
Kig ind til en kop kaffe :)

Vi kigger os over skulderen 
efter vinteren, der aldrig rigtig 
kom. I hvert fald ikke, hvis 
man måler i antallet af 
snemænd. Til gengæld spirer 
alting nu frem, og vi kan 
mærke, at sommeren dermed 
er lige om hjørnet. 

Der gror ikke mos på rullende 
sten, sagde en klog person 
engang. På samme måde når 
opholdsstedet heller ikke at “gro 
til,” for det er vi for meget i 

bevægelse til. Læs med her i 
nyhedsbrevet om nye børn, ny 
voksen, nye dyr og alle de planer, 
vi har for sommeren, som står for 
døren - herunder en fuldstændig 
renovering af 1.-salen.  

Læg allerede nu den næste 
familie-camp i kalenderen (husk 
badetøjet), hvor I selvfølgelig 
også kan se frem til vores 
hjemmeproducerede bøffer på 
grillen. 
 

For en gangs skyld sløjfede vi 
skiferien i år. Det var for at spare 
op til en sommerrejse, hvor vi til 
afveksling skal flyve sydpå. Læs 
også meget mere om den tur her i 
nyhedsbrevet.  

Næste hilsen herfra kommer på 
den anden side af sommeren, så 
vi vil her på kanten til den 
varme(re) tid ønske jer alle en 
dejlig sommer! 
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Velkommen	)l	Carlos	
Vi	har	fået	en	ny	hund	i	
huset,	Carlos,	som	er	en	
Engelsk	Se9er.	Han	er	meget	
imødekommende…	og	blød.	

Hurra!	
Vi	har	holdt	fødselsdag	for	
Ina	(7),	Noa	(11)	og	Jason	
(11).	Tillykke	Gl	alle	tre.		

Familie	Camp	
Vi	gentager	igen	i	år	
succesen	med	en	forældre-
weekend.	Det	bliver	fra	
fredag	den	2.	august	Gl	
søndag	den	4.	august.	Vi	vil	
ikke	afsløre	alt	for	meget	
om,	hvad	der	skal	foregå	i	
weekenden,	men	vi	vil	da	
sige,	at	alle	skal	huske	
badetøj	;)	Søndag	hygger	vi	
os	sammen,	inden	vi	siger	
farvel	og	på	gensyn	for	
denne	gang.	

Kød	på	vej	
Opholdsstedets	jord-Gl-bord-
koncept	betyder,	at	vi	med	
jævne	mellemrum	sender	
nogle	dyr	Gl	slagtning.	Vi	har	
senest	slagtet	en	gris	og	
lavet	spegepølser	og	
luTtørret	skinke,	ligesom	der	
er	kød	på	vej	fra	det	skotske	
højlandskvæg.	

KORT NYT

Mit	navn	er	Malene,	jeg	er	27	år	
og	bor	i	Århus	sammen	med	
min	kæreste	Anders.	

Jeg	er	glad	for	naturens	mange	
muligheder	og	er	alGd	frisk	på	
en	omgang	bålmad.	Men	jeg	kan	
som	regel	lokkes	Gl	det	meste	og	
er	aldrig	bleg	for	at	udfordre	mig	
selv	og	mine	evner.		

Jeg	tror	på,	at	gensidig	respekt	
og	dialog	er	nøgleord	for	at	opnå	
et	Gllidsfuldt	bånd	hinanden	
imellem.		

Det	gælder	selvfølgelig	både	
privat	og	i	mit	arbejdsliv.

Velkommen til Malene - ny voksen

Vi	har	været	en	tur	på	Moesgård	
Museum	igen	–	det	er	al)d	
spændende,	hvad	de	finder	på	
deroppe.	Senest	har	der	været	en	
stor	uds)lling	om	’Djenghis	Khan.’		

Vi	er	ikke	de	eneste,	der	sæ9er	pris	
på	at	komme	en	tur	på	Gl	
Moesgaard,	for	museet	har	lige	fået	
3	Michelin-stjerner.	Ikke	for	sin	
ellers	glimrende	café,	

men	for	sin	kvalitet	som	
turista9rakGon.		

Den	store	udsGlling	om	Djenghis	
Khan	var	kun	midlerGdig,	så	vi	var	
glade	for	at	nå	at	få	den	med.	
Derudover	var	vi	nede	at	se	
Grauballemanden,	og	så	var	vi	
selvfølgelig	en	tur	oppe	på	taget	for	
at	nyde	udsigten	ud	over	skovene	
og	Ka9egat.

Fin udflugt til Moesgaard



Velkommen	Mads	og	Ina	
Vi	har	fået	glæden	af	at	
kunne	Glbyde	to	nye	børn	
et	hjem	på	Bollerskov.	
Søskendeparret	Mads	og	
Ina	er	8	og	7	år.	

Det	er	to	glade	og	meget	
imødekommende	børn,	der	
er	faldet	godt	ind	på	
opholdsstedet	og	går	godt	i	
spænd	med	de	andre	børn.	

De	kan	godt	lide	at	lege	
ude	på	trampolinen	og	
være	med	Gl	fodbold	på	
mulGbanen	sammen	med	
vi	andre.		

De	skal	gå	i	skole	på	
Højvangskolen,	som	vi	har	
mange	års	godt	
samarbejde	med.		

I	år	får	opholdsstedets	børn	og	
unge	muligheden	for	at	komme	på	
en	sommerrejse	lidt	ud	over	det	
sædvanlige.		

Vi	har	nemlig	sparet	vinterrejsen,	
for	at	vi	kunne	tage	af	sted	i	to	uger	
Gl	et	varmt	sted	med	azurblåt	vand	
og	hvide	sandstrande.	En	del	af	
vores	unge	har	aldrig	prøvet	at	
flyve	eller	fx	været	ved	
Middelhavet,	og	derfor	faldt	valget	
på	Malta.		

Vi	har	lejet	tre	små	feriehuse	hos	
Mellieha	Holiday	Centre.	Der	er	
pool,	minigolf,	fodboldbane,	
tennisbane	og	så	selvfølgelig	havet,	
som	ligger	centret	ligger	lige	ud	Gl.		

Der	bliver	med	andre	ord	masser	at	
lave	og	hygge	sig	med.	Vi	har	også	
planlagt	små	ture	ud	i	nærområdet	
for	at	opleve	Maltas	kultur	og	
besøge	seværdigheder.	Vi	håber	på	
en	utrolig	spændende	men	også	
afslappende	ferie	med	vores	børn	
og	unge.	

Sommerrejse til Malta i år

1.sal bliver renoveret

Til	maj	starter	renoveringen	af	1.-
salen	på	Bollerskov.	Det	er	et	
længe	ventet	projekt,	da	
værelserne	ikke	har	været	
renoveret	siden	opholdsstedets	
opstart	for	21	år	siden.	 
 
Hele	projektet	kommer	Gl	at	vare	
to	måneder,	og	i	mellemGden	har	vi	
lejet	en	beboelsesvogn,	hvor	de	
unge	fly9er	ind	i.	Beboelsesvognen	
er	med	alle	moderne	
bekvemmeligheder	og	indeholder	
tre	værelser,	bad	og	toilet	og	en	
lille	hyggelig	stue	med	eget	TV.	Den	
kommer	Gl	at	stå,	så	man	kan	gå	
direkte	ind	i	huset.	Stueetagen	
forbliver	som	den	er	nu,	så	den	vil	

vi	kunne	bruge,	som	vi	plejer	under	
hele	byggeriet.	

Det	bliver	en	total	renovering,	så	
vægge,	loTer	og	gulve	starter	med	
at	blive	revet	ned	og	taget	op,	så	
det	kun	er	det	rå	skelet,	der	er	
Glbage.	DereTer	bliver	alt	lavet	fra	
nyt.		
Det	bliver	med	trægulve	over	det	
hele	og	nye	og	mere	moderne	
værelser.	Der	bliver	højere	Gl	loTet	
og	gulvet	bliver	lydisoleret,	så	det	
ikke	kan	høres	i	hele	huset,	når	
man	lister	rundt.	Værelserne	skulle	
gerne	være	indflytningsklare	i	
slutningen	af	juli,	og	vi	glæder	os	Gl	
at	vise	dem	frem.



BESØG OS PÅ WWW.BOLLERSKOV.DK 

E-MAIL: INFO@BOLLERSKOV.DK 

RING PÅ: 75 64 75 08

Næste nyhedsbrev kommer til 
sommer!

Vi	har	i	et	par	år	haR	to	skotske	højlandstyre	)l	at	
gå	på	vores	mark	og	skov.	De	blev	så	store	i	løbet	
af	vinteren,	at	de	nu	er	blevet	slagtet		

Det	har	hele	Gden	været	vores	filosofi,	at	vi	holder	
dyr	for	at	bruge	kødet.	Det	er	der	nemlig	meget	
læring	i	for	de	unge	på	stedet,	som	har	været	med	
Gl	at	passe	dem	i	den	Gd,	vi	har	haT	dem.	

I	skrivende	stund	hænger	højlandskvæget	Gl	
modning	ved	slagteren,	og	snart	er	der	lækkert	kød	
Gl	hele	sommeren.	Vi	går	nu	lidt	i	tænkeboks	over,	

hvad	vores	næste	dyrehold	skal	være.	Vi	overvejer	
at	holde	får	i	stedet,	men	det	er	først	Gl	eTeråret,	at	
der	kommer	nye	dyr,	så	vi	har	et	stykke	Gd	endnu	Gl	
at	gennemtænke	næste	projekt.	Derudover	har	
opholdsstedet	også	andel	i	et	dyrehold	på	Hjarnø,	
hvor	de	skiTes	Gl	at	komme	og	hjælpe	med	
pasningen.		

De	fleste	forældre	har	været	på	besøg	derovre	i	
forbindelse	med	forældredage,	og	vi	vil	selvfølgelig	
også	skrive	jævnligt	om	det	projekt	i	
nyhedsbrevene.

Dyrehold med læring – og næring
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