
  
 

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

        

CHRISTIANSØ NYHEDSBREV 3-2020 
 

 

 

Her kommer årets 3. nyhedsbrev. Ganske vidst er det ikke så længe siden, at jeg udsendte det sidste, men nu 

presser der sig nogle nyheder på, som skal ud med det samme! 

 

Forsvarsministeren kommer på besøg 

Forsvarsminister Trine Bramsen har meddelt, at hun kommer på besøg på tirsdag 4. august. 

Vi henter ministeren med Elephanten i Gudhjem, så hun lander herude kl. 12.25. 

Da der er tale om ministerens første besøg herude, skal hun selvfølgelig have en generel introduktion til vores 

dejlige ø (øer), herunder møde de ansatte og ørådet, men derudover besøger hun os også for at sætte særlig 

fokus på og høre nærmere om vores grønne strategier, i særdeleshed den affaldskampagne, som vi har 

gennemført de sidste par år. 

Besøget varer ca. 2 ½ t. og der er planlagt afgang fra øen med Elephanten kl. 14.50. 

Som en service til jer øboere, er her ruten, som vi går. Så kan I se, om I skal pudse vinduer og luge ukrudt  

 

 

29-7-2020 
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Nye medarbejdere og øboere på vej 

Vi har nu fundet vores lærevikarer, nye souschef og grøn mand.  

Her er en præsentation af de nye øboere. 

 

Teitur Abrahamsen og Ida Sørensen starter som lærere på skolen fra 1/8. De deler en stilling, som er et vikariat 

frem til næste sommer for Louise, som jo skal være naturvejleder. Teitur og Ida er nyuddannede lærere, så de 

skal både prøvet livet som livet øboere og lærere for første gang hos os. Teitur er dog fra Færøerne, så helt 

fremmed er det jo ikke. Teitur og Ida er allerede flyttet til øen og bor midlertidigt i Christiansø nr. 23. indtil 1. 

september, hvor de flytter i Bagerens Hus. 

 
Teitur og Ida 

 

Vores nye souschef hedder Christian Bøgelund Christiansen. Christian er 33 år og blev færdiguddannet som 

maskinmester hos Mærsk i 2012. Efter et års sejlads med Mærsk kom Christian i 2014 til DSB, hvor han sidder i 

en stilling som teknisk flådeansvarlig og overordnet projektleder. 

Christian tager en stor familie med, som består af Christians kone Ditte (34 år) og børnene Ella (7 år), Asger (snart 

5 år) og August (2 år), så de kommer til at fylde Gl. Kro godt ud. 

Ditte er uddannet guldsmed og pædagog, og tænker bl.a., at hun kan dyrke hendes færdigheder som guldsmed 

herude. 

Den nye souscheffamilie flytter ind i Gl. Kro omkring 1. september, hvor Christian også starter som souschef.

 
Christian, Ella, Asger, Ditte og August 
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Vores nye grøn mand hedder Henry Ingemann Provstgaard og er 50 år. Henry er uddannet anlægs- 

gartner i 2012 og kommer fra et job som gartner i Tivoli, hvor han har arbejdet siden 2016. Før det  

har Henry bl.a. erfaring fra Natur- og Vejservice i Århus kommune, Marselisborg Slotshave, Royal  

Botanic Gardens i Edinburgh, Buus Anlæg samt Claus Dalby.  

Henry flytter til Christiansø sammen med sin mand, Malte Ingemann Provstgaard, som er 39 år. Malte er 

uddannet pædagog og personlig træner, og har senest arbejdet som pædagog i en børnehave. Malte har 

tidligere arbejdet som teambuilder, træner i fitnesscentre og hækkeklipper hos ISS. 

Malte og Henry har derudover i 2014-15 rejst verden rundt som ”work-aways”, hvor de har erfaring fra 

forskellige praktiske opgaver, også indenfor det grønne område. 

Malte bliver hyret arbejdsmand i administrationen 20 t. pr. uge fra september til og med december 2020. 

Henry og Malte flytter ind i Christiansø nr. 23 og starter på arbejde omkring 1. september. 

 
Malte og Henry 

Til- og fraflytninger 

Udover ovenstående tilflytninger, så skal vi i den kommende tid desværre sige farvel til Ejvind, Krista, Anders og 

Sigrid. Deres flyttelæs bliver hentet på tirsdag 4/8 og så tager Krista, Anders og Sigrid fat på deres nye tilværelse i 

Nyborg. Ejvind bliver på Christiansø frem til og med 25. september, så han kan lave en god overdragelse til 

Christian, når han kommer 1. september. Vi ønsker jer på forhånd held og lykke med det nye og tak for jeres tid 

og indsats herude.  

Oliver fraflyttede jo med udgangen af maj, så hvis vi gør det hele op, vil være 1. september være 90 øboere. Så vi 

er godt på vej mod målet om 100 øboere i 2023  

 

Sejlads 

Afslutningsvis bliver jeg nødt til at komme med en indskærpelse ift. sejlads. I sidste nyhedsbrev indskærpede jeg, 

at fartbegrænsningerne på 3 knob i havnen og 12 knob i havet omkring os skal overholdes, samt at man skal vise 

hensyn overfor mennesker og dyr. Det er blevet bedre, synes jeg. 

Men der er for mange, som sejler uden redningsvest!  

Det er lovpligtigt som minimum at medbringe en redningsvest i sit sejlfartøj. Og man bør have den anlagt. Det 

gælder alle sejlfartøjer inkl. joller, kajakker, paddleboards mv., og jeg har desværre set en del tilfælde, hvor dette 

ikke overholdes. Jeg er klar over, at det i mange (men ikke alle!) tilfælde er øgæster. Jeg påtaler det, når jeg ser 

det. Og har bedt de ansatte om det samme. Jeg vil gerne opfordre jer øboere til også at huske jeres egne gæster 

på det, samt påtale det i tilfælde, hvor I ser, at vesten ikke er med eller anlagt. 

Til orientering er det som sagt et lovkrav at medbringe en redningsvest pr. person. Overtrædelser kan straffes 

med bøde på 1.500 kr. 

Fortsat god sommer! 

 

Jens Peter 
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