Smukke Thundersky OX araber, som kom fra en dyreværnssag i foråret 2016
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Redaktørens indlæg

Små historier

Så blev det et år siden, I sidst har hørt
fra os. Så der er godt med stof i dette
nummer.

Elvis fejrede sin 7 års fødselsdag med stil

Vi har fået nyt reklamebureau, Camilla Jacobs – design & communication
- som både har lavet vores nye hjemmeside og medlemsblad. Så det er lidt
anderledes og alligevel ligner det meget det gamle. Det er et dyrt blad at
få produceret, men vi synes også, det
er vigtigt at få mange af budskaberne
ud i en papirudgave. Det er ikke det
samme at læse bladet på skærmen.
Dette blad indeholder mange artikler
med gode råd og vejledninger, forskellen på æsler og heste, telepati med
dyr vinder større og større indpas
hos mange mennesker. Vi bringer
derfor en artikel med et lille udsnit
af selve kommunikationen, som I kan
læse. Der er selvfølgelig også lidt
dyreværnssager og små historier fra
internatet.
Vi bringer også vores mening om Lov
om Hold af Heste, om de paragraffer,
som vi går mest op i, at der blev gjort
noget ved, særligt at heste aldrig
burde have lov til at stå alene og så
foldtid, som burde være et must for
alle hesteejer. Giv hesten frihed til at
være hest med andre heste. Den vil
gøre alt for dig, så hjælp den til også
at være hest.
Rigtig god læselyst og en glædelig jul
til dig og din familie.

Bedste hilsener
Janne Junker
Redaktør

True love

Selv om man er flyttet hjemmefra, betyder det ikke,
at man er glemt. Elvis tidligere ejer, Kathrine Kaad,
sendte Elvis en fødselsdagskage og hilsen.

Hope, Happy og Verdi holder stadig sammen som en
lille familie. Om aftenen, når Hope kommer i boks,
går Verdi og Happy op i rundbueløsdriften. Verdi tager sig godt af Happy og beskytter ham mod de andre

Når Elvis’s tidligere ejer, Kathrine, kommer på besøg
engang imellem, lyser Elvis op. Han bliver bare så
glad. Han skynder sig at vise Kathrine, at han ikke har
glemt deres små tricks. Han bliver så stolt over, at
Kathrine kommer, at jeg er sikker på, han praler lidt
overfor de andre ponyer bagefter.
Jeg kan kun gentage, at det er så vigtigt, når hesten
eller ponyen flytter hjemmefra, at de ikke føler sig
glemt. De elsker at få besøg af deres tidligere ejere.
De var engang den vigtigste person i deres liv.

Fynsk support
Hvis du bor på Fyn og gerne vil støtte nyt Hesteliv,
skal du vælge FynskSupportEl. Energi Fyn giver 2
øre pr. kWh du bruger til
nyt Hesteliv, hvis du har
valgt os.
Du bliver ”sponsor”- men
uden at skulle have penge
op af lommen - Energi Fyn
betaler!
Se mere på
www.energifyn.dk
eller scan QR-koden

heste. Og det er tydeligt at se, at Happy holder sig
ved Verdis side.
I februar måned 2016 blev Verdi dog halt og måtte
stå i boks nogle dage. Vi stillede ham ved siden af
Hope, så han stod mellem hende og privathesten Duc.
Men Verdi brød sig bestemt ikke om at stå ved siden
af den lækre traver og hoppede op og ned af væggen
mod Duc med ørerne tilbage og tænderne blottet.
Nu stod Verdi i boks for at give hans ben lidt ro, så
det blev besluttet, at man hellere måtte bytte om
på Hope og Verdi. Så Verdi kom ind i Hopes boks, og
Hope kom ind i Verdis boks og hilste pænt på Duc.
Straks lød der en bekymret brummen fra Verdi, som
om han ville sige: Kan du bedre lide Duc ? Elsker du
slet ikke mig mere. Hope vendte sig straks og gik hen
til Verdi, hvor hun trykkede sin mule mod hans, som
ville hun sige: Skat, du er jo den eneste ene. Og der
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blev Hope stående og nussede med Verdi i lang tid
uden at skele til Ducs side.
Det må man da kalde True love.
Om at blive hesteejer for første gang
En af vores adoptanter og følger på Facebook var så
glad for at have adopteret NH April, at hun skrev på
vores væg:
”Så blev jeg i en alder af 69 år endelig hesteejer, det
har været mit største ønske, siden jeg var en meget
lille pige, jeg har i dag adopteret April, bedre sent
end aldrig.”
Ja, bedre sent end aldrig og så er det jo en win win
situation for begge parter ;) Den første hest er altid
noget særligt, så stort tillykke herfra.

ikke kigget tilbage til Honey siden. Baloo er en meget
trofast kavaler og følger Naja overalt. Naja har helt
opgivet sine gamle venner, Viola og Cille.

Eugine ville bare ikke forlade æslerne for at gå på
græs, og Uffe ville ikke forlade Eugine. Det kan godt
være lidt besværligt engang imellem, men også lidt
sødt.

Naja og Baloo går synkront sammen, hvor end de er.
Da Naja er meget social, har det også smittet af på
Baloo. De er et meget sødt og kønt par sammen.

Vi måtte give os og sende alle æslerne på græs, og så
var alle glade ….
Uffe var et stort madhoved. Han havde ikke så mange
tænder tilbage, så for at han kunne holde hulden, fik
han specialmad 3 gange om dagen, der var opblødt,
så han bedre kunne fordøje det.

Uffe, Eugine og æslerne
Selv om vi desværre har måttet sige farvel til både
Uffe og Eugine her i efteråret 2016, så vil vi alligevel
fortælle lidt om disse 2 vidunderlige fjordheste og
deres æsler.

Æslerne i egen bolig

Vi har ofte skrevet om Eugines kærlighed til æslerne
og endnu engang kommer der en lille fortælling om
dem. Denne gang er Uffe dog blandet ind i historien.

Naja og Baloo
Da Baloo ankom til nyt Hesteliv for 2 år siden faldt
hans øjne på Honey og blev smaskforelsket i hende.
Til trods for at Honey var noget højere og allerede
havde en bejler i Spirit, tog han kampen op og med
tiden blev de 3 ponyer en lykkelig treenighed.

Sådan så Uffe ud, man han lige havde fået frokost,
der var opblødt!
huld. Men æslerne derimod havde ikke så godt af for
meget græs, da de hurtigt ville blive for tykke. Så æslerne måtte blive på jordfolden og i gangsystemerne
en stor del af dagen.

Men i januar måned ankom lille Naja. Det varede ikke
længe, før man så Baloo ved Najas side, og han har

Efter at æslernes mor, fjordhesten Eugine, ikke er der
til at passe på æslerne mere, har vi, for at beskytte
dem, lukket dem ind i deres eget hus og lille fold for
natten. Det er de meget begejstrede for – måske også
fordi de får lidt af det ekstra gode wrap. Man skal
bare kalde på dem, så kommer de straks i gåsegang,
og kommer vi lidt for sent ud, begynder de at skryde
efter dyrepasser Tanja, så hun kan lukke dem ind i
deres eget domæne. Næste morgen bliver de lukket
sammen med alle ponyerne igen.
De nyder rigtig meget at få deres egen bolig i ro og
fred. Her kommer der ikke nogen af ponyerne og
jager dem ud.

Josephine, Uffe, Eugine og Harry
Uffe var en ældre charmerende herre på 32 år, der
i takt med at han havde taget på i vægt også tror,
han er blevet yngre. Så ung at han en dag svansede
omkring og troede, han var en lækker hingst på 5 år.
Han prøvede først at charmere de 2 nye ponyer, Ydun
og April, men blev enig med sig selv om, at Eugine
var nok den rette til at kaste sin kærlighed på. Så Uffe
fulgte Eugine overalt, hvor hun end befandt sig.
Eugine var på den anden side mere optaget af, om
hendes elskede æsler havde det godt og nægtede at
bevæge sig for langt væk fra dem. Det var kun lige
ved spisetid, at hun forlod dem for en kort bemærkning.
Både Uffe og Eugine havde godt af at komme på så
meget græs som muligt af hensyn til deres alder og
4
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Nye heste til internatet
Vi har siden sidst selvfølgelig fået nye heste på internatet. Læs mere om disse heste på vores hjemmeside
under adoptionsheste.
De nye heste er: Rachel, Stjerne, Harry, Cocio, April,
Kato, Ayai, Naja, Cille, Thundersky, Shafira, Ydun, Maybe, Olivia, Napoleon, Viola og Falco.

el

Rach

Vi har også fået nogle af travhestene, fra dyreværnssagen i 2012, tilbage. De startede i akutte plejefamilier, men nu er det kommet til nyt Hesteliv. Det er
Mille og hendes føl Sputnik, Medina og hendes føl
Sunshine, Moonie og hendes føl
Athene, Lyn, Dancer og Malthe.
Vi håber, vi kan finde rigtig gode hjem til dem alle.
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Heste, der har fået en ny familie
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Gatsby – er en dejlig travhest som nu nyder livet
sammen med en af vores
andre travheste Kalif i Kirke Hyllinge på Sjælland.

Odin – blev overdraget
til os efter han var blevet
reddet fra en dyreværnssag. Stille og rolige Odin
nyder nu sit nye hjem i en
mindre flok heste.

Napoleon – er en gammel
Connemare, der kom fra
en dyreværnssag. Skønne
Napoleon har fået nyt
hjem på Sjælland, hvor
han har fået charmet sig
ind til at blive midtpunktet.

Baby – kom til nyt Hesteliv
sammen med Odin, der
havde passet på Baby
siden hun var føl. Baby
hedder nu Alanyai og bor
nu på Sjælland og nyder
sit nye liv. Læs også om
Baby andet sted i bladet.

Viola – er den sødeste lille
pony, der kommer fra en
dyreværnssag. Viola nyder
nu livet med en anden
pony der ligner hende
rigtig meget. Hun går ind i
huset, hvor de bor.

Soon – kom fra samme
sag som Napoleon. Hun
var så heldig at en ny familie meldte sig med det
samme, og hun nyder nu
sit nye liv i trygge omgivelser på Sjælland.

Falco – er en smuk Fellpony,
der ikke kunne klare rideskolelivet længere. Rideskolen valgte at overdrage ham
til nyt Hesteliv, der fandt et
nyt hjem til ham sammen
med en stor hoppe, der er
faldet pladask for ham.

Trine – var en sød og
charmerende pony, med
sin egne meninger. Hun
havde været mange år
på nyt Hesteliv, da hun i
foråret 2016 fandt sig en
ny familie.

Vagabonden – kommer
fra en dyreværnssag, hvor
han var døden nær af
sult. Super kloge Vagabond har fået et nyt hjem
i april 2016.

Pegasus – er en sjov lille
miniature pony, som har
fået et nyt hjem samme
sted hvor NH Thomas bor.
Thomas flyttede dertil i
2012 og de 2 har fundet
rytmen sammen. selv om
Thomas er en ældre pony
og Pegasus en ung legepony.

Bjørn og Emma – kommer
fra en dyreværnssag på
Fuur tilbage i 2009. De var
meget bange for mennesker, men er blevet 2 dejlige og kælne ponyer. De
har fået ny familie samme
sted, da de er meget knyttet til hinanden.

Pocahontas er flyttet til en
sød familie på Sjælland,
hvor hun skal gå og hygge
sig.

Chanel – er en smuk og
sensitiv araber-hoppe.
Hun har fået et nyt hjem
sammen med en rød
vallak. De er meget
glade for hende.

Joe Joe – en utrolig sød
pony, som tidligere har
været stævnepony, og han
nyder nu livet sammen med
en vallak på Fyn.

Lille Lyn og Freja er også flyttet hjemmefra. De er kommet til Sydfyn sammen og
hygger sig med Malene, som
har været på Nyt Hesteliv og
havde adopteret dem.

Don Amigo og Valentino
er flyttet til samme familie,
hvor de nu hygger sig med
familiens andre heste på
Sjælland.

STØT – STØT – STØT
Vi har brug for al den støtte, som du kan give os. Der er flere måder at hjælpe på:
Bliv medlem for kr. 300 og hele husstanden kr. 500
Adopter en hest for kr. 250 pr. måned
Adopter en pony for børn kr. 125 pr. måned (0-12 år)
Doner et månedligt beløb fra kr. 50 pr. måned
Doner et engangsbeløb valgfrit
Bliv firmasponsor fra kr. 5.000 pr. år
Hver en krone hjælper vores dyr – alt går til internatet og dyrene.
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In memoriam

Nyt fra internatet

Hver en hest, der kommer til nyt Hesteliv, får en stor
betydning for os alle sammen. Vi lærer dem godt at
kende, og hver en sjæl har sin helt egen personlighed. Det har derfor også stor betydning for os, når vi
skal tage afsked med vores heste. Det gør vi meget
ud af.
Når hestene p.g.a. uhelbredelig sygdom eller alderdom ikke er her længere, mindes vi dem på vores

Frederik

hjemmeside under ”In memoriam”. Så selv om hestene
er borte – ude af syn – bliver de ikke glemt.
Der nu gået næsten 1 år siden sidste medlemsblad,
og vi har mistet en del af vores dejlige heste. Det er
Røde Lukas, Frederik, Sabina, Uffe, Eugine, Elise,
Toddy, Rachel, Havanna, Baloo og Trine.
Læs mere om disse skønne heste og ponyer på
www.nyt-hesteliv.dk

Trine

Eugine

Baloo

Tanja Ulriksen
Vores dyrepasserelev gennem nu 4 år er blevet færdiguddannet dyrepasser med heste som speciale. Tanja
kom i mesterlære den 1. november 2012 og fik sin
eksamen den 1. juli 2016.
Tanja fortsætter som dyrepasser på nyt Hesteliv,
hvilket vi er rigtig glade
for. Tanja har et godt
overblik over alle hestene og kender dem alle
sammen med hver deres
udfordringer. Tanja har
det daglige ansvar for
staldarbejdet, fodring,
hestepleje, dyrlægegennemgang og smeden, så
hun er godt rustet til alle
de opgaver, der nu engang kommer med så mange
heste på et internat.
Vores nye stald

Uffe

Havanna
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Rachel

Sabina

Toddy

Elise

Vi har længe ønsket os en stald mere, da der var
og er et stort pres på dyreværnssager. Vi fik lov til
at nedtage en lade i forbindelse med lukning af en
rideskole i Tistrup i Jylland. Det var rigtig dejligt, men
når man skal genbruge materialerne, så kunne vi kun
genbruge pladerne til væggene og jernpælene. Vi var
nødt til at købe nyt tag, nyt fundament og gulv samt
nye bokse m.m. Det koster desværre rigtig mange
penge, og vi har nu igennem de sidste 2 år skrabet

midler sammen, så det nu er lykkedes, at vi kan få
stalden færdigbygget.
Med stor hjælp af midler fra Petworld Hjælper, Inge
og Asker Larsens Fond og Qato Fonden kan vi nu få
det hele færdigt. Bestyrelsesmedlem Tom Pothlitz
har lagt rigtig mange mandetimer i projektet og har
bygget og bygget og bygget igennem de 2 år i meget
af sin sparsomme fritid.

Livreddere in memoriam
Desværre er 2 af vores meget dygtige livreddere døde
alt for tidligt.
Ulla Brøndbjerg Pedersen var en utrolig dygtig pige
med masser af mod på livet og var ikke bange for at
konfrontere hesteejeren med påbud om forbedringer.
Ulla reagerede prompte og rykkede hurtigt ud på vores
dyreværnssager. Hun kørte mange kilometer og gjorde
et fantastisk arbejde. Vi mangler Ulla i Nordjylland og
savner hende rigtig meget. Hendes død kom som et
chok for os alle. Det var meget pludseligt.
Bettina Bauer Hansen arbejdede sammen med Helle
Poulsen på Fyn som regionsledere. De startede begge
to som livreddere og var altid klar til at rykke ud. De
overtog efter 1 års tid hvervet som regionsledere og
skulle nu koordinere sagerne og også rykke ud, hvis de
ikke kunne få fat i en livredder. Bettina blev desværre
ramt af kræft og det gik meget hurtigt. Bettinas sidste
ønske var, at hendes heste kom til nyt Hesteliv. Det har
vi imødekommet. Det er Maybe og Olivia.

Æret være deres minde!

Røde Lukas
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Sommerferie
Lidt stemningsbilleder fra hestenes sommerferie 2016 på den store fold bag ved vores ejendom – en skøn 6 ha
fold med masser af græs og kuperet terræn. Det er et utroligt flot syn, når 30-40 heste galopperer rundt. Alle
hestene udviser stor glæde og begejstring på de store vidder. Når så hestene har spist al græsset efter ca. 1
måneds tid, så er de mindst lige så begejstrede over at komme hjem igen.
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Skoven

10 års jubilæum

Vores lille skov med stier benytter hestene jævnligt – især ponyerne. Her er et lille udpluk fra skoven.
De nyder rigtig meget at gå en tur derned.

Det var en stor dag for foreningen nyt Hesteliv, da vi kunne fejre 10 års jubilæum. De 10 år er fløjet af sted.
Vi fejrede dagen med mange små events og foredrag og selvfølgelig fortællinger om nyt Hesteliv gennem de
10 år. Og der er sket rigtig meget. Fra det første år, hvor vi havde 10 heste på internatet til de knapt 100 heste,
som er på internatet i dag. Der blev fortalt løbende gennem dagen, om de forskellige heste, dyreværnssager og
plejefamilier. Hvert år blev præsenteret med en hest eller pony, som kom ind på internatet det år, og som stadig er her. Dagen blev rundet af med viden om æsler. Vores dyrepasser Tanja Ulriksen fortalte om forskellen på
heste og æsler. Du kan finde lidt af den viden inde i bladet. Gennem de 10 år har vi hjulpet 250 heste tilbage
til et godt hesteliv fra dyreværnssager og hestemarkeder. Vi håber, at vi fortsat vil kunne hjælpe rigtig mange
heste i årene fremover.
Det var en dejlig og hyggelig dag.

14
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Dyreværnssager
Dyreværnssag Bjerringbro (Jylland)

måned tidligere, så de havde taget på i vægt.

Vi fik en anmeldelse i marts måned, hvor der skulle gå
bl.a. 11 heste i møg og urin, i alt for små bokse, hvor
brædder m.m. stak ud og hestene kunne komme til
skade. De stod mørkt og kom ikke ud. Grise gik rundt
i mørke i deres eget urin. Det var meget uhumsk. Det
var ikke en bolig for hverken mennesker eller dyr. Vi

Politiet havde arrangeret en dyrlæge til at komme og
indfange nogle af hestene. Det var en dyrlæge, som
brugte bedøvelsespile, men det gjorde også, at dyrene
blev angste og stressede over hele situationen. Det
havde vi desværre ikke indflydelse på. Efter 4 meget
lange timer havde vi endelig fået fat i de heste, som
ejeren havde udpeget, vi måtte tage med.

2 araberhopper

politianmeldte straks sagen, og først 2 mdr. senere
begyndte der at ske noget. Det er OX-arabere, der hen
over vinteren har været meget tynde og manglet foder
og smed. Inde i stalden var der overhovedet ikke plads
til så mange heste. Ejeren
fik pålagt, at de skulle reducere i deres dyrehold.
Efter vores opfattelse
burde ejeren overhovedet
ikke have lov til at have
nogen former for dyr. Det
er under al kritik, så nemt
det er at holde dyr på denne frygtelige måde. Politiet
kontaktede os og spurgte,
om vi kunne tage et par
heste. Det kunne vi.
Afhentning af hestene – Sharifa og Thundersky
Der gik 7 hopper på en flere hektar stor mark, og ingen
af dem ville indfanges. Det viste sig også, at næsten
alle hopperne var drægtige, en var nedkommet med et
lille hingste føl, kun et par dage gammelt, en anden var
så højdrægtig at hun sikkert ville fole en af de nærmeste dage, og en tredie havde folet for ca. en uge siden
med et levende føl. Det fandt vi dødt midt på marken,
som ejeren ikke var klar over hun havde fået!
Hestene så okay ud i huld. De var sluppet ud på græs 1
16

De 2 hopper, der kom til nyt Hesteliv, er meget smukke OX-arabere. Ejeren ville ikke af med deres pas eller
papirer, og vi vidste derfor ikke, hvad de hed eller hvor
gamle de var. I starten kaldte vi dem for Lillehoppen og
Storehoppen. Senere fik vi at vide af politiet, at Lillehoppen hed Thundersky, Storehoppen kunne vi ikke få
mere at vide om, så hende har vi kaldt Sharifa, som på
arabisk betyder den ædle. Vi troede, de også var i fol,
men det fik vi undersøgt, og det var de gudskelov ikke.
De var meget reserverede over for os, og vi har givet
dem al den tid, som de havde brug for. De er stadig
forsigtige heste – meget sensitive. Hvis du er rolig og
har en fornuftig tilgang til begge heste, så vil de utrolig
gerne nusses med og tales med. De er begge nogle
fantastiske væsener, og vi vil gøre alt, hvad der står i
vores magt, så de kan få det hesteliv, som de fortjener.
Du må meget gerne støtte dem med en adoption.

Sharifa

Dyr hører ikke hjemme i cirkus
VI har fået flere henvendelser på heste i cirkus, som
ikke har det godt. Det er både halte og magre heste,
som burde have været tage ud af manegen for mange år siden.
Den seneste sag var en gammel, tynd araberhingst,
som havde udtjent sin værnepligt. De ville nu tage
den ud af programmet og sætte den på pension. Se
billedet.
Dyr har det ikke godt i Cirkus. Heste har brug for
tryghed, ro, faste rammer og rutiner, så denne omflakkende tilværelse er utrolig stressende for hestene. Det er ikke kun hestene, der bliver ramt. Det er
alle dyr i Cirkus. Der har også været flere tilfælde af
stressede elefanter, der går i panik, hvilket ej heller er
særligt betryggende for publikum.

Araberhingste på 25- 28 år. Alt for tynde og gamle.
Billedet lånt fra Cirkus Trapez facebook side.
kan laves uden dyr. Det er ikke dyrevelfærd på nogen
måde at holde dyr i Cirkus.
Vil du hjælpe dyrene i cirkus, så vælg et cirkus der
ikke har dyr på sit underholdningsprogram.

Der er masser af flotte cirkusartister og numre, der

Thundersky

Ved en opfølgning hos politiet i november 2016 tog
politiet ud for at tjekke op på forholdene, da ejeren
skulle skille sig af med de mange dyr. Det viste sig, at
der nu kun var 1 hingst og 1 hoppe tilbage på gården.
Så indtil videre kan vi ikke gøre mere her. Det er selvfølgelig altid bekymrende, hvor alle de andre heste er
blevet af. Vi vil dog holde lidt øje på sidelinjen.
Foto: Nyt Hesteliv
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Dyreværnssag – April
Hos en hestehandler på Fyn stod der nogle radmagre
heste og ponyer. Vi fik flere anmeldelser på samme
sag og rykkede hurtigt ud. Vi politianmeldte straks alle
hestene, men besluttede at frikøbe 1 eller 2 heste/ponyer, hvem vi nu kunne få fat i. Så havde vi bevismateriale, og samtidig kunne vi hjælpe nogle af de stakkels
heste.

begejstret ud og sprang hen over det. Så den del af
historien ser ud til at passe godt! April nyder nu livet
sammen med gamle Lulu. De har ligesom fundet rytmen sammen.

Via stråmænd fik vi købt 2. Det blev April og Ydun.
April så helt forfærdelig ud.

Ydun

April - ved ankomst

Ydun var ikke nær så medtaget som April. Hun var lidt
tynd, men ikke noget dyreværnsmæssigt. Hun er en
ung araberblanding, som vi er begyndt at træne lidt
med. Hun er utrolig nysgerrig og er blevet så glad og
smuk. Vi håber, at vi kan finde en dejlig familiepleje til
hende.

Dyreværnssag – Glamsbjerg - NH Ayai
De af jer, der har fulgt os gennem flere år kan muligvis
huske sagen i Glamsbjerg, som vi politianmeldte og
politianmeldte, men ingenting skete. Det har vi gjort i
8 år, men sagen blev hele tiden lukket af politiet. Først
i 2016 lykkedes det endelig at få hende og ponyerne
væk fra ejeren. Ponyerne kom til Karen Schumaker
her fra Fyn, hvor de nu skulle have deres otium og et
fantastisk ponyliv. Ayai kom til nyt Hesteliv, hvor hun
skulle lære at være pony og have et hesteliv sammen
med alle de andre ponyer på internatet. Det var noget
af en omvæltning. Ayai har gået alene med kontakt til
2 små ponyer på den anden side af hegnet igennem 8
år, så hun havde ingen social nærkontakt overhovedet.
Tidligere ejer var bange for hende, og de fodrede hende med grønt affald og hvidt brød. Ayai er 1/2 haflinger og 1/2 islænder.
Til at starte med, da Ayai kom, var hun meget usikker
over for mennesker, men knyttede sig straks til de 3
små ponyer Naja, Cille og Viola, som ingen af de andre
heste måtte komme i nærheden af. Endelig havde hun
fået den sociale kontakt, hun havde sukket så længe
efter og var bare så angst for, at vi skulle tage hendes
nye venner fra hende igen.
I dag er Ayais adfærd begyndt at blive en helt anden.
Det bekymrede udtryk i hendes øjne er ved at forsvinde. Hun er meget mere rolig nu og har knyttet sig
til både Blackie men også Felix, som hun nyder at gå

April var så sulten, så jeg aldrig nogensinde har set
noget lignende. Hun huggede maden i sig og gik helt i
panik, hvis hun ikke fik spanden straks. Hun må virkelig være en fighter, for til trods for sin udsultede og
forpinte krop, løb hun med os for at komme ind til
foderet i stalden.

sammen med.
Hun vil gerne ”snakke” med os alle sammen, dog helst
uden al for megen menneskelig berøring. Ayai er ved
at tro på, at mennesker kan være rare. Hun nyder at
blive trukket ind i stalden og få en lille godbid og lidt
omsorg. Det hele er nødt til at foregå i Ayais tempo.
Hele Ayais skønhed er kommet frem hen over sommeren sammen med det rigtige foder og masser af kærlighed og nærved fra
de andre heste.
Ponyerne hos
Karen Schumaker
fik det rigtig godt.
Det var mor og
datter. Desværre
blev moderen
meget syg og
måtte have fred.
Så fik Karen en af
nyt Hestelivs ponyer til selskab til
datteren. Det blev
Viola og de har et
helt fantastisk liv
hos Karen. Ponyerne har deres egen løsdriftsstald og fold, men der er
også adgang til haven og huset, så der opholder de sig
rigtig meget. Så meget at de faktisk går ind i huset.

April var fuldstændig slukket og var ved at give op. Vi
var hendes sidste håb. Hestehandleren, hvor vi købte
hende fra, slagter dem selv. Så det var nok tæt på, at
hun var røget.
Politiet valgte at aflive en af hestene, som var meget
dårlig og også syg. Hestehandleren skal for retten, og vi
håber han får den straf, der bør tilkomme ham. Det er
så kritisabelt, hvad der foregår. Lige nu ser hans heste
ok ud, da de har været på græs hele sommeren.

April - efter 3 mdr.

Vi holder øje med ejeren løbende. Det er desværre
ikke første gang, vi har anmeldt ham til politiet, og det
bliver sikkert heller ikke den sidste.
April er en ret stærk lille pony og har været brugt til
konkurrencebrug indenfor både spring og dressur. Da
hun så et lille spring på vores ridebane, så hun meget
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Ayai da hun var en dyreværnssag
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Dyreværnssag – Kato
I sidste medlemsblad fortalte vi om en dyreværnssag fra
Ørbæk på Fyn med 7 heste, som alle var tynde og nogle
var meget afmagrede. De var indsmurt i møg og urin
og gik for lud og koldt vand. Der var intet til de stakkels
heste.

Vi anmeldte og anmeldte denne sag, og det fynske politi
blev ved med at holde det hen og sige, at der ikke var
noget dyreværnsmæssigt i det. Det var helt utroligt, at
politiet ikke ville foretage sig noget. De havde dog foranlediget af den ”værste”, som politiet beskrev det, nu var
blevet aflivet. Vi tilbød mange gange at ville afhente de
andre heste, men det kom aldrig på tale. Ejeren havde
tidligere været i retten, men blev ikke fradømt retten til
at have dyrene. Det blev bare ved og ved. Det var ikke
til at holde ud og se på, hvor dårlige hestene var. Hvem
skulle hjælpe hestene, når myndighederne ikke trådte
til ?
Vi pressede på igen og klagede over politiets afgørelse,
samt sendte en pressemeddelelse om, at politiet på Fyn
svigtede dyrene.
Politiet foretog sig stadig intet, men ejeren begyndte

at blive presset fra de omkringliggende borgere. Ejerne
solgte alle hestene til en hestehandler, undtagen den
hvide som blev gemt af vejen. Vi fik hurtigt information
om, hvor de andre heste var kommet hen, og vi frikøbte
den sorte hest Kato, som vi havde fulgt så længe. Vi ville
gerne have købt dem alle sammen, men det er desværre ikke muligt. Det er ikke kun købsprisen, det er også
pladsen på internatet, penge til dyrlæge, smed, foder
etc., men Kato fik vi. Han har været en dyreværnssag
hos politiet gennem 8 år. Hvor er det bare urimeligt, at
vores velfærdssamfund ikke formår at gøre det bedre
for vores dyr.

Kato efter

Vores dyrlæge har også indgivet klage til politiet og
også over deres afgørelse og får samme begrundelse.
Ikke engang dyrlægen kan få opbakning!!

”Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke anser
Dem for at være berettiget til at klage. Kun parter har
adgang til at klage over afgørelser, og jeg mener ikke,
at De kan anses for part i sagen. For at kunne anses for
part i sagen skal De have en væsentlig, direkte, individuel og retlig interesse i sagens udfald – udover at få

derfor, at vi kunne
finde et godt sted til
ham med få heste,
hvor han kunne få et
godt otium. Nadija,
som også har NH
Frederikke, fik Napoleon over. Og det er
simpelthen bare det
bedste, der er sket
for ham. Han nyder
rigtig meget at være
der og er en vigtig

Hvis vi ikke skal kunne klage, hverken dyrlægen eller os
som anmelder, hvem skal så? Hesten kan jo ikke klage
over situationen. Dyrene bør sidestilles med børn, som
skal have assistance fra en voksen. Det er her, vi burde
have muligheden, for at varetage dyrenes tarv. Det er
en ting, vi ønsker at lave om i vores lovgivning. Dette
er desværre ikke et enestående tilfælde.

Napoleon
del af den lille hesteflok.

Heste efterladt i Skibby (Nordsjælland)

Dyreværnssag – Kerteminde Fyn

Soon Afternoon og Napoleon blev efterladt på en ejendom, hvor de stod opstaldet. Ejeren til ejendommen
havde solgt den og var nu fraflyttet. Hestene blev nu
ladt tilbage, og vi kunne ikke få fat i ejeren. Hestene så
ok ud i huld, men der var intet at spise og ingen tegn
på, at der ville blive gjort noget for hestene.

Igennem de sidste 5 mdr. har vi anmeldt og anmeldt
denne stakkels pony. Det er en ældre pony på omkring
29 år. Den går alene og kan ikke fordøje maden. Det
er formodentlig primært dens tænder, som ikke er så
gode mere og derfor skal behandles. Det vil ejeren
ikke ofre penge på. Hun har foder til den, men hvis
tandsættet ikke kan tygge det p.g.a. store tandspidser,
manglende tænder, eller andre problemer, så kan den
ikke optage og fordøje foderet. Denne pony sulter
helt forfærdeligt.
Desværre har ejerens dyrlæge, der er
kvægdyrlæge, udtalt
til politiet, at hesten
ikke fejler noget. Det
forsinker derfor processen hos politiet.

Politiet valgte nu at lukke sagen, da der ikke var flere
heste på stedet. Se, der var vi jo ikke enige. Vi klagede
derfor til anklageren hos Fyns Politi, at vi ikke syntes, det
var rimeligt at lukke sagen, selv om der ikke var heste
på ejendommen længere. Ejeren har efter vores bedste
overbevisning overtrådt Dyreværnsloven og vi mener, at
det burde have konsekvenser for ejeren.

Citat fra brevet:
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Den omstændighed, at De har indgivet politianmeldelse i sagen, og at De som forening har en særlig interesse i hestes velfærd, medfører ikke, at De kan anses som
part i sagen.”

Kato er siden blevet passet og plejet og har et rigtig godt
hesteliv nu. Du kan hjælpe ved at adoptere Kato for kr.
250 pr. måned.

Vi har igen klaget over denne afgørelse, men får nu at
vide, at vi ikke er part i sagen og at Anklagemyndigheden har afsluttet sagen. Anklagemyndigheden giver
følgende begrundelse:

Kato før

gerningsmanden dømt. Det mener jeg ikke, at De har.

Soon Afternoon
Vi kontaktede politiet og pressede hårdt på for at få
dem fjernet. Nordsjællands politi handlede effektivt på
sagen, fik fat i ejeren og overtalte hende til, at vi kom
og hentede hestene.
Det var Soon Afternoon og Napoleon. Soon Afternoon
mellemlandede i Køge, og der var en familie, som kom
forbi og fik øje på Soon. Hun var meget begejstret for
hende og fik hende straks i pleje. Napoleon kom til nyt
Hesteliv. Han var gigtsvag i sine bagben og vi håbede

Dejligt med politiets og vores livredders indsats i denne sag.

Vores dyrlæge har
også indgivet en
anmeldelse, at der
skal gøres noget ved
Ponyen sulter …
ponyen. Politiet har
nu rykket ud med
embedsdyrlægen og der blev givet ejeren påbud om
mere foder. Ejeren har fået en foderplan og en frist på
2 mdr. til at komme sig. Vi synes dog ikke, det er nok.
Som minimum burde ponyen i tandbehandling og så
tildeles opblødt foder mange gange om dagen, så ville
den komme ovenpå. Vi følger op på sagen.
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kostald (den fra billederne, så hestene var nok alligevel ikke flyttet så meget rundt) med en møgrende og
tremmer over, bag hestene. Hestene så forhutlede
ud, tynde med tottede pelse hvor der stad klumper af
møg. Føllet løb løs rundt og var æltet ind i gammelt
møg over det hele på nær ryggen. Vi var rimelig sikre
på, at hun ikke havde været flyttet nogen steder, for
hun var fuldstændig uhåndterbar.

vurdering havde hestehandleren overtrådt stort set
alle paragraffer.

Jeg gik op til travhoppen og løsnet hendes reb, der
var bundet så hårdt og knudret sammen af fugt, skidt
og møg, at jeg ikke tror det havde været løsnet i lang
tid. Hun gik målrettet ud af døren, hen til traileren
og op på rampen. Føllet vrinskede efter sin mor, der
kun kort standsede på rampen vendte hovedet mod
stalden og kaldte kort på føllet, hvorefter hun gik lige
op i traileren og stillede sig pænt og helt musestille
ved tøjringsbommen.

Den forlader mig aldrig.

På vej ud af stalden med travhoppen, begyndte den
sorte hest, der stod ved siden af travhoppen, at
vrinske skingert og bønfaldende efter os. Den lyd gik
gennem marv og ben.
Med lidt hjælp fra et reb på siden af rampen, fik vi
føllet op ved siden af travhoppen, der kun kom med
en beroligende brummen til sit føl. Hun stod stadig
helt musestille, som om hun var bange for, at vi opdagede, at hun var der og ville tage hende ud igen.

Når en dyreværnssag rammer ens hjerte
Som frivillig er jeg med til at hente og bringe heste.
De fleste gange går det helt uproblematisk - stille og
roligt. Andre gange får man en oplevelse med hjem,
man vil huske for evigt. En af dem vil jeg gerne fortælle om her.
Tilbage i 2011 fik vi flere anmeldelser inden for en
time om nogle heste, der var sat til salg på Hestegalleri.dk. Hestene så virkelig usle og tynde ud, stod i
ren møg med sparsomt lys. Billederne var taknemmelige – virkeligheden meget værre.
Nyt Hesteliv besluttede sig for at frikøbe 2 af hestene,
dels for at kunne dokumentere hestehandlerens misrøgt og dels for at hjælpe et par heste, som vi havde
mulighed for at tage ind. På et af billederne stod der
3 heste bundet op til en metalstang i noget der lignede en gammel kostald. Det var 2 store heste og et føl.
Vi valgte hoppen med sit 6 måneder gamle føl.
Vi fik svaret på annoncen, at vi gerne ville købe
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hoppen og føllet. Det viste sig at være en travhoppe
og føllet var en friser/traver blanding. Vi døbte dem
senere til Finess og Freja. Da vi var sikre på, at vi
ikke ville blive lukket ind, hvis vi sagde vi var fra nyt
Hesteliv, fik vi opdigtet en historie, og så tog vi afsted
til nordjylland mod den angivne adresse ved Viborg.
Men da vi ringede for at sige, at nu var vi på vej og
ville være fremme om så og så lang tid, fik vi en ny
adresse, da hestene var blevet flyttet i mellemtiden.
Denne adresse lå ved Aalborg. Vi indstillede GPS´en
på den nye adresse og kørte afsted.
Ved Randers blev vi ringet op, at hestene var flyttet til
en adresse i Brovst. Turen blev længere og længere,
og vi spekulerede på, hvor mange gange de ville ændre adressen, og om vi overhovedet ville få hestene.
Men endelig nåede vi frem. Hestetraileren blev
bakket op til en stalddør. Der var ingen folde omkring
gården og ingen spor af hove i mudderet omkring stalden. Indenfor var der dunkelt og en stank af urin der
rev i næsen. Der stod 2 heste bundet op i en gammel

Det var en ganske forfærdelig oplevelse at være med
til.
Men det værste var den sorte hest, vi efterlod på stedet. Jo længere vi kom med læsning af føllet, jo mere
skingert blev hendes vrinsken, til hun til sidst nærmest
skreg til os om at tage hende med. Og jeg havde gjort
det, hvis vi havde haft en ekstra plads i traileren. Jeg
var endda ude i om føllet kunne stå foran travhoppen
og den sorte hest, men vidste at det ikke var en mulighed. Vi måtte efterlade den sorte hest.

Selv om det er 5 år siden, så var jeg igen tidligere på
året ude på en sag, hvor jeg igen skulle vælge 2 heste
at tage med hjem. Alle de andre heste stod tavse tilbage, men igen kunne jeg høre den sorte hest skrige
efter mig.
Fortalt af anonym og frivillig hjælper.

Grith Tofte Hansen
Det kan engang imellem være op ad bakke at beskæftige sig med dyreværnssager i forhold til myndighederne. Der er ikke altid ressourcer – hverken mandskab eller penge – hos politiet.
Politiassistent Grith
Tofte Hansen har hidtil beskæftiget sig med
bl.a. dyreværnssager i
Faaborg-Midtfyns Kommune, men siden 1.
oktober 2016 får hun alle
dyreværnssagerne, som
kommer på Fyn. Det er
en organisatorisk ændring, som vi vil – og ikke
mindst dyrene – drage
rigtig stor nytte af. Grith
er også en person, der
brænder for dette område og vil rigtig gerne gøre en
stor indsats for at hjælpe dyrene.
Vi håber, det nu fremover kan ændre billedet på
dyreværnssager på Fyn. Vi glæder os meget til samarbejdet.

Vi efterlod den i en mareridt af en stald. Vi efterlod
den til nogle mænd, der ikke tænkte på andet end
penge. Vi efterlod vores hjerter ved den, for det meste af turen hjem, kunne vi høre den desperate skrig
på hjælp, dens tiggende vrinskende om at tage den
med, dens hjertensskærende råb om ikke at efterlade
den.
Vi var meget tavse på vejen hjem. Hestehandleren
blev omgående politianmeldt. Hvad der sidenhen er
sket med de andre heste, ved vi desværre ikke. Politiet mente, at nogle påbud var nok. Efter vores bedste
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Hestemarkeder
Hjallerup marked 2016
– i 26 graders varme

Midt på markedspladsen står der en stresset hest i
en boks, som man kan vinde i lotteri. Denne hest kan
heller ikke komme i skygge. Det er fuldstændig uanstændigt og forkasteligt, at man kan vinde en hest i
et lotteri, som kan falde i ukyndige hænder. Dette har
været praktiseret igennem flere år, men på Hjallerup
marked vælger markedsstyrelsen åbenbart at nedprioritere dyrene - total mangel på dyrevelfærd!

Heste og varme

Det er utroligt, at så mange endnu ikke ved, hvor vigtig
det er, at dyrene har vand til rådighed. Der var intet
nyt på det område på Hjallerup marked i år. Vi måtte
igen ud flere gange og påpege, at der manglede vand,
men værst var det at se solen bage ned på hestene,
der ingen mulighed havde for at finde skygge, mens
deres ejere kunne sidde i skyggen med noget koldt at
drikke.

Man må håbe, at den efterfølgende er kommet i gode
hænder.

Nu er jeg så blevet opfodret til at skrive om varmen og
dyrene

Markedsstyrelsen har rost sig selv for, hvor fint markedet er forløbet uden klager. Ifølge formanden for
markedsstyrelsen Dennis Kvesel har der ingen ballade
været overhovedet, ligesom både politiet og veterinærmyndighederne er tilfredse.

Solen bager, temperaturen stiger og – ja bevares 25-28
grader er jo ikke noget det kan bliver meget værre, og
sydpå har man også heste osv. Sådan kunne man sige
men…

Det er videnskabeligt bevist, at heste er meget følsomme overfor varme, og der bør derfor være særlige strenge krav til, at heste kan finde skygge og har
adgang til rigeligt vand hele tiden, modsat hvad loven
siger. Læs mere om heste og varme på næste side.

Men man kan undre sig over, hvem han har spurgt.

Så imens vi bager og steger i solen, og sveden driver
af os, nyder at blive solbrune, ja så sker der noget helt
andet med hesten.

Når det er varmt, går vi alle rundt og puster, søger
skygge og drikker rigtig meget væske.
På Hjallerup i år kunne hestene desværre hverken søge
skygge eller få stillet deres tørst, når det passede dem.

Denne stakkels pony er næppe tilfreds med at være
blevet købt til at more fuldvoksne mænd! Manden vejer mere end shetlandsponyen. De skulle skamme sig!

Artiklen kan også læses på Gittes Blok. Gitte Sperling,
der har skrevet denne srtikel, har også Stald Plus.
”Jeg læste lige på facebook forleden om en der undrede
sig over hvorfor hendes hest gik “sådan”? Om den måske var doven eller træt eller det var varmen eller…”

FAKTA: Heste tåler varmen dårligere end mennesker

Heste overophedes 3-10 gange hurtigere end mennesker.
• Heste har en større procentdel af aktiv muskelmasse

end vi mennesker.
Når muskler bruges, producerer de store mængder
varme. Det er mere aktuelt hos heste fordi de har så
stor en muskelmasse.

Vi ser heste gå på en mark, hver der er hverken træer
eller læskure til at yde dyrene skygge.
En hestehandler havde nogle ret dårlige heste med sig.
En hest var blind på det ene øje og fyldt med øjenbetændelse i det andet, så den kunne stort set intet se.
Disse heste anmeldte vi til dyrlægen, som herefter
bortviste hestene. Desværre bliver disse heste blot
dumpet på en nærliggende mark, som så kan stå der,
indtil de igen afhentes af hestehandleren.
Det er desværre en never ending story. Det er heste,
der står for tæt, tynde heste og heste med skrammer
og sår, og nogen der - efter vores bedste overbevisning
- ikke burde været transporteret eller stå på et marked
en hel weekend. Når man så oveni skal lægge en ulidelig varme uden mulighed for rigeligt at drikke, er det
næsten ikke til at bære at se alle de stakkels heste.
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• Heste er også afhængige af at svede meget, for at

kunne blive afkølet

• En hest kan svede ca 15-20 liter i timen for at køle

Dette billede gik hele landet rundt i diverse aviser og
på nettet. Det blev til en shitstorm.
Vi håber en dag, at det lykkedes at få disse skrækkelige
og primitive markeder lukket!!

ned (når det er tørt og køligt) og op til 30 liter i timen
under høj varme og luftfugtighed.

• Kun op til 30 procent af sveden er effektiv til at køle

hesten ned via fordampning.

Tænk lige over det når du gerne vil ud i sommervarmen
og ride som turist: det kan godt være det er fedt for dig,
at ride på en strand, i en skov på et marked, i bakkerne,
eller i et dansk ’sommerland’ eller måske ude i verden
(Italien, Spanien, Grækenland,Frankrig, USA, Thailand,
Syd Amerika osv).

Har DU det varmt så tænk over, at hesten arbejder
Og husk det, når du vil tage på tur med din egen hest,
og ride i den dejlige varme sommer
Det kan godt være du selv synes det er herligt vejr og
det helt perfekte vejr i sommervarmen, men en tur,
hvor du bliver transporteret og stort set bare stønner af
varme, det er direkte at plage hesten…
Tænk også på det, før du går ud og longerer din hest, i
den bagende sol
Det er både ‘dum i arbejde’ bare for din skyld, og det er
samtidigt ubarmhjertigt overfor hesten. Longering er jo
i virkeligheden et meget målrettet arbejde hvor hesten
ikke bare skal rende rundt i snor fordi…
Dressur, spring og andet muskel og mental arbejde:
Husk det – særligt når du rider- i strålende sol og varme
feks. dressur eller andet arbejde hvor du beder hesten
fysisk og mentalt udfører anstrengende øvelser, disse
er jo kun for din skyld! De kan sagtens udsættes til det
bliver svalt og hesten bedre kan holde ud at arbejde.
Når hesten sveder ses det at den tap-drypper med sved,
dermed mister den en masse livsvigtige salte. Saltene
skal erstattes. Det kan du gøre ved at give hesten elektrolytter.
Hvis du giver hesten frisk vand, og tilbyder den endnu
mere vand, vil ekstra vand, fortynde dens kropsvæsker
og kroppen vil reagere med at svede endnu mere, og
afgive endnu flere salte (som den jo sveder ud)!
Har du en hest med væskemangel – altså dehydreret?
Er du i tvivl så lav knibe øvelsen på huden, den skal være
spændstig og springe tilbage straks, er huden langsom
eller sidder lidt i knibeformen, er den helt gal!!!)
Blot at give hesten vand, vil ikke rehydrere en dehydreret hest. Hesten har hårdt brug for de salte.
Derfor: Giv hesten elektrolytter
Som erstatning for væsketab gennem sved tilsættes lidt
elektrolyt pulver til dens drikkevand, og du øger langsomt mængden, indtil fuld dossering (se på bøtten fra
producenten).
Husk også at tilbyde hesten mineralsten til fri afbenyttelse hen over forår og sommer månederne. Elektrolytter kan du købe her:
http://bit.ly/2gdtuYg
Bliver hesten træt pga væskemangel, bliver den desori25

Nyheder
Hvad er elektrolytter ?

enteret, dingel og går underligt, ligesom vi mennesker
der får hedeslag solstik og er i væske underskud også
bliver skidt tilpas, og slet ikke får drukket.
Hesten kan kun fortælle dig den har det skidt, ved at du
er ekstra opmærksom på den, og forstår dens signaler –
men med elektrolytter kan du forebygge den bliver skidt
tilpas, når den sveder meget og det er varmt i vejret!

Elektrolytter er vigtige bestanddele af hestens kropsvæske, elektrolytters funktion er at bevare og opretholde
nervefunktion, en normal muskel funktion og opretholde en god normal væskebalance. Er hesten i underskud
kan det hurtigt føre til nedsat fornemmelse for tørst/
sult, altså manglende drikke lyst, dens muskelfunktion
og nervefunktion svækkes, hesten bliver sløv, får nedsat
stemnings leje, den yder dårligt men det betyder også
at fordøjelsen let kan gå i stå (kolik/tarmslyng).
Hav det rart derude i varmen – alle heste.

Julegave
Vi modtog en kæmpe julegave fra en af vores
adoptanter, som har støttet os i mere end 10 år.
Hun har indkøbt omkring 40 grimer, træktove,
hovedhøj, underlag, chaps og flotte tøjler til alle
vores heste og ponyer. Vi glæder os til at give
mange af vores heste helt nye grimer på.
TUSIND TAK til Marian Kofoed for den flotte pakke.

Donation - Ny rundbue og høstation
Vi har fået så mange ponyer, at vi havde pladsmangel. Derfor var vi så heldige at få doneret en ekstra rundbuehal ude hos ponyerne. I foråret fik vi
også doneret en høstation til en mindre gruppe af vores heste, som nyder
at stå der.
Vi er meget glade for begge ting og siger tak til Jørgen og Birgit.

Du kan nu sikre din hest

Book et foredrag hos dig

Står du i den situation, at du ikke har nogle pårørende, som kan tage sig af din hest ved din død eller
ønsker du, at de ikke skal stå med ansvaret for din
hest, kan du sikre din hest gennem nyt Hesteliv.

Vil du gerne høre mere om nyt Hesteliv, om dyreværnssager i Danmark, hvordan vi gør med hestene og
meget mere, kan du booke et foredrag i dit lokalområde, i landbrugsforeningen, på rideskolen, på biblioteket, eller hvor du nu har mulighed for at opsætte et
foredrag.

- Hvis du dør før din hest…

Hos nyt Hesteliv kan vi tilbyde at give din hest et godt
otium i trygge rammer og sørge for den resten af dens
liv. Din hest vil enten forblive på nyt Hesteliv eller komme ud i en plejefamilie, som på forhånd er godkendt
af nyt Hesteliv. Vi finder en plejefamilie, som matcher
hesten bedst muligt. Vi besøger alle vores heste ca.
3 gange årligt, så vi er sikker på, at de har det godt.
I modsat fald vil de komme tilbage til nyt Hestelivs
internat. Se mere på hjemmesiden under plejefamilier.
Hvis du har det bedre med, at din hest forbliver på nyt
Hesteliv resten af dens liv, kan du testamentere et beløb af din arv. Se mere på hjemmesiden eller rekvirer
noget materiale på info@nyt-hesteliv.dk.

Ny hjemmeside pr. 1. januar 2017

nyt Hestelivs stifter og formand, Janne Junker, tilbyder
nu at holde foredrag rundt i landet. Hun har tidligere
holdt flere foredrag og kender hvert et hjørne af nyt
Hesteliv og dens beboere. Vi kan skræddersy foredraget, så det får det indhold, som du godt vil have.
Pris kr. 2.000 uanset antal deltagere + kørsel. Skriv til
Janne Junker på info@nyt-hesteliv.dk.

Køb et gavekort
Dette gavekort gælder som gavedonation eller til et
medlemskab, adoption eller køb af vores produkter/
brugt rideudstyr.

Camilla Jacobs design & communication har hjulpet os
med opsætning og designet af vores nye hjemmeside,
som vi synes er blevet rigtig flot.
Udover et helt nyt design og opbygning, så er nogle
nye funktioner på hjemmesiden:
• En søgeknap
• Galleriside med flotte billeder
• En kalender, så det er nemt og hurtigt at se aktivite-

ter

• Booking af rundvisning eller andre arrangementer

med tilmelding

Vi håber, du får stor glæde af at ”surfe” rundt på siden
på en nem og behagelig måde.

Brugt rideudstyr – Nordsjælland
Vi har længe manglet et sted på Sjælland, hvor vi også
kan modtage og sælge brugt rideudstyr.Der er nogen
gange lidt langt til Fyn, når det skal afleveres. Har du
rideudstyr liggende, som du ikke længere bruger, vil
vi meget gerne modtage det og sælge det. På denne
måde er du også med til at støtte nyt Hesteliv.
Du kan aflevere det på adressen:
Elizabeth Kjær
Holmevej 26, 3200 Helsinge
Mail: olebo2001@mail.dk
Tlf.: 21661903 (send gerne en sms).
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Brugt rideudstyr – Fyn
nyt Hestelivs Brugt Rideudstyr på Fyn vil selvfølgelig
stadig være åbent. Her vil vi holde en salgsdag ca. en
gang om måneden. Da det er frivillige, der hjælper
med salg af rideudstyr, kan vi desværre ikke have en
fast dato, men hold øje med vores facebookside.

en ven. Kan godt lide mit nye navn, er blevet kaldt meget. Er glad for at være her, ønsker et godt liv, har været
forfangen flere gange, i mange år er det gået op og ned.
Lise: Hvad er et godt liv for dig ?
Sharifa: …(tænker) et godt liv, er et roligt liv, ikke tænke
på om maden kommer i dag eller i morgen.
Lise: Der, hvor du kommer fra, har du da ikke fået mad
hver dag?

Vi åbner også gerne shoppen efter aftale. Ring til Janne Junker 26355865.

Sharifa: I perioder, nogen gange fik vi meget mad, andre
dage fik vi intet, der kunne gå mange dage imellem,
hvor vi fik og ikke fik, tror det er det som har været med
til at ødelægge mine ben. Ofte når vi fik mad var det
meget, så spiste og spiste jeg, og så kunne der gå mange, mange dage, hvor maven var tom.
Lise: Har det været sådan hele dit liv?

Kig også på facebooksiden ”nyt Hestelivs Brugt Rideudstyr”, hvor man kan se nogle af de ting, vi har til salg.

Sharifa: Nej, da jeg var lille og ung havde jeg det godt,
manglede intet (sender et billede, hvor hun løber en
sommerdag i solskin på en blomstrende græseng).

Dyrekommunikation med Lise Pothlitz

Sharifa bliver lidt urolig, tripper på stedet, gør små gyngende bevægelser med bagparten.

For 2 år siden kontaktede Winnie Stubkjær Laursen,
forfatteren bag bogen De Kloge dyr, Janne Junker for at
høre, om der var en på nyt Hesteliv, som kunne tænke
sig at lære telepati, så vedkommende kunne hjælpe dyrene på nyt Hesteliv. Det blev Lise, som fik doneret dette
kursus. Det har været utrolig spændende at følge Lises
vej i denne verden. Lise har telepateret med mange af
vores heste, og de har hver deres historie at fortælle. De
er meget forskellige – og alle historierne er hårrejsende, rørende og kloge. Det er helt utroligt, hvad de kan
berette. Man er slet ikke i tvivl om, at det er den hest,
der beretter historien.

Sharifa: Har ondt i ryggen, har noget der ikke sidder som
det skal. Højre side, lidt over midten og ned efter. Lidt i
venstre side. Tror det er det fra højre, der trækker over
til venstre. Mine hofter er ømme.

Vi bringer her et udsnit af en historie på en af vores
heste, så kan du kan se, hvordan det foregår:
Sharifa ( Hoppe/ Araber ) En af hestene fra dyreværnssagen i Bjerringbro.
Ejer: Nyt Hesteliv.
Kommunikatør: Lise Pothlitz.
Lørdag d.17/9 – 2016. Kl. 5.59 – 7.05.
Lise: Hej Sharifa, hvordan har du det?
Sharifa bliver glad for at se mig og formidler med ord:
Rart du kommer, troede ikke der ville komme en ven, ja,
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Lise: Ved du, hvorfor du har ondt?
Sharifa: Ja, væltet to gange. Selvom jeg havde ondt, fik
jeg ikke fred. Skulle prøve at få føl. Kan ikke få flere føl.
Betændelse i højre side, indeni. Var meget syg, længe.
Troede jeg skulle dø. Kom langsomt tilbage. Kan godt
lide dig, vil du være min ven? Vil gerne finde en god ven,
rolig ven, rar ven. (hun ser direkte på mig med store
spørgende øjne).

af. (Et billede, hvor Sharifa står alene, mørkt, ser meget
trist ud. Hun ”svæver” over sig selv, ser ned på sig selv.
Der, hvor hun svæver, er der lyst og dejligt varmt. Nede,
hvor hun står er der mørkt og koldt). På denne måde
har jeg overlevet. Måtte i mine tanker flygte til et bedre
sted. Det er derfor jeg ikke har den helt rigtige ”hestelugt”, føler ikke min egen krop, er ikke helt tilstede, er
bange for at mærke mig selv, hvad vil der ske, hvis jeg
gør det? Er angst for virkeligheden, min personlighed,
hvor er den? Kan jeg finde den?

tid tilbage. Hvis I ønsker at hjælpe mig, så vær hos mig,
snak med mig. Fortæl gerne noget nyt, om noget jeg
kan ønske mig. Hvor er jeg glad for, at du lytter til mig.
Du hørte mig. Tak. Det betyder meget, tak.

Lise: Det gør mig ondt. Er ked af, at du har oplevet så
meget grimt.

Prisen er kr. 750,- pr. kommunikation. Lise donerer
hele beløbet til Foreningen. Betaling foregår direkte til
Foreningens konto 1551 4530130878 eller MobilPay
26355865. Tekst: Dyrekommunikation + dit navn.

Sharifa: Har det godt nu, sket er sket, ønsker ikke den

Dette var lidt af kommunikationen med Sharifa. Lise vil
også gerne hjælpe dig og dine dyr, hvis du har nogen
ting, som du godt vil have hjælp til. Du kan bestille en
seance direkte hos Lise på hendes mail lise@pothlitz.dk.
Lise vil herefter kontakte dig.

Besøg og Rundvisning på nyt Hesteliv
Kære medlemmer og adoptanter.

Lise: Søde Sharifa, jeg vil gerne være din ven.

Rundvisning

Sharifa: Vil du? Tak, rart. Bare du vil hilse på mig og
stryge min hals, så vil jeg være glad, tak. (Hun flytter sig
lidt, bevæger sine ben).

Det er nu muligt at booke en rundvisning via vores nye hjemmeside. Når du er adoptant for en hest er det gratis, dog hvis I har gæster med, skal der betales for disse. Se
nedenfor. Som medlem eller adoptant er I altid velkommen forbi og kigge på hestene
og evt. give en gulerod – helt som I plejer. Rundvisningen er noget andet. Her går vi rundt på internatet,
hvor vi fortæller lidt om stedet, og hvordan vi opererer som forening. Vi går også ud blandt ponyerne og
æslerne. Alle dyrene er meget nysgerrige og venlige og er altid glade for besøg. Er der noget specielt, I gerne vil vide noget om, fortæller vi meget gerne om det.

Sharifa: Skal bevæge mig, skal holdes i gang ellers bliver
jeg stiv. Det er ikke rart, så kan det gøre ondt. Er meget
glad for at være kommet her til. Her er rart. Ingen sure
mennesker, der siger: SKAL, I skal…. (sender billeder af
føl, hingste og bedækninger) At få føl har været for menneskene. Har fået mange slag, straf og ondskab. Lærte
at blive en anden, skulle, ville ikke, kunne ikke, lukkede

Booking af tid
Efter aftale via vores hjemmeside, på mail info@nyt-hesteliv.dk eller telefonisk til Janne Junker på 2635 5865.
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Foreningen informerer
Sædstrengs-adhærencer
– et overset problem

inderlår og lyske. Den kommer til at sidde som en stram
elastik og hæmme hestens bagbensbevægelser.

NH Zeus er en glad vallak på 7 år. Han er i familiepleje
hos Birgitte, der også har redet ham til.

Vallakker får som oftest sædstrengsadhærence ved
stående kastrationer, idet det er svært at få skåret
sædstrengen højt nok oppe. Det ses også indimellem
som en komplikation efter de liggende kastrationer.

Zeus var hingst, da nyt Hesteliv købte ham på Egeskov
marked i 2010, men blev kastreret et år senere. Lige
som alle vore andre hingste blev han kastreret liggende.
Birgitte har arbejdet med Zeus i nogle år, og synes, at
han altid har været lidt modvillig i arbejdet, især på
højre volte, og at der manglede fremdrift. Han ville ikke
træde ind under sig og småbukkede ned af bakker. Det
blev mere og mere tydeligt, jo mere tilridningen skred
frem.
Birgitte fik kiropraktor Rikke Andersen ud til Zeus, som
kunne konstatere, at der var sædstrengsadhærence.
Sædstrengsadhærence er arvævsdannelse ned ad

Zeus blev sendt på et hestehospital, der var villig at
operere ham på Rikkes diagnose, og i dag er Zeus blevet
en velgående hest med masser af fremdrift og frihed til
at træde ind under sig.
Sædstrengsadhærence kan være svær at diagnosticere,
og dyrlægerne er ikke altid enige med kiropraktorerne.
Symptomerne på sædstrengsadhærence kan være, at
hesten vægrer sig ved at træde ind under sig og løfte
ryggen, dårlig balance, svært ved at gå ned ad bakke,
generel irritation og adfærdsproblemer.

Æsler
På internatet har vi nu 8 æsler og synes derfor vi gerne vil dele lidt viden om æsler med jer.
Æslets historie
Æslet blev tæmmet for ca. 8000 år siden, og har siden
været vigtige for mennesker. Æslet er igennem tiden
blev brugt som arbejsdyr, da de er meget udholdende
og kan klare sig med mindre mængde føde end heste.

De er mere forsigtige med, hvor de sætter deres ben,
hvilket er ganske fornuftigt for et bjergdyr. F.eks. kan
en vandpyt udgøre en livstruende situation for et æsel
set med æslets øjne. De kan ikke rigtigt vurdere, hvor
dybt vandet er, og æslet vil derfor forsøge at komme
udenom vandpytten.

I 1800 tallet foretrak minearbejdere og guldgravere
æsler frem for heste, da æsler er ganske tillidsfulde og
følger deres ejer uden reb. Men da damptogene blev
opfundet blev æslerne overflødige og mange af dem
blev sat fri i den amerikanske ørken. Efterkommere af
disse æsler kan stadig ses i det sydvestlige USA.
Man mener, at tamæslet stammer fra det afrikanske
vildæsel, som lever i Østafrika, men i dag ser man vildtlevende æsler mange steder i verden Asien, Australien
osv. De er dog en truet race som vildtlevende.
Æsler kan have mange størrelser fra 60 cm til 1,70 m
og næsten alle farver, der findes ca. 190 forskellige
æselracer og mange af de tamæsler vi har i Danmark,
er krydsninger af forskellige racer.
Forskellen på heste og æsler (det ydre)
Selvom æslerne tilhører hestefamilien kan man jo
tydeligt se, at der er ret stor forskel på heste og æsler.
Æslerne har et større hoved i forhold til kroppen og
længere ører. Dette mener man er grunden til, at de
bedre kan høre hinanden over lange afstande, hvis
f.eks. flokkene er blevet splittet af rovdyr. De har også
den funktion, at de bedre kan komme af med varmen
igennem de lange øre. Æslernes hove er smallere,
fordi de har tilpasset sig til at kunne have et bedre
fodfæste frem for at kunne løbe hurtigt.
Forskellen på heste og æsler (adfærd)
Æsler er flokdyr som hestene, men deres instinkter er
anderledes.
Eksempelvis flygter et æsel ikke nødvendigvis i en farlig situation. De stopper op og vurderer situationen, og
når de så føler sig trygge igen, fortsætter de med det,
som de var i gang med. Dette har gjort, at man har gi-
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vet dem et ry for at være stædige, men i virkeligheden
er de faktisk bare en smule klogere end hesten.

Men hvis man som ejer vinder æslets tillid, vil de følge
en som en hund, æsler er meget sociale dyr. De er ikke
skabt til at være alene, de kan sagtens gå sammen med
heste, men de trives bedst sammen med andre æsler,
hvilket ikke er så mærkeligt, da de taler samme sprog.
Hvis man passer godt på sit æsel, kan det bliver op til
40 år.
Æsler nyttige som vagtdyr
Som tidligere nævnt blev og bliver æsler brugt som
arbejdsdyr, da de er meget nøjsomme, arbejdsvillige,
udholdende og generelt meget robuste. Mange bruger
dem i dag som ridedyr eller trækdyr, men i Tyskland
bruger man faktisk æsler til at beskytte fåreflokke mod
ulve. Hvis en eller flere ulve sniger ind i en fåreindhegning vil fårene naturligt flygte i panik hvilket gør, at ulvenes angrebslyst bliver forstærket. Men med et æsel
blandt fårene er det anderledes. Æsler er nemlig kendt
for at stille sig op imod ulven med skrig og spark, og
fårene er ikke længere den lette løsning for ulven. Man
har længe brugt æslerne som beskyttelse af fåreflokke
i USA og Canada, og en af fordelene ved at bruge æsler
er, at denne forsvarsevne er et medfødt instinkt ved
æslerne, så de kræver ingen træning.
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Man har også fundet ud af, at æsler ofte er godt selskab til syge eller skadede dyr, da æslerne har en naturlig ro og beroligende effekt over sig. De bliver ofte
brugt til vædeløbsheste, der er skadet og skal have ro i
boksen.
Muldyr og Mulæsler
Man har i løbet af årene fundet ud af, at man kan lave
såkaldte hybrider, altså hvor man blander to arter, her
kan man lave muldyr og mulæsler.

om livet. Andre unge heste kender heller ikke til livet.
De gamle heste har derimod haft et helt liv til at finde
ud af tingene, og det er dette, de giver videre til de
unge heste.
Der er mange ting, som føl og unge heste lærer fra
deres mødre eller fra de gamle erfarne og kloge heste.
Tager man dette fra dem, kan unghesten senere i livet
blive usikker på mange ting, da den simpelthen ikke
har lært almindelig takt og tone blandt heste.

Muldyr, som er de mest udbredte, er hvor faderen er
æsel og moderen er hest. Hvis det er omvendt, hvor
moderen er æsel og faderen hest kaldes det for et
mulæsel.
Muldyr er stærkere og mere udholdende end æsler og
heste og skulle efter sigende også være mere intelligente. Man mener, der findes ca. 15 mio. muldyr i
verden og de har været avlet i ca. 3000 år.
Muldyr er som regel støre end et mulæsel. Dette
skyldes ofte, at afkommet får hoppens størrelse og en
hestehoppe er som regel større end en æselhoppe.
Muldyr skulle være lettere at have med at gøre end
mulæsler. Dette er formodentlig fordi, muldyr vokser
op i en hesteflok, så den lærer at være mere som en
hest end som et æsel og heste er lettere at manipulere
med end æsler, idet æslerne er mere instinktive i deres
adfærd.
Både muldyr og mulæsler bliver født sterile, så man
kan ikke avle videre på dem.
Man har oplevet krydsninger mellem æsler og zebraer.
Disse afkom hedder en Zonkey.

Børnehaver og gamle pædagoger
Mange vil gerne sende deres ungheste i ”børnehave”,
hvor de kan lege med andre heste på samme alder.
Det er også en rigtig god ide, fordi de kan bruge deres
energi og få nogle gode oplevelser gennem leg.
Mange glemmer dog at have nogle voksne eller erfarne heste på folden sammen med de unge, så de kan
lære, hvordan man gebærder sig i en hesteflok. Mange
føl bliver vænnet fra deres mor i en tidlig alder – oftest
alt for tidligt – og har derfor ikke altid lært, hvordan
man skal klare sig godt i flokken. De ved ikke så meget
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Mickey mellem 2 gamle og kloge heste Skimmer og
Zas

Gode råd og vejledning om dækkener
Af: Anja Thorup Jensen

Er du nogensinde kommet ud på folden, og har
fundet din hest uden dækken? Eller har du fundet
dit dækken i tusind stykker inde i boksen – og hesten
stående uden dækken?
Hvis du har et dækken som ikke passer din hest
ordentligt, er der større risiko for, at den piller dækkenet af, og at det i den forbindelse ødelægges. Men
værre er det, at et dækken som ikke passer hesten, er
til stor gene for den. Og det er vigtigt at være opmærksom på, at et dækken, som ikke passer hesten,
både kan give hesten alvorlige sår og trykninger. Det
kan resultere i, at hesten får et ændret bevægelsesmønster (typisk med afkortede og stive skridt), med
muskelspændinger og ømhed til følge, fordi hesten
prøver at bevæge sig på en måde, hvor dækkenet
generer den mindst muligt.

behov, og så ellers lade dem styre deres termoregulering selv. Men når det er sagt, så kan der også være
fordele ved at give sin hest dækken på.
Har man en gammel hest, og/eller en hest som har
svært ved at holde huld, og som derfor har svært ved
at holde varmen, kan det være en fordel at give den
et dækken på. Derved skal hesten ikke bruge ”unødig” energi på at holde sig varm.
Dækkentilpasning
Når dækkenet ligger korrekt på hesten skal det ligge
fremme over manken, og den bageste krydsgjord skal
ligge foran hoftebenet.
Vil du læse hele artiklen, så kig forbi hjemmesiden
www.modernehestehold.dk under Artikler/hestehold
om vinteren. Nyt Hesteliv har også lagt den på vores
egen hjemmeside under ”viden”.

Som udgangspunkt har heste en fantastisk evne til
at tilpasse til både ekstreme, og meget svingende
temperaturer, og har derfor ikke umiddelbart brug
for dækkener. Og det optimale er at give hestene
mulighed for selv at kunne søge læ, skygge osv. efter

Børnehaver for ungheste er en rigtig god ting, men det
fungerer bedst, når der er et par ”gamle pædagoger”
til at vejlede og holde styr på flokken.
Vi oplever her på nyt Hesteliv en stor harmoni mellem
unge og gamle heste. De gamle heste deler ud af deres
erfaring. De beskytter også de unge og sætter dem på
plads.

Om at blive hesteejer for første gang
En af vores adoptanter og følger
på Facebook var så glad for at have
adopteret NH April, at hun skrev på
vores væg:
”Så blev jeg i en alder af 69 år
endelig hesteejer, det har været mit
største ønske, siden jeg var en meget lille pige, jeg har i dag adopteret
April, bedre sent end aldrig.”
Ja, bedre sent end aldrig og så er det jo en win win situation for begge parter ;) Den første hest er altid noget
særligt, så stort tillykke herfra.
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Sidder din grime rigtigt?

Forslag til lovændringer i Lov om hold af
heste

Mange ved hvordan deres hovedtøj på hesten skal
sidde, men ved du også hvordan din grime skal ligge
på hesten? For det er mindst lige så vigtigt.
Der gælder stort set de samme regler for grimer som
for næsebånd. Ved begge dele skal du tage hensyn
til hestens næseben (fig. 1 – blå streg), så man ikke
knækker det, hvis man f.eks prøver at stoppe sin hest
ved at trække i grimen. Presset vil være hen over næseryggen, og ved et hård træk kan næsebenet knække.
Du skal derfor være sikker på, at grimen sidder langt
nok oppe til, at dette ikke kan ske. (se fig. 2)
På et hovedtøj skal du tage hensyn til den store nerve
der går ud fra næsebenet (fig. 1, rød cirkel) og det skal
du også på grimen. Dette er dog knap så interessant,
da der er en 3. ting der er meget vigtig og som gør, at
trykket på nerven ikke er konstant.
Når hesten har en grime på, er det meget vigtigt,
at der er plads nok til, at hesten kan tygge og gabe.
Derfor skal der være mindst en knytnæve på højkant
mellem grimen og hestens hage (se fig. 3). Det er vigtigt, at hesten kan gabe, da det er med til at øge dens
velfærd ved at kæbe og nakkemuskler afspændes.
Hvis du vil sikre, at din hest ikke kommer til skade på folden, så brug en sikkerhedsgrime (Charlies halter, Scanhorse sikkerhedsgrime eller lign.) som vil springe hvis

Der arbejdes i øjeblikket meget på at lave en revision
på den eksisterende Lov om Hold af Heste. Der har
været nogle ting oppe omkring boksstørrelser og lofthøjde, hvor kravene vil blive slækket til mindre plads
end oprindelig var tiltænkt. Det er mindre ændringer.
Nogle af følgende paragraffer er mere væsentlige at få
opjusteret. Vi har endnu ikke set den færdige udgave,
da der stadig arbejdes på loven.
(fig.1)
hesten sidder fast. Du kan også vælge at give hesten en
halsrem på.
Bonus info:
Der er visse forsikringsselskaber, der kræver at
din hest skal have en grime på, hvis den skulle
løbe ud af folden og forårsage skader, ellers
dækker forsikringen ikke. Du skal undersøge i dit
selskab, hvordan din dækning er.
Bonus tips:
Sæt et hundetegn i grimen med telefon og
adresse. Så kan din hest hurtigere komme hjem,
hvis den er blevet væk.

Vi har givet input til de ændringer, som vi synes er
helt essentielt for hestens velbefindende.
1) En hest bør ALDRIG stå alene. Så en
hesteflok skal bestå af min. 2 heste.
nyt Hesteliv mener:
At ethvert hestehold min. skal bestå af 2 heste. Heste
er flokdyr og har behov for at være sammen med
artsfæller.
Hesten lever under naturlige forhold i grupper med
tæt kontakt til artsfæller. Derved opnår hesten en
række fordele i forbindelse med fødesøgning, reproduktion og beskyttelse mod rovdyr, som gør det hensigtsmæssigt for alle heste at blive i flokken. Hesten
er ofte utryg og nervøs ved at være alene og befinder
sig bedst, når den kan se og røre andre artsfæller.
En ensom hest stresses og har svært ved at finde ro,
da den har brug for en anden hest til at holde udkig
efter evt. farer, mens den hviler.
2) § 16. stk. 2. Folden skal have et areal på mindst
800 m2, hvoraf den korteste side skal være mindst 20
m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme
tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200
m2 pr. hest. En fold må ikke benyttes af mere end i alt
20 heste.
nyt Hesteliv mener:

Grimen må altså ikke sidde længere ned end 2 fingersbredder fra
kindbenet. (fig.2)
34

Der skal være minimum et knyttet
hånd mellem grimen og hestens
kæbe. (fig.3)

Kan din hest gabe?

At foldens areal bør være mindst 1600 m2 og helst
mere, hvis folden benyttes af mere end fire heste på
samme tid, idet det er vigtigt, at hestene har plads nok
til at kunne flytte sig fra de andre heste, hvis de ikke er
i harmoni med hinanden. Derefter kan arealet forøges
med 200 m2 pr. hest.

3) § 16. stk. 3. Når føl og plage er på fold, jf. stk. 1,
skal de, indtil de er 2 år gamle, på fold sammen med
artsfæller, medmindre veterinære forhold taler afgørende herimod.
nyt Hesteliv mener:
At alle heste uanset alder skal på fold sammen med
artsfæller, medmindre veterinære forhold taler afgørende imod.
4) § 17. Heste skal i mindst 2 timer 5 dage om ugen
motioneres eller gives fri bevægelse på fold.
nyt Hesteliv mener:
• Ethvert hestehold skal dagligt have mulighed for fri

bevægelse på fold, medmindre veterinære forhold
taler mod.

• Heste bør tilbydes fri motion på fold mindst 4

timer dagligt. Tvungen motion i form af ridning/
longering/kørsel/træningsmaskiner bør ikke erstatte fri bevægelse, men kan tilbydes hesten udover
timer på fold.

• Heste bør være sammen med andre artsfælder

på folden, så de kan få deres sociale kontakt og
adfærd dækket.

Foldophold har også andre positive aspekter for hesten, herunder frisk luft, sollys, forandring og stimulation. Hertil kommer, at hesten ofte har bedre mulighed for social kontakt og komfortadfærd på fold.
5) § 19. Den ansvarlige for et hestehold skal sikre,
at heste, som går ude i vinterperioden og i perioder
med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12
timer i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt
hårlag og er ved godt huld og har adgang til læskur
eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et
tørt, strøet leje.
nyt Hesteliv mener:
At denne paragraf bør konkretiseres med eksempelvis at fra den 15. oktober – 15. april skal heste, der
er ude i mere end 12 timer have adgang til et læskur
og et tørt strøet leje. Der er mange diskussioner om,
hvad vinterlignende vejr er. Det er svært for politiet
at håndhæve denne regel. Det bliver ofte en subjektiv vurdering. En konkret regel er langt nemmere at
håndtere for alle.
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Der er lavet en dispensation overfor islandske heste
og shetlandsponyer. Denne bør afskaffes og høre ind
under samme regel som andre heste.
Disse heste og ponyer bør ikke stilles ringere. I dag
er reglen den, at islandske heste og shetlandsponyer
ikke behøver noget læskur eller bygning, hvis de blot
kan få opnå et tørt leje. Det kan næsten kun lade sig
gøre, hvis hestene har store arealer og samtidig en
granskov eller nåleskov at gå ind i, hvor de tætte nåle
dækker for skovbunden, så der er tørt at lægge sig.
Alle andre træarter vil ikke kunne holde det tørt eller
fri for mudder. Der er streg under skov for at tydeliggøre, at det ikke er nok med 10 træer eller lign. Vi
oplever ofte, at politiet kan tolke lovgivningen som
acceptabel, hvis der er nogle få træer på området.
Vi ser også, at der bliver smidt halm ud, så hestene
kan lægge sig i halmen. Det siger sig selv, at halmen
hurtigt bliver våd i vintermånederne med meget
nedbør og derfor ikke giver de islandske heste og
shetlandsponyer det fornødne tørre leje og bestemt
heller ikke hverken læ eller ly.

for hesten, men kan anvendes til strøelse eller kan
tilbydes ekstra ved adgang til jordfold, hvor der ikke
findes græs at spise. Vi ønsker denne ændring, da vi
på mange hesteværnsager oplever heste, som udelukkende fodres med halm, hvilket på ingen måde
opfylder hestens næringsbehov.
7) § 22. Stk. 1 Heste skal have fri adgang til frisk
drikkevand. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved kortere
ophold på fold indtil 4 timer.
nyt Hesteliv mener:
• Heste skal have fri adgang til vand på fold. Vi synes

ikke, der på fold skal være en tidsfaktor, da vi på
hesteværnsager ofte bliver mødt med modargumentet, at hesten ikke har stået på folden i 4 timer.

• Hvis en hest på fx 500 kg har behov for at drikke 50

L dagligt, er det vigtigt, den har fri adgang til vand
det meste af dagen for at kunne opfylde dette
behov.

• Der er stor forskel på hestenes vandforbrug, når

6) I § 21 står der: Hestens foderration skal indeholde
tilstrækkeligt strukturfoder.
nyt Hesteliv mener:
At det bør formuleres mere konkret.
Vi mener, at det skal præciseres, hvad der menes
med strukturfoder. Det bør indeholde hø/wrap/græs,
som er hestens naturlige fødekilde. Strukturfoder
må ikke bestå af halm, som er uden næringsværdi

det er varmt eller koldt i vejret.

• Hvis hestene ydermere har mulighed for indtagelse

Dyreværnsloven 100 år
Dyreværnsloven fyldte 100 år i år
og Dyreetisk råd inviterede derfor til
debat om Dyreværnsloven var tidssvarende, hvilke udfordringer loven
og dyrene møder i dag. På dagen
den 8. juni 2016 var der spændende
foredragsholdere på Københavns
Universtitet med en afsluttende
debat. Bl.a. formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst, Anne Katrine
Gjerløff, forskningsformidler, Statens
Naturhistoriske Museum, der gennemgik historien bag Dyreværnsloven, hvordan den opstod og hele
udviklingen til i dag. Björn Forkman,
professor, Københavns Universitet fortalte om smertefølelse hos
forskellige dyrearter, Jesper Lassen,
professor, Københavns Universitet
spørger indtil, hvad er god dyrevelfærd ? Hvad er forbrugernes forestillinger om og forventninger til dyrevelfærd i fødevareproduktionen.

af stråfoder på folden, vil det også naturligt øge
vandforbruget.

Det var en spændende dag med
mange input og tanker til fremtiden.

Der bør indføres en paragraf, at for udegående heste,
skal der være frostfri drikkekar. Vi har haft rigtig mange sager, hvor hestene står med bundfrosne kar og
ingen vand får.

Det er særligt nedennævnte to paragraffer, der skal tages op til overvejelse, hvordan de skal revideres.

Nyt Hestelivs kalender 2017
Køb vores flotte kalender med dejlige og smukke
billeder af vores heste og æsler.
Pris 100 kr. + forsendelse kr. 60

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og
beskyttes bedst muligt mod smerte,
lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
§ 2. Enhver, der holder dyr, skal
sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses,
fodres, vandes og passes under
hensyntagen til deres fysiologiske,
adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med
anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
Vi skal se frem til, hvad Dyreetisk
Råd kommer med.

Dyrenes historie
gennem 100 år

DYREVÆRNSLOVEN
1916–
2016

Dyreværnsloven fylder 100 år i 2016. Meget er sket i lovens
første 100 år – både i forhold til dyrenes rolle i samfundet og
samfundets udvikling i det hele taget. Følg linjen, dyk ned i
historien og tag del i fremtiden!

Verdens første
dyreværnslov i UK

1810

Loven omfatter kun nogle dyr,
slag, misbrug eller mishandling
uden grund, og kun situationer
hvor det er andre end dyrets ejer,
der har gjort det.

Det første dyrskue i
Danmark afholdes
i Randers

1822
1851

1857

Udstillingen kaster et blik
på afgørende begivenheder
og milepæle fra tilblivelsen
af dyreværnsloven og frem
til i dag. Den stiller skarpt på
dyreværnslovens historie,
samt hvilke udfordringer og
muligheder vi står overfor
på dyrevelfærdsområdet.

Det Veterinære
Sundhedsråd
etableres
Danmarks øverste veterinærfaglige
organ rådgiver ministerier, domstole
og politi om veterinære spørgsmål.

Dyrplageri bliver forbudt i
Danmark

Den Kgl. Veterinærog Landbohøjskole
grundlægges
Skolens fokus ligger på heste
og kvæg. Først i 1892 udvides
med egen klinik for mindre
husdyr. Fotoet ovenfor viser en
dyrlægeeksamen efter datidens
forhold. Fotoet til højre viser
pløjning med hest på markerne
ved den Kgl. Veterinærog Landbohøjskole.
Fotos: Københavns Universitet

Det første sjællandske
fællesdyrskue afholdes i Roskilde

1882
1914-18
1. Verdenskrig

1858

Den som gør sig skyldig i rå mishandling
eller anden grusom eller oprørende
behandling af dyr, navnlig husdyr, hvad
enten dyret tilhører ham selv eller andre,
straffes med bøde indtil 200 rigsdaler eller
simpelt fængsel indtil 4 uger.

1860’ erne
I 1800-tallet var der mange
små landbrug med mange
forskellige husdyr.
Andelsbevægelsen
vinder frem og de første
andelsmejerier og
brugsforeninger etableres.

1875
Dyrenes Beskyttelse
grundlægges

1880: Vidste du at...
1 liter mælk kostede
ca. 6 øre
Timeløn/faglært
27 øre
Arbejdstid
64 t/uge

1915
Kvinder får valgret
i Danmark

Se Dyreværnslovens historie på plakaten på de følgende sider.
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Første dyreværnslov i DK
Konseilspræsident C. Th. Zahle
fremsætter loven, som fastlægger, at
den som mishandler et dyr eller ved
overanstrengelse, vanrøgt eller på anden
måde behandler dyr uforsvarligt, straffes
med bøde eller fængsel. Kravene til
dyreværn skærpes, og man kan nu straffes
for andet end rå mishandling af dyr.

1939-45
2. Verdenskrig

1916

Selskabsdyr
vinder indpas

IndustrialiseringMaskinisering af landbruget

1925
Vidste du at...
Fra 1900-50 steg
1 l. mælk fra 14 til
50 øre
Timeløn/faglært steg
fra 46 øre til 3,70 kr.
Arbejdstiden faldt fra
60 til 48 t/uge

Efterkrigstiden

Fødevarer bliver rationeret, og
det er til tider småt med føden.

Det bliver mere almindeligt at have
hund og kat som selskabsdyr i
danske hjem.
Foto: Københavns Universitet

Hestens rolle som arbejdsdyr udfases
langsomt, mens landbrugsmaskiner holder
deres indtog på landet.

Dyr i byen – Carlsberg
bryggerhestene
Fra kusk til lastbilchauffør – Carlsberg
har i 1925 næsten 200 heste, men selv
efter bilernes ankomst, falder antallet
af heste kun lidt – i 1936 til 160 heste.
I dag er der under 10 heste
tilbage, som indgår i Carlsbergs
markedsføring.
Foto: Carlsberg

Ny dyreværnslov
Dyr skal behandles forsvarligt og må ikke
ved vanrøgt, overanstrengelse eller på anden
måde udsættes for unødig lidelse.

1930

1950

Formålet er primært at regulere forholdene
for landbrugsdyrene.

Koen Maren
Maren har fået skadet sit ene forben, og dyrlæge
Mørkeberg amputerer benet og erstatter det med
et træben. ”Koen støttede rigtig godt og spadserede
stolt af sted på sit simple træben”, udtaler Mørkeberg.
Maren bliver berømt – i hele Danmark – og får masser
af omtale og endda sin egen sang. Hun lever med
træbenet i et lille års tid, inden hun ender som bøffer.

Forskerne Russell & Burch
definerer 3R konceptet

1959

3R bliver de ledende principper for brug af
forsøgsdyr:

• Replacement (erstatning med metoder uden
brug af levende dyr)

World Animal Day
afholdes for første
gang i Firenze, Italien

• Reduction (reduktion af antal dyr til forsøg)

1931
1938

Vidste du at...
Fra 1950-60 steg 1 l.
mælk fra 50 til
76 øre
Timeløn/faglært steg
fra 4,93 til 7,33 kr.
Arbejdstiden faldt fra
48 til 45 t/uge

• Refinement (forfinelse af
forsøgsmetoder)
Fotos: Danmarks 3R-center
og Novo Nordisk

Fællesdyrskuerne på Bellahøj
I anledning af 150 året for Stavnsbåndets
ophævelse afholdes kæmpe dyrskue på Bellahøj i
København med tæt på 1 mio. besøgende.
Linie ’Buh’, eller ’Dyrskuelinien’ som den
officielt hedder, kører mellem Københavns
Hovedbanegård og dyrskuepladsen på Bellahøj.
Foto: Sporvejshistorisk Selskab
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1963
Forsøgsdyrenes
Værn stiftes
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DOSO oprettes

2001
1986

1964

De første EU-direktiver

Ruth Harrisons bog – Dyr på samlebånd
Ruth Harrison er en britisk dyreværnsaktivist og forfatter, som i
1964 udgiver ’Animal Machines’ – på dansk ’Dyr på samlebånd’
om den intensive husdyrproduktion. Bogen vækker stor opsigt
og inspirerer Europarådet til at udarbejde konventionen om
beskyttelse af dyr til landbrugsformål i 1976.

1968
Europarådets Konvention om beskyttelse af
dyr under international
transport

De fem friheder bliver toneangivende
og danner grundlag for dyrevelfærdslovgivning internationalt og i Danmark.

Frihed fra sult og tørst

•

Frihed fra ubehag

•

Frihed fra smerte,
skade og sygdom

•

Frihed til at udtrykke
normal adfærd

•

Frihed fra frygt og lidelse

1979

Lov om dyreforsøg
Loven ændres løbende. I 1993
indføres krav om at begrunde valg
af dyreart, om at forsøget skal være
til væsentlig gavn, og om at dyret
ikke må opleve stærk smerte, intens
lidelse eller intens angst.

1980

Poul Thomsens ’Dus
med Dyrene’ lærer
gennem tv familien
Danmark mere
om dyr.
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Vidste du at...
Fra 1960-1982 steg 1 l.
mælk fra 76 øre
til 4,62 kr.
Timeløn/faglært steg
fra 7,33 kr. til 78,24 kr.
Arbejdstid faldt fra 45
til 40 t/uge

Europarådets Konvention
om beskyttelse af dyr der
holdes til landbrugsmæssigt formål

1977
1980

Europarådets
Konvention om
kæledyr

Dansk forbud mod
visse hunderacer

1991

Handel, operative indgreb
(halekupering), hold
af kæledyr.

Ny dyreværnslov
Dyr skal behandles forsvarligt og
beskyttes bedst muligt mod smerte,
lidelse, angst, varigt mén og væsentlig
ulempe (gældende formulering).
Det Dyreetiske Råd og Dyreværnsrådet
oprettes. Dyreværnsrådet nedlægges
i 2015.

1973
Danmark
optages i EF

1976

1970

De fem friheder blev oprindeligt
formuleret i Storbritannien af den
såkaldte Brambell-komité i 1965 og
videre bearbejdet til deres nuværende
form i 1979 af det britiske råd
for dyrevelfærd.

•

1987
1991

De fem friheder
defineres

De fem friheder

I 1986 vedtager EU direktivet om
æglæggende høner. Senere følger
bl.a. EU-lovgivning om svin, kalve,
slagtning og aflivning af dyr, beskyttelse af landbrugsdyr, vilde dyr i Zoo,
samt hunde- og katteskind.
Foto: Lars Bahl

Europarådets
Konvention om
beskyttelse af
dyr til slagtning

Smertebehandling
vinder frem

Vidste du at...
Fra 1982-2000 steg
1 l. mælk fra 4,62 til
6,85 kr.
Timeløn/faglært steg
fra 78,24 kr. til 124 kr.
Arbejdstiden faldt fra
40 til 37t /uge

1990
Ø-mærket
lanceres
Ø-mærket har bl.a. fokus på dyrevelfærd og
der er i dag krav om, at økologiske dyr skal
have økologisk foder, plads, lys, luft, adgang til
udendørsarealer, læ, skygge og mulighed for
at pleje deres hud og fjer.

1999
1996

Amsterdamtraktaten
Det klonede
får Dolly
Dolly er det første
verdenskendte klonede
pattedyr, hvilket medfører
diskussion om anvendelse og
begrænsning af bioteknologi.
Foto: Ekstra Bladet

Traktatens artikel 13 – Dyr
anerkendes som følende væsener.

1999
Rådet vedrørende
hold af særlige dyr
oprettes
Rådgiver politiet
og ministeren om
erhvervsmæssigt og privat
hold af dyr som fx slanger,
krybdyr og insekter. Rådet
nedlægges i 2015.
Foto: Colourbox

Øget fokus på at undervise
kommende dyrlæger
i smertebehandling.
Foto: Colourbox
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2005
Nye internationale
standarder for
dyrevelfærd

2016

World Organization for Animal
Health (OIE) udvikler en række
standarder inden for dyrevelfærd,
som de 180 medlemsstater kan
implementere, bl.a. med hjælp
fra organisationen.
Foto: Colourbox

2006
EUROFAWC etableres

Dyreværnslovens 100
års fødselsdag
Foto: Colourbox

Forum for europæiske dyreetiske- og
dyrevelfærdsråd, samt repræsentanter fra
relevante ministerier, der drøfter emner af
fælles interesse.

2006
-2010

EU handlingsplan for
dyrevelfærd
Handlingsplanen skal udvikle
og sikre dyrevelfærd og
dyrebeskyttelse i og uden for EU.
Senere følger en plan for 2012-2015.

Vidste du at...
Fra 2000-2015 steg
1 l. mælk fra 6,85 til
7,71 kr.
Arbejdstid
37 t/uge

2012

2013

2009

Sebastian Klein formidler viden
om dyr til nutidens yngre
generationer.
Foto: Sebastian Klein

EU-forbud mod test af
kosmetiske produkter
2015
på dyr
Dansk forbud
mod dyresex

2010

Videncenter for
Dyrevelfærd
oprettes
Videncenter for Dyrevelfærd
(ViD) bidrager til forbedring af
dyrevelfærden i Danmark ved at
formidle viden om dyrevelfærd
og ved at igangsætte forskningsprojekter på dyrevelfærdsområdet.

EU-forbud mod
traditionelle
æglægningsbure

ViD er et samarbejde mellem Miljø- og
Fødevareministeriet, og dyrevelfærdsforskere på
Københavns Universitet og Århus Universitet.

EU-forbud mod enkeltvis
opstaldning af drægtige
søer og gylte

2013
Danmarks 3R
center oprettes
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Danmarks 3R-center sætter fokus
på alternativer til dyreforsøg og
på at skabe bedre forhold for
forsøgsdyr. Centeret er et unikt
samarbejde mellem myndigheder,
medicinalindustrien og
dyreværnsforeninger.

Dyrebaserede
indikatorer for dyrevelfærd - nye metoder
til måling af
dyrevelfærd

2015
Dansk forbud mod
at søer opstaldes
enkeltvist i løbeog kontrolafdeling

2014

Foto: Miljø- og
Fødevareministeriet

Folkeoplysning om
dyrevelfærd - fx via
undervisning,
debat, forskning, sociale
medier, events....

Vught-erklæringen
Danmark indgår samarbejde med
Tyskland og Nederlandene for
at fremme dyrevelfærden i EU.
Senere tilslutter Sverige
sig samarbejdet.

Dyrevelfærdsplatform – vision om
fælles europæisk
dyrevelfærdsfora med
bred sammensætning
af aktører

Markedsdrevet dyrevelfærd – Statsligt dyrevelfærdsmærke og øget
forbrugerbevidsthed
om dyrevelfærd

Regelmodernisering af
dyrevelfærdsområdet
– tilpasning af lovgivningen
til nutidens og fremtidens
krav

Brug af bioteknologi
– klonede og genetisk
modificerede produktionsog kæledyr

Bæredygtig produktion
– dyrevelfærd som en del
af bæredygtighedsbegrebet
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Dyrevelfærdsprisen 2016

Hjælp til rideskoleheste

NH Cozpy

Dyrevennen Erik Rasmussen fra Århus modtog årets
pris på Dyrenes Dag

Mange rideskoleheste trænger til et godt og velfortjent otium, som tak for de mange timer de har ydet i
undervisningen.

NH Cozpy er en Frederiksborgvallak, der er i familiepleje i Køge hos Tine Grum-Schwensen. Cozpy kommer fra en fynsk rideskole, hvor han stod til aflivning
på grund af halthed. Staldpigen syntes det var synd
for Cozpy, at han skulle aflives. Han havde været en
super springhest. Derfor kontaktede hun nyt Hesteliv
for at høre, om vi ville have ham. Vi tog ham hjem, og
det viste sig efter kort tid, at det i virkeligheden ”kun”
handlede om en dybtliggende hovbyld. Så Cozpy blev
fit for fight igen og kunne rides uden nogen form for
halthed.

Dyrenes Dags Komite og DOSO uddelte i år for 14.
gang årets Dyrevelfærdspris. Det blev gjort i Svendborg, hvor Dyrenes Dags Komites 70 års jubilæum
samtidig blev fejret. Og det var med stor glæde, at
komiteens formand Karin Sørensen kunne fortælle,
at prismodtageren dette år blev Erik Rasmussen fra
Århus.

Vi vil gerne hjælpe rideskolehestene med et otium, i
det omfang vi kan tilbyde plads, men ellers vil vi gerne
prøve at finde en familie, hvor de kan få det godt.
Rideskolehestene kan få skader i ryg eller ben, eller de
kan mistrives som rideskolehest, så kan nyt Hesteliv
være et alternativ til aflivning.
Vi ser rigtig positivt på, at nogle rideskoler har kontaktet os, fordi de netop syntes, at det var synd, hvis
hestene blot skulle aflives.

Blackie
Erik Rasmussen har igennem mange år gjort en storstilet indsats for dyrene, og sammen med sin hustru
Alice, har han aldrig holdt sig tilbage, når dyr var i
nød og havde brug for hjælp. Hunde, katte - og sidst
ikke mindst pindsvin - har altid kunnet regne med
Erik. I en del år sad han i bestyrelsen for foreningen
Dansk Dyreværn Århus, hvor har også i en årrække
var foreningens formand. Som medlem af bestyrelserne for Dyrenes Dags Komite og Herskinds Fond har
han været med til at give økonomisk støtte til en lang
række initiativer til glæde for dyrene.
65 dyrevenner, som deltog i det store arrangement
kunne hylde Erik Rasmussen, da han fik overrakt det
smukke ikon med dyrenes skytshelgen Den Hellige
Frans af Assisi. Ikonet er udført af kunstneren Birgitte
Hansen fra Viborg.

44

Dundee

Diego

Falco

Vi har hjulpet flere tidligere rideskoleheste, som
ovenikøbet har været heldige at få et dejligt hjem.
Heriblandt Luna, Fellponyen Falco, Quaterhesten
Toddy, Frederiksborghesten Cozby og selvfølgelig de 7
rideskoleheste fra Tistrup rideskole Yankie, Røde Lukas,
Lisa, Dundee, Diego, Flicka og Blackie, samt de gamle
staldkammerater Filur og Buster, som endte deres
dage her. De fik et par gode år, men så kunne deres
ben ikke længere. De var nogle utrolig dejlige heste,
men når nyt Hesteliv havde Åbent Hus med mange
besøgende og deriblandt børn, så reagerede Filur meget kraftigt, og vi måtte ”gemme” ham lidt væk. Han
kunne slet ikke have børn. Dem havde han fået nok af
på rideskolen.

Tine Grum-Schwendsen fortæller sin historie om
Cozpy:
I Cozpy fik jeg en prustende og urolig lille hest i min
varetægt. Hverken jeg eller nogen på nyt Hesteliv
kendte baggrunden til dette. Han var en god lille
hest, men ikke særlig tryg. Når jeg hentede ham på
folden, måtte
jeg følge ham
rundt i lang,
lang tid, før jeg
endelig kunne
få kontakt. Han
var betænkelig
og urolig. På
staldgangen
bevægede han
sig hele tiden
uroligt, og i
skoven foregik
det i småtrav
og galop på
stedet.
Da jeg fandt nogle historier på Hestegalleriet blev jeg
klogere på, hvad andre havde set han var: En hest,
der gerne ville fremad, som var forvirret og til tider
svær at styre. Han virkede generelt utryg i omgivelserne, men var alligevel glad for at springe. Han ville
gerne gøre det så godt, men var meget forvirret.
Ved at lede på nettet fandt jeg ud af, at en pige købte
ham hos en hestehandler, da var han ca. 4 år. Hans
fortid havde ikke været under de bedste kår. Han var
tynd, fyldt med orm og stod i en meget lille boks.
Han blev 3 år senere videresolgt til en rideskole, som
havde ham i 4-5 år, hvorefter han kom til nyt Hesteliv.
Ingen tvivl om, at han havde været meget igennem.

Jeg læste bogen ”De Kloge Dyr” og blev meget inspireret af den. Den handler om, hvordan man kan kommunikere med dyr via telepati. Jeg bestilte derfor en
seance med Anne Frederiksen. Hun er blevet undervist af Winnie Stubkjær Laursen, som er forfatter til
”De Kloge Dyr”. Jeg blev nysgerrig efter at vide, hvad
Cozpy mon havde at fortælle.
Cozby fortalte, at han havde haft det meget svært.
Han havde oplevet at blive misbrugt og at have lidt
fysisk og psykisk overlast. Han fortalte også, at han
havde behov for at mærke, at han var noget særligt
for nogen! Han vidste godt, at han var noget særligt
for mig, men at han endnu ikke var ”fyldt helt op”. Så
det var vigtigt for ham at høre og mærke det fra mig.”
Det har været en helt fantastisk oplevelse at få Anne
til at tale med Cozpy. Allerede imens Anne havde
samtaler med ham, kunne jeg mærke forandringer i
hans adfærd. En galop i skoven blev mere harmonisk
og ikke en kamp om farten. Cozpy havde mere lyst
til at ”snakke”
med mig, og
jeg har i den
grad fornemmet en gladere
og mere afslappet hest.
Nu har jeg fået
en indsigt og
en viden, der
dels har bekræftet mig i,
at jeg arbejder
i den rigtige
retning med
Cozpy. Men endnu vigtigere – jeg ser, at han har meget kloge anskuelser på tilværelsen. At han har været
utrolig god til at passe på sig selv, og at han er åben
overfor udvikling og læring i fællesskab med mig,
hvilket er en kæmpe glæde!
Det er en viden, som skal fordøjes, men der er så
mange anvisninger på, hvad der kan forbedre hans
livsmod og glæde, så det er bare med at komme i
gang… Det er en ny stor verden, der har åbnet sig…
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Nyt fra Marianne Flormann

- men vi kan nå endnu længere ved at forstå og ved at
kommunikere. Det bliver langt mindre farligt for både
heste og ryttere og det giver glade heste og mennesker.

Dette efterår har været så spændende på mange måder. Jeg har etableret min nye uddannelses platform
True Lead Academy. Her har jeg uddannet de første True
Lead, udgivet mit første on-line kursus ”hjælp - mit barn
går til ridning” - og i løbet af vinteren og foråret vil du
også kunne uddanne dig som True Lead over længere
tid ved at stykke uddannelsen sammen af selvstændige
kurser, som jeg udbyder her på Møn, og måske også i
Nordjylland (det ligger ikke helt fast endnu). Du vil også
kunne købe flere basis on-line - og så er der sandelig
også en bog på vej til foråret!!!

Jeg glæder mig til at møde jer på min nye hjemmeside
www.trueleadacademy.dk - og jeg glæder mig til samar-

bejdet endnu et år med nyt Hesteliv. Jeg takker jer alle
for at hjælpe så mange heste med at få et nyt liv.
Fra hjertet,
Marianne Florman

Jeg har altså haft vældig travlt, men ikke så travlt, at jeg
ikke har kunnet nyde de mange fantastiske oplevelser,
som mine studerende kommer tilbage og fortæller mig.
Fortællinger der viser hvordan vores egen personlige
udvikling sammen med et ligeværdigt syn på samværet
med heste - kan give helt unikke oplevelser.
En af mine nyudklækkede True Leadstuderende sagde
til afslutningen, at hun egentlig var kommet på uddannelsen for at få nogle redskaber til at håndtere heste
- og nu havde hun forstået - at hun SELV var redskabet!!!
Juhuuu - det er jo det, det hele handler om i True Lead
Academy. Forstå hvordan hesten er i verden og forstå
hvordan vi kan skabe en ligeværdig og klar kommunikation og relation med vores heste.
En anden af mine studerende skrev følgende historie:
Kære Marianne
Forleden dag var vi ude at ride på en ny ridesti, hvor der
var sat flotte nye træbroer op.
Petur har aldrig været vild med at træde på ”mærkeligt
underlag” og han er bedøvende ligeglad med, hvor
mange andre heste, der allerede ER gået over. (Det har
jeg oplevet mange gange).
Min datters hest Liegur var jo ovre uden at tænke over
noget som helst, men Petur stoppede op. Jeg gav ham
TID og helt løse tøjler. Roste ham for hver en bevægelse
fremad. Roste ham for at snuse til broen. Han bakkede
og vi kom stille og roligt fremad igen. Han tog mod til
sig og gik frem til alle 4 ben var på broen og puha….”det
her er virkelig meget for mig” sagde han og bakkede i
sikkerhed på gruset igen. Jeg roste ham for ”at prøve”
og for hans mod (førhen var han bare frosset fast).
Jeg hoppede af og sagde, at jeg gerne ville gøre det
sammen med ham, at jeg ALDRIG ville bede ham om
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det, hvis jeg ikke vidste, at det var muligt og troede på,
at han kunne gøre det. Han fulgte med mig over på usikre ben, men uden at stoppe op og uden at skynde sig.
Jeg hoppede op igen og efter 200 m, skulle vi over en ny
bro. Ta-da – ”det ka’ jeg da godt” sagde Petur og vi red
over. På tilbagevejen krydsede han begge broer uden
den mindste tøven.
Jeg ved nogle vil synes, at jeg tabte” kampen” ved at gå
over den første bro. Men det var aldrig en kamp og han
viste på alle måder, at han forstod, hvad jeg ville, men at
det var meget grænseoverskridende for ham.
Jeg føler, at vi vandt – vandt hans tillid ved, at jeg ikke
presser ham – måske udfordrer ham, men ikke presser
ham ud over hans grænse. At vi vandt ved at tage os
god TID, for Petur har brug for tid til at tænke sig grundigt om – at vi vandt de efterfølgende broer, hvor han
end ikke tøvede. Vi overvandt hans usikkerhed i ro og
mag – vi var glade og stolte! (Især v. bro nr. 2, hvor min
datter lige drejer hovedet for at se, om vi nu også kommer med eller de nu skal til at vente på os IGEN –
”Ha, Petur – har du set – de tror ikke, at vi kan, men de
ta’r fejl!” – og vupti, så var vi ovre broen)
Denne og mange andre fortællinger gør mig så uendelig
glad - vi kan nå langt ved at bestemme over vores heste
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Hvordan jeg blev plejefamilie for Baby
Skrevet af Mia Sabina Dannesboe, Slangerup

“I efteråret 2015 tog mit liv en ny drejning, jeg ikke lige
havde set komme. Jeg havde købt en kalender fra Nyt
Hesteliv, og vendte blad for blad som året gik, men da
jeg vendte kalendersiden i september, begyndte det.
Billedet på kalenderen
på væggen viste den
unge NH Baby, men
hun blev ikke inde
i billedet. Hun kom
nærmest ud i stuen,
når jeg sad i nærheden
af kalenderen. Det var
meget forvirrende.
Hun nærmest ventede
til jeg satte mig og så
på kalenderen, så kom
hun ud, ud i stuen,
lagde hovedet på min
skulder og gik nogen
gange rundt i stuen. Jeg var mere end forvirret, og
selvom jeg har prøvet lidt forskelligt af denne karakter,
var dette meget anderledes.

Hun er nu klar til at flytte til en plejefamilie – stod der.
Der gik panik i mig. Fuldstændig.
Hun var jo her. Men det kunne hun jo ikke. Jeg kendte
hende ikke engang, og jo det gjorde jeg jo. Dagen var
rundtosset, men inden aften havde jeg skrevet til Janne
Junker på Nyt Hesteliv og spurgt, om jeg kunne komme
og besøge hende den følgende dag. (Jeg bor på Sjælland, men den lange afstand og bro så jeg slet ikke).
Alt gik pludselig stærkt, og midler og overskud til hest
var ikke sådan helt godt. Det skreg i alle retninger og
forvirringen var total. Jeg kom afsted. Jeg fik hilst på
hende. Hun var ikke helt som i stuen. Jeg tænkte det
var en fiks ide, men kunne ikke få ideen ud af hovedet.
Den havde bidt sig godt fast.
Da jeg kom tilbage var hun stadig i stuen. Gode råd var
dyre. Hvad skulle jeg stille op?
Jeg besluttede at besøge hende på Fyn hver
14 dag, for at se om
dette fænomen ikke gik
over. Hun var alt andet
end det, jeg ledte efter,
og jeg ledte faktisk ikke
efter noget. Jeg lånte
jo en dejlig vallak jeg
red på og ønskede ikke
ansvar for en hest, men
sådan blev det ikke.

Jeg var vant til at arbejde med energi og healing til dyr
og mennesker og havde oplevet energi manifestere sig
mere fysisk, men dette var anderledes.
Hun fyldte godt i stuen den unge Baby, og hun fyldte
godt i mit hoved, for hvad var der gang i?
Jeg tog mig endda i at måtte gå udenom hende engang
imellem, da hun fyldte temmelig meget i stuen, men
sød var hun, og jeg vænnede mig til det særlige selskab. Sådan da.
Jeg var forvirret. Søgte råd og søgte indsigt og fandt
også svar.

Jeg kæmpede,(mest
med mig selv), og jeg
krydsede broen ofte
for at finde indsigt. Jeg besøgte ofte Nyt Hesteliv, jeg
havde tusinde tanker. Dagene tog hinanden.
De steder jeg søgte råd, kom altid det samme svar.
Du har her det frie valg, men det sagde altid nej indeni.

Det var ikke karma, men mere Dharma. Vi var fritstillet
overfor hinanden, men vi havde noget særligt sammen.

Jeg følte ikke jeg havde et valg.

Jeg ledte ikke efter hest, og selvom hesten i stuen fyldte lidt rigeligt, kunne jeg være i det.

Og så skulle hun ikke engang behandles – jeg er healer! Eller reddes – hun var jo allerede reddet!

Der gik lidt tid, men så en helt almindelig tirsdag, var
hun pludselig forsidestof på Nyt Hestelivs FB side.

Jeg ville fortryde til mine dags ende, hvis jeg ikke sagde
Ja til hende.

NH Baby søger nyt hjem.

Jeg var forvirret. Og jeg var solgt til en ung, utilreddet
hoppe på 2,5 år.
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Det var ikke tilfældigt, at den lille hest skulle ind i mit liv.

Der var ingen fornuft, ingen kære mor, ingen logik,
ingen plan, men det kom der. Som ugerne gik, blev det
klart, selv for mig, at jeg måtte samle dette guldæg op
og gå ind i fremtiden med åbent sind.

samarbejde skulle foregå.
Hun fortalte ret detaljeret,
hvordan vi skulle arbejde
sammen, hvad vi kunne,
når vi arbejdede sammen,
og jeg begyndte at øve
mig i det nye, hun oplærte
mig i.

Det havde intet med fortiden at gøre, men en hel masse med fremtiden at gøre, som jeg ikke kunne se ind i.
Sådan gik det til, at jeg blev plejemor for en næsten 3
årig hoppe, der primært var opdraget af rigtig mange heste, og ikke var så skolet i omgang med diverse
hestehverdagsting. Hun skulle lære at blive trukket, gå
gennem hegn, stå stille og være i boks og rigtig mange
andre hesteting.
Jeg blev plejemor for hende.
NH Baby flyttede og fik nyt kaldenavn. Jeg kalder hende Elanyie.
Jeg vidste, det ikke var tilfældigt, og jeg vidste, at jeg
måtte have tillid til fremtiden. Den skulle nok vise mig
den nye vej.
Dagene blev opslugt af daglige gøremål, og måneder
afløste måneder.
Jeg gik i gang med at få hende rettet op efter et spark
og fik en telepatør til hende, som gerne ville øve sig,
da han var under uddannelse hos Ditte Young.
Jeg havde brug for indsigt i, hvordan jeg kunne hjælpe
hende med at blive rettet op, og hvordan jeg skulle
træne med hende. Om hun manglede tilskud, og om
hun havde ondt.
Hun fortalte mange ting, og jeg fik en god indsigt, og
hun var altid sjov at snakke med. Hun havde mange
finurlige indslag, men var også informativ og alvorlig.
Flere gange bad hun mig heale på en af de heste, hun
måtte rejse fra på Nyt Hesteliv. Se ham ind i øjnene
fortalte hun. Se hans sjæl og hjælp ham. Han har brug
for hjælp. Han har det skidt. Jeg kan mærke hans energi hos mig, fortalte hun, men han skal ikke være her.
Jeg gjorde, som hun bad om. Satte mig med billedet af
hendes elskede ven, og lod energierne finde ham og
hjælpe ham.
Senere fortalte hun, at hun healer heste, som jeg healer mennesker og dyr, men sådan skulle det ikke blive
ved med at være. Vi skulle arbejde sammen, men det
lå ude i fremtiden. Vi skulle finstemmes til hinanden
først. Det ville komme.
Tiden gik, men senere kom hun ind på, hvordan dette

Det er jo lidt specielt at
have en hest som mester,
men ikke fremmed for
mig, så jeg kløede på.
Vi arbejdede os derudaf,
sideløbende med vores daglige arbejde, og stille og roligt dukkede nye
muligheder op, og jeg fik en aftale i stand med den
telepatør, vi kendte. Han var frisk på et samarbejde,
som blev en kombination af telepati og healing, så jeg
kunne øve mig i den nye teknik sammen med Elanyie.
Det var ikke svært, men meget anderledes, end jeg
ellers arbejder med healing på.
Metoden virker til at være rigtig god, og vi får mange
fine tilbagemeldinger.
Det er en spændende rejse, vi er taget afsted på sammen.
En rejse ud over det sædvanlige, og den drejer hele
tiden ud af nye stier, hvis jeg giver lov. Jeg har god
erfaring for at følge flowet, så jeg prøver at følge med i
alt det nye. Jeg fik sågar lavet en ny Facebook side, der
vil omhandle det mere usynlige samvær med heste.
Telepati, healing, krystalhealing og det healingsarbejde, jeg laver sammen med hende.
Siden kom til at hedde Heste-Portalen.
Ved ikke hvor navnet kom fra.
En åbning til en anden verden.
Et kig ind i noget helt andet.
I er velkomne til at følge med på siden, som er åben
for alle.
NH´s Baby – Elanyie har snart boet hos mig i et år.
Der er sket rigtig mange nye ting i mit liv på det år.
Tak fordi det blev til.
Tak for mit nye liv.
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Bid og sadelløs springning

Bliv livredder for nyt Hesteliv

Major Henrique Calado springer her 1.60 i Mafra,
Portugal.

Grundkursus og informationsmøde for nye livreddere.
Lørdag den 4. februar 2017, kl. 10-14
nyt Hesteliv søger flere livreddere over hele landet til at hjælpe os på dyreværnssager. Vi afholder Grundkursus og informationsmøde den 4. februar 2017, hvor du samtidig kan se internatet.

Henrique Calado var en af de bedste springryttere i
verden dengang og deltog i 5 olympiske lege. Inspirerende og nooooget nervepirrende.

Ønsker du at være en del af nyt Hestelivs landsdækkende livredderstab, er det nødvendigt, at du deltager
i dette Grundkursus. Det vil klæde dig på til de forskellige situationer, du kan møde som livredder.

For at kunne være livredder skal du have en stor viden og forståelse af heste - gerne med en stor erfaring
i bagagen. Du skal have lyst og interesse i at hjælpe dyrene og være klar til at kunne rykke ud med kort
varsel. Du skal kunne melde tilbage på mails indenfor 24 timer.
Som livredder vil du skulle tage ud til dyreværnssager, kunne vurdere huld, hove og staldforhold i henhold
til lov om hold af heste.

Pris og betaling: kr. 299 + forsendelse kr. 60, i alt kr.
359 til vores konto 1551 4530130878 eller Mobilpay 26355865. Tekst: Ponybamse + dit navn, så jeg
kan skelne mellem betalingerne.

Du skal også tage på diverse hestemarkeder i dit nærområde og tilse, om hestene har vand, læ, skygge
m.m. og om dyreværnsloven bliver overholdt.
At være livredder kræver en pæn portion gå-på-mod og gode kommunikationsevner. Jobbet er frivilligt og
ulønnet.

Leveringstid: 1 uge fra vi har registreret betalingen.
Det er BroderiFabrikken, der laver den, og de donerer en del af beløbet til os.

Kurset er gratis, men du skal tilmelde dig på info@nyt-hesteliv.dk senest den 15. januar 2017.

Søger du en praktikplads?

Vi søger en frivillig, der kan komme fast på kontoret minimum 2 gange om ugen i begyndelsen.
Med tiden vil du kunne lave meget af arbejdet
hjemmefra. Vi søger primært en til at hjælpe med
at følge op på dyreværnssager.

Vi modtager løbende ulønnede praktikanter fra
jobcentre i arbejdsprøvning, jobaktivering m.m.
samt fra tekniske skoler, produktionsskoler, 9. og
10. klasser og lign.

Vi søger også en, der kan hjælpe til med at arkivere og sortere de data, vi har på hestene, fundraising, messer og mange andre ting, der løbende
kommer.
Du bliver selvfølgelig oplært på kontoret, ligesom
prioriteringsopgaver vil blive aftalt løbende.
Du skal have grundigt kendskab til Word og Excel.
Kontakt Janne Junker for mere information på
Mail: info@nyt-hesteliv.dk eller
Tlf.: 26355865
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Der er muligheder for både at komme i praktik i
stalden som dyrepasser eller på kontoret.
Send en ansøgning med lidt om dig selv til
Janne Junker på mail info@nyt-hesteliv.dk

Du har nu muligheden
for at få din egen pony
med navn på. Du kan også
bestille ponyen med nyt
Hestelivs logo på. Ponyen
er 30-32 cm høj og er blød
og lækker.
Bestilling: Bamsepony til
info@nyt-hesteliv.dk med
angivelse af hvilket navn,
der skal stå på ponyen og
også hvilken farve du helst vil have broderet på den
samt dit navn og adresse samt et tlf.nr.

Derudover gennemgår vi lovgivningen samt vores procedurer.

Frivillig til kontorarbejde

NYHED – bamsepony med dit eget navn på

Puljer og fonde nov. 15 - nov. 16
E. Herskind 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50.000,00
C.C. Klestrup	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.000,00
Dyrenes Dags Komite 15 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10.000,00
Dyrevelfærdspuljen 2015	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 221.943,00
Grethe Møllers Mindefond 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.500,00
Petworld Hjælper	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20.000,00
Frimodt-Heineke Fonden	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20.000 ,00
Svalens Fond 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15.000,00
Dyreværnslegatet af 2015	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5.000,00
H.R. & Grete Siim Frederiksens Fond 	������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.000,00
Inge og Asker Larsens Fond ..................................................................................................................... 70.000,00
Qato fonden ......................................................................................................................................... 100.000,00
Tipsfond................................................................................................................................................... 64.363,23
Dyrenes Dags Komite 16 ......................................................................................................................... 20.000,00
TFAK 2016 ............................................................................................................................................. 108.911,02
Dyrevelfærdspuljen 2016....................................................................................................................... 544.732,50
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Nye medlemmer nov. 15 - nov. 16
Agnes Hansen
Allan Larsen
Anette og Søren Grøn
Anne-Mette Rasmussen
Annie Susan Nielsen
Annika Jensen
Bent Poulsen
Bo Brandt Lange
Camilla Jacobs
Carina Hjort Jensen
Celine Andersen Korsgaard
Charlotte Hummel
Charlotte Mikaelsen og Anders Favrholdt
Christina Nordstrøm Hansen
Dorrit Windfeld Sabroe
Dorthe Bekker/Jens W.Brinkenfeldt
Elise Allin Kaster
Gitte Roel
Hanne Helene Knudsen
Helen Jensen
Helle Frambo
Helle Isabella Willerup
Helle Kinnerup
Helle Poulsen
Henrik Pontoppidan
Ib J. Andersen og Susanne Domaiski
Jo og Niels Brocks Østergård
John Christensen
Julie Høeg
Karen Østergaard Schumacker
Lene D. Müller
Louise Nielsen
Mariann Jørgensen
Martin Find Jensen
Mathilde Ditlev Stavn Hansen
Mette Kristensen
Mette Tolstrup Christensen
Natascha Dohn Jensen
Pia Iversen
Regitze cecilie Charmac
Rikke de Neergaard
Rikke Larsen
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Stella Poulsen
Susanne Pedersen
Susanne Sødring
Tanja Ranzau Knudsen
Tina M. Jørgensen
Torben Ørum
Tove Katharine Edelbart
Trine og Dorte Filges
Ulla Michelsen
Vibeke Bjerring
Vicki Friedel Mohr
Winnie Færk Mortensen

Nye adoptanter nov. 15 - nov. 16
Anders Hansen
Anke Ter Beek og Sebastian
Annette Degn Marcher
Annette Midtgaard Povlsen
Benjamin Tubæk
Bina og Katrine Kramhøft Schack
Butik Den Sorte Hingst
Dea og Babi Lykke Andersen
Etisk-Stabilitet.dk, Jens P.Koldbech
F. Pedersen
Helle og Alex Andreasen
Inge og Jannick Breum
Kasper Neupart Paulsen
Kenneth Jensen
Kerstin Geitner
Klinik Sandholdt
Lis Normann Larsen
Lotte Nielsen
Malene Larsen
Marie Kathrine Wittorff
Mette Nielsen
Mette Nielsen
Mia Angela Jensen
Pia Elena Andersen
Susie Jensen
Tine Ryom og Christine Swarts
Vognmand Viggo Jespersen
Winnie Jørgensen

Gaver og donationer

Allan Wright.................................................... 1.500,00
Anne Lise Bertelsen	����������������������������������������� 100,00
Anonym gavegiver........................................ 50.000,00
Anonyme gavegivere	����������������������������������� 21.285,00
Bente Knudsen............................................. 10.000,00
Bente og Jens Gaard	�������������������������������������� 1.000,00
Birgit Hansen.................................................. 5.285,00
Birgitte Holmberg	��������������������������������������������� 100,00
Birgitte Sloth...................................................... 200,00
Caremaker ........................................................ 198,75
Carin Sørensen............................................. 11.274,00
Carina S. Hansen	������������������������������������������������� 50,00
Carmen Kjær...................................................... 250,00
Catharina Alenkær	�������������������������������������������� 100,00
Charlotte Bradstrup	��������������������������������������� 5.000,00
Charlotte Jacobsen	������������������������������������������� 500,00
Charlotte Thomsen	���������������������������������������� 1.350,00
Christina Lorenzen.......................................... 2.900,00
Dennis Sidor...................................................... 100,00
Ditte Nøttrup.................................................. 1.754,00
Dorte Bekker..................................................... 500,00
Dorthe Andersen	���������������������������������������������� 100,00
Elise Allin Kaster................................................ 100,00
Elizabeth Kjær................................................. 1.850,00
Equi Lab........................................................ 25.418,00
Equidoc v/Brian Mossin............. .................. 15.000,00
Equinetouch .................................................. 3.367,00
Greenspeak.................................................... 2.996,20
Gry Klint............................................................. 500,00
Gudrun Aaberg............................................... 5.000,00
Gunvor............................................................... 168,00
Hanne Lorenzen	������������������������������������������������� 30,00
Hanne Steiner................................................. 1.500,00
Heidi Samuelsen................................................ 300,00
Helene A Jensen............................................. 1.000,00
Helle Poulsen.................................................. 2.170,42
Jane Tornbjerg................................................... 150,00
Jeanette Michelsen	������������������������������������������ 350,00
Jens Koldbech .................................................. 200,00
Jette Damgaard................................................. 100,00
Josefine Pothlitz........................................... 15.150,00
Jørgen Hansen................................................ 2.444,00

Karin Berglund................................................ 3.393,00
Karina Kejser...................................................... 100,00
Kathrine Kaad Jacobsen	��������������������������������� 1.744,00
Kenneth Pothlitz........................................... 15.000,00
Linda Thejl........................................................... 50,00
Lise Pothlitz.................................................. 18.028,00
Liselotte Aamot Hindø	�������������������������������������� 750,00
Lotte Mccurdie.................................................. 100,00
Mads Porsmose............................................ 15.000,00
Margit Valbjørn................................................. 400,00
Marianne Højbaard	������������������������������������������ 325,60
Marija Ribley..................................................... 879,40
Marlene Dyrehauge	��������������������������������������� 1.600,00
Mette Galle Nielsen	��������������������������������������� 7.000,00
Monaco Reklamebureau	����������������������������� 18.750,00
Pia Blåkilde..................................................... 1.050,00
Pia Prag Hansen................................................. 300,00
Rebgrimer.dk v/Jeanne Goth	���������������������������� 200,00
Rikke De Neergaard	��������������������������������������� 2.842,00
Rikke Minerth.................................................... 200,00
Simone Jensen..................................................... 30,00
Susanne Lind....................................................... 50,00
Susanne Norbjerg........................................... 1.500,00
Tanja Christensen	��������������������������������������������� 200,00
Terja Jensen....................................................... 100,00
Tina Dalvig Schink........................................... 2.042,00
Tina Meilstrup................................................... 100,00
Tina Mikkelsen................................................... 100,00
Tine Astrid Grum-Schwensen	��������������������������� 200,00
Tine Grejs....................................................... 2.080,00
Tom Pothlitz.................................................. 17.724,01

Tak for støtten
– hver en krone tæller.
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I ønskes alle en RIGTIG DEJLIG JUL og et GODT og DYREVENLIGT NYTÅR!
Tak for jeres støtte til alle vores heste. Vi håber, at 2017 vil bidrage til bedre dyrevelfærd.
Janne Junker

Foreningen nyt Hesteliv
Spedsbjergvej 81 • 5491 Blommenslyst
Telefon +45 26355865
info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk
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Konto:1551 4530130878
CVR nr.: 30343344

Trykt på Svanemærket papir af

Kære medlemmer og adoptanter

