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Sommer på Østagergård, juni 2019 
 

Kære Alle.  

 

Nu er det blevet sommer og sommerferien står lige for døren.  

Sommertid er også eksamenstid. Vi har haft en enkel elev til eksamen i folkeskolens afgangsprøve i 

dansk og eleven har bestået med glans. Til næste skoleår bliver der et lille skolehold, der har fået 

nyt mod på skolelivet og skal til at dyrke traktormatematik og landbrugsdansk. 

Vi skal også huske at nævne og lykønske den håndfulde unge, der har erhvervet traktorkørekort. 

Når nu at det er første gang i livet man er til prøve (i færdselsteori og traktorkørsel på vej) bliver 

man meget nervøs og endnu mere stolt, når prøven er bestået. 

Kørekort fylder i det hele taget meget. Adskillige har taget kørekort til bil og flere har egen bil. Vi 

har derfor udvidet parkeringspladsen så der er plads til alle elev-bilerne. Så der er mulighed for at 

sparke dæk. 

 

    

Vi ønsker tillykke: 

Vi ønsker tillykke med flot gennemført STU til: 

Daniel, Nikolaj, Sandra, Christine, Mikkel, Mark og Tobias. 
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Vi ønsker tillykke med truck-kort til: 

5 elever har sammen med medarbejder Kent været på kursus i 

Gaffeltruck certifikatkursus B på RTS i maj/juni og alle bestod.   

Det er Mikkel, Daniel, Nicklas, Rune og Casper.   

 

 

Vi ønsker tillykke med førstehjælpsbevis til:   

Patrick, Mads, Tobias og Richard.  

 

Landbrug: 

Selv om vi er midt i sommeren er vi ved at forberede os på 

vinteren. Vi er netop nu ved at høste græsensilage til 

kørernes vinterfoder. Det foregår næsten i drift med sene 

arbejdsdage, hvor alle hænder er i sving, for der er brug for 

dem. Specielt afdækning af ensilagen bunken kræver, 

hænder – mange hænder. Det blev sen 

aften, inden vi var færdige. Det var godt at 

pizzamanden ikke havde udsolgt.  

 

 

Bierne er flittige og den første honning er slynget. 
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Mølleri: 

Gårdens mølleri har haft et travlt forår og sommer. Butikker i 

København og omegn er begyndt at vise interesse og vi er 

glade for at udvide vores kundekreds. Det er nu muligt at købe 

vores mel i nedenstående butikker.  

Dette betyder at vores elever i mølleriet har meget at se til 

med at formale vores korn og pakke vores mel. Mølleriet har 

udvidet med nye maskiner – en sigte og en sten udskiller som 

letter hverdagen for de travle møllere. 

Mølleriet holder ferie lukket i ugerne 29 og 30. God sommer. 

Sjælland: 

Dagli’ Brugsen Jystrup, Dagli’ Brugsen Lejre, Irma, Roskilde, Quinoa Helsekost Roskilde, SuperBrugsen 

Roskilde, SuperBrugsen Hvalsø, Kvickly Hyrdehøj Roskilde, Hjemme Hos Julie (Foodtruck, Torsdag på 

Havnen i Roskilde), Skotte og Stentoft Cafe i Sorø, Cafe Intro Sorø, Butik Pilti Tappernøje, Kaffekælderen 

Køge. 

København: 

Aamanns smørebrød Takeaway og Restaurante, Irma Godthåbsvej Frederiksberg, SuperBrugsen Finsensvej 

Frederiksberg, Irma Gammelkongevej Frederiksberg, Omegn og Venner Torvehallerne København N,  

SuperBrugsen Christianshavns Torv, Irma Søborg. 

 

Hest:   

Forår og sommer er den bedste tid på hestelinjen, 

vejret er dejligt at ride i, hestene har kort pels, så det 

er let at holde dem rene. Der er kommet lidt flere 

med på ride-holdene. Mandag er der nu et hold 

landbrugsdrenge der kommer og rider. Et par piger 

er kommet til på hele hestedage, så hestene bruges 

og bliver holdt i gang. Det er godt, for så er der ikke 

for meget ”fis og ballade” i dem, når de går med 

ryttere der ikke er så trænede eller ryttere hvor 

hestene bruges til at øve balance på. En anden måde 

at holde det gode temperament ved lige på, er at de 

indimellem får lov at deltage i jagter i weekenden, 

lige nu er det med ansatte på Østagergård, men kommer der elever der kan og vil deltage, er muligheden 

der, under en jagt får hestene lov at give den fuld gas, alt krudt bliver brændt af, det har de godt af 

indimellem. 



 

4 
 

Andre sommer opgaver på hestelinjen er, at holde foldene rene, fjerne hestepære, så vi undgår orm, tjekke 

hegn og flytte hegn rundt, pudse saddeltøj m.m.  En opgave der er kommet til i år er,  at sætte 2 nyindkøbte 

bokse op, Tarzan skal have den ene og så bliver der plads til en ny hest.  

Sommeren er dejlig på ride-linjen. 

Gartneri: 

Foråret er den travleste tid på hele året i gartneriet, alle planter 

der skal bruges, skal sås og derefter prikles om til større potter 

med en næringsrig jord, vi arbejder lidt under pres, specielt 

vores tomater skal være klar og have den rigtige størrelse til 

vores åbne hus arrangement der i år lå tidligt i maj, lige der hvor 

de fleste gerne vil plante drivhuset til og vi kom i mål. Da dagen 

kom, kunne vi fylde hele drivhuset med flotte tomatplanter, 

mange krydderurter, sommerblomster der godt nok alle var 

grønne endnu, men der hen over sommeren vil give en 

farvepalet uden lige. 

Når åbent hus er ovre, skal alle vores egne bede plantes til, 

vinen beskæres, ny stiklinger sætter, lugning ude begynder og 

sådan går det hele i ring. 

Men gartneriet er meget mere, vi høster rabarber til køkkenet der laver dem om til skønne kager og 

deserter, og de store blade bruger vi selv til at støbe fuglebade over, i år havde vi besøg af et par 

kommende elever der var med, da de først skal males færdig 

til efteråret når de er hærdet godt igennem, var det helt 

perfekt. 

Med foråret kommer også en opgave nogle elever ser frem 

til, græsklipningen, i starten kan de næsten ikke stoppe, 

maskinerne spinder det hele er skønt, der er det også en god 

tid efter sommerferien, men derefter falder entusiasmen lidt 

og de begynder at glæde sig til at maskinerne snart skal på 

stald hvor de skal skilles, smøres og serviceres. 

Lige inden ferien melder sig er vores geder taget på 

sommerophold hos Andelslandsbyen Nyvang, hønsene kørt 

til Ravnshøjgård. Ræven havde taget 2 så resten blev sendt i 

sikkerhed og efter sommerferien skal et nyt projekt omkring 

høns i gang. Roen er ved at melde sig, alt vokser stille og 

roligt, nu kan vi bare glæde os til ferien og til at komme 

tilbage igen.  
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Køkken: 

Køkkenet er godt bemandet, vi har rigtig gode ansatte i alle 

afdelinger, både i det grønne, det varme og opvasken. 

Vi ordner ugentlig ca 100 kg grøntsager, så der bliver 

skrællet, revnet, snittet derudaf. 

Vi har i marts været på messe i Lokomotiv Værkstedet, hvor 

Madværkstedet var arrangør. Vi fik set og smagt en masse 

og flere vandt både kaffe, 

kaffebrygger og poserne var 

fyldt med prøver. Vi hilste på 

Henrik fra 

mikropølsemageriet, hvor Mikkel er i praktik.  

Til Gallafesten havde vi travlt med maden, som sædvanlig. I år var temaet 

”Badehotellet” så derfor var menuen: Forret: mimose æg med røget laks, 

Hovedret: gammeldags oksesteg med det hele. Og til dessert Fløderand med 

frugter. Det var et hit.  

 

I april til Køernes befrielses dag på Herslev havde køkkenet 

travlt med at bage pølsebrød 450 stk. (det var ikke en gang 

nok) mm til hottere på pladsen. 

Og så er det allerede sommerferie tid, vi har travlt med 

sommerrengøring og oprydning i køkkenet og torsdag er det 

sommerfest, fredag den allersidste dag laver vi pizza til alle.  

 

 

Bageri: 

Vores dygtige elever i bageriet 

har bagt rigtig mange kiks og 

knækbrød, til der blev lukket 

køer ud i Herslev, til 

Livstilsmessen på Ledreborg og 

til Roskilde dyrskue. Noget nyt 

er at vi også er begyndt at bage 

cookies. Derudover bages der 

brød, rugbrød hver uge i skole 

tiden. 
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Friluftsliv: 

Friluftsholdet har nydt foråret og set naturen forandre sig. Vi 

har været på vandreture i skovene omkring Østagergård og 

Ravnshøjgård og bygget kvashegn omkring gårdens shelter. 

Vi har øvet båltænding, madlavning over bål, snittet og savet 

brænde.  

Året sluttede af med en 

shelter tur til Avnstrup 

hvor alle 3 friluftshold deltog. Vejret var fantastisk og 

udover en lang vandretur i skoven, blev der badet i 

skovsøen, bagt kanelsnegle, og lavet mad over bål. 

Naturen blev udforsket med natur memory hvor elever 

skulle huske forskellige planter og finde dem i området 

omkring lejrpladsen. 
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Fritid: 

Østagergårds fodboldhold spillede kamp 

forleden. Det var en dejlig oplevelse for 

vores fodboldspillere. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder fra Ravnshøj: 

Der skiftes fra 

vinterdæk til 

sommerdæk på bussen 

fra Ravnshøjgård. 

Merete er meget 

omhyggelig med at 

passe bilerne på 

Ravnshøjgård. 

Plæneklipperne skal 

serviceres og vedligeholdes og andre maskiner skal repareres. 

Der er altid nok at lave på Ravnshøjgård for vores flittige 

elever. 

Årets koloni var en stor succes, hvor hele 25 elever deltog. Den 

første dag var vejret fantastisk og alle nød de smukke 

omgivelser omkring kolonien. Der blev spillet boldt og badet 

selv om vandet stadig var koldt. Et stort sandslot blev også 

bygget. Tirsdag oplevede vi skybrud og måtte blive inden døre 

med spil og hygge. Om eftermiddagen to en flok elever til Vestsjællands Centeret for at ose og shoppe lidt.  
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Onsdag var store tur dag. Alle drog til Næstved hvor 

vi spiste en lækker frokost i hyggelige omgivelser på 

den gamle kaserne. Herefter gik en gruppe til 

Næstved egns musserum hvor der ventede en 

spændende rundvisning. Vi fik en masse 

spændende historier fra lokalområdet der både 

omhandlede heksejagt, rigmænd og bønder. En 

anden gruppe gik på opdagelse på Næstved 

automobil musserum. Her fandtes alverdens gamle 

biler og andre køretøjer.  

 

Torsdag var sidste dag på kolonien hvor 

formiddagen gik med at få pakket sammen. Herefter 

sluttede en gruppe ugen af med en gåtur og frokost 

ved det smukke Gavnø slot. Slottet blev udforsket og 

haven med smukke blomster blev nydt i det skønne 

vejr. En anden gruppe havde valgt at slutte ugen af 

med Sjællandsfestival. Og sikke en fest. Der blev 

danset og sunget hele dagen, som kulminerede da 

Infernal gik på som de sidste. Det var lige før scenen hoppede af alle de glade gæster der hoppede og sang 

med.  
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Personale: 

Tina Rossiak er stoppet i bo-delen i Jystrup. Vi ønsker Tina held og lykke fremover i hendes nye job. 

 

Kalender:  

August 

 Mandag d. 12/8: første dag efter sommerferien møder alle elever på Østagergård kl. 8.00 og på 

Ravnshøjgård kl. 8.30. 

 
 

September 

 Fredag d. 20/9: Jubilæum – Østagergård fylder 30 år 

 

 

Oktober 

 12/10 til 20/10: EFTERÅRSFERIE. 

 Mandag d. 21/10: Første dag efter ferie. 

 

 
 

 

Hilsen 

Personalet på Østagergård, Bofællesskabet i Jystrup, 

Ravnshøjgård og Skovlygården. 


