
 
 

 

 

Nyhedsbrev  

April 2022 

Kære Christiansø,  

 

Selvom temperaturerne stadig er i den lave ende og vind og blæs ikke vil slippe øen er det blevet forår. 

Ertholm havde sin første tur til øen d. 10. april og edderfuglene har livlig aktivitet i havnen og på øerne. Jeg 

optalte i weekenden hele 23 hunner, der ligger på rede på Frederiksø. Nu mangler vi blot at få varmen til 

øen, så vi rigtig kan mærke foråret og ikke mindst sommerens komme. 

Valg på Christiansø 

Der skal afholdes folkeafstemning på Christiansø d. 1. juni 2022. Vi skal stemme om, hvorvidt Danmark skal 

beholde eller afskaffe forsvarsforbeholdet i de dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker 

forsvarsområdet. Der er følgende vigtige datoer i forhold til folkeafstemningen på Christiansø. 

- Den ordinære folkeafstemning afholdes på Månen d. 1. juni (kl. 08 – 20) 

 

- Der kan brevstemmes fra onsdag d. 20. april til 28. april (hverdage kl. 09-16) 

 

- Det vil være mulighed for at brevstemme i eget hjem hvis man ikke har mulighed for at komme til 

valgstedet. 

Dykkere i havnen 

Der ved at komme skub i havneprojektet, som indebærer renovering og genopretning af havn- og 

molefaciliteterne på øen. Indledningsvis skal der foretages en dykkerundersøgelse af havnen, hvor dykkere 

rengør havnevægge og efterfølgende filmes disse med en undervandsdrone. Målet er at få kortlagt 

havnefaciliteten og dennes tilstand til brug for udarbejdelsen af udbudsmateriale til projektet. Der forventes 

dykkere i havnen i ugerne 16-17 og eventuelt i uge 18 afhængigt af vejrforholdene. 

Den kommende sæson 
Den kommende sæson står for døren og vi begynder allerede at se flere gæster på øen. Min forventning er, 
at der i denne sæson ikke kommer en sommerpakke, som vi har set udmøntet ved gratis billetter med 
Christiansøfarten de tidligere sæsoner under Corona. Forventningen er dog stadig, at vi vil få besøg af rigtig 
mange glade gæster på øen, og at vi skal forvente det samme antal gæster som sidste år.  
 
Øens guider står igen i år klar ved alle afgange, til at tage gæsterne med på tur rundt på øerne og formidle 

øens særegne kulturhistorien og natur. Guiderne gør et stort og vigtigt stykke arbejde for øen og skaber en 

tryg ramme og en god stemning for gæster. Vi skal alle huske at gæsterne måske er på øen for første gang og 

ikke nødvendigvis kender øens regler. Vi skal tage godt imod vores gæster og støtte guidernes arbejde. 

Udstillingen i Store Tårn 

Det er i år kunstner Henrik Plenge Jakobsen, der udstiller i Store Tårn. Henrik Plenge er inspireret af urhavet 

og østersøregionen i hans udstilling Ultramarine som præsenterer en udstilling med flotte installationer 

akkompagneret af lyd og billede. Jeg vil anbefale alle at se udstillingen hvor man tager udgangspunkt i 

tekstuniverset på de store plakater i udstillingen, hvor udstillingens afsæt beskrives.  



 
 

Øboere og hytteboere kan gratis hente billetter til de to tårne for sæson 2022 på kontoret i 

administrationen. 

Dødsfald 

Som alle ved gik Rasmus Anker Nielsen (Ras) bort d. 1. april. 

Rasmus havde i en længere sygdomsperiode opholdt sig på Bornholm hvor han primært har været indlagt på 

hospitalet i Rønne. 

 

Der afholdes bisættelse for Ras i kirken lørdag d. 16. april kl. 11:45 

Hans lysende øjne og store smil vil blive savnet på Christiansø - ære være hans minde. 

Nye øboere og flytning 

Øens har fået ny købmand, da Jette har takket ja til at blive i stillingen hos Stig og Charlotte. Der skal lyde et 

stort tillykke til Jette med den nye stilling som købmand på Christiansø. Jette glæder sig meget til fast at 

flytte til Christiansø og lære os alle bedre at kende. Jette har midlertidig fået tilbudt at bo i nr. 32 

Peter og Elisabeth flyttet lejlighed og er flyttet fra nr. 32 til nr. 22. 

Flytningen muliggør blandt andet, at Kroen kan anvende de 4 loftrum over nr. 32 til indkvartering af 

personale i sæsonen. Loftrummene er ideelle til indkvartering, da der på loftet forefindes toiletfaciliteter.   

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. 

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. 

Med ønsket om en god sæson. 

Søren Thiim Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


