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Nyhedsbrev november 2021
Kære Christiansø,
Så er det blevet efterår og sæsoner blev afsluttet med maner, hvor flere hundrede glade orienteringsløbere i
uge 43 gæstede øen og deltog i dette års orienteringsløbestævne Høst-open. Godt som arrangementet var
veloverstået og vintersejlplanen var igangsat fik vi igen besøg – denne gang var besøget af den sjældne
Nordamerikanske Eremitdrossel, hvilket betød glade besøg af et stort antal fuglefolk fra ind- og udland.
Det er fantastisk at vores lille ø kan tiltrække så mange glade mennesker og være samlingssted for så mange
forskellige interesser. Det er generelt glade mennesker, der gæster øen og jeg har i løbet af sæsonen fået
rigtig mange glade og positive tilbagemeldinger fra gæsterne, som alle er fascinerede og entusiastiske
omkring deres besøg på øen.
Jeg vil gerne minde om, at administrationskontoret har åbent i kontortiden 10-12 hvor Lene og jeg er klar til
at hjælpe jer. Mit kontor er altid åbent til en snak eller en kop kaffe.
Vinteren kalder
Selvom at vi skal vende os til mildere vejr mærker vi heldigvis stadig at årstiden skifter. Det er meget tydeligt
i denne tid, hvor bladene er ved af falde af træerne godt hjulpet at den seneste tids friske vind.
Temperaturen er faldet og øen skifter farve til grønne og røde nuancer og antallet af besøgende ved
badebroen er nu stærkt begrænset til de erfarne morgenbadere og de seje unge fra skolen, der er hoppet
med på vognen. Årstidens skifte betyder også at vi får nye gæster på øen - hvor de første alke og lomvie er
ankommet til Græsholm.
Corona
Der konstateres desværre en stigning i antallet af smittede og indlagte med Corona i Danmark. Dette
betyder, at vi også på Christiansø skal passe ekstra godt på hinanden ved at være særligt opmærksomme på,
om vi har symptomer på smitte. Har du symptomer eller er du i tvivl er det dagligt muligt at blive podet for
Corona i lægeklinikken, hvor Birgit Karskov frem til d. 17. november gerne tager imod jer.
Vaccination med 3. stik
Der pågår i øjeblikket en dialog med Region Hovedstaden om planlægningen af en vaccinedag på Christiansø,
for de øboere, som er vaccinerede og ønsker 3. stik med vaccinen fra Pfizer. Så snart at planen er udarbejdet
sender jeg en invitation herom hvor man har mulighed for at tilkendegive om man vil deltage i vaccinedagen
på øen.
Inviteres du imidlertid af Sundhedsstyrelsen i din e-boks til vaccination med 3. stik vil jeg opfordre til, at du
tager imod tilbuddet og bliver vaccineret, såfremt at du har mulighed for at komme til Bornholm.
Valg til Ø- rådet på Christiansø
Det er blevet tid til, at vi skal have valg til Ø- rådet og det er nu du har muligheden for at stille op som
kandidat til at præsentere beboerne på Christiansø i Ø- rådet. Alle der er fyldt 18 år og har folkeregister
adresse på Christiansø og Frederiksø kan stille op. Der skal ved valget vælges 2 personer for en 2. årig
periode. Selve opstillingen til valget sker ved henvendelse på kontoret i kontortiden eller du kan sende en
mail til kontor@christiansoe.dk i perioden 11 – 26. november kl. 12.
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Den 26. november kl. 12 offentliggøres det, hvem der er opstillet til valget og det er herefter mulighed for at
brevstemme i perioden fra d. 26. november kl. 12 til den 6. december kl. 12.
Man kan endvidere stemme ved personligt fremmøde på kontoret i perioden 6. december til og med d. 17.
december kl. 12.
Stormøde
Der afholdes Stormøde på Christiansø d. 30. november på Månen kl. 19 hvor Ø- rådet håber på et stort
fremmøde. Det forventes, at vi kommer til at have dagsordens punkter på mødet hvor vi blandt andet skal
drøfte fremdriften på øens store projekter, status på turismestrategien og vi bliver præsenteret til
resultaterne af brugerundersøgelsen, som blev foretaget i sæsonen.
Hvis du har punkter til dagsorden må du meget gerne sende dit forslag til Ø- rådets formand Vibeke Møller
Jensen eller vores næstformand Anne Marie Kofoed inden d. 23. november. Se gerne selvstændigt opslag på
øens tavler.
Sæsonen 2021
Det har været en rigtig god sæson i år med mange glade gæster på øen. Det blev samlet set til 48.442
gæster, der tog med Christiansøfarten (opgjort januar til oktober) hvilket er en stigning på ca. 15 pct. i
forhold til 2020. De mange gæster gavner særligt omsætningen hos øens erhvervsdrivende og hos
Administrationen og er medvirkende til at der kan skabes jobs og liv på øen. Indtægterne fra turisterne
herunder havnepenge, entre i tårnene og udlejning af værelser og hybler er stærkt medvirkende til at
budgettet i Administrationen kan balancere.
Øens gæster haft mulighed for at få en perlerække af gode oplevelser foruden
selve oplevelsen af vores smukke natur og fæstningsværk. Vi har haft mange
arrangementer og kulturarrangementer på øen hvilket har givet en masse liv
og glade dage på øen.
Vi har i år haft en virkelig smuk udstilling i Store Tårn hvor Lars Abrahamsen
har haft sin udstilling ”Må gerne berøres”. Der har ca. været 11.000 gæster i
Tårnene i år som er en stigning på ca. 10 pct. siden sidste år, så der er mange
gæster, der har lagt vejen forbi øens tårne og set Lars Abrahamsens flotte
udstilling. Dertil har vi haft en rigtig flot udstillingsrække i Palivaren hvor både
kunst og håndværk har været udstillet og solgt. Vi har haft rigtig mange
koncerter og arrangementer, som er blevet arrangeret af Støtteforeningen
herunder Ekspressen, Gasbox og Milevidt mv. som alle har haft rigtig flot
tilslutning. Der blev også afholdt er mindeværdigt sommerbal med temaet
”midsommer” hvor der var pyntet rigtig flot op i arealet omkring Månen og
der blev festet med dans og ømusik til den lyse morgen. Endelig har vi haft en
række officielle arrangementer herunder Christiansø Pride som blev meget
velmodtaget med en rigtig stor tilslutning og dertil kirkens 200 års jubilæum,
hvor vi fejrede øens gamle kirke med et rigtig flot arrangement. Der har været
en lang række øvrige arrangementer og fester i sæsonen, som alle har
bidraget til stemningen på øen. For alle de som har engageret sig og givet en
hånd vil jeg gerne sige en stor tak for jeres hjælp.
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Ps. Øen har fået lov at låne kunstværket St. Jawert, som er vist på billedet og som er placeret ved
trappeløbet i hjertet af Store Tårn. Det er rigtig flot af Lars, at han udlåner os dette smukke værk, som passer
så utroligt godt sammen med de øvrige smukke omgivelserne i Store Tårn.
Arbejdet med turismestrategien
Vi har i slutningen af september afsluttet vores brugerundersøgelse af gæsterne på Christiansø.
Brugerundersøgelsen blev foretaget i samarbejde med Center for Regional Turismeforskning (CRT). Det
bliver rigtig spændende at se undersøgelsens resultater og hvad disse kan betyde for vores fremadrettede
arbejde med turisme på Christiansø. Lene Havtorn fra CRT er inviteret til Stormødet for at fortælle om
resultaterne af undersøgelsen.
Efter at vi har modtaget den store donation fra Sportgoodsfonden til genopførelse af udstillingen i Lille Tårn
er arbejdet så småt igangsat, med selve planlægningen af arbejdet. Vi forventer at planerne er udarbejdet i
efteråret og at vi umiddelbart efter igangsætter arbejdet. Vi forventer indledningsvis, at arbejdet udføres i
etaper således at der udføres en del i 2021/2022 inden sæsonstart 2022 og herefter igen i 2022/2023 efter
sæsonen 2022. Det nydekorerede Lille Tårn forventes færdigt omkring sæsonstart i 2023.
Invitation til 5-møde
Da jeg fylder 40 år den 22. november vil det glæde mig at se alle beboere på Christiansø til 5-møde i Hvide
Hus. Arrangementet afholdes på dagen i tidsrummet 16-18. Håber at mange har lyst til at fejre mig på min
runde dag.
De bedste efterårshilsner.
//søren

