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Nyhedsbrev april 2021

Kære Christiansø,
Dette er mit første nyhedsbrev som jeg har glædet mig til at skrive. Jeg forventer at udsende nyhedsbreve
3-4 gange årligt.
Jeg vil gerne minde om, at vi igen fysisk har åbnet administrationskontoret i kontortiden 10-12 hvor Lene
og jeg er klar til at hjælpe jer.
Der er forår på vej
Som ny på øen mærker man virkelig forandringen i naturen, hvor jeg særligt har lagt mærke til at farverne
ændrer sig - hvor grønne og røde nuancer i landskaberne er begyndt i spire frem. Der er dejlig at mærke, at
forår er ved at få overtaget vinterens kulde og at temperaturerne er begyndt at stige selvom vi stadig har
nogle kolde dage. Jeg har ikke selv set dem endnu, men jeg har ladet mig fortælle, at vi har fået de første
edderfugleunger på øen - hvilket er et godt tegn på forår på den smukkeste ø i kongeriget.
Stillingsopslag – nye øboere
Vi har i øjeblikket hele to stillingsopslag i administrationen herunder en heltidsstilling som
Fæstningsmedarbejder (tidligere stenmand) og en deltidsstilling som lærer på skolen. Vi har primært
anvendt sociale medier til at promovere jobopslagene og det ene fælles opslag er blevet set mere end
100.000 gange på Facebook. 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.
Den nye skolelærer vil afløse Ida og Teitur, som stopper på skolen ultimo juni. Jeg ved at Ida bliver på øen i
en periode over sommeren og vil hjælpe til på kroen/gæstgiveriet. Jeg vil gerne sige stor tak for jeres tid på
øen og ønsker jer god vind på jeres videre færd.
Udstilling i Store Tårn
Lars Abrahamsen udstiller i Store Tårn udstillingen med navnet Må gerne berøres. Det er virkelig en flot
udstilling, som primært består af træskulpturer herunder værker med navne som Asse, St. Jawert og
Tordauk. Træskulpturerne akkompagneres af digte af Eske K. Mathiesen, der understøtter værkerne med
en sjov ironisk distance. Jeg kan varmt anbefale at se udstillingen og vil minde om, at alle øboere og
hytteboere kan hente gratis billetter til de To Tårne for sæson 2021 hos administrationen.
Kunst- og Kulturrådet afholder en noget forsinket fernisering (grundet COVID-19) af udstillingen d. 29. maj
kl. 12:30 og øen er inviteret dog med forbehold for gældende restriktioner. Kunst- og Kulturrådet håber at i
har lyst til at deltage til en hyggelig eftermiddag i Store Tårn. Der kommer selvstændig opslag ud herom når
vi nærmer os dagen.
Genåbning
Det er dejligt at vi omsider gradvis kan genåbne øen efter lang tid med restriktioner. Jeg forventer som
tidligere udmeldt at vi i løbet af maj kan åbne endnu mere op herunder Trim, Hønsehuset og for
arrangementer på Månen mv. Det bliver dejligt at kunne komme tilbage til normale tilstande på øen.
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Vaccination
Jeg er glad for at alle øboere over 65 år nu er færdigvaccinerede på øen, og vi derved har vaccineret den
ældste del af øboerne. Det er dog ingen hemmelighed, at jeg er rigtig ærgerligt over, at Astra Zeneca
vaccinen blev pauseret umiddelbart efter, at alle under 65 år var blevet vaccineret på øen. Der udestår en
afklaring omkring alle under 65 år, som skal have 2. stik med forventeligt vaccinen fra Moderna eller Pfizer
Biontech. Jeg er i dialog med Region H om processen for vaccination på øen. Så snart at der er en afklaring
vil i blive informeret herom.
Den kommende sæson
Den kommende sæson står for døren og vi begynder allerede at se flere gæster på øen. Der er endnu ikke
varslet nogen sommerpakke som sidste år, med gratis færgeafgang til besøgende på de danske øer. Det
bliver derfor spændende at se hvor mange gæster, som ligger vejen forbi Christiansø. Jeg forventer, at vi
får rigtig mange besøgende primært som følge af, at COVID-19 stadig afholder danskerne fra at rejse til
udlandet.
Vores lokale guider står klar ved alle afgange, til at tage gæsterne med på tur rundt på øerne og formidle
øens kulturhistorien og natur. Guiderne gør et stort og vigtigt stykke arbejde for øen og skaber en tryg
ramme og en god stemning for gæsternes besøg på øen. Vi skal alle huske at gæsterne måske er på øen for
første gang og ikke nødvendigvis er bekendt med øens regler. Vi skal derfor alle huske at tage godt imod
vores gæster og støtte guidernes arbejde.
Som et forebyggende tiltag vedrørende COVID-19 vil jeg gerne bede alle om at give plads ved ankomsterne
af Ertholm og Peter. Vores erfaringer fra tidligere år er, at mange samles på havnen for at tage imod og
tage afsked med gæster. For at undgå smitte skal vi alle huske at holde afstand og give plads, hvorfor jeg vil
indskærpe at man holder afstand og giver plads til af- og påstigning og at vi samtidig giver havnefogeden
mulighed for at varetage sine opgaver.
Arbejdet med turismestrategien
Arbejdet med øens turismestrategi er i fuld gang og der er nyligt afhold møde i turismefølgegruppen som
præsenterer øens erhverv, øboere, turismekoordinator og administrationen. På næste Ørådsmøde d. 11.
maj aflægger der status på turismestrategien for Ørådet. Der arbejdes herefter videre med strategien i
følgegruppen, hvor vi har brug for jeres hjælp til at komme med indspark og ideer til de kommende
indsatser i turismestrategien, som vi i følgegruppen arbejder videre med i juni måned. Der vil komme et
opslag op herom - men får du en god ide så skriv den endelig ned så den kan komme med i overvejelserne.
Et af de tiltag som blev sat i bero i 2020 var en brugerundersøgelse af gæsterne på Christiansø, som skulle
foretages af Center for Regional Turismeforskning (CRT). Denne aktivitet igangsætte i denne sæson hvilket
betyder at der blandt andet vil blive udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse dels med besvarelser
foretaget på Ertholm og dels ved uddybende interview på øen. Undersøgelsen forventes igangsat i
perioden maj-juli. Det bliver rigtig spændende at se undersøgelsens resultater og hvad disse kan betyde for
vores fremadrettede arbejde på øen med turismestrategien.
Omadressering af aviser – hytteboerne
De hytteboere, der omadresserer avisen til Christiansø skal huske at stile adressen til deres hytte med
angivelse af nummer eller navn. Dette vil lette arbejdet med omdeling af aviser for øens avisbude.
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Sejlads
Afslutningsvis skal vi huske at fartbegrænsningen på 3 knob i havnen og 12 knob i havet omkring os skal
overholdes, samt at alle skal vise hensyn overfor mennesker og dyr. Dertil skal vi huske at det er lovpligtigt
som minimum at medbringe en redningsvest i sit sejlfartøj hvilket gælder alle sejlfartøjer inkl. joller,
kajakker, paddleboards mv.
De bedste forårshilsner og ønsket om en god bededagsferie.
//søren

