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CHRISTIANSØ NYHEDSBREV 2-2020 
 

 

 

På vej på ferie en uges tid fik jeg tid til at skrive årets 2. nyhedsbrev. 

 

 

Corona/COVID-19 

Vi har heldigvis fortsat ikke haft nogen registrerede smittede her på Christiansø. Sådan kan vi nok ikke forvente, 

at det fortsætter med at gå, så vi må regne med, at smitten på et tidspunkt også rammer os herude.  

Jeg skal derfor opfordre til, at alle fortsætter med at følge Corona/COVID-19 retningslinjerne fra myndighederne, 

og især at vi fortsat passer særligt godt på dem, som er i risikogruppen. Og at de fortsætter med at passe på sig 

selv! 

 

Turismesæsonen 2020 

… er for alvor kommet i gang nu med mange fyldte både. Og med gratis billetter i juli er der virkelig udsigt til en 

travl sommer! I administrationen kan vi se det ved, at vores logier er booket helt op hele juli og også godt ind i 

august. Guiderne har haft travlt og har indtil videre guidet en meget større andel af vores gæster, end de gjorde 

sidste år. Så det går i den rigtige retning. 

I har nok læst, at det bliver muligt for museer at søge om tilskud til at nedsætte billetpriserne til ½ pris. Det har vi 

fravalgt at gøre for vores billetter til de to tårne. Jeg har vurderet, at vores billetter i forvejen er så billige, at det 

ikke vil gøre nogen afgørende forskel, og at det i øvrigt vil kræve for meget administration til et for lille udbytte. 

Jeg skal i øvrigt gør opmærksom på, at der stadigvæk ligger nogle enkelte tårnbilletter til øboere til afhentning. 

De kan afhentes i kontorets åbningstid. 

 

Udendørs koncerter 

Pga. Coronaregler er det ikke praktisk muligt at gennemføre koncerter og baller indendørs på Månen.  

Christiansø Støtteforening har derfor ansøgt administrationen om tilladelse til at gennemføre 4 udendørs 

koncerter i løbet af sommeren 2020 – den første på mandag 6/7. 

Det har jeg godkendt, idet koncerterne skal gennemføres i tidsrummet kl. 20-23. 

Jeg er klar over, at de 4 udendørs koncerter kan give flere lydgener end normalt – særligt i Gaden på Frederiksø - 

men har alligevel valgt at give tilladelsen, da hensynet til at holde liv i kulturlivet vejer tungt, og fordi der er tale 

om særlige og enestående omstændigheder i år pga. Corona.  

Årets musikprogram – inkl. de 2 Augustinus støttede koncerter med Bjarke Mogensen og Alberte Winding i Store 

Tårn – kan ses på opslagstavlerne og på facebook https://www.facebook.com/Christiansoe/ 

 

Energiprojekt Christiansø (vindmølle-brintanlæg-spildevand-ny garage mv.) 

Den 4. juni blev et aktstykke vedrørende det samlede energiprojekt på Christiansø langt om længe godkendt af 

Folketingets finansudvalg.  

Det betyder, at der  nu er sat gang i myndighedsbehandling og forarbejdet ved Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse. Forventningen er, at det kan tage op til 2 år, før den første spade sættes i jorden, så vi skal 

væbne os med lidt tålmodighed herude. Planen for nuværende er, at hele projektet skal være færdig i 2024-25. 

Men der kommer dog til at ske noget allerede i år. Vores nuværende dieselgenerator i kraftvarmeværket er så 

gamle og slidte, at de ikke kan køre helt til 2024. En af vores generatorer bliver derfor udskiftet med en helt ny i 

løbet af efteråret, så vi har sikker leverance af el frem til vindmøllen og brintanlægget kan tage over. 
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Efeu-kampagne 

På ø-rådsmødet i maj blev det foreslået, at øen i fællesskab skulle lave en kampagne mod efeu  

i 2020. Det vil vi i administrationen gerne støtte, så vi opfordrer alle på øen til at bekæmpe efeu  

på jeres egne områder.  

Hvis man har brug for hjælp til at få borttransporteret nedrevet efeu, kan man kontakte Ejvind for at få stillet 

vognen stillet til rådighed. Vi vil så stille den på et aftalt sted for så at hente og tømme den, når man er færdig 

med at fjerne efeu. 

Vi barsler også med en arbejdsdag i sensommeren, hvor øboere og andre sammen kan gøre en indsats på et 

udvalgt område. Det vil vi vende tilbage med info om senere. 

 

Sejlads 

Jeg har opsat og udsendt et opslag, hvor jeg indskærper reglerne for sejlads, særligt reglerne om max. 3 knob i 

havnen og max. 12 knob omkring øgruppen, samt at vise hensyn til dyr og mennesker.  

Jeg benytter lejligheden til at minde om disse regler igen, og beder jer også om at fortælle det videre til jeres 

gæster og andre, som bevæger sig rundt på vandet i den kommende tid. 

 

Nye medarbejdere og øboere på vej 

Der er stor gang i ansættelsessamtalerne i denne tid, da vi står for at finde nye ansatte inkl. familier til 

stillingerne som chef, souschef, grøn mand og forhåbentlig også fæstningsmedarbejder. 

Der har været afholdt samtaler i 1. runde til alle stillinger og i løbet af juli og starten af august får vi besøg af de 

kandidater med familier, som er gået videre til 2. runde.  

Vi er fortrøstningsfulde i ansættelsesudvalgene, og tror og håber på, at vi kan finde nogen mindst lige så gode 

nye øboeren til erstatning for dem, som forlader os.  

 

I forhold til souschefen er det planlagt, at den nye souschef tiltræder allerede 1. september. Det giver mulighed 

for, at vedkommende kan lave en god overdragelse med Ejvind i løbet af september. 

Til orientering kan jeg oplyse, at Ejvind og jeg frem til Ejvind stopper 1. oktober har planlagt vores ferier således: 

Jens Peter:  1.-7. juli & 8.-26. august 

Ejvind:   3.-10. august, 27.-31. august, 11.-14. september & 26.30. september 

 

Til- og fraflytninger 

Siden sidst er Lucy tilflyttet, så vi nu er oppe på 86 øboere. Velkommen, Lucy! 

Der bliver spændende at se, hvor vi lander til september, når vi har et overblik over alle rokaderne! 
 

HUSK! Nyhedsbreve og ørådsreferater kan tilgås på vores hjemmeside her: www.christiansoe.dk/oeraadet 
 

 

Jens Peter 
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