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Formanden har ordet:
Så skriver vi igen august, og sommeren er på sit højeste. Masser af sol og blæst – ikke så 
meget regn. Alt i alt vel en almindelig dansk sommer, som bare er lidt bedre på Bornholm 
end i resten af landet.
I Tejn går livet sin vante gang – og dog, der har været mange turister i Dagli’Brugsen og 
megen trafik på vejene. Det er ikke her, vi lægger mærke til, at der skulle være færre som 
gæstede vores ø i år. Jeg synes, det er dejligt med liv i byen, selv om jeg på nogle 
tidspunkter skal bruge lidt mere tid på at komme frem.
Af arrangementer i foråret vil jeg fremhæve Borgermødet i maj, hvor mange mødte frem 
og kom med forslag til, hvordan vi kan udvikle Tejn i fremtiden. Der blev oprettet nogle 
arbejdsgrupper, som skal gå videre med nogle af de ideer, der kom frem. Det kommer vi 
nok til at høre meget mere om i fremtiden.
Sct. Hans aften blev igen i år et rigtigt godt arrangement. Der var fuldt ved bordene ved 
spisetid, og grillerne blev flittigt brugt. Mange fulgte vores to norske skoleorkestre gennem 
byen med fakler, som blev brugt til at tænde bålet med. Den flotte heks, som Kildebakkens 
elever og personale havde kreeret, fløj hurtigt af sted til Bloksbjerg, og Jens Ole Fassel 
fortalte om fortidens heksebrændinger. 
Fair Trade koncerten på Hammershus var en stor succes med rigtig mange gæster. TIF 
stillede med 230 medhjælpere, som alle fik gratis koncert og trøjer mod at hjælpe nogle 
timer. Stemningen var næsten lige så høj som musikken, vejret holdt helt til kl. 21.15, hvor 
en del blev meget våde og vendte næsen hjemover.
Jeg vil lige benytte lejligheden her til at takke alle de mange, der løftede og bar. Nogle få 
brugte hele ugen på at få det store arrangement op at stå. Flot gået. TIF fik nogle penge til 
foreningen, så de har mulighed for at lave nogle fede arrangementer og vedligeholde 
klubhuset, så vi kan beholde ungdommen og vores idrætsforening i byen.
Medborgerhuset fungerer og bliver brugt. Vi har ikke oprettet noget arbejdshold til at 
holde ukrudtet væk udenfor, men alligevel har jeg oplevet, at folk har henvendt sig om de 
måtte fjerne det. Derefter har de brugt nogle timer på at få det til at se pænt ud. Fantastisk 
at man har taget huset til sig på den måde, og ligesom fået et ejerskab af det. Tak for det. 
Det har været svært at holde rent omme bagved, hvor brombærranker, brændenælder og 
tidsler slås om at komme frem, men det er dog blevet fjernet nogle gange. Hvis der skulle 
være nogle, som stadig har kræfter til overs til lidt ukrudtsbekæmpelse, er man hjertelig 
velkommen til at bruge lidt tid rundt om huset.
Det går trægt med at få husene solgt i Tejn, og en del husejere med to huse har måttet tage 
lejefolk ind. Jeg synes, det er rart, at man ikke skal se på tomme vinduer, men at husene 
bliver brugt. Der er nogle steder, ( i Sandkås) som bare har fået lov til at gro til i ukrudt og 
det er ikke særlig kønt at se på. Særlig ikke hvis det ligger ud til Strandvejen.
Alligevel er der flyttet folk til Tejn, og vores velkomst-kommite har været på arbejde. De 
har ind til videre besøgt 7 steder, og har 3 under opsejling, så det står vel ikke helt galt til. 
Husk at melde videre, hvis I opdager nye beboere i nabohuset, eller hos genboen.
Ellers er det bare med at nyde den sidste del af sommeren i Tejn. Gå en tur på havnen og se 
på de mange udenlandske sejlere, som gæster vores by, eller en tur langs stranden, som har 
været en del plaget af tang og alger. Storedalen eller Troldeskoven er også spændende 
steder i nærheden. Grillerne på Tejnepynten står til fri afbenyttelse. Vi behøver ikke at 
bevæge os så lang væk, for vi har det hele i Tejn. BH

2



Tejn velkomst-kommite.

Nye indbyggere i Tejn skal bydes velkommen. De vil få besøg af vores velkomstkommite 
og få overrakt en lokal velkomstfolder, sidste nummer af Tejnestiften, Bornholms 
Velkomstfolder og en lille gave. Vi håber, I alle vil være behjælpelige med at oplyse, hvis 
der kommer nye naboer eller I hører, om nogen, der er flyttet til byen. Ring til Brita 
56481670, Anne Marie Sonne-Pedersen 56481960, Githa Larsen 56480950 eller Berit 
Hjort Hansen 56481302. 

Lokalhistorisk Arkiv.

Der er under Borgerforeningen nedsat et udvalg som vil tage sig af at samle billeder m.m. 
sammen om det gamle Tejn. Ligeledes vil de gerne have historier om opvæksten i Tejn. 
Det kan være søde, sjove, triste historier om bl. a. skolegang, fester, skovture, traditioner, 
sange og lege.
Hvis nogen skulle have lyst til at fortælle eller skrive noget ned kan Lise Kristiansen 
træffes i Tejn Medborgerhus den sidste mandag i måneden mellem kl. 16 og 19. 
Lokal-arkiv-gruppen består blandt andre af Havnefogeden Tom, Michael og Bente 
Thunberg 23416633, Susanne Jensen og Peter Herstofte , Lise Kristiansen 56445062.  
De vil samle materialet i Medborgerhuset og afholde eftermiddagsarrangementer og 
udstillinger om det Gamle Tejn.

Bog-udlån.

Vi har flyttet en stor del af bøgerne fra det gamle Fritidshus med ned i Tejn Medborgerhus. 
Samtidig kommer der hele tiden nye til, så man er meget velkommen til at kigge og låne. 
Det koster ikke noget, der er ingen bestemt tidsfrist, og man låne så meget man vil.
Biblioteket er åbent den sidste mandag i måneden fra kl. 16 til 19. Der er kaffe på 
kanden.
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Tejn forr i tider.
Tejn har gennem tiderne haft et blomstrende forretningsliv. Mange af husene langs 
Strandvejen har tidligere været brugt til en eller anden form for erhverv.
Filip Michelsen har prøvet at kigge på dette og lavet følgende liste:

Ndr. Strandvej 
Nr. 1 Vigbo Frigård – Eskild Thorsen - Skibshandel og Kiosk
2 Fiskeforretning – Salgsforening
? -nu Dagli’Brugsen Henning Nielsen Snedkeri
12 J.P. Marker Cykelforretning
17 Aksel Jensen Manufaktur – Frisør – Kiosk
18-20 Villy Jensen – Røgeri
22 Elmo Thorsen – Røgeri
29-31 Chr. Mogensen – Johannes Thorsen- Røgeri og Grønthandel
36-38 Karl Ipsen Købmand, Karl Ipsen Senior Møllekværn – Snedkeri (nedrevet)
40 Gartner Lindgreen
49 Villads Bendtsen Papirhandel – Ismejeri
55 H.P. Bendtsen Manufaktur
57 Bageri – Kofoed- Rønne Hansen – Riis – Helge Madsen
59 Albert Clausen Tatol
63 Villy Jensen Skoforretning, Turistbureau
65 Ivar Dam Mekaniker, senere Elteknik
67 Rømer Ismejeri

Sdr. Strandvej.
Nr. 3 Chr. Stenberg – Røgeri – Bank – Skipperkroen
5 Axel Mogensen Købmand
9 Filip Mogensen – Pensionat Østersøen
11 Kaj Lund Røgeri – lægehus – Bibliotek – Frisør
21 Hjalmar Falk – Røgeri
22 Peter og Bente Jensen – Frisør og Barber
24 Poul Aporta Elektronik
25 Øberg – Mogens Hansen – Slagter
27 Drejer – Røgeri
30 Peter Falk Røgeri
31 Karl Nielsen – Købmand

Møllegade
Nr. 2 Karl Mortensen – Skomager
13 Sinius Jensen – Røgeri
19 Christensen – Bager

Havnebakken
Nr. 5 Damlund – Barber
7 Brugsforening
10 Chr. Andersen Røgeri
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11 Frans Andersen – Grønthandel
18 Aksel Jensen – Manufaktur, senere flyttet til Strandvejen
20 Anker – Slagter

Strædet
Nr. 3 Chr. Kock – Smed

Hvis nogen har noget at tilføje eller kommentere, så hører vi gerne fra jer.

Stubmøllen i Tejn.

Som det nok er de fleste bekendt er Tejn Stubmølle blevet flyttet til en mark ovenfor 
Landbrugsmuseet. Den blev indviet d. 21. juni og omdøbt til Melsted Stubmølle.
Stubmøllen, som formentlig er opført omkring år 1800, har oprindelig stået i Årsballe,
 hvorfra den i 1850 blev flyttet til en klippeknold i Tejn. Placeringen her var ikke god nok, 
så i 1882, hvor ejeren hed Peter Mikkelsen, blev møllen pillet ned og genopført på et da 
nybygget rundt fundament i Møllegade.
Foreningen Bornholm overtog møllen i 1941. Foreningen har siden vedligeholdt møllen, 
hjulpet af en lokal støtteforening i Tejn. Med den placering møllen har nu er det kun få 
mennesker der finder frem til den – ej heller har den længere den landskabelige værdi, som 
netop er så speciel for møllerne. 

Et billede af Tejn mølle medens den endnu 
var i brug – til at male mel, rug vel især, og 

           til at grutte korn til foder til egens dyr.

Christian Fisk passede i mange år møllen og
sørgede for, at den stadig kunne dreje. Det
arbejde var han meget glad for. 

I forbindelse med en gennemgribende
restaurering besluttede Mølleforeningen 
i 2006 at flytte møllen til Melstedgård.
Til projektet skaffede man 2.250.000 kr. fra 
forskellige fonde, og møllen blev pillet ned
og flyttet til Melsted, stykke for stykke.
På Melstedgård har møllen fået en flot 
Placering, og den skal bruges til at male skrå
til gårdens dyr og mel til bagning. 
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TIF’s Venner

Ålegilde
Lørdag, d. 3. oktober kl. 18.00 i Klubhuset.

 
Tilmelding senest lørdag, d. 19. september til Anette Jakobsen, 56 48 15 95 
eller Kenn-Erik Munk, 56 48 14 17.

                  T.I.F KROCKET
 
Vidste du, at vi spiller KROCKET i Tejn Idrætsforening, på de dejlige 
baner ved Klubhuset.
Vi modtager stadig nye medlemmer!
Hvis det var noget for dig, så spiller vi:
 
 MANDAG fra    kl. 10,00 til ca. 12,00
og igen
TORSDAG fra        13,00 til ca. 16,00
 

På gensyn med venlig hilsen
Randi Gude   (formand)

                                                                                           

      

      

Petanque.
Vi spiller på grusbanen ved klubhuset 
hver Onsdag, kl. 18.30 og Lørdag, kl. 13.00.
Vinspil første lørdag i måneden.
Alle er velkomne.

Mange hilsner

Jan Kjersgaard 56445099.
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Ny præst i Tejn og Olsker.
Vores præst Christian Hyttel har fået nyt embede i Nakskov på Lolland fra 1. september.
Anja har fået arbejde som lærer med øjeblikkelig ansættelse og børnene har fået plads i 
skole og dagpleje. Ikke noget med ventetider der – det kunne vi lære noget af, hvis vi vil 
have tilflyttere eller bare holde på dem, vi har..
Nå, det var noget andet.
Vi skal herfra ønske vores præstefamilie al mulig held og lykke i deres fremtidige virke og 
må Gud være med dem.
I Menighedsrådet skal vi så i gang med det store arbejde, det er at finde en ny præst, der 
passer os og sognet. Vi glæder os til arbejdet, men ved også at det er noget af en 
udfordring, vi kommer på. 
Der vil blive afholdt en lille afskedssamling for præstefamilien

SØNDAG, D. 23. AUGUST i Tejn Medborgerhus.

Olsker-Tejn Menighedsråd.

Tejn Medborgerhus.

Hvis du ønsker at leje huset til et arrangement er priserne følgende:

For faste brugere til møder m.m. 100 kr. pr. gang
(mere end en gang om året)
Til kaffe-selskaber 200 kr.
Til fester 500 kr. + 300 kr. i depositum
Rengøring, hvis I ikke selv orker det, koster 300 kr.

Henvendelse om leje til Anita Nielsen, Bohnebakken 10
Tlf. 29 65 16 23 mellem 18.30 og 20.00.
Det er stadig muligt at støtte vores Medborgerhus økonomisk. (ønskesedlen
er stadig lang). Vi har fået nyt kontonummer i Den danske Bank:
reg.nr. 1551 Konto nr. 3719238181

Tejnestiften på mail.?.I disse computer- og miljørigtige tider, vil vi 
indføre en mailgruppe, hvor man ved at opgive sin mailadresse, kan modtage Tejnestiftens 4 
årlige udgivelser direkte i sin mail-box. 
Send en mail til brita.hansen@get2net.dk om dette, og bladet bliver sendt, så snart, det er 
færdig-redigeret.
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Opslagstavlen:

Vigtige datoer:    23.august Afsked for vores Præstefamilie
i Medborgerhuset

 3. oktober kl. 18.00. TIF’s venners Ålegilde

 1. november Deadline for næste blad

7.-8. november TIF’s Julemesse i Nordlandshallen

Tejnestiften udkommer 4 gange om året:
Midt i februar, maj, august og november.
Stof til bladet skal sendes til Brita Hansen senest den 1. i måneden.
E-mail adresse: brita.hansen@get2net.dk

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand    Brita Hansen, Lærkeløkken 6             56481670 brita.hansen@get2net.dk
Næstformand   Preben Miland Grönvald, Smedeløkken 21      56481890 pmg@paradis.dk 
Kasserer    Bente Friis, Tejnvej 79             56480809 bsf@friis.mail.dk
Best. Medlem  Fredrik Romberg, Ndr. Strandvej 10             40634575 romberg@mail.dk

   Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39             56480544
   Kaj Anderberg, Sdr. Strandvej 63             44483030 anderberg@adslhome.dk

Sekretær    Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C             56445062              lise.kristiansen@privat.dk
Suppleant    Lise Nielsen, Åløkken 2

   Alice Mogensen, Strædet 3
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