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24. marts Generalforsamling i Tejn Borgerforening
27. – 30. april Trollingfest på havnen
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Formanden har ordet:
Så gik endnu et efterår, jul og nytår med restriktioner, smitte og
nedlukninger. Heldigvis ser det ud til, at vi ikke bliver så syge af den nye
variant, og vaccinationerne har også hjulpet.
Nu er det tid til at se fremad. Vi går lysere tider i møde og forhåbentlig har
vi knækket kurven for antal af smittede inden længe.
Vi har mange ting at glæde os over. Vejret er blevet lysere, dagene
længere og vi ser frem til mange spændende oplevelser i 2022.
Der er gang i byggeriet på Havnehusene, bygningerne på havnen er blevet
attraktive for investorer; der bliver endda bygget nye huse rundt omkring i
Tejn og omegn. Vi er inde i en god udvikling. Det bliver spændende at
følge, hvordan der vil komme mere liv på og omkring havnen.
I år skal vi igen byde velkommen til en masse glade fiskere og en fyldt
havn til Trollingtræf 2022, der finder sted fra 27. – 30. april.
Der deltager pt. 371 både i konkurrencen. Derfor bliver der brug for alle.
Har du et par timer, du vil tilbringe i en bod eller hjælpe til med
teltopsætning og nedtagning, hører vi gerne fra dig. Vores vagter er på
højst 4 timer. Måske vil du hellere bage en kage. Se kontakt-telefonnumre
her i bladet.
Den kreative klub i Mikkelegade 9 er ved at blive løbet i gang. Det skal
være et hyggeligt samlingssted for byens kvinder og mænd, som vil sætte
huset i stand, lave udsmykning til byen og på sigt åbne et værksted, hvor
man kan komme og få repareret ting. Vi glæder os til at se, hvad det bliver
til.
Der er stadig mange smittede med Covid 19, så testcentret i Tejn
Medborgerhus har fortsat åbent hele februar og første uge i marts, hver
tirsdag, fredag og søndag. Husk stadig at holde afstand og spritte af. Der er
en del sårbare personer i Tejn, som vi skal passe på. Her skal lige lyde en
tak til dem, de har måttet løbe ekstra hurtigt i denne tid, fordi kolleger har
været nedlagt af smitten.
Det er blevet tid til kontingentindbetaling til Borgerforeningen. Mange
har allerede betalt de 100 kr. pr. husstand, det koster for et år, men vi håber
på at få hele byen med. I får ikke noget personligt girokort, men læs
nærmere om, hvordan I betaler, her i bladet.
Jeg vil slutte med at opfordre alle medlemmer til at møde op til
Generalforsamlingen 24. marts.
Ha et dejligt forår og en god påske, når vi når dertil.
Brita Hansen
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Fællesspisning
foregår i Tejn Medborgerhus kl. 18.00
Datoer i foråret:

Pris:
Tilmelding:

torsdag, d. 4. marts
torsdag, d. 7. april.
torsdag, d. 5. maj
75 kr. for mad, kaffe, og småkager eller dessert.
Drikkevarer medbringes.
fra 14 dage før til Bente 233732814
eller mail bentefriis28@gmail.com

Tejn Datastue
Datastuen er atter i gang. Alle er velkomne.
Den sidste torsdag i måneden kl. 14.00 til 16.00 i Medborgerhuset.
Kom og vær med - få mere styr på IT-verdens mysterier.
Mvh Anne

Biblioteket i Tejn Medborgerhus.
Biblioteket har åbent hver tirsdag fra kl. 18.30 – 20.30.
Indgang bag huset. Alle er velkomne.
Ellers tager man bare nogle bøger med hjem, når man alligevel besøger
huset.

Tejn – Olsker Menighedsråd.
Påskemiddag i Tejn Medborgerhus skærtorsdag.
Nærmere tidspunkt i dagspressen.
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Trollingtræf,
26. – 30. april 2022
Der er tilmeldt 371 både til årets konkurrence, hvoraf de 306 ligger i Tejn
Havn. Der bliver liv på havnen! Tejn IF og Tejn Borgerforening skal
servicere dem med mad og drikke, og det glæder vi os meget til.
Hvis du har lyst til at hjælpe et par timer, kan du henvende dig til flg.:
Telt og boder, opsætning og nedtagning BENT 29663066
Morgenmad
RANDI 30692294
Pølser
LAILA 29872251
Burgere
KARINA 23953353
Pommes frites
MAJBRIT 61421553
Barvagt, aften
MARIANNE 21126604
Aftensmad-udlevering
VIBEKE 61549877
Alt andet og spørgsmål
MIMI 20221857, BRITA 61281670
Der er brug for mange hænder, så hvis du har et par timer til
fællesskabet, er vi meget taknemmelige.
Vi kvitterer med en lille fest for vores hjælpere d. 18. maj.
Spisning på havnen.
Der er mulighed for at invitere familien på aftensmad hver dag fra
tirsdag til og med fredag.
MENU:
Tirsdag aften vil der være stor fællesspisning på havnen med mad og musik.
TV2 vil afholde første skippermøde og have besøg af gæster.
Vi serverer mad tirsdag fra 17-20 og de andre dage fra 17.30-20.
Tirsdag: Grillet gris med kartoffelsalater og grøn salat.
Onsdag: Pestomarineret kalkunbryst m. bacon, ovnstegte kartofler, salat
Torsdag: Glaseret Hamburgerryg med flødestuvede kartofler og salat.
Fredag: Kalvesteg som vildt, vildtsovs, kartofler og salatbar
Dessert

PRIS: Hovedret: 95 kr. pr. person
Dessert: 30 kr. (fredag)
Madbilletter kan købes på pladsen dagen før, eller samme morgen.
Der er også mulighed for burgere, toast, pommes frites eller pølser.
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program.
Tirsdag kl. 17 spisning, kl. 18 TV-transmission
Onsdag, torsdag og fredag kl. 7 og 7.15 Start fra Tejn Havn
alle dage: 17.30 – 19.00 indvejning af fisk 19.30 Dagspræmie
Lørdag: afgang kl. 5.30, Afslutning kl. 14.30 – 15.15.
Lørdag: Fra kl. 13.30 Bornholms længste kaffebord

Årets julehus i Tejn 2021
Julen 2021 valgte komitéen huset på
Smedeløkken 11.

De modtog en lille erkendtlighed fra Borgerforeningen. Tillykke og
godt gået!

Nu sker det!
Vi vil prøve at få en klub op at stå i Mikkelegade 9.
Det skal være et kreativt værksted – noget lignende Rudolfklubben i
Åkirkeby.
Vi kan bruge folk, der har lyst til at lave udsmykning til byen til jul, påske,
sommer m.m.
Være med i et åbent værksted, hvor folk fra byen kan få repareret ting, der
er gået i stykker.
Nogen, der kan sørge for vores økonomi;
Nogen, der kan lave kaffe eller passe vores hus.
Nogen, der søger et fællesskab.
Har du lyst til at være med så henvend dig til Kjeld Hansen 40349217

Tejn Medborgerhus.
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
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Generalforsamling i Tejn Borgerforening
Torsdag, d. 24. marts i Restaurant Rø.
Kl. 18.00 Fællesspisning. Pris 75 kr. pr. person
for mad og drikkelse. Tilmelding er bindende.
Kl. 19.30 Generalforsamling for medlemmer af Tejn Borgerforening –
husk at betale inden, og medbring kvittering.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være
formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før
Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og
nogle konkurrencer.
Tilmelding til spisning er nødvendig. Man kan maile eller ringe til Brita
Hansen, tlf. 61 28 16 70, eller formand@tejnborgerforening.dk senest
14. marts.
Der arrangeres fælleskørsel fra Medborgerhuset kl. 17.30.

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.
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MEDLEMSKAB og KONTINGENTBETALING
TIL TEJN BORGERFORENING.
Så er det tid til at betale kontingent for 2022.
Kontingentet er på 100 kr. pr. husstand.
Der kommer ikke noget girokort med navn på!
Der er forskellige valgmuligheder, for at komme til 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. Husk navn og adresse.
3. Man kan betale kontant til kassereren Bente Friis eller formand Brita
Hansen. Adresser bag på bladet.
Kvittering skal medbringes på Generalforsamlingen, hvor man dog også
har en mulighed for at betale lige inden selve Generalforsamlingen.
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, vores
havnebad og hundelufterposer.

Ordinær generalforsamling i Tejn Vandværk 2022.
Torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Ønsker du/I at deltage i
efterfølgende let traktement tilmelding til Jan på 42656568
senest 21.februar.
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Tejn- Olsker Pensionistforening
Så blev der endelig åbnet, så vi kan mødes igen.
Vi starter op den 16. februar kl. 13.30 og der har vi en ændring. Vi holder
kødbanko i stedet for fastelavn.
Håber at se rigtig mange.
Onsdag den 2. marts kl. 13.30 Generalforsamling.
Onsdag den 16. marts kl. 13.30 Foredrag med Lisbeth Holm fra
Hjerteforeningen.

Møderne foregår i Tejn Medborgerhus.
Henvendelser kan ske til formanden Stella Nielsen på tlf. 2118 1842.

Fastelavn og tøndeslagning: mandag d. 28. februar kl. 10.00 udenfor
forretningen. Tre aldersklasser: små børn, større børn og voksne. Præmie
til bedste udklædning.
Go' smag-dag: fredag d. 8. april kl. 16-18.
Årsmøde: torsdag d. 21. april. Såfremt det er muligt, afholdes mødet med
fysisk fremmøde. Tilmelding og lokation annonceres i forretningen og ved
direkte henvendelse til medlemmer.
Trolling og grillhygge: fredag d. 29. april kl. 16-18.

GOD MOTION.
GODT N YTÅR TIL ALLE.
Så er vi startet på det nye år 2022 og med gode nytårsforsæt.
Vi skal motionere noget mere.
God’ motion er startet i Mulighedernes Hus.
Vi mødes hver tirsdag kl. 10 - 11.
Medbring vandflaske, liggeunderlag og godt humør!
Mange hilsner Annemarie.
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Hjemmeside
Se alle vores aktiviteter på vores nye hjemmeside www.tejnif.dk

GENERALFORSAMLING I TEJN
IDRÆTSFORENING.
Afholdes søndag den 20. februar kl. 10.30 i klubhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og sekretær
Formandens beretning
Udvalgsformændenes beretning
Kassereren forlægger det afsluttede og reviderede regnskab
Indkomne forslag
VALG AF:
1. Forman og sekretær på lige årstal
2. Kasserer og næstformand på ulige årstal
3. 1 bestyrelsessuppleant for 1år
4. 1 fanebærer
5. Udvalg
6. 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Tejn IF er vært ved et let frokost efter generalforsamlingen

LØBEAFDELINGEN
Højlyngsløbet – 26. marts 2022
Salomon Hammer Trail – 7. maj 2022

TIF’s VENNER generalforsamling
Lørdag den 5. marts 2022 kl. 18.00 i Tejn Klubhus
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Der kom et brev:
Kære tejnebo, naboer og andet godtfolk.
Vi har efterhånden mødt mange af jer, men til dem vi endnu ikke har haft
glæden af at støde på endnu, og som går og undrer sig lidt over, hvad der
mon foregår oppe ad bakken på Pilegård, Fåregårdsvej, følger her en lille
introduktion og åben invitation til at komme op forbi engang i foråret til en
snak og en rundvisning i plantagen.

Vi er fem unge drenge omkring de 30 år, der i efteråret 2019 tog springet
og flyttede til skønne Nordbornholm med drømmen om at producere og
sælge æblecider fra vores egen idylliske æblegård. Det vil vi gøre med
vores egne økologiske cideræbler, hvorfor vi på egen matrikel efterhånden
har sat næsten 5000 unge æbletræer i jorden. Der går naturligvis stadig et
par år, før de for alvor begynder at bære frugt, men med den beskedne
mængde æbler vi allerede nu har høstet, har vi haft rig mulighed for at
eksperimentere os frem til noget lækker cider.
Foruden arbejdet med træerne og æblerne er vi i fuld gang med at sætte
vores gamle gård i stand og omdanne den tidligere hestestald til et
fødevaregodkendt cideri, så vi med det kommende efterårs høst
forhåbentlig kan fremstille en omgang cider, som vi må sælge. Men inden
vi for alvor slår dørene op for offentligheden, vil vi hjertens gerne byde
vores kære naboer indenfor til en snak og gåtur, når det er blevet lidt
varmere. Den endelige dato og yderligere information om arrangementet
følger i næste udgave af Tejnstiften.
Vi ser meget frem til at slå dørene op og møde jer alle sammen!
Med venlige vinterhilsner
Johan, Emil, Peter, Otto & Oskar. Pilegård Cideri, Fåregårdsvej 10.
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Børn på Nordlandet er en anden
Facebook-side, der er god at se på for
børnefamilier / bedsteforældre m.m. der gerne vil
se, hvad der rører sig i lokalområdet.
Lørdag, d. 2. april arrangerer Børn på Nordlandet affaldsindsamling med
start fra Tejn Medborgerhus kl. 10.
Fredag, d. 25. februar kl. 19 Sodavandsdiskotek i Tejn IF’s klubhus.

HØJSKOLE i Tejn 2022
I samarbejde med Menighedsrådet inviteres til højskole i Getsemane med
sang og foredrag.
Hver aften kl. 19- ca. 21, med mulighed for tid til spørgsmål og en kaffepause.
Der synges i 19.udg (2020) af Højskolesangbogen
7.3
14.3
21.3
28.3

Hans Askou:
”Foråret i ord og toner”
Birgitte Kjøller Pedersen:
Mary Shelleys bog ”Frankenstein”
Jacob Zeller:
”Hvad betyder kunst for mig” – hvad gør det ved
mig. Ud fra egne billeder.
Jesper Stange: ”Ånd”

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
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OPSLAGSTAVLEN
FEBRUAR
20. Generalforsamling Tejn Idrætsforening 10.30
24. Tejn Vandværks Generalforsamling 19.00
28. Dagli’Brugsens tøndeslagning 10.00
MARTS
2. Pensionistforeningens Generalforsamling 13.30
4. Fællesspisning
5. TIF’s venner Generalforsamling
24. Tejn Borgerforenings Generalforsamling
APRIL
2. Børn på Nordlandet. Affaldsindsamling
7. Fællesspisning
21. Dagli’Brugsens årsmøde

MAJ
5.Fællesspisning

26. – 30. 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, 56481960, anne_sp@hotmail.com

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. medlem

Sekretær
Suppleanter
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Brita Hansen, Lærkeløkken 6
Andreas Søgaard, Pærebakken 13
Bente Friis, Pileløkken 5
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123
Helena Petersen. Lærkeløkken 2
Maj-Britt Nordmaj, Tejnvej 54
Alf Isaksen og Annette Normann

61281670 formand@tejnborgerforening.dk
25851998 andreas.sogaard@gmail.com
23732814 bentefriis28@gmail.com
30209413 Lktejn@gmail.com
29721933 udlejer@tejnborgerforening.dk
26842814 hpplysser@gmail.com
22772977 maj-britt.nordmaj@gmail.com

