
Selv om der ikke i skrivende stund er meget sommer over Danmark skal I alligevel have denne 

sommerhilsen. Vi skal jo ikke glemme at det er regnvejr der gør at vi har så smukt et land. Dog håber vi 

meget på at vejret vil vise sig fra en bedre side når vi i aften fejrer Sct. Hans. 

Fra kl. 18 byder vi på midsommerbuffet til pris 275 kr. 

Kl. 21 er der båltale og bål på en tømmerflåde på søen. 

Derefter inviterer vi på kaffebord med 3 slags brød til 85 kr. 

Der er stadig ledige pladser men husk bordbestillling! 

Der er hele tiden noget nyt at opleve på Borbjerg Mølle kro. I foråret anlagde vi vores Barfods- og sansesti. 

Ved at færdes på denne sti kan man skærpe andre sanser end brug af øjet. Her er der mulighed for at give 

fødderne, som normalt er indespærrede i sko en stor del af dagen, en anderledes oplevelse. Stien er 

inddelt i flere små stier med forskelligt underlag gennem bl.a. mudder, sand, kogler, lama-caca og 

strandskaller, hvilket styrker muskler og gir gang i blodomløbet – det er sundt og dejligt. Ikke mindst børn 

har allerede haft masser af sjove oplevelser på stien. 

Næste projekt bliver vores Bush-camp som vil blive placeret i Bush-området ved Bomaen i tørvemosen. I 

denne vil der være mulighed for op til 5 personer at overnatte. Når projektet blive klar til brug, vil vi 

informere om dette på hjemmesiden. 

Også i år tilbyder vi 10 turs kort til golfbanen ( pris 650kr./450kr.) for hhv. seniorer og juniorer. Der er 

også mulighed for at få træning efter aftale. 

Vore "Søndag på Møllen" arrrangementer er populære som aldrig før, flere søndage må vi melde udsolgt, 

da alle pladser forlængst er forudbestilt. 

Husk også vort gode tilbud om ”Bo og Spis” til samme pris, som også er populært for bedsteforældre med 

børnebørn. Vi har udvidet vores dyrehold med 4 moskus ænder, som meget hurtigt viste sig at befinde sig 

godt på møllen. En af dem er i gang med at udruge et kuld ællinger. 

I uge 26 afholdes årets Motorcykel-højskole-uge. Hele kroen er fyldt op med 45 motorcykel-entusiaster, og 

ugen byder på foredrag, udflugter, whisky smagning og ægte biker hygge. Om tirsdagen (28/6) har vi 

desuden vores motorcykel- og flytræf, som finder sted hver den sidste tirsdag i sommermånederne. 3 af 

foredragene i motorcykel-ugen er åbne for øvrige interesserede. Dette og meget mere er der information 

om på vores hjemmeside www.borbjergmill.dk 

Når MC højskoleugen er slut, tager jeg en tur på MC, hvor jeg kører op langs vestkysten i USA, via 

Vancouver Island samt British Columbia og flyver hjem fra Anchorage i Alaska. Hvis I er intesserede i at 

følge mig, kan I søge på Facebook ”North to Alaska – Esther Jensen” og taste ”bliv medlem af gruppen”. 
Ha´ en god sommer og bedste hilsener fra Esther, Borbjerg Mølle Kro  
 

Med venlig hilsen  

 

Esther Jensen 

http://www.borbjergmill.dk/


 

  

 
 


