
Kom forbi– vi har kaffen klar :)

Mens	disse	linjer	skrives,	er	det	
30	grader	udenfor,	og	familien	
Danmark	er	rykket	9l	stranden	

Danskerne	tør	tro	på	sommeren	
igen,	hedder	det	i	netavisernes	
overskri5er	med	henvisning	6l,	
at	sommerhuse	nu	bliver	solgt	
noget	hur6gere	end	sidste	år.	
Der	er	da	heller	ingen	grund	6l	at	
tage	sydpå	lige	i	øjeblikket,	hvor	
temperaturerne	hos	os	er	
”pænere,”	end	de	er	der.	Ifølge	
Dmi	har	vi	ha5	den	varmeste	maj	
nogensinde	målt	i	Danmark,	og	
oven	i	købet	blev	det	den	

solrigeste	måned,	der	
nogensinde	er	registreret	
herhjemme.	Har	man	mulighed	
for	at	nyde	det,	er	det	jo	
fantas6sk,	men	andre	er	mere	
bekymrede,	fx	landmændene,	
hvis	de	da	ikke	lige	er	
jordbæravlere.	Hvede	og	raps	
klarer	varmen	nogenlunde,	men	
den	er	hård	ved	fx	byg,	og	under	
alle	omstændigheder	er	der	
flere,	der	nu	e5erlyser	vand,	for	
det	begynder	også	at	gå	ud	over	
andre	6ng	så	som	
brandsikkerheden.	Bl.a.	har	der	
været	brand	i	en	plantage	ved	

Billund,	som	det	tog	en	uge	at	
slukke.	Men	med	lidt	omtanke	er	
det	jo	bare	om	at	komme	ud	og	
nyde	vejret,	hvad	enten	varmen	
skyldes	de	truende	
klimaforandringer	eller	ej.	Og	
heldigvis	har	vi	fået	Bollerskovs	
lille	båd	i	vandet,	ligesom	det	
allerede	er	blevet	6l	mange	
badeture	6l	strand	og	sø.	
Sommerferien	i	år	går	6l	Kroa6en	
i	juli	–	vi	glæder	os	6l	at	se,	om	
de	kan	mønstre	lige	så	flot	vejr	
dernede,	som	vi	har	kunnet	her.		

										Nyd	sommeren!

S. 2: Kort nyt, Børnebondegården
S. 3: Tur til Jelling
S. 4: Uldgrise på Bollerskov
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Ny	beboer	på	Bollerskov	
I juni byder vi velkommen til 
en ny beboer her på 
Bollerskov, nemlig 
Christoffer på 13 år. 

Han har boet i lokalområdet, 
så han kender allerede byen 
og området, og vi glæder os 
til at dele vores hverdag og 
program med ham her. 
I vil høre mere i fremtidige 
nyhedsbreve.

Farvel	9l	Niclas	
Niclas	er	fyldt	18	og	skal	nu	
prøve	at	bo	selv.	I	den	
forbindelse	har	han	fået	
plads	i	en	hybel-lejlighed	
under	Horsens	Kommune.		
Han	ser	meget	frem	6l	at	
prøve	at	stå	på	egne	ben,	og	
vi	ønsker	ham	al	mulig	held	
og	lykke	herfra	og	siger	1000	
Tak	for	gode	år	sammen	

Niclas	på	Bornholm’16	

Alle	6dligere	beboere	på	
Bollerskov	er	velkomne	
6lbage	på	besøg	om	som	
deltagere	ved	festlige	
lejligheder,	og	vi	ser	også	
frem	6l	at	se	Niclas	her	
fremover	og	følge	hans	
udvikling

KORT NYT

Naja	er	begyndt	at	arbejde	på	
Børnebondegården,	der	er	en	
gård,	hvor	3.	genera9on	driver	
landbrug	med	jerseykøer.	

Ved	siden	af	dri5en	er	der	lavet	
plads	6l,	at	børn	og	unge,	det	
kan	være	fra	børnehaver	og	
skoler,	kommer	og	besøger	
dyrene.		

Børnebondegården	har	derfor	
mange	forskellige	dyreracer,	der	
er	altså	ikke	kun	køer.	Najas	job	
er	at	passe	kaniner,	marsvin,	
heste,	geder,	høns,	gæs	og	
ænder.	Hun	skal	også	pleje	
pelsdyrene	ved	at	kæle	og	have	
kontakt	med	dem,	så	de	er	
tamme.	Mange	er	dyrene	er	

meget	søde,	og	som	Naja	siger:	
”gedekiddene	har	stjålet	mit	
hjerte.”	

Som	det	hedder	i		
Børnebondegårdens	vision:		

“Det	er	vig6gt	at	også	børn,	som	
vokser	op	i	byen	får	mulighed	for	
at	se	og	opleve	
produk6onsdyrene,	og	få	
kendskab	6l	landbrugets	cyklus.	
De	besøgende	får	en	ak6v	dag	
med	dyrekontakt,	bevægelse	på	
naturlegepladsen,	i	det	
kuperede	terræn	og	i	de	grønne	
labyrinter.”	

Se	mere	på:	
www.børnebondegården.dk

Naja på Børnebondegården

http://www.xn--brnebondegrden-uib80a.dk
http://www.xn--brnebondegrden-uib80a.dk


Bådplads	på	Hjarnø	

Bollerskov	har	i	et	par	år	
ha5	en	båd,	som	vi	som	
regel	har	stående	på	en	
trailer	–	klar	6l	”udrykning,”	
hvis	muligheden	byder	sig	
for	en	heldagstur	6l	
vandet.	Nu	er	det	lykkedes	
os	at	få	en	bådplads	i	
havnen	ved	Hjarnø,	hvor	vi	
jo	allerede	har	en	del	
ak6viteter.	Det	er	en	dejlig	
beliggenhed,	og	som	det	
hedder	i	havnens	
beskrivelse	af	stedet:		

”Hjarnø	Bro	og	Bådehavn	
er	en	hyggelig	lille	havn,	
hvor	der	ånder	fred	og	ro.	
På	havnen	er	der	bad	og	
toilet	i	forbindelse	med	
servicebygningen,	og	I	kan	
sidde	og	grille	ved	
bænkene	langs	broen.		

Vil	I	spise	ude,	er	der	kun	1	
km	6l	Cafe	Den	Gamle	
Smedje,	hvor	børnene	også	
kan	krudtes	af	på	en	
legeplads	tæt	ved.		
Det	er	også	her,	øens	
indkøbsmuligheder	
befinder	sig,	hvor	man	kan	
finde	de	basale	
fornødenheder.”

I	april	tog	vi	en	tur	9l	Kongernes	
Jelling,	som	er	et	museum	og	
oplevelsescenter,	der	er	blevet	
bygget	i	forbindelse	med	
jellingstenene.		

Den	lille	sten	er	den	ældste.	Den	
blev	rejst	af	Gorm	den	Gamle	og	
betegnes	som	Danmarks	
dåbsa]est,	fordi	det	er	her	landet	
nævnes	første	gang.	Den	største	
sten	er	den	yngste,	og	den	er	rejst	
af	Gorms	søn,	Harald	Blåtand,	der	
som	sin	far	var	en	stor	konge.	På	
stenen	fortæller	han	om	sine	
bedri5er,	der	skulle	indbefa]e,	at	
han	vandt	hele	Danmark	og	Norge,	
og	han	gjorde	danskerne	kristne	–	
altså	omvendte	dem	fra	
vikinge6dens	hedenske	tro.		

Oplevelsescentret	er	meget	
moderne	og	imponerende	lavet,	
bl.a.	kan	man	prøve	at	gå	gennem	
en	installa6on,	hvor	man	med	
projektorteknik	går	”op	i	flammer”	
og	bliver	sendt	6l	Valhalla,	som	var	
det,	vikingerne	troede	på.		

Det	var	en	meget	spændende	og	
oplysende	tur,	og	så	kan	det	som	
bonusinfo	bemærkes,	at	der	er	
gra6s	entré	for	børn	og	voksne	i	
Kongernes	Jelling.		

I	modsætning	6l	mere	tradi6onelle	
uds6llinger,	er	der	i	Jelling	rig	
mulighed	for	at	se	og	røre,	og	
drengene	fra	opholdsstedet	fik	
løbet	op	og	rullet	ned	ad	
gravhøjene	adskillige	gange.	

Se	mere	her:	
www.natmus.dk/museer-og-slo]e/
kongernes-jelling/	

Tur til Kongernes Jelling



BESØG OS PÅ WWW.BOLLERSKOV.DK 

E-MAIL: INFO@BOLLERSKOV.DK 

RING PÅ: 75 64 75 08

Næste nyhedsbrev kommer efter  
sommerferien!

En	lørdag	i	maj	havde	vi	projektdag	på	Bollerskov.	
Vores	opgave	var	at	gøre	klar	9l,	at	vi	kunne	have	
grise	omkring	vores	sø.	Så	der	blev	brændt	et	
stort	bål	af	og	jævnet	jord	og	sået	græs,	der	hvor	
grisene	nu	går	og	hygger	sig.	

Det	var	en	dag,	som	de	mange	i	maj,	hvor	vi	havde	
dejligt	vejr,	og	alle	var	klar	på	at	give	den	en	skalle	
for	at	nå	målet.	Så	det	blev	en	produk6v	dag,	og	
man	kunne	se	på	vores	unge	mennesker,	at	de	ikke	
var	bange	for	at	tage	fat,	og	at	de	nyder	at	lave	
opgaver	sammen	med	de	voksne.	
I	løbet	af	dagen	blev	vi	forkælet	godt	af	Lene,	der	
stod	for	maden.	Frokosten	bød	på	hotdogs	med	

smagsprøver	på	
vores	egne	
Hjarnøpølser,	og	6l	
a5en	blev	der	
serveret	lækker	
lammekølle.		

Da	dagen	var	omme,	
kunne	vi	konkludere,	
at	alle	opgaver	var	
nået	og	i	skrivende	
stund,	går	der	fire	
orner	og	hygger	sig	
ved	søen.

Projektdag på Bollerskov

Bæredygtighed i praksis
Vi	har	igennem	et	par	år	haL	grise	på	Hjarnø,	som	
bl.a.	Bertram	har	været	med	9l	at	passe.	Det	skal	
vi	også	blive	ved	med,	men	9l	projektdagen	(se	
ovenfor)	blev	der	lavet	plads	9l	grise	ved	selve	
opholdsstedet.		

De	første	to	har	
allerede	været	
igennem,	og	nu	
har	vi	fået	fire	
små	uldgrise,	der	
ligesom	de	andre	
skal	vokse	op	og	
blive	6l	en	del	af	
den	mad,	vi	
spiser.	Det	er	

selvfølgelig	noget	andet	at	spise	et	dyr,	som	man	
har	gået	og	kigget	på	og	passet,	og	vi	mener,	der	er	
god	livslæring	i,	at	børnene	på	denne	måde	får	et	
realis6sk	billede	af,	hvor	maden	kommer	fra.	

Sammen	med	Brian	står	børnene	for	at	producere	
’Hjarnøpølser,’	som	er	et	alterna6v	6l	de	gængse	
varer	i	køledisken,	Vi	mener,	at	der	i	en	6d,	hvor	
flere	kun	forbinder	mad	med	det,	der	ligger	på	
hylder	i	supermarkeder,	er	brug	for	alterna6ver.	Så	
afstanden	mellem	mennesker	og	råvarer	bliver	
kortere,	og	så	respekten	for	råvaren	–	og	for	vores	
planet	–	kan	styrkes.	

Grisene,	vi	har,	er	ungarske	uldgrise,	Mangalitza,	en	
hårdfør	race,	som	mennesket	har	opdræ]et	helt	
6lbage	6l	bondestenalderen.	De	vokser	op	under	de	
bedst	mulige	be6ngelser,	får	lov	at	rode	i	jorden	og	
vokse	sig	store	i	et	sundt	tempo,	der	giver	den	
bedst	mulige	kødkvalitet.	Sam6dig	får	de	unge	et	
realis6sk	forhold	både	6l	det	arbejde,	der	er	
omkring	pasning	af	dyrehold,	og	6l	den	naturlige	
side	af	livet	med	dyrene	–	at	der	også	kommer	en	
dag,	hvor	dyrene	sendes	6l	slagteriet,	og	der	skal	
fokuseres	på	nye	kuld.	

http://www.bollerskov.dk
mailto:info@bollerskov.dk
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