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    Nr. 87 

Maj 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 eller formand@tejnborgerforening.dk 

mailto:brita.m.h@gmail.com


 2 

Formanden har ordet: 
 

Så er havnen ryddet for dette års Trolling Master Bornholm. Det 15. af 

slagsen. Jeg tror ikke, mange havde forestillet sig den udvikling af stævnet for 

15 år siden. Tejn Idrætsforening stillede et telt op, hvor man kunne købe kaffe, 

og vi havde en pølsevogn, som var så lille, at kun en person kunne være i den. 

Og denne person skulle have certifikat til at sælge pølser.  

Det er et fantastisk skue med alle de både, der fylder havnen, masser af fiskere 

og fisk på havnen, og gang i boder og madudsalgssteder. Flag i hele byen og ca. 

300 frivillige engagerede på en eller anden måde. Det er et fantastisk 

arrangement for lille Tejn. Det giver et sammenhold i byen og selvfølgelig også 

et økonomisk løft til erhverv og Idrætsforening. 

Tusind tak til alle, der løftede og bar, og også tak for stor tålmodighed og 

overbærenhed til resten af byen, der har måttet lide under trængsel og trafik i 

gaderne. 

Der kommer – forhåbentlig snart – til at ske noget på havnen. Nu er pengene 

frigivet af kommunalbestyrelsen til de nye tiltag på havnen, og vi glæder os 

meget til at følge det løft, det forhåbentlig skulle blive for faciliteterne på 

havnen. Samtidig har vores lokale bryggeri Penyllan gang i spændende planer. 

Der er planer for isværket, og Skipperkroen er igen åbnet med kompetente folk 

i spidsen. Alt i alt store aktiver for Tejn og medvirkende til, at der er flere, som 

standser op og finder ud af, hvilken perle, der ligger her mellem Allinge og 

Gudhjem. 

Der har været meget gang i udlejningen af Vildmarksbad og Sauna, og det har 

trukket store veksler på de få ildsjæle! der trofast har fyret op, når der har været 

behov. Hvis nogen skulle have lidt tid tilovers til at hjælpe os, hører vi gerne fra 

jer. 

Havet har smidt nogle sten ind på Tejnepynten i vinter, og for at Vej og Park 

skal kunne komme til med deres græsklipper, har vi igen lavet en 

arbejdseftermiddag, fredag, d. 24. maj kl. 15 - 17 på pynten, hvor vi håber på 

jeres fremmøde. Der skal også klippes hække ved Medborgerhuset m.m. og det 

hele belønnes med et par pølser og lidt at drikke.  

KFUM-spejderne fra Klemensker rydder igen strandene for os, og det siger 

vi tak for. Meeeen derfor er det alligevel nødvendigt, at alle samler op efter sig, 

når I kommer til at tabe noget skrald i naturen, og mens man alligevel bukker 

sig kunne man lige se efter, om der var andet man kunne tage med i farten. 

Pas på vores skønne natur og tænk på vores efterkommere! 

Så nu er det bare at nyde foråret og snart sommeren. 

Pas på jer selv og ha’ en dejlig sommer. 

Mange varme hilsner Brita 
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Nyt fra Tejn Borgerforening. 

 
Tejn lokale Arkiv har åbent hver tirsdag mellem 9 og 12. 

Her kan man henvende sig, hvis man vil spørge om noget, eller 

vise noget eller har noget at fortælle om. Indgang på bagsiden af 

Medborgerhuset. 

 

Tejn bibliotek har åbent i samme tidsrum. Der er masser af nye bøger i 

øjeblikket. 

 

  

 Kunstudstilling i  

Tejn Medborgerhus. 
 

 

I lighed med sidste sommer har vi tilbudt de lokale kunstnere i Tejn at udstille i 

Tejn Medborgerhus.  

Temaet i år er HAVNEN. 

 

Fernisering: 20. juli kl. 15 – 17 

Dagli’Brugsen i Tejn sponserer lidt til ganen denne dag. 

 

Udstilling er åben 20/7 til og med 27/7 fra kl. 15.00 til 17.00. 
 

Alle er velkomne. 
 

 

 

   

  BÅL PÅ TEJNEPYNTEN. 
            Der er 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.  
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  Arbejdsdag på Tejnepynten.  
  

Så skal vi igen rydde op på Tejnepynten. Der skal samles sten, så der kan 

blive slået græs. Der skal ryddes ukrudt, ordnes petanquebaner, bål- og 

grillplads. Vi skal også have klippet hække ved Medborgerhuset. Vi 

fordeler arbejdet, når vi ser, hvor mange der kommer.  

  

Hvis vi møder talstærkt frem, går arbejdet meget nemmere. Så mød frem 

på pynten FREDAG, d. 24.maj kl. 15-17. Medbring evt. spande, river, 

løvrive, kost, trillebør og arbejdshandsker. Hvis I har en kratrydder eller 

en hækkeklipper, kan den også bruges. Efter veludført arbejde serverer 

Tejn Borgerforening pølser til alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter fra Tejn Borgerforenings Generalforsamling 2019. 

 

Atter i år flot fremmøde, med 110 deltagere i generalforsamlingen. 

 

Der var indkommet et forslag til Generalforsamlingen om at Tejn Borger-

forening skulle afholde udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af 

Falkebroen. Det blev vedtaget, og stigen er nu blevet udbedret.  

 

Genvalg på alle bestyrelsesposter, og valg af ny suppleant, Maj-britt Nordmaj. 

Vi sender en stor tak til Per Kjærholt for arbejdsindsats 

 gennem de sidste år. Vi håber, vi stadig må trække på dig. 

 

 

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. 

 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
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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 

Til kaffe-selskaber   300 kr. 

Til fester    750 kr. 

Obligatorisk rengøring koster 350 kr. 

 

Udlejer og nøgleansvarlig er Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123, tlf.: 29721933 

Eller mail: udlejer@tejnborgerforening.dk 
 
 

     Skt. Hans fest i Tejn. 
 

       Søndag, d. 23. juni 2019.  

            Bålet tændes kl. 21.00 på Tejnepynten. 
 
 
Kl. 17.00 Børnenes Sct. Hans. Lege, hoppeborg m.m. 
 
Kl. 18.00 vil grillerne være tændt, så medbring grill-maden, så vi kan 
spise sammen.  
 
Kl. 18.45 bliver børnebålet tændt. Bålsang synges og heksen sendes af 
sted. Derefter skattejagt for alle børn. 
 
Kl. 20.30 starter fakkeltoget fra P-pladsen ved Østersøparken på 
Havnevej, anført af et norsk Skolekorps. 
Heksen sendes til Bloksbjerg. 
 
Kl. 21.00 Midsommervise og båltale 
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. kaffe og kage, vin, 
øl og vand. 
 
  Arrangør: Tejn Borgerforening 
 

 

mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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PENSIONISTFORENINGEN 

 
Onsdag den 22. maj – kl. 13.00 
Spisning med god mad. Tilmelding senest 19. maj 

 
  
  

TIF’s Venners Nattergaletur 

 
Torsdag, den 23. maj kl. 18.30 

Vi mødes på p-pladsen ved Tejn havnekontor. Herfra kører vi i samlet folk, 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. 

Turen er gratis for medlemmer, og ikke medlemmer betaler 30 kr. 

Ingen tilmelding, du møder bare op. 

 

 

Go motion i Tejn Medborgerhus tirsdag formiddag. 
 
Officielt holder vi ferie fra d. 30.04. Men der er nogen, der vil have endnu en måned, 
så vi tager maj med. Det kommer til at foregå udendørs, nærmere bestemt i skoven 
bag Abildgård Hotel. Vi laver naturtræning, og det er naturligvis kun hvis vejret er 
ok. Ved regn er vi i Medborgerhuset. Der er tale om 4 gange, men er der nogen, der 
har lyst til prøve at være med, kan de møde op kl. 10. Eller de kan ringe til mig, hvis 
de vil høre nærmere. 

   

 
Gymnastikken starter igen d. 3. September.  
Venlig hilsen Annemarie Sonne-Pedersen 
 
 
 
 
 
 

MINI FOLKEMØDE I TEJN 
 

Bestyrelsen griller pølser udenfor brugsen og serverer øl til 

FREDAG, D. 14. juni KL. 15.30 – 18.00 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216230968189701&set=gm.1701372456622805&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216230968189701&set=gm.1701372456622805&type=3&ifg=1
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Indre Missions Genbrug i Tejn 
NB! 

Genbrugsbutikken på Strædet 23 i Getsemane er midlertidig lukket, da hele huset 

renoveres indvendigt. Murer, VVS og entreprenør er ved at bygge gulvet op, og i maj, juni 

og juli vil frivillige arbejde med genopbygning. I august/september bliver der bygget 

indvendige vægge op, lavet handicaptoilet og etableret en ny dør på siden af huset ud mod 

haven. Den nye ruminddeling giver plads til en butik på 20m2, et køkken på 15m2, sal på 

60m2, samt gang og toilet.  

I løbet af sommeren vil vi holde nogle markedsdage med salg af genbrugstøj og ”ting & 

sager”, det bliver annonceret ved opslag rundt i byen, Tejnestiftens hjemmeside og i 

Rytterknægten.  

Vi glæder os rigtig meget til at kunne bruge huset igen med helt ny ”indmad”. 

Venlig hilsen – og vel mødt – Indre Mission i Allinge/Tejn 

 

Et fantastisk udflugtsmål i Sandkaas! 
De færreste kender disse flotte granitstole, som er opstillet af Bornholms 

Regionkommunes Kunstråd og lavet af Jun-Ichi Inoue  – et oplagt mål med 

kaffekurven. 

Gå helt ud på spidsen af pynten mellem Store og Lille Sandkaas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fest i  

Penyllan. 
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Opslagstavlen: 

 

Vigtige datoer:   

  MAJ 

  23. maj TIF’s venner nattergaletur 

  24. maj Arbejdsdag på Tejnepynten 15 - 17 

  JUNI      

  Uge 24 Folkemøde i Allinge 

  14. juni Minifolkemøde ved Dagli’Brugsen 15.30-18 

23. juni Sct. Hans Fest på Tejnepynten  

JULI 

20. juli - 27. juli Kunstudstilling i Medborgerhuset             

  1. august Deadline for næste blad 
 

 
Lokalhistorisk Arkiv:  

Michael Thunberg, 23316633, mail@tla3784.dk 

 

Hjemmeside: 

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

  

 

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

Udlejer: Kirsten Gehrke, 29721933, udlejer@tejnborgerforening.dk 

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

 

 

Velkomstkommite’:  

Annemarie Sonne-Pedersen, 56481960, anne_sp@hotmail.com 

 

 

Tejn Borgerforenings Bestyrelse 
Formand       Brita Hansen, Lærkeløkken 6    61281670   formand@tejnborgerforening.dk 

Næstformand  Finn Pedersen, Pærebakken 32      56480258  finnerikpedersen@godmail.dk 

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

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

Best. Medlem  Kirsten Gercke, Ndr. Strandvej 123, 29721933     kgtejn@gmail.com 

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

     Vera Arvidsen, Smedeløkken 16    51943131       veraivar@hotmail.com 

Suppleanter     Alf Isaksen og Maj-Britt Nordmaj 

mailto:peter@herstoft.dk
mailto:marita-joy@hotmail.com
mailto:anne_sp@hotmail.com

