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Formanden har ordet: 
Sommeren 2018 vil blive husket i mange år fremover. Aldrig har det været 

så varmt i så lang en periode. Det har været helt fantastisk, og jeg er glad 

for, at jeg ikke havde bestilt en rejse sydpå. 

Der er frygtelig tørt overalt, og man kan hele tiden være nervøs for at der 

skal springe en gnist, som lynhurtigt kan antænde et større område. 

Heldigvis er det ud til, at man har forstået det med afbrændingsforbud, 

selv om det går lidt ud over grill-hyggen rundt omkring. 

Da vi skulle lave vores lille reklameindslag til TV2’s konkurrence 

Fantastiske Fællesskaber, havde vi en dejlig eftermiddag med masser af 

aktiviteter. Byens foreninger bakkede op om ideen, og havde lavet nogle 

festlige indslag som alle blev krydret med Tejnevalse-orkesterets musik. Vi 

glæder os til at se det færdige indslag. Mere om det et andet sted, men jeg 

vil lige benytte anledningen til at takke alle jer, der mødte frem og var med 

til vise vores fællesskab i byen. 

Vores strandrensning/oprydning på Tejnepynten og omkring 

Medborgerhuset fik igen folk til at møde talstærkt frem, og vi fik et par 

hyggelige timer med hårdt arbejde, snak og pølser på grillen. Mange tak for 

jeres velvilje. 

Vi var meget spændte på, hvordan vores Sct. Hans aften ville gå. Vi måtte 

ikke tænde grill, have fakkeltog eller bål, men valgte alligevel at afholde 

arrangementet, da vi mente at vi havde en hel del at byde på. Vi stillede 

igen op med aktiviteter for børn i samarbejde med Tejn Børnehus, der 

havde lavet et par fine skattejagter. Idrætsforeningen har investeret i en stor 

hoppeborg, som de satte gratis op til fri afbenyttelse. Det siger vi mange tak 

for og håber, den bliver lejet ud til andre arrangementer. Da Gudhjem 

havde valgt at aflyse deres Sct. Hans havde vi i år fornøjelsen af to norske 

skolekorps, som spillede mange fine marcher og musikstykker for os. 

Derefter var det tid til det fornemme operakor, der sang sommerviser på 

fornemste vis, og Jacob Lund holdt en meget god og vedkommende 

båltale. 

Kunsten stiger igen i Tejn. Årets kunstudstilling med lokale kunstnere i 

Medborgerhuset har lige fundet sted. En flot udstilling. Til ferniseringen 

var der mange mennesker, og vores Dagli’brugsen sponserede vin og chips. 

Det siger vi mange tak for. 

I uge 33 er der igen Wonderfestiwall. Tejn Idrætsforening har brug for 

en masse frivillige og der er stadig mulighed for at tage en vagt og 

komme med i arbejdsfællesskabet. 

Ha en dejlig eftersommer og mød frem til byens aktiviteter.      BH 
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Nyt fra Borgerforeningen.  

 
Madklubben i Tejn 
Medborgerhus  
 
Datoer for efteråret: 

Der er ikke fællesspisning i september, 

4. oktober, 1. november,  

Alle dage kl. 18.00 

Pris: 60 kr. Drikkelse medbringer man selv. 
Tilmelding til spisning til Lise Kristiansen fra 14 dage før på 30209413 
eller mail:  lktejn@mail.com. Tilmelding er bindende, ellers halv pris 
ved udeblivelse. 

 
 

SØNDAGSMATINE’er i Tejn Medborgerhus 
 
Søndag d. 28. oktober kl. 14. 

Ingrid Funch Jørgensen, daglig leder af kvindekrisecentret i Rønne kommer og 
fortæller lidt om huset. 
 
 
Søndag d. 4. november kl. 14 

Kenneth Jakobsen fra Biosol, der er fremtidens grønne rengøringssystem, 
kommer og fortæller om hvordan og med hvad, vi skal gøre rent, lige her op til Jul 
 
Søndag, d. 25. november kl. 14 
Bornholms Museum Jacob Bjerring-Hansen kommer og fortæller om, hvad der 
kommer til og ske nede i de nye (gamle bygninger)  
 
Gratis kaffe+ kage +indgang til alle arrangementer. Ingen tilmelding. 
Alle er velkomne. 
 

 

ÅBENT BIBLIOTEK. 
 
 

Biblioteket har åbent hver tirsdag mellem 9-12, og man skal bruge døren omme 
bag ved huset. 
 
Man kan altid gå ind på biblioteket, hvis man er i huset i anden anledning. 

 
Bøger kan lånes og må gerne beholdes   

mailto:lktejn@mail.com
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DATASTUEN I TEJN MEDBORGERHUS 
 

Efter veloverstået sommerferie, er vi klar igen fra torsdag, d. 20. 
september kl. 14.00. 
Mange hilsner Gert, Bente og Anne 
 
 

 
TEJN LOKALHISTORISKE ARKIV. 

 

Arkivet har til huse i Medborgerhuset i Tejn, 
og der er adgang på bagsiden af huset. 
Vi har åbent hver tirsdag formiddag fra kl. 9 til 12 eller efter behov. Vi 
starter den 4. september. 
Har du spørgsmål til Arkivet kan du ringe til Michael på 2331 6633. 
Arkivet er meget interesseret i at låne billeder fra Tejn-Olsker området, 
så de kan blive scannet og indgå i samlingen. 
Også effekter med tilknytning til området har interesse. 
Har du brug for billeder fra Arkivet, er du meget velkommen til at få et 
digitalt kopi. 
Du kan følge Arkivet på Facebook gruppen: Tejn lokalhistoriske Arkiv  
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RØGERINOEN 
 
Spanien har Caminoen, møn har CaMønoen, Tejn skal have 
Røgerinoen. 
En tur rundt i byen, hvor man besøger alle de steder, hvor der har 
været røgerier i byen. 
En tur, hvor man får oplevelser både med øjnene, ørerne og 
smagsløgene. En tur, hvor man får noget at vide om fiskeriet før i tiden, 
og Tejn rolle som storleverandør i røgede sild. 
En tur, hvor man oplever det gamle bornholmske sprog og får 
anekdoter fra de gamle fiskere. 
En lille arbejdsgruppe er ved at udarbejde dette koncept og skaffe 
penge til udførelsen. 
I forbindelse med dette vil vi gerne have et samlingssted, hvorfra 
Røgerinoen udgår, og hvor der kan være torv for hele byen. I 
arbejdsgruppen kalder vi det Tjøssebærpladsen, da det skal 
omkranses af kirsebærtræer. 
Det er stadig på tegnebrættet, men vi håber, at kunne skabe noget, 
som giver folk udefra øen og turister noget at komme til Tejn for. 
Den største stopklods for projektet er kommunen, som er meget svære 
at få i tale. Vi skulle have møde med dem i april, men det er blevet 
udskudt flere gange og den seneste udmelding er, at der ikke er tid før i 
november!!! 
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Sauna og vildmarksbad på Tejn Havn. 

 

 

Det er fantastisk at se, hvor meget området er blevet brugt i sommer. 
Børn, der leger i sandet, voksne, der soler på klipperne og folk, der 
bader, spiser madpakker og bare nyder at sidde i fred og ro. 

 
Vi mangler stadig ildsjælen, som vil overtage alt vedrørende vores 

Vildmarksbad, men som det fungerer nu, kan alle leje det 
og få den nødvendige hjælp. 

Vi har haft nogle uheldige episoder i sommer med gæster, som ikke 
har forstået at passe godt på området, når de har lejet badet. Vi har 
også oplevet at vandet flere gange er blevet tømt ud, og et trækar 
holder ikke til at stå uden vand i denne sommervarme, så sprækker 
det. Træværket er også brækket af, måske for at skaffe noget brænde, 
så vi har flere gange måttet reparere. 

Det har medført, at der er kommet lås på det hele. 
Det er ærgerligt, at man ikke kan passe på tingene, og påskønne, at 

nogle mennesker bruger en masse frivillig tid på, at vi har dette aktiv 
for byen. 

Vi har nogle planer om, at gøre området mere attraktivt og soigneret, 
men da det er kommunen, der skal med ind over, tager ting meget lang 
tid. 

Hvis man ønsker at benytte sauna eller bad, så kontakt 
 
Tlf. 61 28 16 70 eller formand@tejnborgerforening.dk  

Betaling: Mobile pay 61 241  Tejn Borgerforening 

Priser:  Sauna  50 kr. hvis I selv har brænde.      

    100 kr. hvis I bruger vores   

  Bad  150 kr. hvis I selv har brænde                                       

    200 kr. hvis I bruger vores    
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FANTASTISKE FÆLLESSKABER. 

 

Vi nærmer os en afslutning på konkurrencen om at blive årets 
Fantastiske Fællesskab på Bornholm. Vi havde en fin dag i Tejn 
Lagune og ved Medborgerhuset. Alle levede op til forventningerne om 
glæde, kreativitet, hygge og fællesskab. Der blev optaget film i 2 timer, 
og det er nu blevet til et sammendrag på 2 minutter. Spændende, hvad 
der er kommet med. 
Først i september vil TV2 sende de 10 forskellige indslag fra Bornholm, 
sammen med en kode, som vi skal stemme efter. 
Jeg håber, I alle vil gå ind og stemme, og sende opfordringen til jeres 
netværk. Det er muligt for alle (i hele verden) at stemme. 
Vi vil meget gerne hjælp jer med at stemme, hvis det volder problemer. 
Der vil være nogen i Medborgerhuset hver tirsdag kl. 9.00 – 12.00 
(indgang bagom) som kan hjælpe. Ellers kan man altid henvende sig til 
en af os i bestyrelsen. 
Det hele kulminerer FREDAG, D. 28. SEPTEMBER. Der afholder TV2 
Bornholm et stort show, hvor vinderen offentliggøres. Nogle af os 
deltager i showet i Åkirkeby, mens alle I andre er velkomne til at se det 
i Medborgerhuset, hvor der vil være lidt at spise, kaffe og kage, mens 
drikkevarer i øvrigt kan købes for rimelige priser ( 10 kr. for en øl, en 
sodavand eller et glas vin) 
Det kommer til at foregå fra kl. 19.00. Hvis vi vinder ( eller når vi 
vinder) laver vi det om til en fest. Ellers hygger vi os bare sammen. 
TEJN RYKKER. 
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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. 

Rengøring 350 kr. 

UDLEJER: Henvendelse om leje til Kirsten Gehrcke,  

Ndr. Strandvej 123,tlf.: 29721933 eller 

udlejer@tejnborgerforening.dk  

Lejen kan indbetales til Den danske Bank: reg.nr. 1551 konto 

3719238181 
 
 

 
  
 
 
 

Fra Tejn-Olsker Pensionistforening. 
 

Onsdag, d. 12. september kl. 13.30 Ekstraordinær generalforsamling 

Onsdag, d. 26. september. Tur til Bornpark i egne 

biler. Afgang fra Medborgerhuset kl. 10.00. medbring 

madkurv 

Onsdag, d. 24. oktober kl. 13.30 Underholdning v. Lars Christiansen 
onsdag, d. 7. november kl. 13.00 Brunkål og flæsk 
 
Vel mødt onsdage, ulige uger i Tejn Medborgerhus 

Henvendelse om program eller arrangementer til 

Formand Stella Nielsen, 21181842 . Maja Jørgensen, 50800057 

 

 

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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   NYT FRA TEJN IDRÆTSFORENING 
 

 
 

  
 
 

 
 

T.I.F. VINTERPROGRAM  2018 - 2019.  
  
 
 SPRINGLOPPERNE  6-12 år onsdag 16.30-18.00 Start 19/09 
 Kildebakken 
 Instruktør: Claus og Ulla 
 

 YOGA     12+    lørdag  12.00-13.00 Start 22/09 Kildebakken Festsal 
 Instruktør: Jeanet 
   
 CROSSGYM   18+ mandag 17.00-18.00 Start 17/09 Kildebakken 
 Instruktør: Annika  18+ torsdag 17.00-18.00 Start  20/09 Kildebakken 
  
 STORE BOLDE 18+ onsdag 17.00-18.30    Start 19/09 Kildebakken 
Festsal 
 Instruktør: Mimi 
  
 HERKULES  18+ onsdag 19.00-20.30 Start 19/09 Kildebakken 
 Instruktør: Mimi 
 
 SENIOR GYMNASTIK  onsdag 09.30-11.30 Start 19/09 Nordlandshallen 
 Instruktør: Marianne  
    

 Vi mangler instruktører. 
Har du lyst og tid, eller kender du nogen? 

 Så kontakt Kim Rasmussen 4216 8689 efter kl. 16.00  
 eller på mail til: formand@tejnif.dk 

 
GRATIS PRØVETIME PÅ ALLE HOLD. 

 
Tilmelding og betaling via hjemmesiden Tejnif.dk  

Yderligere oplysninger på: www.tejnif.dk  

 
 

http://www.tejnif.dk/
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Petanque: 
Sporten for alle aldersklasser. 
Vi spiller på Tejn stadion hver onsdag og lørdag kl. 13.00 med start  
i september. 
Kom og prøv om det skulle være noget for dig.  
Vi har masser af kugler, der kan lånes..  
Er dagen trist og lang - så tag et spil petanque. 

Sportslig hilsen Tejn Petanque 

 
 
 
 
 
 

Esport: 
 
Vi starter esport-træningen op igen fra mandag den 27. august (9-12/13 år, 
begynder) og tirsdag den 28. august (fra ca. 12 år, øvede)begge dage fra kl. 
17.30 til 20.30. 
Første event er den fredag den 31. august kl. 16-22 (9-12/13 år, begynder) og 1. 
september kl. 16-? (ca. 12 år, øvede). 
Spørgsmål skriv til: esport@tejnif.dk 
  

 

Fodbold: 
 
Fodboldtræningen for herrer starter mandag den 6. august kl. 18.30. 
Første seniorkamp spilles torsdag den 23. august kl. 19 mod RIK i Rønne og 
første Masterkamp (50+) spilles også mod RIK i Rønne onsdag den 15. august. 
Så find fodboldstøvlerne frem og kom op og træn, så vi alle kan være i fin form 
allerede til de første kampe. Alle er velkomne. 
Spørgsmål skriv til: fodbold@tejnif.dk 
Støt gerne op om mændene og kom op og hep. Resten af turneringsplanen kan 
ses på hjemmesiden. 
 
 
  

Årets julemesse: 
 
Det er stadig sol og sommer, men lige pludselig ændrer det sig og sååååååå er 
det jul. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen til årets julemesse, som vanen 
tro afholdes i uge 45, i år lørdag den 10. november kl. 12-17 og søndag den 
11. november kl. 11-17. 
Spørgsmål skriv til: messe@tejnif.dk 
 

mailto:esport@tejnif.dk
mailto:fodbold@tejnif.dk
mailto:messe@tejnif.dk
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KRYDDERSNAPSETUR v. TIF’S VENNER. 
 

Lørdag d. 8. september kl. 14.30  
Vi mødes ved klubhuset  
Sammen med en kryddersnaps-ekspert, tager vi ud i naturen og finder urter der kan 
bruges til at lave kryddersnaps af. Vi skal selvfølgelig også smage på nogle 
kryddersnapse.  
Efter turen vil det være muligt at købe nogle kryddersnapsemix, så du kan lave din helt 
egen kryddersnaps.  
Vi slutter dagen af i klubhuset, hvor vi indtager en lækker pølse/ tapas anretning, 
hvortil det vil være naturligt at indtage lidt snaps af forskellig herkomst.  
Prisen for dette er kun 100 kr. Tilmelding senest 25. august  

Tilmelding til Hans Erik. hehp@apoteket.dk eller mobil 20222215 
 

Kreativt håndarbejde i Tejn Medborgerhus. 
  
Alle er velkommen til at komme og se/deltage i hvad vi laver. 
  
Vi starter: aftenholdet, mandag d. 1.10.2018 kl. 18.30 – 21.30, 
eftermiddagsholdet, mandag d. 8.10.2018 kl. 13.30 – 16.30. 
  
Vi glæder os til at se jer.  
Kirsten og Lea. 
56481635 
 
 
 

 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. 

 

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. Klik på linket til webmaster. 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
http://www.tejnborgerforening.dk/
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OPSLAGSTAVLEN 
SEPTEMBER 

8.Kryddersnapsetur, TIF’s Venner 

12. Ekstraordinær generalforsamling, Pensionistforeningen 

Uge 38   Gymnastik-start 

28. Fantastiske Fælleskaber, fest i Medborgerhuset fra kl. 19.00 

 

 

OKTOBER 

4. Fællesspisning 
28. Matine': Kvindekrisecentret 

 

NOVEMBER 

  1. Fællesspisning 

  4. Matine': Kenneth Jacobsen, Biosol 

 

Lokalhistorisk Arkiv:  

Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk 

 

Hjemmeside: 

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

 

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

Udlejer: Kirsten Gehrcke,  29721933. udlejer@tejnborgerforening.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  Finn Pedersen, Pærebakken 32 56480258  finnerikpedersen@godmail 

Kasserer Bente Friis, Tejnvej 79 56480809   bentefriis28@gmail.com 

Best. medlem   Vera Arvidsen, Smedeløkken 16                  51943131  veraivar@hotmail.com  

                                   Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123,  29721933   kgtejn@gmail.com 

                                   Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C  30209413   lktejn@gmail.com 

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

Suppleanter Per Kjærholt og Alf Isaksen 

 
 

mailto:peter@herstoft.dk
mailto:brita.m.h@gmail.com
mailto:kgtejn@gmail.com
mailto:anneb.hegner@gmail.com

