Nyhedsbrev juli 2021
Kære Christiansø,
Her kommer årets 2. nyhedsbrev som jeg har glædet mig til at skrive.
Det er blevet sommer
Det er blevet sommer og øens farver har ændret sig markant fra grønne til gule nuancer efter at solen har
fået lov at indtage øen. Det er dejligt at varmen endelig har fået overtaget fra de noget kolde måneder i april
og maj. Det er godt at vi er tæt på vandet, så vi kan køle os ned med en dukkert, hvis temperaturen bliver for
høj. Vi ser allerede mange gæster komme til øen, hvilket vidner om at vi forhåbentligt får en rigtig god sæson
med mange gæster.
Gratis billetter på Christiansøfarten
Regeringen har igen i år besluttet at udmønte en sommerpakke, som tilgodeser turismen i Danmark.
Sommerpakken betyder for Christiansø, at der igen i år udbydes gratis billetter på Christiansøfarten over
sommeren i perioden 9. juli til 7. august. For vores gæster på øen betyder dette, at billetten skal købes og
betales på Christiansøfartens hjemmeside og efter sejladsen tilbagebetales det indbetalte beløb på det
anvendte betalingskort.
Øboere skal blot gøre som normalt og reservere en billet. Der vil ikke blive opkrævet betaling ombord. Hvis
man oplever udsolgte afgange online skal man blot kontakte Christiansøfarten, så sørger de for plads på
båden. Dette skal naturligvis foregå i god tid og gerne senest dagen inden afgang.
Corona
Jeg er rigtig glad for, at vi nu endelig kan sige at Christiansø er færdigvaccineret mod COVID19. Alle på øen,
der har ønsket at blive vaccineret mod Covid19 har fået deres sidste stik. Lars Buch har ydet en stor indsats
med koordineringen af de mange vaccinestik og koordinationen med Region H. Jeg håber at alle oplever at
vaccinationen giver tryghed i forhold til forebyggelse af coronasmitte på Christiansø og særligt nu, hvor
sæsonen med mange gæster på øen for alvor sættes i gang.
Baller på Månen
Mange har set frem til at restriktionerne mod corona ville blive lempet, således at vi kan genoptage øens
gode tradition med bal på Månen. Det er desværre således, at de nuværende restriktioner kræver et
arealkrav på 4 m2 pr. person ved stående arrangementer indendørs, hvorfor det endnu ikke giver mening at
arrangere bal på Månen. Det vil dog være muligt at afholde bal udendørs på kajen eller foran Månen. Det
første udendørs bal bliver afholdt i anledning af besøget af Georg Stage lørdag d. 3. juli.
Budrunde på Teltpladsen
De nuværende forpagtere af teltpladsen Claus og Laura flytter fra øen i efteråret. Det betyder, at
forpagtningen af teltpladsen i perioden 2022-2026 sættes i budrunde med start 1. januar 2022. Hvis man
ønsker at ansøge skal der sendes en motiveret ansøgning til administrator@christiansoe.dk. Der skal i
ansøgningen redegøres for, hvordan man vil understøtte arbejdet med turismestrategien på Christiansø. Jeg
håber at der kommer mange ansøgere i budrunden og jeg vil opfordre alle interesserede i at ansøge.
Budrunden offentliggøres snarest.
Brugerundersøgelse over sommeren
Der bliver over sommeren foretaget en spørgeskemaundersøgelse på Christiansø, som bliver understøttet af
Center for Regional Turisme (CRT). Spørgeskemaundersøgelsen er blevet behandlet af øens
Turismefølgegruppe og Ø- rådet. Spørgeskemaundersøgelsen går i sin enkelthed ud på, at vi spørger vores

gæster om en række forskellige spørgsmål. Spørgsmålene skal være med til at afdække gæsternes profil,
ophold og indtryk. Vi spørger blandt andet gæsterne om deres alder, bopæl, opholdslængde,
attraktionsbesøg, indkøb og hvad der interesserer dem mest. Vi inviterer også til at give os et par gode råd
og overvejelser, som vi kan lærer noget af.
Gæsterne på øen vil modtage en invitation til at deltage i undersøgelsen på en flyer/seddel når de fx spiser
på kroen, henter deres nøgle til et lejemål i Sirenehuset, er på en guidet tur mv. På flyeren er der en QRkode, hvor man kan tilgå spørgeskemaet, ved at tage et billede af koden med sin smartphone. Alternativt
kan spørgeskemaet hentes i papirformat i Butik sirenehuset, Kiosken, Købmanden, Christiansøfarten mv.
Spørgeskemaet kører både online og i en papirformat helt ind til sidst på året, og tanken er at man kan
udfylde skemaet i en ledig stund. Som supplement til spørgeskemaerne kommer CRT i løbet af sæsonen til
øen og gennemfører uddybende interviews med gæster i hytter, bådene, på Kroen, teltpladsen og ved
båden. Alt sammen for at få så megen input til undersøgelsen som muligt.
Sidst på året, når vi forhåbentlig har mange besvarelser præsenteres resultaterne i en rapport, som vil blive
behandlet i Ø-rådet.
Velkommen og farvel
Det er med stor glæde at jeg kan fortælle, at vi får nye øboere til øen i sensommeren. Vi har i Christiansø
Administration ansat en ny skolelærer og en fæstningsmedarbejder, hvilket vi er rigtig glade for kunne
lykkes. Nedenfor præsenteres kort de nye familier.
Dertil har jeg besluttet at tilbyde vores turismekoordinator Hans Ole Mathiesen at blive fast øbo. Hans Ole
og Kirsten vil fremadrettet være med til at præge det levende samfund på Christiansø hele året, hvilket de
glæder sig meget til. Der er endnu ikke taget stilling til hvilket lejemål Hans Ole og Kirsten tilbydes.
Det er desværre også blevet tid til at vi tager afsked med Laura og Claus og børnene Bertram, Victor og Liva.
Derudover tager vi ligeledes afsked med Ida og Teitur. Der skal lyde en stor tak for Jeres store indsats på
Christiansø – i vil alle blive savnet.
Stefan, Signe, Thea og Gry (vores nye skolelærer)
Stefan er uddannet Skolelærer og underviser inden for naturvidenskab, historie mv. og er gift med Signe, der
er uddannet håndværker. Sammen har de Thea på 10 år og Gry på 7 år. Familien er vilde med natur og kan
lide at give en hånd og et smil. Familien flytter til Christiansø i slutningen af juli og flytter ind i lejlighed nr.
14.
Det vil være muligt at møde familien i denne weekend, hvor de gæster øen. De skal bo på skolen - så sig hej
og hils på dem - hvis du møder dem på din vej.
Kasper og Mette (Vores nye fæstningsmedarbejder)
Kasper er uddannet skov- og naturtekniker og jordbrugsteknolog og har senest arbejdet med grøn vækst på
Frederiksborg Slot. Kasper er gift med Malene, der senest har arbejdet som digitaliseringskonsulent hos
Københavns kommune. Sammen har de datteren Victoria på 1,5 år og en lille ny på vej. Familien elsker
naturen på alle dens faconer og er forelsket i tanken om at falde i søvn til lyden af havet. Familiens flytning
til øen afhænger af den forestående fødsel i september, men vi forventer familien på øen i
september/oktober. Familien flytter ind i lejlighed nr. 33.
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en rigtig god sommer.
Hilsen Søren

