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Formanden har ordet: 
 

Så ser det ud til, at det lysner i øst! 

Vi er mange, der er ved at være færdig-vaccinerede og de fleste hverdagstilbud 

er ved at fungere som tidligere. Der bliver åbnet mere og mere, og snart er vi 

forhåbentlig tilbage til ”normale” tilstande. – og dog. Jeg tror, der kommer til at 

gå lang tid, før vi har glemt det seneste år. Vi har fået nogle nye vaner med 

mundbind, host i ærmet, knus, sprit og engangshandsker. Mange af disse vaner 

bliver nok ved at ligge i baghovedet, og det er nok ikke så galt. 

Trolling Master Bornholm blev igen aflyst, og den store folkefest på havnen må 

vente endnu et år. Men så gi’r vi den gas næste år med et brag af en fest! Så sæt 

kryds i kalenderen i uge 17 i 2022. 

Debatten om Bopælspligt eller ikke er igen blusset op. I nogle småbyer ved 

vandet er alle huse blevet solgt til mennesker, der kun ønsker at bruge husene 

til sommerhuse, og måske oven i købet leje dem ud. Husene kommer til at stå 

tomme størstedelen af året, og det giver et trist udtryk i byen. 

I Tejn har vi været glade for, at vi har kunnet sælge vores huse uden 

bopælspligt, da det har gjort, at man selv kan bestemme, hvornår man vil flytte 

hertil. Huse til salg er blevet solgt med det samme, sat i stand og beboet 

indenfor en overskuelig årrække. Vi har modtaget en stor del børnefamilier, 

som har fået Børnehuset i Tejn til at udsolgt for pladser lige i øjeblikket. Det er 

en fantastisk udvikling! 

I Borgerforeningen har vi fået tiden til at gå med vildmarksbad og sauna, der 

har været utroligt meget udlejet i de forgangne måneder. Vinterbadning er 

blevet den store dille i disse tider, og vi løber stærkt for at få tændt op, gjort 

rent og sørge for brænde.  

Vi deltog i Børn på Nordlandets affaldsindsamlingsdag, hvor vi sørgede for lidt 

forplejning efter veludført arbejde. 

Vi planlægger lige nu en Arbejdsdag, hvor vi skal optimere vores 

ansvarsområder i byen: Tejnepynten, Medborgerhuset og Lagunen. 

Vi forventer at kunne Sct. Hans fest på Tejnepynten 23. juni. 

Vi forventer at kunne afholde generalforsamling i Borgerforeningen først i 

september, og efterårets fællesspisninger kommer i gang.    

Langsomt kommer vi tilbage og har store forventninger til vores fællesskab i 

fremtiden.              

Pas på jer selv og ha’ en dejlig sommer. 

Mange sommer-hilsner fra Brita 
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Nyt fra Tejn Borgerforening. 

 
 

Tejn bibliotek  
Biblioteket har åben tirsdag aften fra kl. 18 til kl. 21. 
Derudover kan der ringes til Lise på Tlf. nr. 30209413, hvis man vil ind 
på et andet tidspunkt eller har bøger, på grund af oprydning, flytning, 
man gerne vil af med, så tager vi imod, bare ikke fagbøger, leksikon og 
store (høje) bøger. 
 

 

  Arbejdsdag på Tejnepynten.  

 Lørdag, d. 12. juni kl. 10-12. 
 

Så skal vi igen rydde op på Tejnepynten. Kommunen har været så venlige 

at fjerne alle de sten, der væltede ind ved stormen i efteråret, men der skal 

ryddes ukrudt, ordnes petanquebaner, bål- og grillplads.  

Vi skal også have klippet hække ved Medborgerhuset.  

Vildmarksbad og sauna skal males med træbeskyttelse.  

Vi fordeler arbejdet, når vi ser, hvor mange der kommer.  

  

Hvis vi møder talstærkt frem, går arbejdet meget nemmere. Så mød frem 

på pynten LØRDAG, d. 12. juni kl. 10-12.  

Medbring evt. spande, river, løvrive, kost, trillebør og arbejdshandsker. 

Hvis I har en kratrydder eller en hækkeklipper, kan den også bruges. 

Efter veludført arbejde serverer Tejn Borgerforening pølser til alle. 

 

 

 

 

 

 

 

KFUM-spejderne sørger for vores affaldsindsamling af affald på ”vores” 

strækning fra Æggehønen til Tejnepynten. 
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  BÅL PÅ TEJNEPYNTEN.           
 

 

Sct. Hans festen på Tejnepynten afholdes i år som tidligere, 

Og det betyder, at man er meget velkommen til at komme med 

Ved til bålet. Det skal være tørt og let antændeligt.  

Det lægges indenfor afmærkningen. 

Mange tak.  

 

 

 

 

 
Hvis alt går godt med hensyn til Covid-19, vil vi igen kunne samles til 

fællesspisning i Tejn Medborgerhus. 

Prisen bliver 75 kr. for hovedret, dessert, kaffe og småkager. I medbringer selv 

drikkelse og godt humør. 

Datoer i efteråret: 

d. 2. september, 7. oktober, 4. november og 2. december 

Der er bestilling til plads på Tlf.nr. 23732814 Bente Friis, fra fjorten dage før. 

Noget at glæde sig til men… alt sammen med forbehold 

 

 

 

 

 

Tejn Datastue 
  

Tejn Datastue har nu ligget stille i mange måneder. 

Behovet for hjælp/instruktion har ændret sig betydeligt gennem tiden, men der 

har dog været en del henvendelser. 

Vi vil derfor genoptage aktiviteten fra den sidste torsdag i måneden fra kl. 

14.00 – 16.00 i Tejn medborgerhus, første gang den 26. august. 

Skulle du have brug for support inden da, er du velkommen til at kontakte Kim 

Jensen telefonisk på 24 63 41 28. 

Mange hilsner og god sommer 

Vejlederne på datastuen.   
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Samarbejde med Børn på Nordlandet. 
 

17. april valgte foreningen Børn på Nordlandet at lægge et af deres mange 

arrangementer med udgangspunkt fra Tejn. 

Der skulle samles affald i lokalområderne, og børnefamilierne var indbudt til at 

få lidt orientering om affalds-forurening af Ivandet og derefter indsamle affald i 

Tejn og Allinge. 

Vi samledes alle ved Tejn Medborgerhus bagefter  

til pølsehorn, kage og kaffe /juice. 

En hel del affald blev det da til. 

 

 

 
 

Tejn Borgerforenings projekter. 
 

Vi arbejder stadig på forskellige fronter: 

Lagunen får (måske) en adgangsbro for kajakroere, paddle-boards m.m. i juli 

måned. Der arbejdes stadig på skure, sheltere og siddepladser til is-spisende 

gæster. 

Røgerinoen har fået tilført fondsmidler fra LAG Bornholm og flytter sig 

langsomt mod målet. 

Mændenes kreative klub har nu fået tilsagn om at kunne indrette og mødes i det 

gamle klubhus på Mikkelegade. 

Nyt projekt med at få åbnet den øvre del af Storedalen er undervejs. 

Tejn Lokale Arkiv barsler med en ny bog. 

Hunde-fritløbspladsen på Kildesgårdsvej er etableret. 

 

 

Så…. Ikke alt ligger stille. Tejn rykker stadig! 

 

 

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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Vildmarksbad og sauna i Tejn Lagune. 

 
Vi har haft fantastisk stor søgning til vores faciliteter på havnen, så den nye 

brændeovn, vi opsatte i saunaen i september lige er blevet skiftet igen p.g.a. 

slitage. 

Vi har taget en masse corona-foranstaltninger, så vildmarksbadet er blevet tømt 

efter brug, vasket af i klor og fyldt igen. Det tager mellem 5 – 7 timer at fyre 

op, så vi har kun haft et hold i pr. dag, og kun i weekender og ferier. 

Saunaen bliver sprittet af mellem hver udlejning. 

Vi har fået brænde hjem en gang om måneden, som skal bæres ind og stables. 

Alt dette er vi en lille frivillig flok, der sørger for. Vi er ulønnede, men da vores 

besøgende er så glade for at kunne komme, bærer det lønnen i sig selv!? 

Vi er dog blevet enige om, at vi må sætte priserne op pr. 1. juni, da der er en del 

udgifter forbundet med at vedligeholde ”baljerne” 

Så det kommer fremover til at koste: 

500 kr. for at leje Vildmarksbadet i 3 timer 

200 kr. for at leje Saunaen i 2 timer. 

Hvis man ønsker at booke, skal man ringe eller skrive til Brita på 61281670 

eller formand@tejnborgerforening.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejn Lokalhistoriske Arkiv (TLA) 

 

 

 

Der er åbent tirsdag aften, fra kl. 18,30 til Kl. 21, hvor I er velkomne til og 

kigge ind. 

Vi har masser af billeder, der er kommet nogenlunde i orden. I kan selv se 

billederne på en skærm, sidde og kigge rundt. 

Hvis I har nogle billeder, som I har fundet i gemmerne, og gerne vil dele med 

os, tager I billederne eller albummet med ned i arkivet og Michael Scanner 

dem, eller låner dem. Og I får jeres materiale tilbage. 

 I kan også henvende jer til Michael Thunberg på Tlf. 23316633 

 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
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NATURTRÆNING I NATUREN.  
 

Naturtræningen har gode kår. Vi får sol på næsen, vind i håret og en masse god motion - 
og så ikke mindst det sociale samvær. Vi fortsætter til sommerferien - og der er plads til 
flere. Vi mødes bag Abildgaard tirsdag eftermiddag kl. 14.30-15.30. Medbring gerne noget 
drikkeligt til sluk-efter. Stor Hilsen Anne og Annemarie 

GO’ MOTION 

Go' motion, som nu holder til i Mulighedernes Hus om tirsdagen kl. 10-11, starter først op 
igen efter sommerferien. Til den tid håber vi at vi kan være nogle flere og at vaccinationen 
gør det tryggere at deltage. Rigtig god sommer og på gensyn. Stor hilsen Annemarie 
 
 

Tejn Vandværk 

Tejn Vandværk afholder generalforsamling  

onsdag d. 2. juni 2021 kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus,  

Ndr. Strandvej 31, 3770 Allinge 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Hvis du/I vil deltage i et lettere arrangement efter generalforsamling er 

tilmelding nødvendig til post@tejnvand.dk 

 

 

 

 

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 

 

mailto:post@tejnvand.dk
mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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    i Tejn 

Årsmødet i år blev afholdt digitalt, og da der ikke var så mange medlemmer 

med på computeren er her lidt noter fra Klaus’ PowerPoint, der vist kom til at 

tage lidt længere tid end berammet. Der er mange ord i den mand! 

Klaus oplevede 2020 som et meget anderledes år, et år med Corona-

restriktioner, som gav store udfordringer. Lynhurtigt etablerede butiksrådet 

hjælp til dem, der ikke selv turde gå i brugsen, så de kunne ringe og få bragt 

varer. Flot indsats.  

Der var intet salg i påsken, intet trolling eller folkemøde, som ellers har hørt til 

de store omsætningsuger.      Ikke desto mindre blev det et år med en fantastisk 

omsætning. Tejn bakkede op om deres nær-brugs, og sommeren bragte utroligt 

mange danske turister til Bornholm, så man blev løbet fuldstændig overende. 

Dog oplevede Klaus ingen panik, men en ro og overbærenhed, og folk passede 

godt på hinanden.  Det blev det bedste år omsætningsmæssigt, som Klaus har 

oplevet i Tejn, og det siger ret meget, da der hvert år har været et højere index 

end året før. 

Lidt speciel statistik: Vi har ikke købt så meget bake-off i 2020, men masser af 

mel (vi har brug tid på at bage selv) Købt masser af kødvarer (vi har ikke 

kunnet komme ud at spise, og derfor lavet mad selv) 

Dagli’Brugsen nåede at afholde fastelavn og fik besøg af nærpolitiet.  

I september starter en omfattende ombygning af forretningen, der er slidt, så der 

må vi nok finde lidt tålmodighed frem og så ellers gå på opdagelse, når alt er 

klart igen, men jeg er sikker på, at det fantastiske personale nok skal hjælpe os. 

De medlemmer der var på valg til bestyrelsen blev alle genvalgt, og man fik en 

ny suppleant, Peter Andreas Nielsen. 

TAK FORDI I ER DER!! HUSK AT HANDLE LOKALT! 
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     Skt. Hans fest i Tejn. 
 

      Onsdag, d. 23. juni 2021.  

 
 Bålet tændes kl. 21.00 på Tejnepynten. 
 
Kl. 18.00 vil grillerne være tændt, så medbring grill-maden, så vi kan 
spise sammen.  
Hoppeborg m.m. til fri børneleg. 
 
Kl. 18.45 bliver børnebålet tændt. Bålsang synges og heksen sendes af 
sted i samarbejde med Tejn Børnehus. Derefter skattejagt for alle børn. 
Pandekagebagning og snobrød. 
 
Kl. 20.30 starter fakkeltoget fra P-pladsen ved Østersøparken på 
Havnevej. 
Heksen sendes til Bloksbjerg. 
 
Kl. 21.00 Midsommervise og båltale 
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. kaffe og kage, vin, 
øl og vand. 
 
  Arrangør: Tejn Borgerforening 
 

 

 

 

 

 

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 

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

 

Hvis I endnu ikke har betalt kontingent til Tejn Borgerforening for 2021, 
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. 
 
 
 

TEJNS NYE HUNDELUFTERPLADS / 

FRILØBSHEGNING. 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

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

Man kommer til den ved at gå op ad Kildesgårdsvej, og ved byskiltet er der en 

sti ind til den. 

Den ligger op mod fodboldbanen, så vi måtte sætte en ekstra låge i, spillerne 

kan hente deres ”skæve” bolde. 

Der mangler nogle skilte, som viser vej, men de kommer. 

Det er et stort naturområde, som der indhegnet, så vores hunde kan løbe frit 

efter gældende ordensregler. 

Vi glæder os til at se en masse glade hunde, og hundeejere, der finder et 

fællesskab. 
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VELKOMMEN TIL BRØDRE BAGERI 
 
Vi ønsker velkommen til det nye bageri i Tejn, og håber I må få en 
masse at lave i sommer, og at lokalbefolkningen bakker op om jer hele 
året. 
Godt gået. 
 

 
 
 
TINGENE HAR ÆNDRET SIG: 
 
Før Corona skulle man helst møde op på jobbet positiv og 
ædru. 
Nu skal man helst møde på jobbet negativ og lugte af 
sprit… 

 
 
 
 
 
 
Det er altså ikke, fordi jeg har kedet mig i Corona-tiden. 
Men jeg forstår bare ikke, hvorfor der er 8765 stk. i den ene 
pose havregryn og så kun 8730 i den anden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas på hinanden derude. 
 
 



 12 

 

Opslagstavlen: 

 

 

Vigtige datoer:   

 

  JUNI      

   2. Tejn Vandværk generalforsamling kl. 19 

  12. Arbejdsdag på Tejnepynten kl. 10-12 

  23. Sct. Hans fra på Tejnepynten fra kl. 18 

 

1. august Deadline for næste blad 

 

God sommerferie 

 
Lokalhistorisk Arkiv:  

Michael Thunberg, 23316633, mail@tla3784.dk 

 

Hjemmeside: 

Peter Herstoft, web-master@tejnborgerforening.dk 

  

  

 

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      Maj-britt Nordmaj, Tejnvej 54      22772977  maj-britt.nordmaj@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 

Suppleant     Alf Isaksen, Ndr. Strandvej 85 

mailto:web-master@tejnborgerforening.dk
mailto:marita-joy@hotmail.com
mailto:anne_sp@hotmail.com

