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Formanden har ordet: 
 

Foråret er over os, og sommeren venter lige om hjørnet. Det er set med mine 

øjne den smukkeste tid på året. Alting er friskt og lysegrønt, og alle 

forårsblomster står i fuldt flor. 

Vi har lige overstået Trolling Master Bornholm efter en laaang pause. Det var 

helt fantastisk at se alle de glade fiskere igen og få gang i vores frivillige. Hvor 

er det dejligt at opleve den velvilje, der er, til at møde frem og deltage i 

fællesskabet omkring sådan en stor begivenhed for Tejn. Vi havde ca. 225 

frivillige i gang, og mange nye meldte sig, så vi på intet tidspunkt manglede 

folk i de forskellige teams. Det er jeg meget ydmyg og taknemmelig for og 

takker mange, mange gange på egne og Idrætsforeningens vegne for jeres store 

hjælp.  

Der var også rigtig mange lokale, der støttede op om vores aftenarrangementer 

og spiste på havnen, hvor der var musik tirsdag og torsdag. Meget festligt.  

Der skal også lyde en tak til alle, der hejste flagene i Trollingdagene. Det må 

have været et flot syn ude fra havet med alle de vajende Dannebrog-flag. 

På grund af mange udstukne restriktioner blev der ikke landet mange fisk i år. 

Der skal nu evalueres på TV2 Bornholm, om trollingfesten fortsætter næste år, 

så vi venter spændt på et udfald. 

På havnen er der fuld gang i forberedelserne til sommerens ryk ind. De 

forskellige erhvervsdrivende, der forventer mange glade gæster i sommer. Det 

bliver spændende at følge, når der kommer liv i bygningerne på havnen. Vi 

afholdt i samarbejde med kommunens udvalg for ”helhedsplan for havnen” et 

velbesøgt borgermøde, hvor vi hørte nærmere om planerne for hotelbyggeri og 

Wonderfestiwalls planer for den gamle cateringbygning. 

Vi deltog i Børn på Nordlandets affaldsindsamlingsdag, hvor vi sørgede for 

lidt forplejning ved Medborgerhuset inden de ca. 70 tilmeldte blev sendt rundt i 

byen. Jeg håber, alle er med til at holde byen ren fremover. 

Årets Arbejdsdag, hvor vi skal optimere vores ansvarsområder i byen: 

Tejnepynten, Medborgerhuset og Lagunen finder sted lørdag, d. 11. juni kl. 10-

12. Vi håber, at se mange af jer.  

Vi afholder Sct. Hans fest på Tejnepynten 23. juni, hvor vi får besøg af et 

norsk skolekorps med 95 deltager! De vil opføre et tattoo for os på pladsen efter 

at de er gået i spidsen for fakkeltoget fra Rundkørslen til Tejnepynten. Tag 

grillmaden med og spis sammen.   

Pas på jer selv og ha’ en dejlig sommer. 

Mange sommer-hilsner fra Brita 

 

 



 3 

 

Nyt fra Tejn Borgerforening. 

 
 

Tejn bibliotek  
Biblioteket har åben tirsdag aften fra kl. 18 til kl. 21. 
Derudover kan der ringes til Lise på Tlf. nr. 30209413, hvis man vil ind 
på et andet tidspunkt eller har bøger, på grund af oprydning, flytning, 
man gerne vil af med, så tager vi imod, bare ikke fagbøger, leksikon og 
store (høje) bøger. 
 

 

  Arbejdsdag på Tejnepynten.  

 Lørdag, d. 11. juni kl. 10-12. 
 

Så skal vi igen rydde op på Tejnepynten. 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 LØRDAG, d. 11. juni kl. 10-12.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens strandrensning 
KFUM-spejderne sørger for vores affaldsindsamling af affald på ”vores” 

strækning fra Æggehønen til Tejnepynten. 
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  BÅL PÅ TEJNEPYNTEN.           
 

 

Sct. Hans festen på Tejnepynten afholdes i år som tidligere, 

Og det betyder, at man er meget velkommen til at komme med 

Brændbart haveaffald til bålet. Det skal være tørt og let antændeligt.  

Det lægges indenfor afmærkningen. 

Mange tak.  

 

 

 

 

 

 

 
Datoer i efteråret: 

1. september,  

6. oktober,  

3. november 
Prisen er 75 kr. for hovedret, dessert, kaffe og småkager. I medbringer selv 

drikkelse og godt humør. 

Der er bestilling til plads på Tlf.nr. 23732814 Bente Friis, fra fjorten dage før. 

 

 

 
 
Tejn Datastue 

 

Datastuen er atter i gang.  Alle er velkomne. 
 
Den sidste torsdag i måneden kl. 14.00 til 16.00 i Medborgerhuset. 
I maj er det dog d. 19. maj 
 

Kom og vær med - få mere styr på IT-verdens mysterier.   
 
Mvh Anne 
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Tejn Lokalhistoriske Arkiv. 
  
 

Åbent hver tirsdag aften fra kl. 18.30 til 21.00 

Alle er velkomne for at se eller komme med billeder, eller selv se på billeder, 

eller bare en snak. 

Kan også henvende sig til Michael Thunberg på tlf. 23316633 

Biblioteket har også Åbent tirsdag aften fra kl. 18.30 til 21. Eller henvende sig 

til Lise Kristiansen tlf. nr. 30209413. 

 

Samarbejde med Børn på Nordlandet. 
 

2. april valgte foreningen Børn på Nordlandet igen at lægge et af deres mange 

arrangementer med udgangspunkt fra Tejn. 

Der skulle samles affald i lokalområderne, og børnefamilier kunne melde sig til 

at indsamle affald i Tejn og Allinge. Det var der 70, som gjorde, men da det var 

et utrolig koldt og blæsende vejr den dag, mødte ikke helt så mange frem. 

Efter kaffe/saft og kage ved Tejn Medborgerhus gik man ud ad 

forskellige ruter i Tejn og samlede ind. 

Efter endt arbejde var der pølser og drikkelse i Tejn IF. 

En hel del affald blev det da til. 

 

 

 

Tejn Borgerforenings generalforsamling. 
Igen en velbesøgt Generalforsamling på Restaurant Rø, hvor vi var meget tæt 

på 100 til selve generalforsamlingen. 

Vi arbejder stadig på forskellige fronter: 

Vi har fået vores længe ventede byggetilladelse til sheltere i Lagunen, og alle 

træbroer bliver udskiftet. Samtidig kommer kajakbroen og skiltning.  

Røgerinoen har fuldført de interviews, der skal bruges, og der arbejdes hårdt på 

at skaffe penge til redigeringsdelen.  

Mændenes kreative klub har nu fået tilsagn om at kunne indrette og mødes i det 

gamle klubhus på Mikkelegade. Her ligger en ansøgning til Kommunen fra 

Borgerforeningen om strøm, vand og isolering, der skal være på plads, før huset 

kan tages i brug. 

Nyt projekt med at få åbnet den øvre del af Storedalen er undervejs. 

Og så glæder vi os til at komme i gang med Tejn Torv. 

 

Så…. Ikke alt ligger stille. Tejn rykker stadig! 
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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. 

 

T.I.F.’s Venner Nattergaletur 
Torsdag den 19. maj kl. 18.30 
Vi mødes ved Tejn Klubhus. Herfra kører vi i samlet folk, ud for at gå en tur og 
lytte til nattergalen. 
Lad dig ikke stoppe af du ingen bil har, vi finder ud af det. 
Husk kaffekurven. 
Ingen tilmelding, du møder bare op. Alle er velkommen.  

 
 
Go motion 
 

Foråret er kommet og mange motionshold er gået på ferie - undtagen Go' 
motion. Vi fortsætter maj måned ud, do ger 10. maj aflyst. Er der nogen, der 
stadig har brug for at røre sig, er de velkomne til at være med tirsdag 
formiddag kl. 10 -11. Prisen er gratis. 
Mange forårshilsner Annemarie 
 

 

 

 

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 

mailto:formand@tejnborgerforening.dk
mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk
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Kontingentbetaling. 

 

Hvis I endnu ikke har betalt kontingent til Tejn Borgerforening for 2022, 
kan det nås endnu. Det er vigtigt, at I støtter os og vores fællesskab i 
byen. 
Det koster 100 kr. pr. husstand og kan betales på mobilepay 61 241 
eller til konto reg.nr. 1551 konto nr. 6 112 218.   
HUSK at skrive adresse på afsender.                          

 
 

     Skt. Hans fest i Tejn. 
 

      Torsdag, d. 23. juni 2022.  

 
 Bålet tændes kl. 21.00 på Tejnepynten. 
 
Kl. 18.00 vil grillerne være tændt, så medbring grill-maden, så vi kan 
spise sammen.  
Hoppeborg m.m. til fri børneleg. 
 
Kl. 18.30 bliver børnebålet tændt. Bålsang synges og heksen sendes af 
sted. Derefter skattejagt for alle børn. Popcorn og snobrød. 
 
Kl. 20.30 starter fakkeltoget fra P-pladsen ved Østersøparken på 
Havnevej anført af et norsk skolekorps. 
 
 
Kl. 21.00 Det 75 personers store skolekorps laver Tattoo på 
pladsen 
Båltale v. Hanne Bremholm og Midsommervisen 
På pladsen vil der være muligheder for at købe bl.a. kaffe og kage, vin, 
øl og vand. 
 
  Arrangør: Tejn Borgerforening 
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Opslagstavlen: 

 

Vigtige datoer:   

   MAJ 

   19. Nattergaletur, TIF’s Venner 

   25. Pensionistforeningens sommermiddag. 

 

JUNI  

  11. Arbejdsdag på Tejnepynten kl. 10-12 

  23. Sct. Hans på Tejnepynten fra kl. 18 

 

1. august Deadline for næste blad 

 

God sommerferie 

 
Lokalhistorisk Arkiv:  

Michael Thunberg, 23316633, mail@tla3784.dk 

 

Hjemmeside: 

Peter Herstoft, web-master@tejnborgerforening.dk 

  

  

 

Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31  

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

Rengøring: Marita Christensen, 22471589, marita-joy@hotmail.com 

 

 

Velkomstkommite’:  

Annemarie Sonne-Pedersen, 25755989, anne_sp@hotmail.com 

 

 

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

Næstformand   Andreas Søgaard, Pærebakken 1   25851998    andreas.sogaard@gmail.com 

Kasserer    Bente Friis, Pileløkken 5                   23732814          bentefriis28@gmail.com 

Best. medlem   Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2      30209413             Lktejn@gmail.com 

          Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123         29721933  udlejer@tejnborgerforening.dk 

          Helena Petersen. Lærkeløkken 2    26842814                hpplysser@gmail.com 

Sekretær    Maj-Britt Nordmaj, Tejnvej 54    22772977    maj-britt.nordmaj@gmail.com 

Suppleanter    Alf Isaksen og Annette Normann 

mailto:web-master@tejnborgerforening.dk
mailto:marita-joy@hotmail.com
mailto:anne_sp@hotmail.com
mailto:udlejer@tejnborgerforening.dk

