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17. marts Generalforsamling i Tejn Borgerforening 

 

27.-30. april Trollingfest på havnen 
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    Formanden har ordet:  

2011 er godt i gang, og når man ser tilbage på 2010, så husker  

vi vel først og fremmest masser af sne. Mange historier om anderledes jul 

og familier, der ikke kunne samles som planlagt. Trods besværlighederne 

og forandringerne har jeg også oplevet en utrolig hjælpsomhed og 

velvillighed. Jeg har hørt om mennesker, der har indbudt naboer til 

juleaften; skovlet sne for naboer; som har arbejdet sig gennem ufattelige 

snemasser for at komme frem til ældre, der havde behov for hjælp; som 

har opholdt sig på deres arbejdsplads hele julen. Hvor er det fantastisk, at 

så mange tænker på deres medmennesker! 

Jeg vil i denne forbindelse fremhæve vores lokale Dagli’brugsen, som 

trofast har åbnet dørene i de værste snemasser, så vi andre kunne hente de 

varer, vi kom til at mangle. Jeg håber, I husker at handle lokalt, også selv 

om der ikke er snestorm! 

Ellers har 2010 budt på masser af aktivitet for borgerne i Tejn.  

Arbejdsdage, Trollingtræf, Sct. Hans fest, diverse løbearrangementer, Fair 

Trade, Julemarked og Juletræstænding. Alt sammen arrangementer, som 

involverer os i Tejn. Vi møder gerne frem og giver et nap med de praktiske 

ting, men skal ikke glemme, at der står et stort planlægningsarbejde bag. 

Der er mange ildsjæle, som gør et fantastisk arbejde med at få tingene til 

at fungere. Husk at klappe dem på skulderen i stedet for kun at fokusere 

på, hvad der kunne være gjort anderledes. 

Foran os ligger et nyt år, som forhåbentlig byder på en masse spændende 

aktiviteter, ny sti langs vandet, badebro og forandringer på havnen.  

Nogle af de ting, jeg kunne ønske for fremtiden er:  

-en masse nye beboere, som bliver taget godt imod og falder til i vores 

sammenhold. Vi har brug for noget nyt blod og stadig flere hænder, når 

andre må give op.  

- et samfund, hvor vi kan mødes i forskellige sammenhænge for at 

gennemføre et projekt, eller bare for at hygge os og måske lære noget nyt. 

-mere musik og teater i byen, markedsdage på havnen og fællesspisninger  

-de tomme bygninger på havnen vil blive fyldt op med spændende tilbud.  

Jeg vil slutte med at minde om Tejn Borgerforenings Generalforsamling 

i Medborgerhuset, torsdag, d. 17. marts, hvor vi har måttet tage den over-

vældende succes sidste år til efterretning. Så vi starter med en fælles-

spisning, som man kan melde sig til og betale lidt for, eller vælge at møde 

op til generalforsamling og underholdning bagefter.  

STORT TAK til alle, der hjalp eller mødte frem i 2010. Tejn rykker!!
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Trollingtræf, 27–30.april 

 

Hvis du har lyst til at hjælpe et par timer, kan du henvende dig til flg.: 

Telt og boder, opsætning og nedtagning BENT    56481346/29663066 

Morgenmad   RANDI  56482527 

Pølser    LAILA S.T.  29872251 

Barvagt, aften   BENTE   56481981 

Aftensmad-udlevering  KISSER  56484315 

Alt andet og spørgsmål  MIMI      56481857/20221857   

    BRITA    56481670/61281670 

 

 

Fællesspisning. 

 

Der er mulighed for at invitere familien på aftensmad hver dag fra onsdag 

til og med lørdag. 

 

 

Der vil også være en grillmenu med to slags kød, kartoffelsalat og grøn 

salat hver aften. 

                 

 Pølsevognen er åben fra mandag aften og hele ugen. 

. 

 Fredag er festaften, med musik af Ulrik Preisler. Her serverer 

  vi en festmenu med tilbud om forret, hovedret og dessert.  

 

                   

PRIS: 75 kr. for hovedret, 85 kr. for grill 

           30 kr. for forret eller dessert 

Madbestilling på pladsen dagen før. 

 

Lørdag: Kl. 15.  Bornholms længste kaffebord 

 

KOM NED OG OPLEV STEMNINGEN PÅ 

HAVNEN OG FÅ EN SNAK MED ALLE DE 

TILREJSENDE FISKERE. 
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MEDLEMSKAB AF TEJN BORGERFORENING. 
 

Med dette blad, som bliver husstandsomdelt i Tejn, er vedlagt et  

girokort med kontingentbetaling til Tejn Borgerforening for 2011.  

Pengene kan indbetales på girokortet, men hvis man vil spare gebyret  

er man velkommen til at betale over netbank på reg.nr. 4720 kt.nr. 

6112218 eller direkte til kassereren, Bente Friis eller til formanden Brita 

Hansen. Husk at opgive medlemsnummer. 

Der bliver trukket lod om to flasker vin blandt dem, der har betalt inden 1. 

marts. 

Kvittering skal medbringes på Generalforsamlingen, hvor man dog også 

har en mulighed for at betale kontingentet. 

 

Til de husstande, som ikke er medlemmer, har vi tilladt os at vedlægge 

et tomt girokort i håb om, at man skulle ønske at støtte foreningens  

arbejde med et medlemskab. 

Kontingentpengene bliver bl. a. brugt til de forskellige arrangementer, 

Borgerforeningen står for. Juleudsmykning af byen / juletræstænding, Sct. 

Hans fest, Stensamling¸ samt støtte til Trolligtræf og Idrætsforeningens 

Fastelavnsfest.  

 

Tejnestiften på mail.?.I disse computer- og miljørigtige 

tider, kan man 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. 
 

WWW.TEJNBORGERFORENING.DK 

   

Hjælp os med at sætte nye informationer på vores hjemmeside.  

 Det er muligt for alle at få lagt informationer om foreninger, møder, 

kræmmermarkeder m.m. ind på siden. Desuden er man velkommen til at 

kommentere siden, komme med rettelser, forslag eller oplysninger til vores 

webmaster. Det er bare at klikke på linket til ham.   Gå ind på siden og 

kom med din kommentar..www.tejnborgerforening.dk 

mailto:brita.hansen@gmail.com
http://www.tejnborgerforening.dk/
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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.  

Hvis du vil betale for Rengøring koster det      300 kr. 

Henvendelse om leje til Anita Nielsen, Bohnebakken 10. 

Tlf. 29 65 16 23 mellem 18.30 og 20.00. 

Eller på mail til bohnebakken@mail.dk 
 

 

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS 

                                NØDHJÆLP. 
 

Vanen tro samles der ind i Olsker/Tejn-sogn, når den store årlige lands-

indsamling til Folkekirkens Nødhjælp finder sted søndag d. 13. marts.  

 Hvis nogen kan afse tid denne søndag formiddag til at hjælpe her i vores 

sogn med at samle penge ind til dette formål, bedes man kontakte Inger og 

Hans Askou, Pærebakken 10, Tejn, tlf. 56480687. 

 

 

 

Fra Tejn-Olsker Pensionistforening. 
 

30. marts  Forårsfest i Rø Selskabslokaler 

11. maj  Forårstur 

Vel mødt onsdage i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31 kl. 14. 

 

 

 

 

mailto:bohnebakken@mail.dk
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        Generalforsamling i Tejn Borgerforening 

                  

 

         Torsdag, d. 17. marts i Tejn Medborgerhus. 

 

Kl. 18.00 Fællesspisning. Pris 50 kr. pr. person 

              for mad og drikkelse. 

 

Kl. 19.00 Generalforsamling for medlemmer af Tejn Borgerforening – 

husk kvittering for indbetaling af kontingent. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være 

formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før  

 

Efter generalforsamlingen er der kaffe og lagkage, og nogle 

konkurrencer, så vi kan få grinet lidt. 

 

Tilmelding til spisning er nødvendig. Man kan ringe til Brita Hansen, tlf. 

56 48 16 70 eller til Lise Kristiansen, tlf. 56445062, senest 12. marts. 

 

 

 

 

  

              ÅBENT BIBLIOTEK. 
Vi har modtaget mange gode bøger til Medborgerhuset, og Lise vil sidde 

der sidste mandag i måneden fra kl.17– 19. 

Her kan man låne så mange bøger, man har lyst til. 

Har du nogle gamle billeder eller historier om Tejn, hører Lise også gerne 

fra dig. Hun har telefon 56 44 50 62. 
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NYT FRA LOKALOMRÅDET: 

   HUNDELORTE-land. 

 

Hvordan kan det være at man nu, selv om sneen er på retur, stadig går 

med næsen rettet mod fortovet. Det er ikke fordi man er bange for at 

falde på grund af det isglatte underlag; nej, det er fordi, hundelortene 

ligger overalt. Det er åbenbart ikke nødvendigt at samle op efter hunden, 

når der er sne. Så skraber man bare sneen hen over, så er det jo væk! 

Få nu lige puttet den plasticpose i lommen, og saml hundens 

efterladenskaber op, tak. 

 

   GADEBELYSNING 

 

Efter henvendelse til Teknik og Miljø er lygtetændingstiderne lavet om i 

Tejn. Vi i Borgerforeningen havde fået en del henvendelser om, at lyset 

blev tændt for sent om morgenen. 

Fremover bliver det sådan, at gadebelysningen tændes alle ugens dage kl. 

5.00. Der slukkes kl. 24.00 på hverdage og 2.30 natten mellem 

fredag/lørdag og lørdag/søndag. 

Vi sender en stor tak til Teknik og Miljø for velvilligheden og den hurtige 

respons. 

 

   SØNDAGSMATINE’ 

 

Søndag, d. 27. februar kl. 14.00 kommer Brita Kofoed og fortæller om sin 

tid som hofdame for Kronprinsesse Margrethe. Det foregår i Tejn 

Medborgerhus. Der serveres kaffe og kage. 

 

       TEJN HAVN IFØLGE SEJLERGUIDEN 

Havnen er en af øens større fiskeri- og lystbådehavne med ca. 85 

gæstepladser. Havnen kan anløbes dag og nat i al slags vejr og er absolut 

rolig at have sit skib liggende i. 

Tejn er også centrum for øens årlige trollingtræf. Havnen og Tejn kan 

tilbyde stort set alt, hvad en gæstesejler kan få brug for af 

servicevirksomheder, bl.a. stor bedding, værft, sejlmager, 

skibsudstyrsforretning mv. Tejn Havn er den havn, der er tættest på 

Bornholms Kunstmuseum og den meget spændende Rø Golfbane. 
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Generalforsamling i TIF’s venner. 
Lørdag, d. 19. februar kl. 18.00 i Klubhuset. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Derefter spisning, auktion og underholdning. 

Maden koster 150 kr. Hvis du er hurtig, kan du måske endnu nå at tilmelde 

dig til Kenn Erik Munch 56481417 eller Lise Kristiansen 56445062  

 

Fastelavn. 

Søndag, d. 6. marts kl. 14.00 i Tejn Klubhus. 
Der vil være tøndeslagning, film m.m. og der uddeles is og sodavand til børnene. 

Kaffe / the og kage kan købes. 

Foruden kåring af kattekonge/kattedronning vil der endvidere være præmier for 

bedste udklædning. 

Pris: 5 kr. pr. barn 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING I TEJN 

IDRÆTSFORENING.    
Søndag den 27. februar kl. 9.30 i klubhuset.  
Dagsorden og indkaldelse kommer i dagspressen, ligesom den vil kunne ses 
på www.tejnif.dk Vel mødt. 

Efter generalforsamlingen er der frokost. 

 
 

 

Gymnastikopvisning. 
Fredag d. 25. marts kl. 17.30 i Nordlandshallen 
Det bliver en aften, hvor de forskellige hold i gymnastikafdelingen viser  
lidt af det de har arbejdet med hele vinteren, ligesom der bliver besøg fra DGI 
Bornholms landsdelshold. Opvisningen varer cirka tre timer og det bliver tre 
timer med masser af god gymnastik og hyggelig stemning.  
Så start en god weekend i Nordlandshallen med gymnastikopvisning.  
 

http://www.tejnif.dk/
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HOTEL IMATRA I SANDKÅS. 

Vi har modtaget en mail:   
 
Jeg er ved at indhente materiale omkring et pensionat der engang lå i 
Sandkaas, og jeg har hørt at I muligvis ligger inde med fotos eller lignende fra 
området. Pensionatet hed Imatra og det nedbrændte på et tidspunkt. I dag er 
området slet ikke til at kende, derfor kunne jeg godt tænke mig at se billeder 
fra de gamle dage. Imatra var det første ophold jeg havde på Bornholm med 
folkeskolen i 1964, og husker området ganske tydeligt, men desværre fik jeg 
kun taget et enkelt foto. I dag er jeg bosat på Bornholm, har lavet en 
hjemmeside om Bornholm, og det er bl.a til denne side jeg ønsker at indsætte 
gamle fotos. Jeg har været på Bornholms Museum's billedarkiv, men her har 
jeg kun kunnet få fat i de viste fotos. Link til min hjemmeside kan ses 
nedenfor. 
Jeg ville blive utroligt glad for evt. hjælp i denne sag. 
  
  

Med venlig hilsen 
Poul Erik Waldhauer 
weppew@mail.dk 
www.bornholmnatur.dk 
 
 
 

HYGGEEFTERMIDDAG FOR 
TILFLYTTERE. 

 
2. april kl. 13.00 i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31 

 
Tejn Borgerforening oprettede for to år siden en Velkomstkommite’, som 
kommer ud til ny-tilflyttere i Tejn. De bliver budt velkommen og modtager en 
velkomstfolder med en del oplysninger om de aktiviteter, der foregår i 
lokalområdet. 
 
Nu vil vi gerne invitere til en hyggeeftermiddag, hvor vi vil sætte ”hoveder” på 
byens foreninger.  
Der vil denne eftermiddag blive mulighed for at møde repræsentanter for de 
forskellige aktiviteter og evt. finde et tilbud, som tiltaler. 
Der vil også blive tid til snak over en kop kaffe med kage. 
 

 

 

 

mailto:weppew@mail.dk
http://www.bornholmnatur.dk/
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Lidt Bornholmsk: 
 

Spæjesijl jyladâ. 

Om Mârninj Jyladâ va dær Spæjesijl på Bored, å Drænj kalte saj 

fornærmader âuer ddættahærsens å sâ: sedant hâr jâ nu livæl alri sett 

forra. Na hâr du ente ded, sâ Boninj, ja mæn når ad du nu kommer enj anj 

Stâ hæn vår ad du får Spæjesijl Jyladâ, så kanj du ju varra færmer dær 

å saj: Sedant hâr jâ sett forra! 

 

 

Dannelse. 

Nu om Dâna snakke di så majed om a Folk ska hâ Dannelse, sâ Pær 

Koffed, jâ hâr nu alti hat for majed udåd ed Slawed, for jâ hâ r sajt Naj 

te monga goa Snapser, som jâ gjærna villad hat! 

 

 

 

En anjen Religion. 

Enj gång a bispinj va hærâuer va hajn ju âu i Pâulskjærkje å håjlla 

mønstrinj; å di bællana som hadde gåd å læst di sista årn, skujlle ju så 

møda fram. Mæn enj horra gjikk å vâutada som vân. – Va, ska du ikkje a 

kjærkjan i dâ? va dær ejn dær sporinj. – Naj, sâ horrinj, jâ hør inte te 

dænja religion; ja e komfermerder i Pærskjærkje. 

 

 

DAGLI’BRUGSEN, TEJN: 

Tøndeslagning, mandag. d. 7. marts kl. 10.00 udenfor forretningen 

Årsmøde, tirsdag, d. 22. marts kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus 

 

 
                  

TEJNESTIFTEN udkommer 4 gange om året: 

Midt i februar, maj, august og november. 

Stof til bladet kan sendes til Brita Hansen senest den 1. i udgivelses- 

måneden. 

NY E-mail adresse: brita.m.h@gmail.com 
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22. marts kl. 19 Årsmøde i 

DagleBrugsen, Tejn afholdes i 

Tejn Medborgerhus.  

 

Opslagstavlen: 

 
 TIF’s Generalforsamling    God Påske 

 Søndag, d. 27.februar i Klubhuset   

  

 

Sogneindsamling til Folkekirkens FASTELAVN I KLUBHUSET 

Nødhjælp, 13. marts   6. marts  

   

FASTELAVN VED BRUGSEN 7. MARTS kl. 10 

 

  Tejn Borgerforenings Generalforsamling 

  Torsdag, d. 17. marts kl. 19.00 

             Fællesspisning kl 18.00 
       

        Tejn Idrætsforenings Gymnastikopvisning 

     Nordlandshallen fredag, d. 25/3  
 

 

Deadline for næste blad      

1. maj 2011                 Trolling Master Bornholm 27.-30. april 

   29. april: fest i teltet.  

    

 

SØNDAGSMATINE 27/2 Kl. 14 

Brita Kofoed i Medborgerhuset   
ÅBENT BIBLIOTEK  28. februar  

        28. marts 

        

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             40634575 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@mail.dk 

Suppleanter    Lise Nielsen, Åløkken 2, og Alice Mogensen, Strædet 3 


