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Formanden har ordet:
Status efter Trolling Master 2010:

Positivlisten:
• Fiskekonkurrencen blev flot afviklet og vist i TV
• Alle fiskerne havde nogle gode dage, og sender positive tilbagemeldinger
• Dejlige og glade hjælpere på havnen.
• Lokalbefolkningen bakkede 100% op
• Liv i og omkring Tejn Havn
• Hyggelig og lokal fest fredag aften
• Sammenholdet i byen styrkes
Negativlisten: 
• Vejret var ikke med os, det var koldt og blæsende 
• Som følge af vejret blev resten af Bornholm hjemme, og vi fik ikke den omsætning, 

vi kunne ønske.

Som det ovenstående viser, var der mest positivt at sige om Trolling-ugen. Vi kan ikke 
forvente, at vores omsætning skal kunne holde sig fra år til år. Desværre bliver der ikke det 
forventede overskud til Tejn Idrætsforening, så der er nogle aktiviteter, der må skæres ned 
på. 
Samtidig vil jeg igen sige tusind tak for al den velvilje og hjælp, vi får til arrangementet. 
Trods vanskeligheder med indkøb, myndigheder og forandringer i fiske-programmet, 
forløb ugen helt forrygende for vores del. Telte, boder, mad, drikkelse, pølsevogn, 
kræmmermarked, kagebord og renholdelse af plads er nogle af de opgaver, vi tager os af, 
og det forløb efter planen. Når vi beder nogen om hjælp, får vi aldrig nej, og når planerne 
for fiskeriet laves om, er der hurtigt omstillingsparathed. Det er skønt at opleve. Det 
fællesskab, der opstår i disse dage, er guld værd, og gør den uges ferie, jeg tilbringer på 
havnen til en dejlig tid.
Tejn Borgerforening afholdt sin generalforsamling sidst i marts. Vi blev desværre nødt til 
at sige stop ved 90 spisende, og da vi i vores program ikke havde taget højde for, at vi 
kunne blive så mange, måtte vi sige nej til nogle få. Det skal ikke gentage sig!! Næste år 
vil vi starte med fællesspisning, som man så skal melde sig til, og så vil General-
forsamlingen bagefter være åben for alle.
Til Bestyrelsen var der genvalg over hele linjen, så I kan se medlemmerne bag på bladet. 
Der var ikke den store debat, men det kan jeg jo vælge at se, som om man er rimelig 
tilfreds med tingenes tilstand. Mange var interesserede i at høre, hvordan det går med de 
nye spændende projekter på havnen, og vi glæder os til at høre nærmere. I øjeblikket skal 
alle tilladelser og ansøgning på plads.
Tejn Medborgerhus bliver flittigt brugt af de faste brugergrupper, og vi er i øjeblikket i 
gang med at undersøge muligheden for at etablere tilgængelighed til et handicaptoilet. Vi 
havde en del problemer med kloakken udenfor, så der måtte graves op og lægges nye rør. 
Ved asfalteringen bagefter blev der etableret fast rampe op til indgangspartiet. 
Jeg håber, vi ses til Stensamlingen på Tejnepynten den 29. maj og igen til Sct. Hansfest 
23. juni.
God sommer.

Brita Hansen  
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Nyt fra Tejn Borgerforening. 

Billederne i Tejn Medborgerhus.

 I Tejn Medborgerhus hænger to fotostater fra det gamle Tejn. Vi modtog 
billederne af Den Danske Bank, som har haft dem opmagasineret i kælderen fra 
dengang bygningen blev nedlagt som bank. De har hængt i Medborgerhuset 
dengang det var Tejn Bank, der huserede der. Det er stemningsbilleder fra 
dengang, der var sildekoner og træbåde i den ”gamle” havn. Vi mangler navne 
på et par af fiskerkonerne på det ene billede. Den midterste hedder Marie 
Steenberg. Hvis I kender dem så kontakt Lise Kristiansen 56445062 eller Brita 
56481670.

Nyt fra Velkomst-kommiteen.

På borgerforeningens generalforsamling fortalte Anne Marie Sonne-Pedersen at 
de har besøgt 23 steder i det forgangne år. De er blevet godt modtaget og hører 
gerne, hvis der flytter nye beboere til Tejn.

BÅL PÅ TEJNEPYNTEN.
Efter 1. juni vil der blive opsat markeringsbånd,

           hvor man er meget velkommen til at lægge
           materiale til vores Sct. Hans bål. 
        Det skal være tørt og godt bålkvas – ikke grønne

 grene og store skryner. Vi håber, I vil hjælpe til med at lægge
 det op til et bål og blive indenfor markeringen.

Stensamling på Tejnepynten.
Igen i år skal vi rydde sten på Tejnepynten. Kommunen har fjernet de største 
sten efter vinterens uvejr, men der er stadig noget at gøre. Vi skal også renovere 
omkring grillen og bålstedet. 
Hvis vi møder talstærkt frem, går arbejdet meget nemmere.
Så mød frem på pynten LØRDAG, D. 29. maj  kl. 10-12.
Medbring evt. spande, river, trillebør og arbejdshandsker.

Efter veludført arbejde er Tejn Borgerforening 
vært ved Et par grillede pølser og lidt drikkelse.
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  Skt. Hans fest i Tejn.
     Onsdag, d. 23. juni 2010. 

Bålet tændes kl. 21.00 på Tejnepynten.

Kl. 18.00 vil grillerne være tændt, så medbring grill-maden, så vi kan 
hygge os sammen inden bålet. 
Kl. 20.30 starter fakkeltoget fra P-pladsen ved Karamelkompagniet på 
Havnevej, anført af et norsk skoleorkester. 
Kl. 21.00   Båltale v. Carsten Scheibye. Lokal Venstrepolitiker.
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. æbleskiver, kaffe, 
vin, øl og vand.

Arrangør: Tejn Borgerforening

Tejn Lokalhistoriske Arkiv.
Arkivet er ved at finde sin endelige udformning. Der er indrettet plads i Tejn 
Medborgerhus til materialet, og det er ved at blive sat i system. 
EFTERLYSNING: En A5 mappe med billeder er forsvundet. På omslaget 
står: Tejn gennem 150 år.
Hvis nogen har kendskab til den så kontakt Michael Tuunberg eller Lise 
Kristiansen.

Markedsdage i Tejn.
En gruppe kræmmere arbejder på at finde nogle dage i sommer, hvor de vil 
opsætte deres boder i Tejn. Hvis man er interesseret i at deltage, kan man 
henvende sig til Vivian Ohrhammer på tlf. 27891173.

Åbent Bibliotek.
Biblioteket i Tejn Medborgerhus har fået nye bøger og video’er. 
Der er åbent den sidste mandag i måneden fra 16 – 19.
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    Hvad er det for et tårn, der står på Tejnepynten? 

Vil vandet stige med flere meter om hundrede år, og skyldes det klimaforandringer? 
Eller vil Bornholm synke eller tilsvarende hæve sig over samme periode? 

Det skal Kort & Matrikelstyrelsen være med til at undersøge og de har derfor nu en GPS-
målestation på et fast betonfundament på havnen i Tejn.
Lokaliteten er valgt, fordi den ligger tæt på Danmarks Meteorologiske Instituts 
vandstandsmåler ved Tejn Havn, og målinger, aflæst fra de to stationer, vil kunne give et 
billede af forholdet mellem vandstand og højdekurve i landskabet.

Aflæses over 30-40 år
Kort & Matrikelstyrelsen har i dag ansvaret for 9 permanente GPS referencestationer 
fordelt rundt om i landet. Formålet med de permanente GPS referencestationer er at:

• Overvåge regionale og lokale landbevægelser 
• Understøtte geodætisk og teknisk måling 
• Understøtte positionerings- og navigationsapplikationer 

De geofysiske forandringer sker hovedsagelig som en landhævning som følge af sidste 
istid og ændringer i havniveauet. Kort & Matrikelstyrelsen har til opgave at vedligeholde 
de nationale referencesystemer for at kunne stedbestemme plan og højde. 
Et opdaterede højdeniveau har stor samfundsøkonomisk betydning i forbindelse med fx 
renovering af kloakanlæg.

Opsamlingen af data sker kontinuérligt hvert sekund og hver dag i en længere årrække, og 
stationen på Tejn Havn skal derfor blive stående de næste 30-40 år eller mere. 

Ligner et raket
Stationen er en cirka fire meter høj betonpille, der kan minde om en raket.
GPS´en bruges til at aflæse de præcise koordinator for placeringen og eventuelle 
mikroskopiske ændringer i denne over den længere årrække. Betonfundamentet, der bærer 
pillen, er fire meter dyb og er funderet direkte på klippen.

Skal følge landbevægelse
- Det er vigtigt, stationen etableres i et område, hvor der ikke er planlagt højde 
bygningsværker i umiddelbar nærhed, som afskærer GPS-signalerne og så er det vigtigt, at 
fundamentet følger de regionale landbevægelser og ikke udsættes for egenbevægelser, 
siger landinspektør Casper Jepsen fra Kort & Matrikelstyrelsen under Miljøministeriet.

De otte andre GPS-stationer i Danmark er placeret i Gedser, København, Sjællands Odde, 
Esbjerg, Smidstrup ved Fredericia, Suldrup i Nordjylland, Ferring ved Lemvig og i 
Hirtshals.

Yderligere oplysninger: 
http://www.kms.dk/Referencenet/Referencenet/permanente+referencestationer
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Stenbunkerne på havnearealet?
Murbrokker fra nedrivningen af Kjærenæs Filetfabrik i Allinge hober sig i 
øjeblikket på havnen. De skal bruges til det stisystem, der skal etableres langs 
kysten helt ude ved vandet, bag om de bygninger, der ligger. I avisen kunne 
man læse, at Natur og Miljø v. Teknik og Miljø har givet tilladelse til projektet. 

Opgravninger langs Ndr. Strandvej.
Det ser ud til, at det lysner for bredbåndsbrugere i Tejn. Der trækkes 
lyslederkabel fra centralen i Allinge. Der har været nogle problemer med 
udgravningerne, så cyklister og gående har måttet væbne sig med tålmodighed, 
men nu skulle det ikke vare længe før hullerne dækkes til.
 
TIF’s Venner       Nattergaleaften

Tirsdag den 25. maj kl. 18.30.
Vi mødes på p-pladsen ved Tejn Havnekontor. Herfra kører vi i samlet flok ud 
for at gå en tur og lytte til nattergalen.
Lad dig ikke stoppe af at du ingen bil har, vi finder ud af det – men husk 
kaffekurven.
I år har vi bestilt en naturvejleder til at fortælle os lidt på turen.
Nye venner kan henvende sig til formanden Preben Birk Hansen på 56481330.

           TIF – Globe Trade  
( Hammershus støttekoncert )

              Tejn Idrætsforening deltager igen i år i afviklingen af støttekoncerten 
på Hammerhus  ”Trade and Aid” der afholdes fredag den 23. juli.

Vi behøver mange hjælpere, og vi håber på lokalbefolkningen i Tejns 
velvillighed og opbakning til vores deltagelse i dette arrangement.
I vil i nær fremtid blive kontaktet angående hjælp, men i første omgang, 
reserver allerede nu datoen.
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SOMMERTILBUD:
Krocket

Kom og vær`med i en frisk og spændende sports-aktivitet.
Kom og spil Krocket på banen ved Tejn Klubhus, og bliv en del af et godt og 
rart fællesskab. Vi venter dig!
Spilledage: Mandag kl. 9,30  og Torsdag kl. 13,00
Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen v/ Randi Gude 56482527

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

Mange hilsner Jan Kjersgaard 56445099.

Loppemarked i TIF.
Tejn Idrætsforening forventer at afholde Loppemarked i 

løbet af sommeren. Hvis I har nogle gode effekter stående, så gem dem til 
husstandsindsamlingen i forbindelse med dette.

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
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Opslagstavlen:
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.m.h@gmail.com  om dette, og bladet bliver sendt, så snart, det er 
færdig-redigeret.

Vigtige datoer:    

25. maj kl. 18.30. TIF’s venners Nattergaletur

29. maj kl. 10 Stensamling på Tejnepynten

            23. juni         Sct. Hans Fest på Tejnepynten

            23. juli          Støttekoncert på Hammershus

            1. august Deadline for næste blad

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.m.h@gmail.com

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand    Brita Hansen, Lærkeløkken 6             56481670 brita.m.h@gmail.com
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             48319640 romberg@mail.dk

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

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