Mimi og Brita 

 

 
 

Motion og fællesskab under åben himmel = naturtræning 

 

Naturtræningen har været lukket ned de sidste 14 dage, men nu starter vi op 
igen. Vi trænger til at røre os, så det bliver raske gå-ture med indlagt motion i 
stedet.  
Da vi er 5 personer pt må vi ikke være flere. Men vi håber på at 
forsamlingsforbuddet bliver sat op.  
Hvis der så er flere, der vil være med, kan I slå på tråden. 
Stor hilsen Annemarie 

 

Hjemmeside 
 

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

 

http://www.tejnif.dk/
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Der kom et brev: 

 

Fabrikant Ruth og Paul Jørgensens mindefond 
Formål: 
Fondens formål er primært at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Kjærenæs 
Filetfabrik 
A/S eller andre fonden tilfaldende virksomheders forsatte beståen og udvikling på en sund 
forretningsmæssig 
og økonomisk basis. 
Såfremt forholdene gør det nødvendigt, kan formålet udvides eller ændres til også at 
omfatte andre 
erhvervsvirksomheder, som en enig fondsbestyrelse efter almindelige forretningsmæssige 
synspunkter 
finder det rimeligt at erhverve til fonden. 
l det omfang fondens indtægter strækker til, skal disse anvendes til: 
 
a. at sikre vore søskende og disses efterkommere, og andre som måtte være kommet i 
trang, 
eller hvis forhold der kan være grund til at forbedre, herunder hjælp til uddannelse, samt i 
særlige situationer, hvor hurtig økonomisk støtte kan være påkrævet, 
 
b. at yde støtte til veltjente medarbejdere og fiskere, eller andre personer, der er nært 
tilknyttede 
de af fonden tidligere ejede virksomheder, eller til disses efterladte, navnlig i tilfælde af 
uforskyldt nød som følge af ulykker, sygdom og tab af forsørger, men også som belønning 
for fremragende indsats i virksomhederne, 
 
c. at yde støtte til almennyttige formål efter bestyrelsens skøn. 
 
Ansøgninger stiles til: 
ADVODAN 
Krystalgade 1 
3700 Rønne 
 
 

BORNHOLM, BORNHOLM, BORNHOLM 
 
Nogle gode bornholmske udtryk (få evt. en bornholmer til at udtale dem) 

 

Enbart – uden pålæg, spise noget for sig selv 

Klassed – snasket, beskidt, klistret 

Sysla – arbejde i stalden 

Knadring eller razapas – vildbasse 

Snofedta – klejne  

Pandejern – stegepande 

Fedtejern – æbleskivejern 

Enj ved inged å enj e for dum te å sporra! 
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En julehistorie: 

Nissehuerne kommer til Tejn 

 

December var i det danske land, kulden var forsigtigt sat ind og havde 

malet røde kinder på travle mennesker. Heller ikke Solskinsøen slap for et 

blæst og vinter. Normalt blev vinteren fulgt af håb om en hvid jul. I år var 

det anderledes!  Man håbede på raske mennesker og en vaccine. Dagen i 

morgen var ikke længere forudsigelig.  

 

                                     2020 var en mønsterbryder .    

 

  Kan julemanden får Corona? Er han i karantæne? Hvem er julemandens 

sociale bobbel? Alt det blev der spekuleret over hos flere småfolk. Det var 

ikke den slags fortællinger, man var vandt til at tage stilling til. Man måtte 

prøve sig frem, digte historier, der af lidt snørklede veje fandt frem til den 

rigtige julestemning.  I Tejn var julestemningen også begyndt at bryde 

frem.                                                                                                                       

Men en morgen var intet som det plejede.  Fra den ene dag til den anden 

var alle Byens huer og hatte forsvundet. Det var mystisk, for man plejede 

at have nogenlunde styr på, hvor de var. Konerne begyndte at lede, hilste 

på dem de mødte, og slog en lille sludder. Selvfølgelig med behørig 

afstand. Men forgæves. En af mændene fik fat i et par betjente. ”Har i hørt 

om tyveknægten”? spurgte han, og fik overraskede reaktioner. ”Er der 

tyveknægte på Bornholm? Forfærdeligt”. ”Ja,”. ”Kan i sætte en 

eftersøgning i gang”. Betjentene rystede på hovedet. ”Nej,nej, det er slet 

ikke vores  afdeling.              

 ”Det er godt nok mærkeligt” sagde folk, men de kom hurtigt frem til, at 

det nok egentlig ikke var det mest mærkelige, der var sket i år. Næste 

morgen vågnede de op til endnu en overraskelse!!  

Hvor alle de mistede huet og hatte havde ligget, lå nu i stedet 

NISSEHUER.  Der gik ikke mange dage før alle i hele byen rendte rundt 

med nissehuer på. Mange glemte helt huerne, der var stjålet, og 

julestemningen bredte sig som en steppebrand. Var det mon en drillenisse? 

Et lille julemirakel, kaldte nogen det. Møgirriterende kaldte andre det.                                          

 Efter juleaften vendte alle huer og hatte tilbage???? 

 

Julen 2020 vil vi alle sammen huske!!!!!! 
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Tejn- Olsker Pensionistforening 
 

         Kære pensionister. 
 
Her en lille hilsen fra formanden. 
Corona hersker stadig så alle vore arrangementer er aflyst. 
Vi håber de nye restriktioner virker så vi snart igen kan mødes til fælles 
aktiviteter og hygge. 
Pas godt på jer selv og hinanden - hver for sig. 

Stella Nielsen, tlf. 2118 1842. 

 

 

 

DAGLI’BRUGSEN, TEJN: 

 

Ingen tøndeslagning eller Årsmøde planlagt p.g.a. forsamlingsforbud. 

Husk at støtte vores lokale forretning! De gør det fantastisk!! 

 

 
 
 

 
 

           Ordinær generalforsamling i Tejn Vandværk. 
 

Generalforsamlingen i Tejn Vandværk er udskudt på ubestemt tid på grund af 
corona. 

 

TIF’s Venner. 

TIF`s Venners generalforsamling den 13. februar 2021 er udsat på 
ubestemt tid, på grund af forsamlingsforbud.       Mvh. Henrik                           

                                  

  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  

http://www.tejnborgerforening.dk/
mailto:webmaster@tejnborgerforening.dk
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OPSLAGSTAVLEN 
 
FEBRUAR gå en dejlig, frisk tur  

 

 

MARTS    tag grene ind  

og se dem springe ud 

      

 

       APRIL   nyd påsken med  

  de nærmeste 

      

 

 

 

20. – 24.  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, tlf: 25755989, mail: 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    Majbritt Nordmaj, Tejnvej 54    22772977   maj-britt.nordmaj@gmail.com 

Suppleanter    Alf Isaksen, Ndr. Strandvej 85  

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

