
Kom forbi og få en kop kaffe :)

Efteråret er over os, og vi kan 
tænke tilbage på en rekord-
sommer, som DMI 
efterfølgende har kåret som 
den varmeste i mands minde.  

Tørken fik en ende i august, da 
der endelig faldt mere normale 
mængder regn, men landets 
landbrug har mærket 
konsekvenserne og har blandt 
andet haft svært ved at skaffe 
foder nok pga. det ringe 
høstudbytte. Her på Bollerskov 

og på Hjarnø har opholdsstedets 
uldgrise og højlandskvæg klaret 
varmen i fin stil. Men tørken 
maner til eftertanke, og selv om 
forskerne ikke kan sige, at den 
direkte skyldes klima-
forandringerne, så er de enige 
om, at varigheden og intensiteten 
af sådan en tørke forøges af det 
forandrede klima.  

Vi håber, at politikerne er klar til 
at tage hænderne op af lommen, 
og i mellemtiden må vi andre 

gøre alle de små ting, vi kan, i 
det daglige for at skåne miljøet.  

En af de ting, der virkelig rykker, 
er at mindske madspild. Derfor 
er vi begyndt at få økologiske 
måltidskasser fra Aarstiderne, 
som er afstemt med antal 
personer i huset. Eventuelle 
rester bruger vi til dyrene, så 
mindst muligt går til spilde.  

Se	evt.	mere	om	Aars-derne	på		
www.aars-derne.com

S. 2: Kort nyt og Middelalderfest
S. 3: Tur til Kroatien og OL
S. 4: Togt med Scirocco
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Ny	hjemmeside	
Lad	din	vej	falde	forbi	det	
nye	www.bollerskov.dk,	som	
lige	har	fået	en	stor	
overhaling	af	Kenneth.		

Hjemmesiden	har	både	fået	
nyt	design	og	er	opdateret	
med	informa-on,	nye	tekster	
og	billeder.	

Farvel	0l	Mikael	og	Casper	
I	løbet	af	sommeren	har	vi	
sagt	farvel	-l	både	Mikael	og	
Casper.		

Mikael	er	flyFet	hjem	-l	sin	
mor,	der	bor	i	Vejle,	og	
Casper	er	flyFet	i	et	
bofællesskab	på	Sjælland	i	
nærheden	af	sin	familie.		

Vi	har	holdt	en	fin	afsked	
med	dem	begge,	men	her	i	
nyhedsbrevet	vil	vi	også	
benyFe	lejligheden	-l	at	sige	
tak	for	nu.	Det	var	en	
fornøjelse	at	få	lov	at	være	
med	på	en	stor	del	af	rejsen	

Både	Mikael	og	Casper	er	
allerede	savnet,	og	vi	
fornemmer	heldigvis,	at	de	
også	vil	tænke	-lbage	med	
glæde	på	årene	her	på	
Bollerskov	og	på	alle	
kammeraterne	og	de	gode,	
fælles	oplevelser.	

KORT NYT

I	august	havde	Bollerskov	for	
første	gang	en	bod	0l	
Middelalderfes0valen	i	Horsens		

Vi	havde	taget	en	ordentlig	
omgang	hjemmeproducerede	
pølser	med,	som	vi	grillede	og	
solgte	-l	de	sultne	
fes-valgæster.		

Det	vakte	stor	glæde,	at	vi	havde	
tre	små	uldgrise	med,	som	gik	i	
en	indhegning,	hvor	folk	kunne	
snakke	med	dem.	De	blev	passet	
og	plejet	af	Noa	og	Christoffer	på	
skiO.		

Drengene	gav	også	en	hånd	
med,	når	der	skulle	varmes	brød	

-l	pølserne	eller	fyldes	op	med	
sennep	og	ketchup.	Vi	var	alle	
klædt	ud	i	middelalderdragter	og	
levede	os	så	godt	ind	i	rollerne,	
som	vi	kunne.		

Det	var	en	sjov	og	travl	
weekend,	som	vi	helt	sikkert	vil	
prøve	igen	næste	år.	

Det	var	24.	gang,	at	Horsens	slog	
dørene	op	-l	Europæisk	
Middelalder	Fes-val,	og	der	var	
markedsfolk,	riddere,	
håndværkere,	spillemænd,	
gøglere	og	alskens	godTolk,	som	
ved	fælles	hjælp	skabte	en	
medrivende	og	helt	speciel	
middelalderfest.

Opholdsstedet på Middelalderfestival



OL	2018	
Tradi-onen	tro	var	vi	-l	OL	
den	første	weekend	i	
september.	Arrangementet	
strækker	sig	over	to	dage	
med	over	60	discipliner,	så	
der	var	noget	for	enhver	
smag.	Det	hele	startede	
med	en	stor	indmarch,	og	
så	var	det	ellers	i	gang	med	
at	dyrke	alskens	former	for	
sport.		

Der	blev	gået	-l	stålet	og	
dystet	på	forbilledlig	vis,	
med	en	god	holdånd	og	
fairplay.	Da	første	dag	var	
omme,	var	alle	træFe,	og	vi	
brugte	aOenen	med	hygge,	
i	hyFer	vi	havde	lejet	på	en	
nærliggende	campingplads.	
Dagen	eOer	var	det	i	gang	
igen,	før	kunne	drage	
hjemad,	træFe	og	godt	
fyldt	op	med	pokaler	om	
halsen	og	ømme	muskler.

Det	var	ellers	ikke	varme,	vi	
manglede	herhjemme,	men	denne	
sommer	valgte	vi	at	tage	en	uge	0l	
Kroa0en	for	at	give	børnene	en	
oplevelse	af	azurblåt	vand	og	en	
anden	kultur.	Enkelte	af	børnene	
havde	været	der	før,	men	for	de	
fleste	var	det	en	ny	oplevelse.		

Vi	brugte	meget	-d	ved	stranden	
for	at	køle	af,	da	det	var	utroligt	
varmt.	Flere	af	børnene	fik	prøvet	
at	snorkle	for	første	gang	og	blev	
fak-sk	utroligt	gode	-l	det.		

Vi	fandt	mange	forskellige	-ng	på	
bunden	af	havet.	Ting,	som	folk	
havde	tabt,	og	døde	søpindsvin	og	
floFe	muslingeskaller.	Der	blev	
også	brugt	meget	-d	ved	poolen	på	
campingpladsen,	hvor	børnene	
fandt	andre	legekammerater	og	
spillede	bold	og	legede	
selvopfundne	lege.	

Vi	var	på	en	tur	-l	den	nærliggende	
by	Pula	for	at	se	et	over	2000	år	
gammelt,	romersk	Colosseum.	Det	

var	ret	imponerende.	DereOer	gik	
vi	en	tur	igennem	byen,	hvor	vi	
shoppede	og	kiggede	på	de	floFe	
bygninger	og	bådene,	der	lå	i	
havnen.		

Der	blev	hur-gt	lavet	et	aOenritual,	
hvor	der	blev	spillet	’vandbold.’	Det	
gik	ud	på	at	vælte	en	stor	flaske	
fyldt	med	vand.	Der	var	enten	en	
eller	to	på	hvert	hold,	og	man	
skulle	enten	sparke,	kaste	eller	
trille	bolden,	så	den	ramte	
modstanderens	flaske,	så	den	
væltede.	Når	-lstrækkeligt	vand	var	
røget	ud,	var	det	det	hold	med	
mest	vand	-lbage,	der	vandt.		

Vi	spiste	i	øvrigt	absurd	meget	
vandmelon…	Brian	og	Kenneth	
havde	fundet	en	vandmelon	på	20	
kg.,	som	vi	først	skulle	forsøge	at	
gæFe	vægten	på,	før	vi	måFe	gå	i	
gang	med	at	spise	den.		

Vandmelon	var	en	helt	perfekt	
spise	i	varmen!	

Sommerrejse til Kroatien



BESØG OS PÅ WWW.BOLLERSKOV.DK 

E-MAIL: INFO@BOLLERSKOV.DK 

RING PÅ: 75 64 75 08

Næste nyhedsbrev kommer til vinter!

I	sommerferien	var	vi	på	tre	dages	fantas0sk	togt	
med	det	store	sejlskib	Scirocco	

Vi	saFe	kursen	fra	Juelsminde	mod	Samsø,	hvor	
Kolby	Kås	havn	var	vores	mål.	Der	var	næsten	ingen	
vind	den	dag,	men	et	dejligt	solskinsvejr,	så	da	vi	
havde	sejlet	en	-mes	-d,	startede	vi	med	at	fiske	
eOer	makreller.	Det	varede	ikke	mange	minuFer,	før	
den	første	råbte	bid	og	hev	to-tre	makreller	op.	Det	

gav	blod	på	tanden,	og	alle	
skulle	nu	fange	en	makrel.	
Det	varede	ikke	længe,	før	
alle	havde	bid,	og	
frokosten	var	sikret	med	
friskstegte	makreller.	

Vi	sejlede	videre	og	ankom	-l	Kolby	kås	sidst	på	
eOermiddagen.	Undervejs	var	der	en	række	
opgaver,	som	alle	skulle	løse.	Det	var	f.eks.	at	stå	-l	
rors,	binde	knob	og	s-k,	sæFe	sejl	op	og	lære,	hvad	
de	forskellige	

mari-me	udtryk	er	ombord.		

I	Kolby	Kås	havn	lå	vikingeskibet	Havhingsten,	som	
viste	sig	skulle	blive	vores	følgesvend	-l	vores	næste	
des-na-on	Kerteminde	på	Fyn,	som	vi	saFe	kursen	
eOer	næste	dag.	Det	var	blæst	godt	op,	og	vi	skød	
en	god	fart.	Vi	nåede	Kerteminde	hen	ad	
eOermiddagen,	der	var	fyldt	godt	op	i	den	hyggelige	
havn,	så	vi	brugte	lidt	-d	på	at	finde	en	plads.		

EOermiddagen	gik	med	hygge	på	havnen,	og	om	
aOenen	gik	vi	en	tur	rundt	i	byen	og	fandt	et	
hyggeligt	sted	at	spise.	Vores	sidste	dag	på	turen	gik	
-lbage	-l	Juelsminde.	Det	var	en	frisk	tur	hjemad,	
og	vi	ankom	sidst	på	eOermiddagen.		

Vi	snakkede	om,	at	det	føltes	som	om,	vi	havde	
været	af	sted	i	flere	uger.	Godt	træFe,	blev	vi	
hentet	af	Lene,	der	ventede	på	os	på	havnen.	

På togt med sejlskibet Scirocco
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