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Formanden har ordet: 
 

Tejnestift nr. 100! Jeg har i 25 år ,4 gange om året, skrevet lidt om, 

hvad der sker i byen. De forskellige foreninger i byen har været gode til 

at komme med indslag, så jeg stadig mener vores lille blad har sin 

berettigelse. Februar nummer bliver husstandsomdelt, men ellers skal 

man selv gøre en indsats for at få fat i det. Enten tilmelde sig min 

mailliste eller hente et fysisk blad i en af byens forretninger. Vi får 

sponseret trykningen af bladet, så det er minimalt med udgifter, vi har. 

Vi trykker 650 stk. af februar-nummeret og 250 stk. de tre andre 

kvartaler. 

En dejlig sommer er ved at gå på hæld. Badevandet har en 

temperatur, så alle har kunnet klare en dukkert for at køle sig ned. Når 

man besøger Store Sandkås og omkringliggende strande ligner det 

Rivieraens fluepapir, og turistlivet på øen har blomstret. 

I Tejn har vi også haft utrolig mange besøgende på havnen. De har 

siddet ved Penyllan eller den nye Vinbar, eller deltaget i alle de nye 

tiltag i Smedjen. 

Det er fantastisk, hvad der bliver budt på af mad og drikke, musik og 

markeder, så hele havnen summer af liv. Der har været fyldt med børn 

og voksne i vores Dagli’Brugs og i Lagunen.  

Det er dejligt at se det liv og møde de glade mennesker, der færdes i 

vores by. Men, men, men, kan vores dejlig by klare al den aktivitet, 

hvis der ikke sker nogle tiltag fra Regionskommunens side? Se mit 

opråb senere. 

I Borgerforeningen havde vi i juni vores årlige Arbejdsdag. Tusind 

tak til dem, der hjalp. 

Sct. Hans aften 2022 var en magisk aften, med utrolig mange børn og 

voksne fra kl. 17 til 23. Ca. 100 deltog i spisning, børnebål og 

skattejagt, og 100 fulgte vores flotte 90 mand store norske korps til 

bålpladsen med fakler. Her ventede mindst 400 andre på at høre Hanne 

Bremholms båltale og se det flotte Tattoo. 

Nu kommer der snart gang i byens faste arrangementer igen, og det er 

bare med at komme ud af starthullerne og komme i gang, når de 

forskellige foreninger byder sig til. Vi skal huske at dyrke Fællesskabet 

og sammenholdet i byen. 

Fortsat god sommer, og pas på jer.  

Kærlig hilsen Brita Hansen 
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Fællesspisning i Tejn Medborgerhus  
 

SEPTEMBER’S FÆLLESSPISNING ER AFLYST! 
Torsdag, d. 6. oktober 2022 kl. 18,00 
Torsdag, d. 3. november 2022 kl.18,00 
Torsdag, d. 1. december 2022 kl. 18.00 
 
Pris: 75.00 kr. pr. person. 
I skal selv medbringe drikkevarer. 
 
 

TEJN BIBLIOTEK og Tejn Lokalhistoriske  

Forening i Medborgerhuset. 
 

Tejn Medborgerhus hver tirsdag fra kl. 18,30 til kl. 21,00.  

Indgang bag huset. 
Har du spørgsmål til Arkivet kan du ringe til Michael på 2331 6633 
Du kan følge Arkivet på Facebook gruppen: Tejn lokalhistoriske Arkiv  

 
 

 
 
 

 

 

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  

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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OPRÅB TIL BRK. 

 
Tejn Borgerforening har forgæves prøvet at komme i dialog med BRK 

omkring parkerings- og toiletforhold på havnen.  

Al kontakt til Bornholms Regionskommune er håbløs! Vores 

henvendelser bliver ikke besvaret, og det er umuligt at komme i kontakt 

med et ansvarligt menneske, som vil tage affære!!  

Samtidig er der ikke sket noget med de farlige, mørnede brædder i 

Lagunen. For ikke lige at nævne sheltere, kajakbro og skiltning, der nu 

har ventet i 4 år!! 

 

Jeg er sikker på, at kommunen ikke kan undvære alle de frivillige rundt 

om på øen, der gør et meget stort arbejde for at lokalsamfundene lever 

og har det godt, men BRK gør intet for at støtte op om os. 

           BH 

 

 

 
 
 
 

 Smedjen i Tejn 
 
Der er kommet gang i en masse aktiviteter i den gamle smedje, og det har været 
spændende at følge alle de sjove og skøre ideer, der bliver iværksat her. 
En af de store succes ‘er er Dillerbingo, hvor folkene bag Smedjen har valgt at 
donere 20% af salget af plader til Tejn Borgerforening. Dvs. 10 kr. pr. solgt plade. 
  
Det er i Juli blevet til 4.040 kr.  
 
Det er vi meget taknemmelige for, og når sæsonen er slut vil vi finde på et eller 
andet spændende, at bruge pengene til, som kan komme os alle til gode. 
 
 

Tusind tak til Smedjen. 
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Sankt Hans i Tejn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hanne Stange Bremholms holdt en meget lokal båltale. Hun er tilflyttet 
Tejn og har lagt et stort arbejde i at gøre historien om Tejns 18 røgerier 
og livet i Tejn levende. Hun har interviewet en stor del af Tejns ældre 
befolkning og samlet en masse historier, som skal blive til en fortælling, 
hvor man bevæger sig gennem byen, samtidig med, at man oplever 
historien. RØGERINOEN. 
 
Samtidig langede Hanne Bremholm lidt ud over den forandring, der er i 
gang i byen. De mange tiltag, der lokker rigtig mange mennesker til 
Tejn, kan få udviklingen i Tejn til at gå i en forkert retning, der 
ødelægger den ro og fred, som tidligere har kendetegnet byen. 
Hanne ønsker, at vi ta’r det roligt, lytter til de ældre tejneboeres 
fortællinger og værdier. Tænker fremad, men lærer af fortiden. 
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Fra Tejn-Olsker Pensionistforening.  
    

 

Lidt fra vores nye program. Møderne foregår i Tejn Medborgerhus. 
Onsdag d. 14. september kl. 13.30 Kødbanko, 
onsdag d. 28. september kl. 13.00 med picnic (hjemme). 
Onsdag, d. 12. oktober kl. 13.30. foredrag om IT-kriminalitet ved politimand Jens 
Rasmussen. 
 

Vel mødt. 

Formand Stella Nielsen, 21181842 . Kasserer Jane Madsen, 30538167 

 

 
 
 
   

 
 

    

 

Sport i Tejn IF efterår & vinter 2021/22    
    
 

Tejn IF kan igen i år byde på en masse aktiviteter til vintersæsonen 2022/23. Der 
er ingen undskyldning for ikke at være aktiv hen over efteråret og vinteren. Vi 
glæder os til at komme i gang igen og står klar til at åbne op for jer alle i 
september. Kom op og vær en del af fællesskabet. Er du i tvivl om der også er en 
aktivitet netop til dig er du meget velkommen til at komme op og se hvad vi laver. 
Du kan prøve 2-3 gange før du behøver at betale dit kontingent. 
  
Ved du at når du dyrker idræt i Tejn IF er der en hel masse som ligger mange 
timers frivilligt arbejde i vores forening for at holde vores kontingent lavt. Har du 
lyst til også at være frivillig og være en del af fællesskabet, kan du være frivillig 
på Wonderfestiwall hvor vi står for maden til alle de frivillige, har en restaurant, 
står ved gates, har en pølsevogn og pomfritbod. Send en mail 
til wonder@tejnif.dk 
 
 

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

 
 

 

 

www.tejnif.dk      

mailto:wonder@tejnif.dk
http://www.tejnif.dk/
http://www.tejnif.dk/
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 Sport i Tejn IF efterår & vinter 2022/23    
 

Gymnastik 
Herkules 18+  Onsdag 19.00 – 20.30.        Start 21. september  
Store Bolde 18+  Onsdag 17.00 – 18.30.   Start 21. september  
CrossGym 16+ Mandag & torsdag kl. 17.00 – 18.00. Start 19. september  
Senior Gymnastik  Onsdag 09.30 – 11.00.   Start 21. september  
MediYoga   Instruktør søges. Kontakt Mimi 20221857  
 

Indoor Cycling        Mandag & torsdag kl. 18.00 – 19.00, fredag kl. 17.00-18.00,  
                                  søndag kl. 9.00-10.00.  Start 5. september  
Bordtennis 
Bordtennis + 60  Mandag & torsdag kl. 10.00 - 12.00. Er startet  
Senior   Mandag & torsdag kl. 19.00 - 21.00. Start 16. august  
 

Fodbold  
Herrefodbold  Mandag kl. 18.30 - 20.00.  Start 8. august  
Damefodbold  Torsdag kl. 17.15-18.45.   Start 11. august  
 

For børn  
Springlopper 0.-6. kl. Tirsdag 16.30 – 17.30.  Start 20. september   
Små poder 0-8 år  Lørdag kl. 10.00 - 11.00   Start 25. september  
Fodbold 4-9 år  Lørdag kl. 11.15 - 12.15   Start 13. august 
 

Løb                           Onsdag kl. 17.00 og lørdag kl. 13.30   
 

Badminton             Tirsdag kl. 19.00 – 20.30 & fredag kl. 15.30 – 17.00. 
           Start 6. september   

 

Fitness 
Fitness +60              Tirsdag kl. 9.00 - 12.00. Start 20. september.  Med instruktør kl. 9.00-

10.00  
Fitness                      Alle dage (indtil videre undtagen onsdag 17.00-20.30 fra september 

til april)  
 

Petanque   Onsdag kl. 13 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 5. september  
 

Naturtræning         Tirsdag kl. 14.30 – 15.30. Er startet (ved Hotel Abildgaards p-plads i 
Sandkås)  
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Go’Motion 
 
Så er det ved at være tid til at indstille sig på, at ferien lakker mod enden og 
dermed også at få gang i motionen. Go' Motion starter op d. 6. september kl. 10-
11 i Mulighedernes Hus. 
Der er god plads- og det koster ikke andet end sved på panden og godt humør. 
Man møder bare op i motionsdress og kondisko. 
Glæder mig til at se jer. 
Sommerhilsen Annemarie 
 
 

 

Menighedsrådet Olsker Sogn  
    
 

Ovenpå to besværlige år med corona-restriktioner har mere normale tider 
indfundet sig. 
Udover de normale tjenester er der i år Familie- og friluftsgudstjeneste i 
Præstegårdshaven i Olsker søndag den 14. August kl. 10.30 med hygge, 
hoppeborg og et let traktement. 
 
Høstgudstjeneste er søndag den 25. September kl. 10.30 i Tejn samt en LEV 
høstgudstjeneste tirsdag den 27. September kl. 17.00 I Tejn, hvor alle meget 
velkomne. 
Søndag 6. November holdes Allehelgen og torsdag den 10. November 
Jagtgudstjeneste kl. 17.00. 
 
Nærmere info i kirken, dagspressen eller Sogn.dk. 
 
Olsker Menighedsråd. 
 
 
 

   Mågeplage/ Rågeplage!  
 
 
En del beboere i Tejn føler sig generet af alle de måger der er i byen. 
De ødelægger skraldeposer med et forfærdeligt svineri til følge, og de klatter og 
larmer overalt. 
Man observerer, at flere fodrer mågerne, og det er ikke hensigtsmæssigt! 
Så STOP FODRING! 
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Har du hund? 

              
Så er Tejn blevet beriget med et rigtig godt tilbud – en fantastisk hundepark 

Det er et stort fuldt indhegnet område, der både rummer lidt “skov”, buske og 

græs, så der er store muligheder for at hundene både kan lege og træne.  

Så har du fx 

- En lille hvalp, der skal ud og opdage den store verden og socialisere med både 

mennesker og dyr 

- En aktiv hund, der har brug for at få brændt noget krudt af 

- Har en jagthund, der skal træne færdigheder både i skov og krat og åbent område 

Eller 

- Bare lyst til at hyggesnakke med andre hundevenner 

Så er Tejn hundeskov lige noget for dig 

Der er bord og bænke, hvis man evt. vil nyde sin medbragte mad eller kaffe 

 

En App kan hjælpe dig godt på vej – Go Dusty 

         
GoDusty er en omfattende app med mange sjove og interessante funktioner. Jeg 

kan specielt godt lide den funktion, hvor man kan arrangere begivenheder, eller 

bare melde sin ankomst i sin favorit hundepark på et bestemt tidspunkt. Andre 

hunde og deres ejere har så mulighed for at komme og være med. 

Man tilmelder sig app’en med sit navn og sin hund, så det er også muligt evt. at 

finde andre i nabolaget, der har jævnaldrende hunde eller fx samme race.      

- Og har du lyst til 

at møde nye 

mennesker? – 

eller bare drikke 

en kop medbragt 

kaffe sammen 

med gode venner, 

imens hundene 

leger? 
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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 og Bente 
 
 
 
 

   i Tejn. 
 
Klaus Elleby har valgt at søge andre græsgange – i Hasle, og Tejn 
Borgerforening ønsker ham held og lykke fremover. 
Vores nye Bestyrer hedder Christa, og vi ønsker hjertelig velkommen til Tejns 
bedste Brøgs. 
 
 
 
 
 
 
 

 Smedjen i Tejn 
 
Der er kommet gang i en masse aktiviteter i den gamle smedje, og det har været 
spændende at følge alle de sjove og skøre ideer, der bliver iværksat her. 
En af de store succes ‘er er Dillerbingo, hvor folkene bag Smedjen har valgt at 
donere 20% af salget af plader til Tejn Borgerforening. Dvs. 10 kr. pr. solgt plade. 
Det er i Juli blevet til 4.040 kr.  
Det er vi meget taknemmelige for, og når sæsonen er slut vil vi finde på et eller 
andet spændende, at bruge pengene til, som kan komme os alle til gode. 
Tusind tak til Smedjen. 
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  Der kom en mail: 
 

   
 Mågevangen afd. 8 Nexø Boligselskab har  
   opsat en Hjertestarter på første hus ud mod 
   Lærkebakken.  
 
 
   Fint initiativ! 
   Tak  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

WWW.TEJNBORGERFORENING.DK 

Hjælp os med at opdatere og sætte nye informationer på vores 

hjemmeside.  Klik på linket til webmaster.  
 
 
     

 

 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
http://www.tejnborgerforening.dk/
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OPSLAGSTAVLEN 
AUGUST 
14. Familie- og friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven i Olsker 

 

SEPTEMBER 

 Fællesspisning aflyst. 
TIF’s aktiviteter har sæsonstart 

14. Pensionistforeningen starter sæsonen med KødBanko 

25. Høstgudstjeneste 

 

   OKTOBER 
   6. Fællesspisning 

  

NOVEMBER 
3. Fællesspisning 

 

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

Husk navn og adresse ved henvendelse. 

 

Lokalhistorisk Arkiv:  

Michael Thunberg, 23316633,  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, 25755989, anne_sp@hotmail.com 

 
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, Allinge            23732814   bentefriis28@gmail.com 

Best. medlem   Helena Petersen, Lærkeløkken 2              26842814   hpplysser@gmail.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 og Annette Nordmann 

 

 

mailto:peter@herstoft.dk

