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Formanden har ordet:
Nu falmer skoven trindt om land. Det har været et meget flot efterår med
alle naturens farver og milde temperaturer.
Sommeren er gået på hæld og starten af efteråret har budt på mange
besøgende i Tejn. Der har været godt besøgt i både Brødre Bageri, Vinbar,
Penyllan og i Smedjen. Vildmarksbadet og saunaen er også blevet benyttet
flittigt af lokale og turister, der kommer igen år efter år.
Nu kan vores bad dog ikke mere, og vi håber at få opstillet et nyt og mere
brugervenligt inden jul.
Der er kommet afmærkninger op til, hvor shelterne skal stå i Lagunen. De
skulle gerne være på plads inden nytår, men jeg lover ikke noget.
Havnehusene er alle i gang med at blive iklædt isolering og mursten, så
man kan arbejde inden døre i vinter. De kommer til at ligge meget tæt på
vandet, og det bliver spændende at følge, om vandet kommer til at sprøjte
op på dem, hvis der kommer en storm. Måske nervepirrende for nogle.
Der har været åbent hus et par gange, og en del af dem er blevet solgt.
Der er kommet gang i vores Fællesspisning igen, og der har været godt
besøgt. Det er 10 år siden, vi begyndte med fællesspisning og Helga Hald
har stået i spidsen lige siden og styret det hele med fast hånd. Jubilæet blev
markeret med lagkage, irish coffee og underholdning ved Bjarne Kure. En
meget hyggelig aften. Tusind tak til Helga og resten af det ukuelige hold.
Vi ser nu frem mod vinteren og krydser fingre for, at vi kan få en vinter
uden restriktioner, og at vi kan holde os friske og raske, så vi kan blive ved
med at mødes.
Det er blevet dyrt at leve. Især strøm og mad er steget voldsomt i pris, og
nogle har vanskeligt ved at klare de meget forhøjede regninger. Jeg håber
dog stadig, at man støtter op om det lokale erhvervsliv og de forretninger,
vi har i byen. Uden dem bliver Tejn et fattigere sted at bo.
TV2 har nu besluttet at gennemføre Trolling Master 2023 i uge 17 næste
år, og vi glæder os til igen at byde en masse glade fiskere velkomne. Alle
både kommer til at ligge i Tejn Havn, og man udbyder 300 bådpladser.
Reglerne for fiskeri bliver som i år, men vi håber da på lidt flere laks.
Jeg håber, vi alle ses til Juletræstænding d. 27. november og til
Juletræsfest på skolen d. 28. december.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL.
Ligeledes et GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR 2023,
hvor vi igen forhåbentlig kan mødes og opleve vores fantastiske
fællesskab.
Brita Hansen
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NYT FRA TEJN BORGERFORENING.
Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv
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. Hvis der er ændringer, meddeles det på Facebook.

Evt. henvendelse til Lise 30209413.
Søndagsmatine i Tejn Medborgerhus
Søndag d. 15 jan.2023 er der Søndagsmatine kl. 14.00
Mogens Lau kommer og fortæller om Herbert von Garven, der var en
excentrisk kunstmaler, som boede i eksil i Sandkås ovenfor Hotel Abildgaard.
Han var tysk, homoseksuel, krigsfange og ekstrem selskabelig. Mange af
datidens store kunstnere fandt vej til hans hjem.
Kaffe og kage i pausen.

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. 1. december
Torsdag, d. 5. januar
Torsdag, d. 2. februar

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING !
Tirsdag, d. 15.november i Tejn Medborgerhus kl. 19.00
Dagsorden: Godkendelse af indkøb af nyt vildmarksbad.
Bestyrelsen

TUSIND TAK.
Efter sidste åbningsdag i Smedjen d. 24. september modtog Tejn
Borgerforening 7.520 kr. for 50% af salg af bingoplader. Meget flot.
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Penyllan i Tejn nomineret til Årets
Bryggeri
Et bornholmsk bryggeri hr for første gang i Danske Ølentusiasters historie,
chancen for at blive kåret til ”Årets Bryggeri”
Det bornholmske bryggeri Penyllan blev grundlagt i 2015 af Jessica og Christian
Andersen.
Danske Ølentusiaster uddeler hver år prisen for Årets Bryggeri til et af
Danmarks mere end 250 bryghuse. Dette år stemte lokalafdelingerne syv
forskellige bryggerier videre til finalen. Small Batch i Rønne er også blandt de
syv. Med hele to nomineringer er det muligt, at det, for første gang i foreningens
23-årige historie, bliver et bornholmsk bryggeri, der render med prisen.
Vi krydser fingre.

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.

Jul i Dagli’Brugsen
Lørdag 17. december kl. 14-16 er der julehygge, gløgg og
æbleskiver i Brøgsen.
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Juletræstænding, søndag, d. 27. 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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Tejn Vandværk

Ved Tejn Vandværks generalforsamling i 2020, fik bestyrelsen mandat til
at gå videre med et projekt til udvidelse af vandværket med en ny tank,
som sikkerhed for kontinuerlige leverancer af rent vand til andelshaverne i
Tejn. Vi er nu så langt at vi kan invitere til rejsegilde for håndværkerne og
alle de andelshavere og andre, der har lyst til at komme forbi på dagen.
Rejsegildet afholdes på vandværket for håndværkere og alle Tejneboere

Bohnebakken 20, fredag d. 11. november 2022 kl. 14.00,
hvor alle er velkomne til at komme forbi. Efter de traditionelle taler, vil
der blive serveret både pølser, øl og vand.
Udover, at alle naturligvis også kan skylle ganen med et glas iskoldt og
rent vand fra Tejn Vandværk, vil der blive serveret øl fra bryggeriet
Penyllan og Beer Here i Tejn Havn. Øllet er naturligvis brygget på vand
fra vandværket, og man kan derfor smage vandet både in natura, og i en
væsentlig mere raffineret form.
Hvorfor bliver der bygget en ny tank?
På generalforsamlingen i 2020 argumenterede bestyrelsen for etableringen
af en ny tank med nedenstående hovedargumenter:
• Den gamle pumpetank er i en dårlig stand og skal renoveres
• Løsningen er dyr og besværlig, fordi det eksisterende dæk er 60 cm tykt, og de
to tanke ikke er adskilt.
• Dette kan ikke udføres uden at det medfører et driftsstop.
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• Desuden er vores pumper ved at være udtjent og bør skiftes, også fordi de
ikke er energiøkonomiske længere.
• Pumperne skønnes at have et el-spild på min. 30%.
• Styringen er forældet, og vi er afhængig af én leverandør, hvilket ikke er
hensigtsmæssigt.

På generalforsamlingen fik bestyrelsen et mandat til at gå videre med at
forberede byggeriet.
Udover vandværkets driftsansvarlige gennem 17 år, Thorbjørn Gjessing,
var der hos både formand og næstformand faglige kompetencer til at
gennemføre byggeriet som en totalentreprise, hvor man byder
gennemførelsen ud til entreprenører, der ud fra et hyggeprogram
udarbejdet af bestyrelsen, gennemfører detailprojektering, ansøgning om
byggetilladelse og gennemførelse af byggeriet.
Allerførst satte bestyrelsen sig sammen om at gennemtænke alle
byggeriets faser, og udarbejde en realistisk og robust tidsplan, som
forventede byggeriet afsluttet i 4. kvartal 2022.
Udover udbudsmateriale og udbud til interesserede entreprenører, skulle
der ansøges om kommunegaranti, når vi efter udbuddet kendte den
foventede pris. Da kommunegarantien var på plads, kunne der tegnes
kontrakt med den entreprenør der var blevet tildelt opgaven.
Det blev PLE entreprise, som afgav det for bygherren mest fordelagtige
tilbud. Efter godkendelse af byggeudvalgets indstilling på den ordinære
generalforsamling i 2021, blev der tegnet kontrakt med PLE. Og efter
udveksling af garantistillelser og forsikringsdokumenter parterne imellem,
kunne PLE udføre detailprojektering.
Der blev ansøgt om byggetilladelse i december 2021, og på grund af et
velgennemarbejdet projekt fra PLE var byggetilladelsen klar til at blive
udsendt sidst i marts, men en høringsperiode om landzonetilladelse, med
efterfølgende godkendelse og yderligere 30 dages klagefrist betød at vi
først fik tilladelsen 21. juni 2022.
Ikke nogen speciel lang sagsbehandling, men vi kom på den forkerte side
af sommerferien inden vi kunne komme i jorden.
Derefter er det dog gået stærkt, og vi kan stadig konstatere at den lagte
tidsplan i 2020 i store træk er overholdt og at den nye tank er under tag i 4.
kvartal 2022 som planlagt.
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Genopretning af Lille Sandkaas Strand.
14. oktober inviterede Jens Erik Kofoed til en markering af, at projektet med
at beplante Lille Sandkaas er afsluttet.
Jens har egenhændigt bekostet de mange planter og sække jord, og i
samarbejde med kommunes Morten Back Jørgensen og hans folk fjernet den
invative Rynket Rose og plantet marehalm og sandhjælme
Jens fortæller:
i Uge 39 plantede vi de sidste planter på Lille Sandkaas Sydstrand
i området fra nedgangen ved kiosken og til pumpestationen.
Med dette er vi nået langt og jeg føler at min indsats er slut for
plantning.
Der blev til ca. 5500 planter og 557 sække jord og kostede i
alt 631.371 kr. + kommunens arbejde
Borgmester Jacob Trøst klippede snoren over på festligste vis.

TIF’s Venners Generalforsamling
Lørdag den 11. februar 2023 Tejn IF-klubhus kl. 18.00
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lodtrækningspræmier m.v.

JUL I DEN GAMLE SMEDJE
3. – 4. december kl. 11.00 – 17.00
10. – 11. december kl. 11.00 – 17.00
Der vil være julepyntet, og julemusik sikrer, at stemningen er i top
Ca. 30 boder med lokale varer stiller op.
Også salg af gløgg, æbleskiver, brunkager, vin, øl, kaffe og mad.

NYT FRA TEJN-OLSKER PENSIONISTFORENING
7. december. Julehygge med banko, gløgg og æbleskiver
18. januar. Nytårskur med spisning
1. februar Generalforsamling og banko
15. februar. Fastelavn
Alle møder foregår i Tejn Medborgerhus
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Olsker Menighedsråd informerer:
Grundet de ualmindeligt høje elpriser er det besluttet at I
vinterhalvåret 2022-23 er der en højmesse om søndagen i sognets
2 kirker.
Menighedsrådet arbejder på at få en alternativ og mere økonomisk
opvarmning af de kirker i fremtiden.
Søndag 6/11 er der Allehelgen i Tejn Kirke kl. 19.00 hvor navnene
på årets døde i sognet læses op.
Torsdag 10/11 er der Jagtgudstjeneste i Sct. Ols kl. 17.00.
Torsdag 1/12 kl. 18.30 Synges Julen i Sct. Ols
og søndag 11/12 er der Lucia i Tejn kl. 10.30.
Øvrige tjenester fremgår af dagspressen eller Sogn.dk.

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 , obligatorisk
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
10. Jagtgudstjeneste kl. 17.00 i Sct. Ols
11. Rejsegilde kl. 14 på Vandværket
27. Juletræstænding ved Medborgerhuset kl. 15-16.30
December
1. Fællesspisning
1. Syng julen ind i Sct. Ols kirke kl. 19
3.-4. Jul i den gamle smedje
7. Pensionistforeningens Julehygge
10.-11. Jul i Smedjen
28. Juletræsfest i skolens festsal kl. 14
Januar
5. Fællesspisning
18. Pensionistforeningens Nytårskur
Februar
1. Generalforsamling Pensionistforeningen
2. Fællesspisning
11. TIF’s Venners Generalforsamling

TROLLINGTRÆF 2023 foregår fra 26. – 29. april
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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
Næstformand
Kasserer
Best. medlem

Sekretær
Suppleanter

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

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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