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CHRISTIANSØ NYHEDSBREV 4-2020 
 

 

 

Så er det blevet tid til det sidste nyhedsbrev fra min hånd. Og jeg må indrømme, at det er vemodigt at sætte sig 

til tasterne denne gang med dét i baghovedet… 

 

Lotte og jeg har længe tænkt over, hvordan vi kan tage bedst afsked med jer øboere på god og ordentlig måde. 

Allerhelst vil vi gerne invitere jer alle til en hyggelig afskedsseance på Månen, men Corona har indtil nu spændt 

ben for de planer, senest ved at forsamlingsforbuddet på max. 10 personer er forlænget til 13. december. Vi 

håber jo på, at der kommer lidt flere end 10 øboere for at sige farvel, så vi kikker på mulighederne før jul eller 

efter nytår. Lige nu sigter vi mest efter at lave noget fredag 8. januar i håbet om, at corona-restriktionerne er 

hævet lidt til den tid, men det får I en invitation til, når situationen er mere afklaret. 

Corona 

Apropos corona-restriktioner, så er vi på Christiansø jo fortsat ramt af dem, som I resten af landet. Når nu julen 

nærmer sig, så bliver det en ekstraudfordring at få dem til at spille sammen med vores ønsker om julehygge og 

julesammenkomster. Vi vil jo alle gerne fortsætte med at kunne sige, at corona ikke findes på Christiansø.  Jeg 

kan se, at I er gode til i år at tilpasse juletraditionerne til corona-restriktionerne, så vi kan passe på hinanden og 

samtidig få julehyggen til at sprede sig på Christiansø. Fortsæt i den gode retning. 

Valg til ørådet 

Der er som sædvanlig valg til ørådet her i november og december. Der skal vælges 2 nye beboerrepræsentanter 

og kandidaterne er: 

 Ana Refsgaard 

 Maja Feenstra 

 Malene Anna Schlott 

 Peter Klerens Karmark 

 Sus From Anker 

Der kan brevstemmes frem til 3. december og selve stemmeperioden er 4-14. december. Al stemmeafgivelse 

foregår på kontoret indenfor daglig åbningstid hverdag kl. 10-12. Se i øvrigt opslag på tavlerne og/eller min mail 

fra mandag 22. november. 

Stormøde/dialogmøde 

Stormødet, som var planlagt til 11. november, måtte udskydes på grund af corona-restriktionerne. Det samme 

gælder for dialogmødet vedrørende købmanden, som skulle være gennemført som et punkt på stormødet. 

Der er endnu ikke sat ny dato for de to møder. Det forventer jeg, at vi kan gøre i forbindelse med næste 

ørådsmøde, som afholdes onsdag 6. januar kl. 19 på Månen. Herefter vil ny dato for stormøde inkl. dialogmøde 

vedrørende købmanden blive meldt ud sammen med referatet fra ørådsmødet. 

Forpagtning kro/gæstgiveri 

Et af dagsordenspunkterne på ørådsmøderne for tiden er det udbud af forpagtning af kro/gæstgiveri/købmand, 

som ministeriet er i gang med at udarbejde. Charlotte og Stigs nuværende forpagtningsaftale udløber med 

udgangen af 2021, så forpagtningen skal udbydes, og der skal findes forpagtere fra 2022 og frem, i løbet af 2021.  

Den proces ville vi kort have orienteret om på stormødet, så jeg vil i stedet benytte lejligheden til at orientere jer 

om processen her i nyhedsbrevet: 
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Brian Roth fra ministeriet har opgaven med at udarbejde udbudsmaterialet. Det er planen, at  

udbudsmaterialet skal være klar til foråret 2021, hvorefter det lægges på udbud.dk, som er  

statens udbudskanal. Indtil da samler og indarbejder Brian de input og ønsker, som ministeriet,  

administrationen, de nuværende forpagtere, turismefølgegruppen og øboerne har. 

Som sagt er forpagtningen på som dagsordenspunkt på de kommende ørådsmøder, så det er her, at øens ønsker 

og input samles og videreformidles til ministeriet (Brian Roth). 

Lighuset – nye lejere 

Som I nok ved, igangsatte jeg i sommers en budrunde for at finde de nye lejere af Lighuset, når den nuværende 

lejeperiode og aftale om turistinformation med Butik Lighuset v/Kirsten og Krista udløb med udgangen af 

oktober i år. 

Der kom to bud, og efter at have behandlet buddene og over 2-3 runder bedt om uddybende materialer, kan jeg 

nu afsløre, at de nye lejere af Lighuset er Louise Pescettini og Hans Ole Matthiesen. 

Louise og Hans Ole er i gang med at færdiggøre et forretningskoncept, som jeg selv vil lade dem åbne sløret for, 

men jeg kan oplyse, at der bliver tale om en 5-årig lejeaftale af Lighuset, hvortil der tilkobles 1-årige 

samarbejdsaftaler med Christiansø Administration vedr. turistinformation, kommissionssalg samt 

bookinghåndtering af administrationens korttidslejemål. Turistinformation og kommissionssalg var også en del af 

samarbejdsaftalen med Butik Lighuset, hvorimod det er noget nyt, at vi vil lægge dele af bookinghåndteringen af 

og betjening overnattende gæster i vores korttidslejemål ud til anden side. Den del skal vi have helt på plads 

henover inden jul.  

Jeg har inddraget Christian Bøgelund som souschef og Erik som øborepræsentant i turismefølgegruppen i 

beslutningsprocessen. De har fungeret som de kritiske øjne udefra med hhv. et ledelses- og et 

øbo/turismeperspektiv. 

Tillykke til Hans Ole og Louise med den nye forretning, som vi glæder os til at høre mere om. 

Søren, Lise og Carl 

Nu nærmer det sig, at den nye administratorfamilie skal rykke ind i Hvide Hus.  

Lotte og jeg har pakket vores ting sammen i den forgangne weekend og i morgen sender vi vores flyttelæs til 

Bornholm. Mark går med hjælp fra Christian og Peter på mandag i gang med at gøre Hvide Hus klar til den nye 

familie. 

Når jeg kommer tilbage på tirsdag, rykker jeg ind i Tegnestuen, som bliver mit ”hjem” indtil 15. januar, hvor jeg 

har sidste arbejdsdag. Lotte kommer ”på besøg” i weekenden 11-14. december, så det bliver vores sidste 

weekend sammen på Christiansø – i hvert fald i vores nuværende roller. 

Søren, Lise og Carl kommer med deres flyttelæs onsdag 16. december. De bliver et par dage, og rykker derefter 

til Sønderjylland, hvor de skal holde jul med Sørens familie. De returnerer enten i mellemjulen eller lige efter 

nytår, det er ikke helt afklaret endnu. 

I skal dog ikke blive overraskede over, at I ser Søren, Lise og Carl allerede i morgen fredag. De tager nemlig en 

sviptur med Peter for at lave en hurtig besigtigelse af Hvide Hus. 

Nyt job 

Afslutningsvis kan jeg fortælle, at jeg nu har fået min arbejdsmæssige fremtid på plads. Jeg skal fra 18. januar 

være udviklingskonsulent i Bornholm Regionkommunes team for udvikling under Center for Regional Udvikling, 

IT og Sekretariatsservice. Teamet, som jeg skal være en del af, betjener direktionen og borgmesteren og er 

kommunens maskinrum for de større udviklingsprojekter, som kommunen driver. 

Det er en spændende ny opgave, som jeg glæder mig til at give mig i kast med. Og så er det også rigtigt dejligt at 

have fremtiden på plads i god tid efter vores 4 dejlige år på Christiansø. 

Glædelig julemåned til jer alle! 

 

Jens Peter 
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