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27. marts Generalforsamling i Tejn Borgerforening 

 

30. april – 3. maj Trollingfest på havnen 
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Tejn er kommet  

på Facebook  
 

 

 

Tejn lokalhistoriske Arkiv startede sidst på efteråret med at lave en side på Facebook. Hvor vi 

kunne vise billeder og fra arkivet og skrive om arrangementer. Det var også meningen at venner af 

siden også skulle komme med indslag. Det gik rigtig godt og inden længe havde vi over 100 venner, 

der var særdeles aktive på siden. 

Men det skulle vise sig at det var en bøvlet løsning vi havde valgt, vi kørte på selvom der var flere 

der ytrede sig om at det faktisk var lidt besværligt at bruge siden. 

Løsningen var at danne en gruppe, således beriget af gode råd fra venlige mennesker, der havde 

mere forstand på disse sociale medier end os, gik vi i gang med projektet. Det skulle vise sig at det 

gik over al forventning. 

Den 28. oktober en sen nattetime oprette vi Tejn lokalhistoriske Gruppe på Facebook. Det var lidt 

spændende om vi kunne få de gamle venner til at melde sig til gruppen. Det var ikke noget problem, 

fra første færd kom der dagligt anmodninger om medlemskab fra nær og fjern. Nu i skrivende stund 

godt 3 mdr. senere er vi lange over 400 medlemmer og det fortsætter. 

Et enkelt indlæg kan nemt komme op på over 50 kommentarer. Nogle gange ender historien et helt 

andet sted en forventet, og der kommer mange sjove, oplysende og spændende ting for dagens lys. 

Enkelte gange går kommentarer lidt over stregen og bliver lidt for personlige på den uheldige måde 

eller sårende for pårørende. Men så er der altid nogle der ”gyder olie på vandet” så der bliver rettet 

ind. Denne form for justits er nødvendig for at ende i en god dialog. Det hel er jo kun for sjov og 

noget vi skal kunne hygge os med. 

Der er kommet billeder fra havnen, af skibe og både, klassebilleder, billeder af bygninger, billeder 

af hoteller og pensionater, personbilleder og et hav af luftbilled. Luftbillederne er som regel hentet 

på Det kongelige Biblioteks nye portal: Danmark set fra luften før Google. Man kan selvfølgelig 

mene at det er ligegyldig at lægge billeder på Facebook, når man kan finde dem andre steder på 

nettet. Men det er fantastisk at læse den glæde, der er i de kommentarer der følger op på billederne. 

Arkivet har på denne måde atter markeret sig og håber at rigtig mange vil sende billeder og 

oplysninger, der kan bevares for eftertiden i arkivet. 

Med den interesse, der bliver lagt for dagen, regner vi med at der i fremtiden møder nye ansigter op 

i arkiver, som vil være med til at bevare fortiden for eftertiden. 

 

Tejnestiften på på Facebook. 

Vores ny tiltag på Facebook vil være en ny gruppe med navnet: Tejnestiften. 

Tejnestiften på Facebook er ikke nogen erstatning for den ”papirudgave”, der udkommer 4 gange 

om året. 

Facebook udgaven bliver en slags opslagstavle eller avis, hvor alle kan skrive om stort og småt. 

Omtale af kommende arrangementer, omtale af begivenheder, nyheder i lokalsamfundet, nyheder,  

efterlysninger, kontakter osv. kort sagt alt hvad der rører sig i lokalsamfundet. 

Fordelen ved denne alternative Tejnestiften er at det går hurtig, der er ingen omkostninger og den er 

næsten grænseløs (man kan ikke læse Facebook i Kina, men kineserne er vel heller ikke 

interesserede i hvad der sker hos os i Tejn og omegn). 

Vi vil hermed opfordre alle, der ikke har en profil på Facebook, til at oprette en. 

Facebook er hvad man selv gør den til, så bare kom i gang. 

Der findes flere grupper med tilknytning til området og Bornholm, har du en speciel interesse kan 

du bare søge på emnet. 
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  Formanden har ordet:  

Så skriver vi 2013. Et nyt år ligger foran os med nye udfordringer.  

Det bliver spændende at følge de forhåbentlige nye tiltag på Tejn Havn, 

hvor Borgerforeningen er med i et projekt der skal skaffe mere liv på 

havnen.  

Sådan skrev jeg for et år siden. Der er ikke sket meget i den sag, men vi 

har dog fået lovning på at der vil ske noget i nær fremtid. Der er afsat 

penge både fra LAG Bornholm og Regionskommunen til ny jollebro, 

udspringstårn, sauna, vildmarksbad og hyggeplads. Det skal ligge i 

forlængelse af den nye sti, der går langs havneindløbet uden for de gamle 

fiskefabrikker i Tejn. Der er også gang i nogle tiltag inde i de gamle 

bygninger, så måske vil der komme lidt andet liv på havnen i fremtiden. 

Borgerforeningen har søgt og fået penge til nye borde og bænke til 

stiforløbet og Tejnepynten. Vi har også indkøbt nogle hundeposestativer, 

som vi sætter op. Så håber vi, hundefolket vil bruge vores poser og hjælpe 

med at gøre Tejn lidt renere.  

Ophævelsen af bopælspligten har på nuværende resulteret i 3 huse, der er 

solgt til sommerbeboelser i Tejn. Tre huse, der har haft lang liggetid. 

Den 9. februar er der møde om fjernvarme i Sandvig, Allinge, Sandkaas og 

Tejn. Der vil vi blive orienteret om det videre forløb, og så vil der snart 

komme tilmeldingsfrister m.m. Det er vist planen, at fjernvarmen vil 

komme til Tejn i efteråret 2015.  

Trollingmaster Bornholm 2014 ser ud til at sprænge de tidligere rammer, 

og vi glæder os til liv og glade dage på havnen i Tejn. Hvis nogen skulle 

have lyst til at give en hjælpende hånd nogle timer, er der en telefonliste 

inde i bladet. 

Butikker og erhvervsdrivende i Tejn nyder godt af alle de gæster, der 

kommer, men det er vigtigt, at vi – lokale – støtter op om vores 

forretningsliv hele året. Ellers ender Tejn med at blive en soveby og 

gennemfartby, når man skal videre til Allinge eller Gudhjem. 

Der er mange arrangementer i foråret, så husk at holde øje med opslags- 

tavler i brugsen, bageren, børnehaven m.m. så I kan følge med i, hvad der 

sker, - og selvfølgelig gerne møde frem. 

Jeg vil slutte med at opfordre alle medlemmer til at møde op til 

Generalforsamlingen 27. marts. Kom med dine ønsker og meninger. 

   Husk at nyde foråret. 

   STORT TAK til alle, der hjalp eller mødte frem i 2013.  

   Tejn rykker!!   Brita Hansen 
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Trollingtræf,  

30.april-3. maj 2014. 

 

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  BRITA  56481670 

Salatbar    KIRSTEN  56761933 

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. 

       10 års jubilæum!!! 
 

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

                 

 Pølsevognen er åben fra mandag aften og hele ugen. 

. 

 Fredag er festaften. Her serverer vi en festmenu  

 med tilbud om forret, hovedret og dessert.  

 

                   

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

           40 kr. for forret eller 30 kr. for dessert 

Madbilletter kan købes på pladsen dagen før, 

eller samme morgen. 

Fra lørdag kl. 14.00 Kræmmerrmarked. Kom og køb og sælg. 

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 og KONTINGENTBETALING 

   TIL TEJN BORGERFORENING. 
 

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

Girokort til Tejn Borgerforening for 2014.  

Kontingentet er på 100 kr. pr. husstand. 

Vi har valgt ikke at sætte navn og nummer på kortet, da der 

efterhånden er uhyre få, der vil gå posthuset og betale.  

Vi håber, I selv skriver det på, hvis I vælger posthuset. 

Pengene kan indbetales på girokortet.  

Hvis man vil spare gebyret, er man velkommen til at betale over netbank 

på reg.nr. 4720 kt. nr. 6 112 218. Husk at opgive navn og adresse. 

Man kan også betale direkte til kassereren Bente Friis eller til formanden 

Brita Hansen. Adresser bag på bladet. 

Kvittering skal medbringes på Generalforsamlingen, hvor man dog også 

har en mulighed for at betale inden Generalforsamlingen. 

 

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

Borgerforeningen står for. Juleudsmykning af byen / juletræstænding, 

Juletræsfest, Sct. Hans fest, Stensamling¸ samt støtte til Trollingtræf og 

Idrætsforeningens Fastelavnsfest.  

 

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 færdig-redigeret. 

 

   FISKERNE 
Fortalt af Tejna-fløsana,  er en film af Erik Grønvang Nielsen, som bliver 

solgt af Lise eller Anne, tirsdag formiddag  i Lokalhistorisk 

lokale i medborgerhuset. Pris 100 kr.  

Endnu få eksemplarer tilbage. 

 

 
                  

 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
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"Hjemmesideredaktører søges! 
 

Som den opmærksomme læser har bemærket, er der nogle ret tomme sider på Tejn 

Borgerforenings websted,www.tejnborgerforening.dk. Dem skal vi se at få udfyldt. Og vi kan 

også bruge endnu flere sider, som endnu ikke er opfundet. 

 

Derfor søger vores webmaster en eller flere medredaktører, som kan skrive noget tekst og 

også gerne behandle nogle billeder, som kan gøre hjemmesiden mere informativ og 

interessant. 

 

Der kræves ingen særlige forudsætninger, i første omgang vil det være fint at producere 

teksten i et eller andet tekstbehandlingsprogram og maile det til webmaster, som så lægger 

det på. Ligesådan med billeder, det skal blot aftales nærmere, hvordan de skal være for at 

passe til formålet. 

 

Kreative ideer er også velkomne ligesom forslag til nye emner, som kan behandles på 

webstedet. 

 

Skulle en eller andet sidde derude med en webmaster i maven (ulønnet!), skal du være 

velkommen; nuværende webmaster vil naturligvis assistere i overgangsfasen og også gerne 

medvirke ved fremtidige opdateringer og udvidelser. 

 

Nærmere oplysninger hos webmaster@tejnborgerforening.dk eller telefon 56 47 12 49. Eller 

snak med formanden,formand@tejnborgerforening.dk eller tlf. 56 48 16 70. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig! Peter Herstoft, Webmaster" 

Årets julehus i Tejn 

Tejn Borgerforening har i 2013 optaget en ny tradition: Valget af det hus, der er flottest 

udsmykket udendørs med lyskæder og alt, hvad der bimler og bamler. 

Vinderen vil få overrakt et diplom med et billede af huset, så årets udsmykning er 

fastholdt for eftertiden. 

I år er valget foretaget, og vi håber, du vil bidrage med forslag i de kommende år. Send 

husets adresse med billede i en god kvalitet/opløsning i en e-mail til borgerforeningens 

formand. Du behøver ikke underrette ejeren/beboerne af huset, da udpegningen som 

bedste hus gerne må være en overraskelse. 

Årets julehus 2013 ligger på Bohnebakken 10 i Tejn. Til lykke! 

 

 

 

 

 

http://www.tejnborgerforening.dk/
mailto:webmaster@tejnborgerforening.dk
mailto:formand@tejnborgerforening.dk
mailto:formand@tejnborgerforening.dk?subject=Forslag%20til%20julehus
mailto:formand@tejnborgerforening.dk?subject=Forslag%20til%20julehus
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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. 9. 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. 

 

Indbydelse 

Søndag d. 30. marts har DSUK, Dansk Sømands og Udlandskirke 

Bornholms kredsen glæden af at kunne invitere alle tejnboere til en hel dag 

i DSUKs tegn. 

Vi starter i Tejn kirke med højmesse kl. 1030, hvor DSUKs 

generalsekretær Margith Pedersen forretter gudstjenesten. 

Derefter går vi i Tejn Medborgerhus, hvor der er frokost. Da det ikke er 

kirkefrokost, er vi nødt til bede om en lille skærv (50 kr.) for frokosten. 

Efter maden vil Margith Pedersen holde foredrag ”Hvorfor skal vi have 

danske kirker uden for Danmark?” 

Efter foredraget er der kaffe og årsmøde for Bornholms kredsen. 

Husk alle er velkommen hele dagen, man er også velkommen til kun at 

deltage noget af dagen. 

På Bornholms kredsens vegne Preben Miland Grönvald (formand) 

 

 
 

Generalforsamling i TIF’s venner. 
Lørdag, d. 22. februar kl. 18.00 i Klubhuset. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Derefter spisning, amerikansk lotteri og underholdning. 

Maden koster 150 kr. Alle skal medbringe en pakke til mindst 30 kr. 

Tilmelding til Preben Hansen 56481330  eller Lise Kristiansen 56445062  
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Fastelavn. 

Søndag, d. 2. marts kl. 14.00 i Tejn Klubhus. 
Der vil være indendørs tøndeslagning og festlige konkurrencer. 

Kaffe / the og kage kan købes. 

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

bedste udklædning. 

Entre 10 kr.   
 

TIF LØB 
Skal vi starte blødt op sammen!!!!!  
Har du længe gået og tænkt på, at starte med at løbe!!!  
Men ikke orker bakkerne, har svært ved at komme i gang, ikke ved hvor langt du 
vil/kan løbe og måske ikke har de ”rigtige” sko.  

Så kom og vær med d.26/2 kl 17  
Hvis vejret tillader det???  
Vi løber rundt på vores fodboldbane ved klubhuset.  
Den er helt flad og dejlig blød (man behøver ikke specielle sko)  
Vi løber samtidig med, de mere rutinerede motionister, løber rundt i byen; og 
bagefter drikker vi kaffe sammen i klubhuset, og de deler gerne ud af deres 
erfaringer……..  
Gerne tilmelding til Steen Komstedt 98232136 TIF/LØB   

 

      TIF Bordtennis 
Tejn IF's bordtennis har oprettet en afdeling for seniorer, af Dansk Bordtennis 
Union kaldet 'Slagstyrke 60'. 
Vi er en lille gruppe, der hver TORSDAG kl. 10-12 mødes i kælderen under 
TIF's klubhus, Skovbrynet 1, Tejn. 

Vi hygger os og har det sjovt med træning og kaffepauser. Bordtennis er en fremragende 
måde at få rørt sig på i et tempo, der helt passer til den enkelte. Man får rørt sig på en sjov 
måde og får styrket balance og reaktionsevne, hvilket der jo kan være behov for 
efterhånden som man blliver ældre. 
Der er flere af os, der aldrig før har haft noget som helst med bordtennis at gøre, men det 
er ikke noget problem, da man tager udgangspunkt i det nuværende niveau. Ingen af os 
bliver danmarks-mestre, men vi har det sjovt, og det er absolut det vigtigste, samtidig med 
at vi får rørt os. 
Man skal bare møde op med indendørs gummisko, resten går af sig selv, da vi har både 
bats og bolde til alle. 
Vi glæder os til at se nye ansigter om torsdagen, så gør jer selv den fornøjelse og kik ned 
til os. 
 
VELKOMMEN. Ole Hansen, 29607584 og Lennart Lundqvist, 42340805 
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Gymnastikopvisning. 

Fredag d. 4. april kl. 18.00 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 Landsdelshold. Det bliver en aften med masser af god gymnastik og 

hyggelig stemning.  

Så start en god weekend i Nordlandshallen med gymnastikopvisning 

Vel Mødt        Mimi Steenberg 
 

 

GENERALFORSAMLING I TEJN 

IDRÆTSFORENING.    
Søndag den 16. MARTS kl. 9.30 i klubhuset.  

Mød frem og hør, hvad der rører sig i Tejn, og gør din mening gældende. 
Dagsorden og indkaldelse kommer i dagspressen, ligesom den vil kunne ses 
på www.tejnif.dk Vel mødt. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad. 

 

 

PASSIVT MEDLEM I TIF 
TIF er gået over til at bruge Conventus til medlemsbetaling. Det betyder 

at, nu skal man selv, via TIF hjemmeside tilmelde og betale for den 

aktivitet, man vil dyrke. 

Er du et af vores mange trofaste passive medlemmer og har du ventet på 

dit girokort, så venter du forgæves. 

Hvis du stadig ønsker at støtte TIF, skal du derfor gå ind på www.tejnif.dk 

der klikker du på ”tilmelding/kontingent” klikker videre på ”passivt 

medlem” klikker igen på ”passivt medlem” og så følger du vejledningen 

derfra.  

Det samme gælder, hvis du har lyst ti at blive vores nye passive medlem, 

og støtte op omkring vores idrætsforening. 

Mange hilsner TIF 
 

 

DAGLI’BRUGSEN, TEJN: 

Fredag, d. 14. februar og fredag, d. 28. marts kl. 11 – 13. 

Smagsprøver i forbindelse med SOL projektet. 

Tøndeslagning, mandag.d. 3. marts kl. 10.00 udenfor forretningen.  

Onsdag, d. 23. april kl. 19.00 . Årsmøde i Tejn Medborgerhus           

http://www.tejnif.dk/
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       Generalforsamling i Tejn Borgerforening 

                  

 

         Torsdag, d. 27. 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 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 er der kaffe og kage, 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 20. marts. 

 

 

 

  MADKLUBBEN. 
Menu: 
6. februar  Gule ærter med flæsk og pølse. Pandekager. 

6. marts  Bankekød og rombudding 

3. april  Ristaffel 

Pris:  50 kr. for mad, kaffe, og småkager eller dessert. 

  Drikkevarer medbringes. 

Tilmelding: Senest mandagen før til Lise 56 44 50 62   
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IT - cafe. 
Hver torsdag kl. 14.00 til 16.30 i Medborgerhuset. 

Her kan du få hjælp til alt på din computer.  

 

Vi har fået en mail, fra et par stykker af brugerne: 
Vi er 2 tilfredse brugere, som benytter hjælpen til IT. Vi føler, det er en 
hyggelig eftermiddag hvor vi får hjælp til de ting, der opstår - der er en 
hyggelig og god atmosfære, hvor vi sammen drikker en kop kaffe med kage - 
der er plads til flere, og vi vil opfordre andre til at møde op. 
Venlig hilsen   Bodil og Inger Thorsen 

 
 

Velkomst til nye borgere i Tejn. 
Tejn Borgerforenings Velkomstkommite er meget flittige med at 
byde nye borgere velkomne til lokalområdet. Vi prøver at holde os 
orienterede om hussalg og flytninger, men I må meget gerne 
meddele, hvis der kommer nye beboere i nabohuset, eller i 
området. 
Hvis I oplever, at det pludselig er liv i et ellers tomt hus må I gerne 
henvende jer til formanden eller Anne-Marie Sonne-Pedersen  tlf. 
56481960, mail: anne_sp@hotmail.com 
 
 

Håndarbejde i Tejn Medborgerhus. 

 

Vi er startet op på et nyt år og måske har du også lyst til at være med. 

Alle medbringer selv deres håndarbejde og måske får du lyst til at prøve 

eller lære noget nyt.  

Der er ingen undervisning, men vi hjælper hinanden, så der er altid gode 

råd/hjælp at få.  

Kom og se hvad vi laver.  

Vi glæder os til at se dig i Tejn Medborgerhus: 

  

Mandage ( lige uger ) kl. 18.30 til 21.30 og  

Mandage ( ulige uger ) kl. 13.30 til 16.30  
  

Der er plads til mange flere på holdet, så tag gerne nabo, mor, datter, 

svigermor, svigerdatter, veninde, m.m. med. 

 Hilsen  Kirsten Jensen og Lea Lindgreen 56 48 16 35 
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OPSLAGSTAVLEN 
 
FEBRUAR 

 6. Fællesspisning 

 9. Møde om fjernvarme i Nordlandshallen  

22. TIF’s venner generalforsamling 

MARTS 

   2. Fastelavn i Klubhuset kl. 14.00 

  6. Fællesspisning 

9. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp 

16. TIF generalforsamling 

27. Tejn Borgerforenings Generalforsamling 

30. DSUK i Tejn Kirke og Medborgerhuset 

APRIL 

3. Fællesspisning 

4. Gymnastikopvisning kl. 18.00 i Nordlandshallen 

18. Skærtorsdag gudstjeneste og påskemiddag 

23. Dagli’Brugsens årsmøde i Medborgerhuset kl. 19.00 

 

30. april– 3. maj TROLLINGTRÆF PÅ HAVNEN 

 
Lokalhistorisk Forening:  

Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk 

 

Hjemmeside: 

Peter Herstoft, peter@herstoft.dk eller web-master   

 

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

Udlejer: Karen Pitzner Grönvald, 56481890, kpg.tejn@paradis.dk 

Rengøring: Marita Christensen, 56480839, marita-joy@hotmail.com 

 

Velkomstkommite’: 

Anne Marie Sonne-Pedersen, 56481960, anne_sp@hotmail.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   Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39             56480544  olskerpilegaard@privat.dk 

    Finn Pedersen, Pærebakken 32         56480258 finnerikpedersen@godmail.dk 

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

Sekretær    Anne Hegner, Pæregårdsvej 3            47937374    anneb.hegner@gmail.com 

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

mailto:peter@herstoft.dk
mailto:kpg.tejn@paradis.dk
mailto:olskerpilegaard@privat.dk
mailto:lise.kristiansen@mail.dk

