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Formanden har ordet:  

Så fik vi overstået december med Juletræstænding og Juletræsfest på 

skolen. Masser af børn og voksne støttede op om vores arrangementer. Det 

er vi meget taknemmelige for. Det er dejligt at stå i spidsen for en 

forening, der har den solide opbakning i lokalområdet. 

Der er i øjeblikket lidt længere liggetid for de huse, der er til salg i Tejn. 

Dog er der stadig gang i handlerne og de 5 huse, der er til salg pt. skal også 

nok blive solgt her i foråret. 

Der har været fint besøg i Tejn fra både Bornholms Radio og TV2 

Bornholm. Indslag med PostNord, der efter 1. maj ikke længere har pakke 

ud- og indlevering i Dagli-brugsen Tejn, vores nye sheltere, der endelig er 

sat op og bliver klar til brug til påske, og klima-tilpasningsplanen, der skal 

opdateres. Man frygter en stigende havvandshøjde, som i 2050 kan give 

oversvømmelser, selv på Tejn Havn! 

Der er kommet en lille åbning fra Kommunens side, til at vi selv kan 

opføre skure på havnen uden at det hele skal gå igennem kommunens 

projektleder. Det gør, at vi nu starter processen med omklædnings- 

faciliteter i Lagunen. Vi håber, at få nedsat en arbejdsgruppe på mødet i 

Medborgerhuset d. 16. februar.  

I år skal vi igen byde velkommen til en masse glade fiskere på Tejn havn 

til Trollingtræf 2023, der finder sted fra 26. – 30. april.  

Der deltager pt. 202 både i konkurrencen. Det er færre end de seneste træf, 

men der bliver alligevel brug for mange hjælpere. 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. Se kontakt-

telefonnumre her i bladet. 

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 23. marts i Tejn Medborgerhus. Der er 

i år ingen tilmelding. 

Bestyrelsen har valgt at spare spisningen væk men byder på 

lækker kaffe og kage m.m.  

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:     torsdag, d. 2. februar og d. 2. marts 

Pris:  75 kr. for mad, kaffe, og småkager eller dessert. 

  Drikkevarer medbringes. 

Tilmelding: 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. Til og med april. 
 
Kom og vær med - få mere styr på IT-verdens mysterier.   

Mvh Anne 

 

 

Biblioteket i Tejn Medborgerhus. 
 

Biblioteket har åbent hver tirsdag fra kl. 18.00 – 21.00. 

Indgang bag huset. Alle er velkomne.  

Ellers tager man bare nogle bøger med hjem, når man alligevel besøger 

huset. Evt. kontakt til Lise Kristiansen på 30209413 

 

 

Tejn Lokalhistoriske Arkiv 
 

Åbent hver tirsdag fra kl. 18.00 – 21.00. Man er velkommen med 

spørgsmål, billeder eller fortællinger. Man kan se billeder, eller medbringe 

nogle, som vi må scanne. Henvendelse til Michael Thunberg på mail 

mail@tla3784.dk eller tlf. 23316633 

 

 

mailto:mail@tla3784.dk
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Søndagsmatine’ i Tejn Medborgerhus 
12. februar kl. 14.00 

 

Jens Ø. Rasmussen fra politiet kommer 

og fortæller om IT-svindel og -sikkerhed. 

Hvad skal vi se efter og hvordan passer vi på,  

at vi ikke bliver snydt. 

Kaffe og kage i pausen. Alle er velkomne. 

 

 

 

 

Tejn – Olsker Menighedsråd. 
 

 

 
 

Så er alle forhåbentlig kommet godt ind i det nye år 2023. 

 

Søndag 5. februar er der frokost og menighedsmøde i Degnegård efter 

gudstjenesten kl. 10.30 i Olsker. 

Menighedsrådet vil kort redegøre for afholdte aktiviteter, økonomi og 

fremtidsplaner. 

Alle er meget velkomne til at give sit besyv med hvad enten det er ros, ris 

samt gode ideer. 

 

Søndag 19. februar kl. 10.30 i Olsker er fastelavnsgudstjeneste med 

efterfølgende fastelavnsboller. 
 

Søndag den 12. marts finder den årlige indsamling til Folkekirkens 

Nødhjælp sted med start kl. 10.00 fra Tejn Medborgerhus. De indsamlede 

penge vil i år være med fokus på hjælpearbejdet i Afrikas Horn og 

Ukraine. Vil Du hjælpe til med indsamling, så henvend Dig til Inger 

Askou: ihaskou@hotmail.com. 
 

Påskemiddag i Tejn Medborgerhus skærtorsdag.  

Nærmere tidspunkt i dagspressen. 

 

 

 

 

mailto:ihaskou@hotmail.com
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Er du vores nye bestyrelsesmedlem i Tejn 
Borgerforening? 
 

Borgerforeningen har brug for bestyrelsesmedlemmer. 
Har du lyst til at høre hvad det indebærer at være med, afholder vi 
et fyraftensmøde, i Tejn Medborgerhus på Nordre Strandvej 31. 
Reserver torsdag d.16/3 ml.16-18. 
 
Vi er klar, glæder os til at se jer 
 
Bestyrelsesmedlemmerne 
Annette og Helena 
 
 

I LÆ FOR VIND OG VEJR.  

 

MØDE I TEJN MEDBORGERHUS TORSDAG D.16/2-

23 KL.12. 
 

Flere morgenbadere i Tejn Lagune har i mange år ønsket et 
omklædningsskur. Det er tidligere blevet skrinlagt af kommunen, 
men medlemmerne af badeforeningen har ikke givet op. 
Medborgerhuset stilles derfor til rådighed for et møde med 
borgerforeningens bestyrelsesmedlem Helena Petersen, og 
interesserede morgenbadere, om hvordan man kan forholde sig til 
endnu en ansøgning om etablering af sådan et skur. 
 

 

 

Årets julehus i Tejn 2022  

 
Tejn Borgerforening uddeler ikke nogen pris for bedste 
juleudsmykning 2022, da vi alle skal spare på strømmen. Mange 
havde derfor skruet ned for lysdekorationerne udenfor, og det ville 
ikke være samfundsmæssigt korrekt at afholde konkurrencen. 
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Trollingtræf,  

25. – 29. april 2023 

 

Der er tilmeldt 200 både til årets konkurrence. Det er færre end sidste år, 

men der kan stadig nå at komme flere. Alle både kommer til at ligge 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, pølser, burgere, pommes frites, barvagter, madudlevering, 

forefaldende arbejde og yderligere 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.  

 

 

 

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:  Marineret svinekam, flødekartofler, salater og flutes. 
Onsdag: Pestomarineret kalkunbryst m. bacon, ovnstegte kartofler, salat  
Torsdag:  Flæskesteg, kartofler, rødkål og salat. 
Fredag:  Kalvesteg som vildt, vildtsovs, kartofler og salater 
 Trolling-dessert  

               

PRIS: Hovedret: 100 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. 

 

 

 

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 

 

 
 

 

         

       Generalforsamling i Tejn Borgerforening                

 

         Torsdag, d. 23. marts i Tejn Medborgerhus. .  

 

Kl. 19.00 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, kage og  

nogle konkurrencer.  

 

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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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. 

 

 

 

 

MEDLEMSKAB og KONTINGENTBETALING 

   TIL TEJN BORGERFORENING. 

 

Så er det tid til at betale kontingent for 2023.  

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 hundelufteposer. 

 

 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
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         Ordinær generalforsamling i Tejn Vandværk 23.
 Torsdag d. 16. februar 2023 kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

 

I forhold til tidligere indkaldelse skulle forslag til behandling på 

generalforsamlingen iht. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest d. 15. 

januar 2023. 

Da der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne inden denne dato, er der 

ingen medlemsforslag der kan bringes til afstemning ved generalforsamlingen, 

men gerne diskuteres til seneres fremsættelse under punktet – evt.  
 

Dagsorden iht. Vedtægterne, med bestyrelsens forslag til pkt. 7, der lyder som 

følger: 

På grund af de kraftigt stigende el-priser beder bestyrelsen 

generalforsamlingen om bemyndigelse til at undersøge mulighederne for at 

etablere solceller på taget af vandværket, til fremlæggelse på 

generalforsamlingen i 2024, eller evt. en ekstraordinær generalforsamling 

senere på året. 
 

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN. 

Da der ved generalforsamlingen bliver serveret et par stykker smørrebrød er det 

en god idé at tilmelde jer, med angivelse af hvor mange I kommer.  
 

Tilmelding sker til Tejn Vandværk – Thorbjørn Gjessing på post@tejnvand.dk 

eller telefon 2126 9822. 

 

Med venlig hilsen  

Jan Mørk Christensen 

Bestyrelsesformand Tejn Vandværk amba 

 

Vandværket I Tejn 

 

Som mange Tejnboere sikkert har bemærket, er det blevet bygget oppe 

omkring vandværket.  

I 2020 skulle bestyrelsen træffe det svære valg - bygge eller renovere? 

Da vandværket på det tidspunkt stod med to sammenbyggede tanke, 

hvoraf den ældste fra 60´erne trængte til en grundig renovering. Desværre 

var det ikke muligt at skille tankene ad, og kun renovere den ældste tank, 

uden at løbe en stor risiko for nedlukning af vandværket.  

Det var naturligvis ikke en mulighed.  

mailto:post@tejnvand.dk
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I stedet blev det af bestyrelsen besluttet, at man ville undersøge 

mulighederne for at bygge en ny tank, og når den var taget i brug, skille de 

to gamle tanke ad, og fremover have mulighed for at køre med to tanke, 

der var separeret. Ved samme lejlighed vil automatikken der styrer 

pumperne, både på vandværket og boringerne blive udskiftet, og de gamle 

pumper som ikke er tidssvarende, for så vidt angår energiforbrug, blive 

udskiftet. 

Planerne blev forelagt ved en generalforsamling samme år og enstemmigt 

vedtaget.  

 

Hvordan er det så gået? 

 

Der blev lagt en tidsplan hvor vi forventede at blive færdig med 

bygningsentreprisen i 2022. Efter opførelse af bygningen og 

etableringen af pumperne, skal den nye tank pumpes ren. Det pågår i 

øjeblikket og kan godt tage et par måneder, inden der er dannet en naturlig 

mikrofilm som beskytter vandet mod forurening.  

Den tid bruger vi til at installere automatikken, som vil gøre det nemt for 

Thorbjørn at styre både pumpetryk og energiforbrug.  

Bygningsentreprisen blev afsluttet i 2022, som planlagt, idet der blev holdt 

afleveringsforretning med entreprenøren PLE, den 19. december.  

Slutregningen er modtaget og godkendt, idet der ikke har været 

økonomiske overraskelser som ikke er blevet håndteret. Af det afsatte 

beløb på 10% af entreprisesummen, er der brugt mindre end 5%. 

Prisindekset som styrer de udgifter man ikke selv er herre over, har 

afstedkommet prisstigninger på mindre end 10%, og er mindre end 

forudset ved byggestart, da vi frygtede både leveringsproblemer og 

voldsomme prisstigninger.  

Det er lykkes at holde begge dele nede, ved et tillidsfuldt samarbejde med 

PLE, hvor vi var godt hjulpet af det indeks der var valgt til byggesagen, og 

rettidige reservationer af byggematerialer.  

Bestyrelsen valgte selv at lave udbudsmaterialet i sin tid, hvilket har 

medført en væsentlig besparelse på udgifterne til rådgiver. 

Vi glæder os til at tage den nye tank i brug, og sende det sædvanlige friske 

og rene vand ud til alle vores 864 forbrugere. 
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Tejn- Olsker Pensionistforening 
 

Onsdag den 15. februar   13.30 Fastelavnshygge 
Onsdag den 15. marts kl. 13.30 Sprogblomster 
Onsdag den 29. marts kl. 13.30 Kødbanko 
Møderne foregår i Tejn Medborgerhus. 

Henvendelser kan ske til formanden Stella Nielsen på tlf. 2118 1842. 

 

 

 

 

Fastelavn og tøndeslagning: mandag d. 20. februar kl. 10.00 udenfor 

forretningen. Tre aldersklasser: små børn, større børn og voksne. Præmie 

til bedste udklædning. 

Påskehygge: Skærtorsdag d. 6. april kl. 14-16. 

Årsmøde: torsdag d. 18. april kl. 18.00 i Tejn Medborgerhus 

Trollinghygge: fredag d. 28. april kl. 15-17. 

 

 
 
 
 

 

Hjemmeside 
Se alle vores aktiviteter på vores nye hjemmeside www.tejnif.dk  

  

 

GENERALFORSAMLING I TEJN 

IDRÆTSFORENING.    

Afholdes søndag den 5. februar kl. 10.30 i klubhuset 

Tejn IF er vært ved en let frokost efter generalforsamlingen 

  

 
 

http://www.tejnif.dk/
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TIF’s VENNER generalforsamling 
 

Lørdag den 11. februar 2023 kl. 18.00 i Tejn Klubhus  
  

Middag 
Umiddelbart efter generalforsamlingen serveres en lækker middag. 
Prisen for denne nydelse er 150 kr. pr. person 
  
Pakke 
Alle medbringer en pakke til en værdi af mindst 30 kr. 
Pakkerne indgår som gevinster i Amerikansk Lotteri 
  
Tilmelding 
Tilmelding til generalforsamlingen er senest d. 05. februar 2023 til: 
Henning Kristiansen           henningoglone@gmail.com                     3018 
1775 
  
Kontingentet til TIF Venner er 100 kr. pr. person, som kan indbetales 
via Mobilepay 742939 eller 
bankoverførsel til reg. nr. 6060 Konto nr. 0005783707 

 
 

 

Børn på Nordlandet er en Facebook-side, 

der er god at se på for børnefamilier / 
bedsteforældre m.m. der gerne vil se, hvad der 
rører sig i lokalområdet.  

 

 

 
 
 
 
 
En anden side er Der sker på Nordlandet, hvor man også kan 
blive opdateret på, hvad der rører sig i lokalområdet. 
  

mailto:henningoglone@gmail.com
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Højskole 2023 
 

28.2   Prosa og farver ved kunstner Karin Christensen, Svaneke 

”Når desperationen er stor nok og forandring er den eneste vej 

frem, kommer modet helt af sig selv”   Et foredrag om Karins vej 

gennem livet, og hendes udvikling af prosa og billeder. 

  

7.3  Vi synger med Hans Askou 

 Hans leder os gennem en aften med sange fra Bornholm og 

 Højskolesangbogen. 

 

14.3   Fortællinger ved Birgitte Kjøller Petersen, Tejn 

Birgitte søger dybt ind i, hvad fortællinger er, i bred forstand og 

mellem mennesker. 

 

21.3   ”Kaj Munk” v Peter Krak, Åkirkeby 

Peter fortæller om en Danmarks markante personligheder i ord, 

billeder og optagelser. 

 

Søndag 26.3.  Sangarrangement med exil bornholmer Anker Olsen, 

 opvokset på Petersborgvej Klemensker, i mange år bosat i 

Jylland.  

 Vi synger af Højskolesangbogen efter Ankers anvisning. 

Ø dækkende arrangement for alle der har lyst at deltage. Vi 

starter kl. 15.30 og slutter med fællesspisning og kaffe. 

 

Sted: Getsemane, Strædet 23, Tejn 

Tid:  kl 19 - 21 

                             

  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  
 
 

http://www.tejnborgerforening.dk/
mailto:webmaster@tejnborgerforening.dk
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Kræmmer/ og Loppemarked i Tejn Medborgerhus: 
 
 
 
4. april 2023  
22. maj 2023  
12. juni 2023 
17. juli 2023 
14. august 2023 
11. november 2023. 
 
Alle dage fra kl. 13.00 - 16.00  
 
 
 
Et lille opråb: 
Tejn Lagune bliver hver dag brugt af mange mennesker. Der 
kommer børnefamilier, badende, saunabrugere og hunde-luftere. 
Alle andre end de sidstnævnte er gode til at rydde op efter sig og 
lægge deres affald i skraldespanden. 
MEN…. I øjeblikket er der mange efterladte hundelorte. Det er ikke i 
orden!! 
Borgerforeningen har opsat hundeposestationer flere steder i byen. 
Tag en pose med i lommen og brug den, tak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Så skete det endelig! 
 
Vores sheltere blev sat op i Lagunen i december. Der mangler lidt 
finish rundt om, men de skal nok blive flittigt brugt i sommer af 
vandrere, kajakroere og cykelturister.  
I øjeblikket er de låst af, da gulvene lige skal olieres, når vejret 
bliver lidt varmere.  
Vi håber, alle vil behandle dem pænt 
og være med til at passe godt på Lagunen. 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt vildmarksbad. 
På den ekstraordinære generalforsamling i efteråret blev der 
godkendt, at vi kunne købe nyt Vildmarksbad, da det gamle er 
meget slidt. Det er nu kommet og sat på plads.  
Vi er ved at finde ud af, hvordan det skal behandles og glæder os til 
at det bliver nemmere at gøre rent og fyre op. 
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OPSLAGSTAVLEN 
 
FEBRUAR 

5.Generalforsamling Tejn Idrætsforening 10.30 

5. Menighedsmøde med Menighedsrådet i Degnegård 

11. TIF’s venner generalforsamling i Klubhuset kl. 18.00 

12. Søndagsmatine, kl. 14.00. IT-sikkerhed 

15. Sprogblomster i Pensionistforeningen. Medborgerhuset kl. 13.30 

16. Møde om omklædningsrum i Lagunen. Medborgerhuset kl. 12 

16. Møde for evt. nye medlemmer af Borgerforeningens bestyrelse. Medborgerhuset 

      kl. 16 

16. Tejn Vandværks generalforsamling. Medborgerhuset kl. 19 

19. Fastelavnsgudstjeneste i Olsker kl. 10.30 

20. Brugsens tøndeslagning kl. 10 

MARTS 

2. Fællesspisning 

       23. Tejn Borgerforenings Generalforsamling. Medborgerhuset 

       APRIL 

18. Dagli’Brugsens årsmøde  

 

25. – 29.  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     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:web-master@tejnborgerforening.dk
mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk

