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Formanden har ordet: 
 

Nu falmer skoven, og hvor falmer den dog smukt. Efteråret står i fuldt  

flor og naturens farver kan henrykke enhver igen – igen. 

Livet i Tejn går sin vante gang, efter en lang tid med nedlukninger og 

restriktioner. Det er overstået og nu må vi se fremad, mens vi stadig passer 

på hinanden og os selv! 

Siden sidste Tejnestifts udgivelse har Tejn Borgerforening afholdt en 

velbesøgt generalforsamling i Restaurant Rø. De lagde på smukkeste vis 

rammerne om en positiv aften, hvor vi fik tre nye medlemmer i vores 

bestyrelse: Helena Petersen, Andreas Søgaard og Annette Normann. Vi 

ønsker dem hjertelig velkomne og siger i samme åndedrag tusind tak til 

Finn Pedersen og Vera Arvidsen, som har gjort et stort arbejde i vores 

bestyrelse. 

I beretningen på generalforsamlingen gjorde jeg opmærksom på de 

vanskeligheder, vi har haft med at komme i kontakt med vores 

Regionskommune. Om det er fordi der snart er valg, eller de bare har fået 

øjnene op for, at der er problemer rundt på øen, skal jeg lade være usagt. 

Men der har været meget røre i medierne siden, og jeg har været til flere 

møder, hvor vores problematikker er blevet gennemgået.  

Tejn er HOT! Det var den besked, vi fik på det seneste møde, jeg deltog i 

med kommunens havnefolk. Der kommer mange forespørgsler fra 

interesserede på bygningerne på havnen. Vi glæder os til at følge 

udviklingen og se, hvad der kommer til at ske i de tomme lokaler. Smedjen 

er lige blevet overtaget af to driftige mennesker, som har masser af planer. 

De afholder julemarked 4.-5. december. 

Jeg har i efterårets løb fået hilst på mange af de nye beboere i Tejn. Det er 

altid spændende at høre, hvorfor de har valgt Tejn, hvor glade de er for at 

være flyttet hertil. Husk at hilse på jeres nye naboer, hvis nogle flytter ind i 

huset ved siden af jer.  

Bornholm er gået på vinterferie mange steder. Men i Tejn har vi stadig en 

del forretninger, der prøver at holde åbent, om ikke alle dage, så i 

weekender. Så vi håber, at I alle støtter op om de forretninger, vi har i 

Tejn! 

Jeg vil ønske jer alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL.  

Ligeledes et GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR 2022, 

hvor vi igen forhåbentlig kan mødes og opleve vores fantastiske 

fællesskab.   Brita Hansen 
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NYT FRA TEJN BORGERFORENING. 
  

  Bibliotek r    
 
Biblioteket har åbent hver tirsdag fra kl. 18 til 21 i Medborgerhuset, 
indgang bag om huset. Du tager /låner alle dem du vil og du må 
gerne beholde dem, ingen afleveringspligt, der er kommet mange 

nye bøger. Evt. henvendelse til Lise 30209413. 

 

Søndagsmatine’ i Tejn Medborgerhus kl. 14.00.  
 

Søndag, d. 21. november åbner Tejn Lokalarkiv dørene, og alle er 

velkomne til at spørge ind til det gamle Tejn. Hvad vil du se? 

 
 

Fællesspisninger i Tejn Medborgerhus kl. 18.00         

 

Man kan melde til 14 dage før. Det koster 75 kr. for mad og kaffe. 

Drikkevarer medbringes.    

Bindende tilmelding påkrævet til Bente 23 73 28 14 

Datoer: 
Torsdag d. 4. november 
Torsdag, d. 2. december 
Torsdag, d. 6. januar 
Torsdag, d. 3. februar 
 
 

Loppemarked / kræmmermarked i Tejn 

Medborgerhus 6. november kl. 11 – 17. 

 
Forskellige boder og salg af kaffe og kage. 
 
Blandt andet: 
Håndarbejdstombola / TIF Julemesse er sat på pause.  
Vi i håndarbejds-boden har en masse færdige juleting og en del materialer. 
Dem sælger vi i Tejn Medborgerhus lørdag den 6. november. 
Indtægten fra salget går til ”Boldleg for små poder” 
    Venlig hilsen TIF’ 
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. 

 Juletræstænding, Søndag, d. 28. Nov. 
 i Tejn Medborgerhus 

  

                        i samarbejde med Tejn Børnehus’ forældrebestyrelse  
   

. 15.00 – 17.00 salg af gløgg, cacao og æbleskiver. 

 16.00 Børnene fra Børnehuset i Tejn synger julesange  
  16.15 tændes juletræet, 
  og vi synger alle julen ind. 

 
Nissemor deler slikposer ud til børnene. 

 

STOR JULETRÆSFEST 
 
                    28. December, kl. 14.00 – 17.00 
             i festsalen på Kildebakken 
 
             Inger og Hans Askov vil i samarbejde 

 med Borgerforeningen igen i år  
afholde gammeldags juletræsfest  

                med sange og sanglege omkring juletræet. 
 
 Julemanden kigger forbi. 
 

Det STORE TA’SELV KAFFEBORD 

    
Pris: voksne 30 kr. 

                                 Børn under 12 år gratis 
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Kane og nisse. 
Julemanden kommer til Tejn igen i år, og lander i sidste uge af november i 

Rundkørslen. Pas godt på den og vores fine julemand. 

 
 
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. 

 

 

Nyt fra Tejn Idrætsforening. 

 
Vi vil så gerne være flere der dyrker idræt og holder sig i form. Derfor skal du 
læse videre her og tag et kig på alle de muligheder der er i Tejn IF. Der er 
noget for enhver smag, både små og store kan dyrke idræt hos os til et meget 
lavt kontingent. Så læs videre og tag et kig på vores hjemmeside. 
Så er efteråret over os igen. Det betyder at der igen er fuld knald på 
mulighedernes hus, og der er aktivitet fra morgen til aften.  
Kunne du ikke tænke dig at være en del af fællesskabet i TIF så tøv ikke med 
at komme op og besøge os på bakken. Vi har faktisk rigtig mange tilbud.  
Der kan trænes fitness på vores 1 sal og der kan svedes igennem til spinning 
4 gange om ugen. Bordtennis træner flere gange om ugen badminton er i 
gang. Der er familiesvømning i Gudhjem svømmehal hver mandag aften. Er 
du medlem af Tejn IF er det gratis for dig.  
Der også mulighed for indendørs fodbold både herrer og damer og børn i 
denne sæson. Vandpolo kan du ooså dyrke i TIF. Gymnastikken er også 
startet, men der er plads til flere på alle vores hold. 
Kik forbi www.tejnif.dk og lad dig inspirere. 
HUSK der er altid en gratis prøvetime, så op af sofaen og afsted til 
Mulighedernes Hus. 
Ring gerne til Mimi 20221857 (efter kl. 16.00) eller Lene 61549123 (efter kl. 
16.00) hvis der er spørgsmål. 
Håber vi ses 
  
Med venlig hilsen 
  
Kim Rasmussen 
Formand Tejn Idrætsforening 
Mobil 4216 8689 efter kl. 16.00 
www.tejnif.dk 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
http://www.tejnif.dk/
http://www.tejnif.dk/
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Kom i julestemning på Tejn Havn! Vi har netop overtaget Tejn 

Smedeforretnings gamle værksted på havnen og har spændende planer 

for de rå lokaler. Det vil vi gerne fejre med et lille julemarked den 4-.5. 

december kl. 11-17, hvor alle er velkomne! Der vil være udsalg af 

æbleskiver, riste-pølser, Skipperkroens gullasch, øl, gløgg, varm kakao 

med mere, samt et lille udsalg af juletræer, julepynt og salg fra boder, 

måske af dine varer? Vi forventer at indvie ”Den Gamle Smedje” i den 

kommende sommersæson og glæder os til at blive en del af det miljø, 

der allerede eksisterer på havnen. Vi er to lokale bornholmere, Tue og 

Jakob, der står bag det nye koncept og på sigt er det tanken, at her 

blandt andet skal være levende værksteder for lokale 

kunsthåndværkere, streetfood, café og butik, til glæde for lokale på 

nordlandet og andre nysgerrige gæster. Vi glæder os derfor til at lukke 

portene op for en enkelt weekend og håber I har lyst til at komme og 

være med til at skabe god stemning i de gamle lokaler! 

 . 

  En hilsen fra Scleroseforeningen. 

 

             Indsamlingen i Tejn gik over al forventning.  

             Tusind tak for jeres bidrag, og for, at I lukkede dørene op 

             I alt indsamlet 1.711,50 kr. i Tejn.  

 

 Mange taknemmelige hilsner Nicole og Tim Rasmussen 

 
lodtrækningspræmier m.v.  

  JUL I DEN GAMLE SMEDJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tue og 

Jacob 

 

Olsker Menighedsråd informerer: 
 

Så er der heldigvis mere normale tilstande mht. aktiviteterne i Tejn og Olsker 
kirker. 
Tid og sted for gudstjeneste fremgår af dagspressen eller på Sogn.dk ved at 
søge Olsker Sogn. 
Særlig kan nævnes Allehelgens Gudstjeneste i Tejn 7/11 kl. 19.00 hvor vi 
mindes årets døde, samt Jagtgudstjeneste 11/11 kl. 17.00 I Olsker og Syng 
Julen ind 1/12 I Olsker kl. 19.00. 
 
Sangaftener i Tejn 3/11 og 17/11 kl. 18.45. 
Den 31. december siger vi farvel til det gamle år med Nytårsgudstjeneste i 
Tejn kl. 15.00.  
Menighedsrådet 
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NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING 
 
Onsdag, d. 24. november kl. 13.30 Brunkål og flæsk 
8. december. Julehygge med banko, gløgg og æbleskiver 
19. januar. Nytårskur med spisning 
16. februar. Fastelavn 
2. marts. Generalforsamling og banko 
 
 

 

Tejn Medborgerhus. 

 
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 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 

Lejen kan indbetales til Den danske Bank reg.nr. 1551 Konto nr. 

3719238181    
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Opslagstavlen: 

 

 November 

 4. Fællesspisning i Medborgerhuset 

6. Kræmmer- og loppemarked i Medborgerhuset kl. 11-17 

21. Søndagsmatine’ med Tejn Lokalarkiv kl. 14 

28. Juletræstænding ved Medborgerhuset kl. 15-16.30 

December 

1. Syng julen ind i Sct. Ols kirke kl. 19 

4.-5. Jul i den gamle smedje  

8. Pensionistforeningens Julehygge  

28. Juletræsfest i skolens festsal kl. 14 

Januar 

19. Pensionistforeningens Nytårskur 
     

        TROLLINGTRÆF 2022 foregår fra 27. – 30. april 
 

Lokalhistorisk Arkiv:  

Michael Thunberg, 233166 33, Mail: mail@tla3784.dk 

 

Hjemmeside: 

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

 

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

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

Rengøring: Marita Christensen, 22471589, marita-joy@hotmail.com 

 

Velkomstkommite’: 

Annemarie Sonne-Pedersen, 25755989, anne_sp@hotmail.com 

 

Tejn Borgerforenings kontonummer er 1551 6112218, og mobilepay 61241 

 

Tejn Borgerforenings Bestyrelse 
Formand     Brita Hansen, Lærkeløkken 6    61281670  formand@tejnborgerforening.dk  

Næstformand   Andreas Søgaard, Pærebakken 13    25851998    andreas.sogaard@gmail.com 

Kasserer    Bente Friis, Pileløkken 5     23732814    bentefriis28@gmail.com 

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

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

    Helena Petersen. Lærkeløkken 2    26842814  hpplysser@gmail.com 

Sekretær    Maj-Britt Nordmaj, Tejnvej 54    22772977    maj-britt.nordmaj@gmail.com 

Suppleanter    Alf Isaksen og Annette Normann 

 

mailto:mail@tla3784.dk
mailto:peter@herstoft.dk
mailto:anne_sp@hotmail.com
mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk

