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Redaktørens indlæg
Kære læser
Så gik der endnu et år. Året er fløjet af
sted, og når man skal til at skrive lidt om,
hvad der er sket hos os, så kommer der
mange ting op til overfladen igen. Det
glæder os at kunne fortælle, at der igen
er kommet gang i kursusaktiviteterne.
Som noget helt nyt vil vi lancere vores
nye projekt ”Hesteskolen”, som er en del
af nyt Hesteliv. Hesteskolen skal være et
læringssted, hvor du vil kunne få endnu
mere viden omkring hesten. Vi har længe
set frem til, at dette ville blive en realitet.
Mere om det inde i bladet.
Vores største udfordring til dato er, at vi
står overfor en ekspropriering af vores
ejendom. Det er ikke lige til at skulle finde
et nyt sted med plads til 100 heste, som
også er til at betale. Uanset hvilken stand
ejendommen er i, er der ingen steder,
hvor vi blot kan flytte alle hestene hen.
Der skal tænkes helt forfra og alt skal
genplaceres. Vi skal nok lade jer vide, når
der sker noget konkret.
Dyreværnssager er naturligvis uundgåelige. De kommer jævnligt ind. Vi ser i år
mange ponyer med snabelhove – nogle
der endda har krævet aflivning. I efteråret
har vi også modtaget mange anmeldelser
på heste, der har gået ude på de våde og
plørede marker p.g.a. al den regn i efterårsmånederne.
Familiepleje er ved at blive populær. Vi
har aldrig haft så mange forespørgsler
på heste som i år og har også fået rekord
mange heste ud i pleje. Det er en dejlig
og positiv udvikling.

Vi vil ønske jer en rigtig glædelig jul!
Rigtig god læselyst!
Janne Junker
Redaktør
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Livets gang på internatet
Små historier

Kato og Romeo

Tulle på Højgård

Gamle Kato er en fantastisk dejlig hest. Men han har også
en helt særlig forkærlighed for de nye og unge heste, som
er helt uundværlig i en hesteflok.

Tulle er en af vores ponyer, der har været længst på nyt
Hesteliv, og som er ved at være godt op i årene.
I april 2017 havde Tulle det ikke så godt. Hun lå meget ned
og havde ondt, så vi ringede selvfølgelig efter dyrlægen,
der straks sendte hende på hestehospitalet Højgård.
De genkendte lille Tulle fra dengang, hun kom der med
en nyfødt Peppe. Denne gang var det så en forstoppelse,
der gjorde at Tulle måtte indlægges. Hun fik det heldigvis
meget bedre efter et par dage, og skulle så hentes hjem.
Janne Junker gik ind i stalden for at hente Tulle og kaldte
ud i stalden ”Er der en lille Tulle her? Er der en Tulle, der
vil med hjem?” Op røg Tulles hoved, og man kunne kun
se det øverste af hendes små ører over bokskanten, og så
vrinskede hun langt og skingert. Det tog vi som et ja.

Kato
Kato giver sig tid til at lege med de unge vallakker og man
ser ham tit i leg med Sputnik eller Happy.
Når vi får nye heste ind i flokken, følger Kato dem rundt og
passer på dem. Da Grå kom ind på de stores heste fold, så
man Kato gå lige bag ved Grå de første dage til Grå havde
fundet sig til rette. Senere kom Chicago, som både var ung
og ny. Kato var der straks som en faderlig rollemodel og
legede med ham og fulgte ham rundt på folden.

Tulle
Ude godt, men hjemme bedst. Peppe, som i dag er 6 år
gammel, elsker sin mor meget højt, og han ”skreg” efter
hende i 2 dage. Peppe vrinsker ikke, han skryder ikke, men
siger en meget bestemt muldyrlyd. Så da Tulle kom hjem,
var glæden stor ved gensynet. Og selv om man er noget
større end sin mor, skulle man lige have en lille trøst i
hendes patter.
Tulle har det godt i dag.

Tulle og Peppe

Også Romeo, der er en tidligere rideskolepony, gør en
stor forskel hos nyt Hestelivs ponyflok. Han er nu 25 år, en
fantastisk sjæl og helt uundværlige på ponyflokken, hvor
han går ind og får ro på flokken, leger med de unge, skiller
brokkehovederne og sørger for, at de svage også kommer
til høet. Romeo har gjort en kæmpe forskel i ponyflokken
og gjort den til en harmonisk flok, hvor der er plads til alle.

Romeo
Det giver en helt anden ro og harmoni i flokken, når man
har en gammel klog hest, der sørger for, at de nye kan
falde til uden for meget angst eller kamp. Vi har igennem
alle årene haft en sådan patriark, men nu har Kato og
Romeo overtaget rollen, og de gør det fantastisk godt.
3
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Marius og healing

Ayai overtager rollen som æselmor

Anja fra Healing and Angels var kommet forbi for at hjælpe
hestene med healing. Hun gik ud til de store heste, og vi
havde først peget Hope og Verdi ud. Anja ville gerne heale
på muldyret Marius, da hun mente han ville have godt af
det. Først ville Marius ikke og gik sin vej, så Anja gik op i den
anden ende for at heale på Lady Kate. Lady Kate trak sig
forsigtig, men Tarzan kom Anja til undsætning og gik op på
siden af Anja, og så ville Lady Kate alligevel gerne.

Gamle Eugine (fjordhest), som var 32 år, tog sig kærligt af
alle æslerne. Hun tog rollen som æselmor og var virkelig beskyttende overfor hendes små langørede ”børn”. Desværre
kom den dag, hvor Eugines ben ikke længere kunne bære
hende og vi var nødt til at sende hende over på den anden
side. Vi tænkte rigtigt meget over, hvordan vi skulle hjælpe
æslerne. De sørgede rigtig meget og længe over tabet af
deres ”mor”.
NH Ayai, som kom fra en dyreværnssag sidste år, har
ændret karakter fuldstændig. Hun gik alene på en fold
gennem 8 år og var overladt til sig uden særlig kontakt til
omverdenen. Ejerne kørte forbi og smed hvidt brød og
grønt affald ind til hende, så måtte hun ellers klare sig selv
med lidt gammelt halm og resten af græsset fra folden. Vi
politianmeldte denne sag mange gange gennem 8 år. Til
sidst lykkedes det gudskelov at få lille Ayai overdraget til
os.
Ayai kom som sendt fra himlen og tog sig af æslerne. De
adopterede en ny mor og har ikke veget fra æslerne lige
siden. De 2 senest ankomne æsler Platon og Athena har
hun også nænsomt fået ind i flokken. Hun er bare fantastisk!

Tarzan, Anja og Lady Kate
I mellem tiden var Marius stille listet nærmere – et skridt af
gangen – til han stod lige bag Anja. Hun gav sig til at heale
ham, og det var tydeligt, at han nød det. Han stod helt roligt
og trak vejret dybt flere gange. Marius bryder sig som regel
ikke om, at man bare rører ved ham, men Anja kunne røre
ham over det hele uden, at han flyttede sig. Det var helt
tydeligt, at Marius ville det her.

Ayai og æslerne

Frederikke på besøg
NH Frederikke er i familiepleje hos Nadija på Sjælland.En
dag havde Nadija glemt at lukke døren ind til huset, og det
så Frederikke straks.
Mon hun ville hjælpe Nadija med opvasken ?
Anja og Marius
I det hele taget var alle hestene meget interesseret i Anja,
og blev ved med at stille sig hen til hende, for at hun skulle
heale dem, så vi måtte holde nogle af dem lidt tilbage, så
der var lidt plads om Anja. Vi håber Anja vil komme igen og
heale på flere af vores heste.

Nadija fortæller: Døren stod åben, og jeg var ved at læsse
ting af til genbrugeren og var gået om hushjørnet i et halvt
minut, og hvem møder jeg i køkkenet, da jeg kommer ind?
- Frederikke.
Hun kunne nu godt have brugt dørmåtten!!
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Men først i september udviklede sagen sig. En høne lå på
terassen og så lidt mærkelig ud. Janne troede, hun var syg,
men det var hun bestemt ikke, for ud under vingerne myldrede der 9 små kyllinger frem.

Frederikke på besøg
Udover at mine dyr går rundt på foldene, så har jeg også
hele gårdspladsen indhegnet, så hunde, katte, børn osv deler det hele og kan lære at forstå hinanden sprog. Det giver
meget ekstra arbejde, men det giver utallige sjove oplevelser her. Jeg synes, det er det hele værd!

En fjer blev til 5 høns (mindst) ….
En stakkels hane løb bange og forvirret rundt i et villakvarter i sommers. Han var stor og flot og fejlede ikke
noget, ud over han var meget sulten. Nogle beboere fik
ham indfanget og kontaktede nyt Hesteliv, som tog imod
ham. Han blev døbt Niller.

Nillers kyllinger
Der er gang i den her på nyt Hesteliv!!
Hønsene er tidligere burhøns, som vi har fået fra organisationen Frie Vinger. De kom næsten uden fjer. De har fået sig
noget af et hønseliv. Det er skønt at følge deres udvikling fra
burhøne til et rigtigt høneliv.

Patriarken Zas
Zas kom til nyt Hesteliv den 2. august 2009 19 år gammel.
Han er i dag 27 år og har så været her i 8 år. Zas blev overdraget fra en privat pige, som havde rejst meget rundt med
Zas, fordi hun var kok. Til sidst syntes hun, det var synd
for ham hele tiden at blive flyttet rundt i landet afhængigt
af hendes jobsituation. Zas faldt hurtigt til, og var meget
begejstret for alle de mange skønne damer, som han bedækkede og muntrede sig med. Han arbejdede sig hurtigt
op i hierkiet, og blev lidt af en førerhest, dominerende og
dirigerende både overfor mennesker og dyr på den gode
måde. Zas er ikke bare Zas, men KONG Zas.

Niller
Det varede ikke længe, inden Niller havde fundet sig til
rette, og han blev flottere for hver dag, der gik. Men han var
også ene hane i hønsegården. Hønsene hakkede på ham
den første dag, og derefter syntes de, han var en flot fyr at
have stolpende rundt.

Zas
5
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Som årene gik, og Zas blev ældre fik han fjernet 3 fortænder,
som ikke havde det så godt. Til trods for at han ingen fortænder havde, og dermed ikke kunne true med gebisset, ja så
respekterede 90% af hestene ham stadig for den stærke
og gode Zas, han engang var. Formanden Janne Junker tog
Zas til sig og red lidt små skovture på ham de første 4-5 år.
Det var begge parter meget glade for. De sidste 3-4 år har
Zas og Janne hygget sig med agility på ridebanen til stor
morskab for alle deltagerne og undervisning. Det er nemlig sådan, at Zas kun gider springe. Han elsker at springe,
og hvis Janne ikke lytter til ham, så bider han hende forsigtigt i armen med den ene fortand. Den kan godt være ret
skarp, så lystre må Janne jo og hen over springene må hun
løbe efter. Zas får som regel sin vilje – så hvorfor skulle Zas
dog bakke igennem nogle ringe og mærkelige ting - nej får
Zas øje på et spring nede i den anden ende af ridebanen,
ja så tager han ellers benene på nakken og gallopperer fro
og frejdigt ned og hen over springene med Janne løbende
efter i rebet, hvorefter han bukker lystigt og vender sig om
mod Janne, som naturligvis er klar med en godbid. Der er
rigtig mange hyggestunder. Zas er så sjov og skøn.
Når fodervognen kommer hen til Zas, skal han nok sige til,
hvad han gerne vil have – og det kan ikke gå for hurtigt!!
Hvis serveringen går for langsomt, så får vi et ordentligt
puf. Ingen er i tvivl om, hvad Zas gerne vil have.
Der er mange af hans gamle venner, der ikke længere er
på Nyt Hesteliv, men gode gamle Betsen er her stadig, og
de to holder sammen ude på folden i tykt og tyndt.

Zas og Betsen
Zas er som alle de andre gamle heste uundværlig i en
hesteflok. Han leger med de unge heste og vejleder dem
i, hvordan de skal gebærde sig i en flok. Det kan godt gå
rigtigt hektisk til med at bide i grimer og bide i ben. De
snurrer rundt om hinanden og stejler. Der er gang i de
gamle. Det er så livsbekræftende at være tilskuer til.
Vi håber, Zas holder i mange år endnu. Han har en helt
fantastisk personlighed, som han ikke holder tilbage for
hverken dyr eller mennesker.

Zas og Mickey
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HorseMama

– professionel hestepasning i Nordsjælland
Har du, pga. ferie, længerevarende sygdom eller andet, behov for at få passet din hest, så kontakt
HorseMama.
Jeg ved hvor vigtigt det er at føle, at hesten er i gode hænder når man ikke kan være hos den selv
– og at vide, at hesten jævnligt kigges efter og stimuleres fysiskt og mentalt. Derfor passer jeg din
hest som var det min egen: Omhyggeligt, omsorgsfuldt og med fokus på hestevelfærd.
Som standard medfølger strigling, hovrensning, træning fra jorden (horsemanship) og evt.
gåtur. Derudover kan tilkøbes fodring, mugning, pudsning af udstyr, at jeg er til stede, når der
kommer smed m.m. På den måde kan du føle dig tryg og slappe af, mens du er væk.
Du kan læse mere om HorseMama hestepasning og priser på horsemama.dk. For booking ring
til mig på mobil 30360306, send en mail til camilla@horsemama.dk eller skriv via horsemama.dk
Jeg glæder mig til at høre fra dig – og til at møde dig og din hest.

HorseMama
Camilla Jacobs
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Nye heste 2017
Siden sidste medlemsblad, har vi fået nogle nye heste.
Nogle er fra dyreværnssager og andre er blevet overdraget
til nyt Hesteliv.
De nye heste er Yvonne, Fru Svendsen, Grå, Tintin,

Fru Svendsen

e

Yvonn

Chicago, Monique, Johanne, Jack, Peppy, Daphne, Bella,
Donna, Bitten, Freja, Tut, Martinus, Karoline, Tulle og Sofie. Læs om hestene på vores hjemmeside under ”Sponsorheste”.
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Heste, der har fået en ny familie

Sofus – kommer fra dyreværnssagen om de 14 travheste i 2012.
Han har udviklet sig til en smuk og
sød ridehest på Sjælland.

Maybe Lee – er datter efter Kick
Lee. Maybe Lee er en fantastisk
cool hest, og hun har fået ny
familie på Fyn. Hun er ved at blive
tilredet.

Kiss – er en stor og kærlig travhest,
hvis tidligere ejer overdrog hende
til nyt Hesteliv for at sikre hendes
fremtid. Kiss har fået ny familie i
Randers.

Rine og Stjerne – fandt hinanden
hos en tidligere familie og er kommet til Sjælland.

Daphne – er en smuk Frieser
hoppe, som tidligere ejer ønskede
vi fandt hjem til. Hun har fået nyt
hjem på Sjælland.

Flicka – kommer fra en rideskole.
Flicka har fået nyt hjem hos en
familie der har valgt at have Flicka
opstaldet på nyt Hesteliv.

Naja og Cille – kommer begge
fra en dyreværnssag i Jylland. De
er begge nogle fantastiske søde
ponyer der har fået hjem sammen
på Fyn.

Ghia – var den første forenings
hest der ankom til nyt Hesteliv.
Ghia har nu fået nyt hjem sammen
med Raketsky på Fyn.

Lise – stod hos en gammel mand,
der ikke magtede opgaven at
passe hest mere. Hun har fået nyt
hjem på Fyn.
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Max – kom til nyt Hesteliv i 2008
og er en fantastisk pony, der har
fået nyt hjem sammen med Prins
og Peter Parker.

Prins – kom til nyt Hesteliv i 2008
sammen med hans dame Tulle og
søn Jørgen. Prins har fået nyt hjem
sammen med Max og Peter Parker.

Lady Kate – fandt vi på Egeskov
marked hvor hun skrækslagen løb
rundt på pladsen. Hun var længe
om at finde tillid til mennesker
igen, men har nu fået nyt hjem i
Otterup på Fyn.

Sputnik – er søn efter NH Mille og
NH Lyn. Han er vokset sig til en
smuk stor hest, der nu har fået sin
sponsormor som plejefamilie. Han
kommer til at bo ved Kværndrup
på Fyn.

Peter Parker – blev overdraget til
nyt Hesteliv for at sikre hans fremtid. Han er en sjov pony med gang
i og han nyder nu sit nye liv på Fyn
sammen med Prins og Max.

Cherion – er en smuk araber-welch
pony, som nu har fået nyt hjem på
Sjælland.

Lisa og Dundee – kom begge fra en rideskole, der skulle lukke. Rideskolen ville sikre ponyernes fremtid, og overdrog dem til nyt Hesteliv. De har fået hjem sammen
i Otterup på Fyn.
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Malte – er en skøn traver fra en
dyreværnssag i 2012. Han har fået
ny familie i Slagelse, hvor han skal
nyde sit nye liv.

Peppy – er en smuk quartervallak,
som nu nyder livet i Nordjylland
hos en familie, der er meget glade
for ham.

Emmely og Zoya – er mor og datter. Emmely kommer fra en dyreværnssag i Jylland, hvor hun havde
lille Zoya i maven. De har nu begge
fået et nyt hjem sammen på Orø.

Freja - er en lille pony fra en dyreværnssag, der måtte få fjernet øjet
pga en skade. Hun har fået en ny
familie i Nordjylland.

Kick Lee – kommer fra dyreværnssagen om de 14 travheste i 2012.
Hendes mangeårige sponsor er
blevet hendes familiemor, og hun
står opstaldet på nyt Hesteliv.
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In memoriam 2017
Vi glemmer ikke de heste, der dør på nyt Hesteliv. De har alle
en stor betydning for os alle sammen med hver deres personlighed, finurligheder og historier. Vi mindes dem på vores
hjemmeside under ”In memoriam”.

Siden sidste medlemsblad har vi mistet Karano, Lyn, Lady,
Malou, Harry, Stjerne, Mickey og Napoleon.
Læs om alle disse skønne heste på vores hjemmeside www.
nyt-hesteliv.dk

Karano

Lille Lyn

Lady

Malou

Hr. Harry

Stjerne

Napoleon

Mickey

Mickey – in memoriam
For 10 år siden, i september 2007, tog nyt Hesteliv til Egeskov marked for at se, hvordan forholdene var for dyrene
og i særdeleshed hestene. Kort efter ankomst fandt vi
en lille broget hingsteplag fuld af sår og skrammer, med
hovedet hængende af udmattelse og angst for næsten
enhver bevægelse. Det var en lille tinkerblanding, som
senere kom til at hedde Mickey.

Mickey på Egeskov
Han havde kort forinden været igennem en mishandling,
hvor han kæmpede for sit liv, da han ikke anede,

hvad de store stærke hestehandlere ville ham til ud over
at trække fra flere sider, slå og råbe af ham.
Mickey blev købt og bragt til nyt Hesteliv, hvor han langsomt kom sig oven på oplevelsen, hjernerystelsen og sår
og skrammer. Ved sin side havde han 3 gamle heste – Legolas, Skimmer og Bandidos – der skiftedes til at tage sig
af ham og beskytte ham. Og det varede næsten 10 år, før
han helt slap trygheden ved de gamle heste, der var som
en far for ham – de gamle beskyttende heste.

Træning i Mickeys tempo
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Mickey og vennerne

Mickey og Tulle

Mickey var urhingst hvilket nok var en medvirkende årsag
til at han endte på et hestemarked. Han blev kastreret hos
nyt Hesteliv og begyndte så at lære helt forfra, hvad mennesker var for nogen. Han blev trænet med horsemanship
og fik tiden til at vænne sig til alle de nye ting.

En dag var Mickey lidt sløj, og vi havde dyrlægen ude. Det
var ikke noget alvorligt, men et par dage efter blev han
pludselig meget dårlig. Dyrlægen blev tilkaldt akut, og han
kunne straks se, at han ikke kunne hjælpe Mickey. Det gik
meget stærkt, og Mickey fik fred. Dyrlægen mente, at det
var Mickeys hjerte, der ikke virkede mere. Mickey fik fred
med dem han kendte bedst rundt om sig, og vi tror at han
helt sikkert har fundet sammen med sine gamle venner
Bandidos, Skimmer og Legolas, som passede så godt på
ham nede på jorden, da de alle var i live.

Gennem årene gik han fra at være sortbroget til at blive
lys skimmel broget. Fra at være en bange lille plag, blev
han en stor flot fyr, der elskede opmærksomhed og at
blive striglet og nusset med. Han pågyndte endda også
tilridning og han var cool med det, for alt blev gjort i
Mickeys tempo, og når han vidste, hvad der skulle ske var
alting okay. Forhastede man sig, blev han usikker.

Mickey vil være savnet, for han har været så stor en del af
nyt Hesteliv. Han var den første hest, vi købte på et hestemarked, og han lærte os så meget. Han havde en kæmpe
personlighed og var altid en glad hest, der kom os i møde.
Det vil være virkelig underligt, når man i fremtiden kigger
ud over flokken hos nyt Hesteliv og ikke kan finde ham
blandt de andre heste.
Mickey må nu nyde de evige græsmarker sammen med alle
de venner, vi har måttet sige farvel til tidligere.
Mickey blev 11 år.

Fri leg
Sommeren 2017 ankom en ældre fjordhest der hed Tulle.
Hun blev sluset ind til hestene, og der gik ikke længe før,
at Mickey blev smaskforelsket i hende. Det var første gang,
vi oplevede, at Mickey interesserede sig for hopper, ellers
stod han mest sammen med Zas eller legede med Betsen.
Mickey forsvarede Tulles dyd og skærmede hende fra de
andre heste, straks han syntes, de kom for tæt på. Tulle
syntes vidst, det var helt fint, for hun fulgte ham troligt.

Skønne Mickey
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Familiepleje

familiepleje, så de derved får plads til at hjælpe andre
heste, er nok den mest åbenlyse grund, ud over at jeg har
forelsket mig i 2 pragtfulde sjæle.

En af vores vigtige grundsten i vores koncept er familieplejebegrebet. Vi sælger ikke vores heste, når de først er
kommet til Nyt Hesteliv. Det gør vi fordi, vi godt vil sikre
vores heste, at de ikke bliver videresolgt igen og igen.
Mange af vores heste har været nok igennem. Hvis familien
ikke længere kan have hesten, så kommer den altid retur til
os. Det er meget populært for private at overdrage os deres
heste. Vi kan dog kun gøre det, i det omfang vi har plads.
Som privatperson koster det penge at overdrage os en hest
eller pony.

Den 2. grund.

Hvordan fungerer det?

Nogle af vores heste er meget knyttede til hinanden, og de
kommer kun af sted sammen.

Gifa og Santos
Vi har stor succes med vores plejefamilier og har p.t. 78
heste og ponyer ude i pleje. Vi betragter vores heste som
familiens hest. Dette koncept er hestens sikkerhedsnet.
Vi besøger vores heste gennemsnitligt 2-3 gange om året
for at sikre, at de har det godt. Indledningsvis matcher
vi familie og hest bedst muligt, og vi godkender også
opstaldningsstedet inden anbringelse. Der betales et
”formidlingsgebyr” på mellem kr. 1.500 – 7.500 afhængig
af om det er en shetlandspony eller ridehest. Du er altid
velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Læs
mere på vores hjemmeside.

At få hest er et stort ansvar. Ikke blot i det daglige arbejde
med at sørge for at de får foder, vand og omsorg, men
også deres fremtid. Selv om jeg har hest for resten af deres liv, ved jeg ikke, hvad fremtiden bringer. Jeg har været
en del af nyt Hesteliv længe nok til at se, at ting kan forandre sig meget hurtig, og selv om man ikke ønsker det, kan
det i sidste ende gå ud over hestene. Man kan blive syg,
gå konkurs, blive skilt eller meget andet. Jeg vil gerne sikre
mig, at jeg ved, at mine heste har et sted, de kan komme
hen, hvis jeg ikke kan sikre dem deres hverdag.

Den 3. grund.

Min mand har ingen kendskab til heste og er lidt bange for
dem, men har arbejdet hårdt på at lære mere om heste
og forstå dem og komme over sin angst for dem. Men hvis
jeg pludselig dør (bliver kørt over, får en blodprop, eller
hvad skæbnen kan bringe en), så skal min mand ikke stå
med nogle heste, han ikke ved så meget om midt i sorgen
over at have mistet sin kone. Ved netop at få heste fra nyt
Hesteliv, ved jeg – og min mand – at han bare kan ringe og
sige at det er helt galt, og hjælpen vil være der med det
samme. Selv om nyt Hesteliv ikke kan tage hestene ind
fra den ene dag til den anden, så ved jeg, at de vil gøre alt
for at hjælpe min mand – og hestene – til de kan komme
retur til nyt Hesteliv hurtigst muligt.
Mine heste er mine pårørende, mine børn på lige fod med
mine andre dyr. Men heste er bare dyrere og sværere at
holde og fremtidssikre end en hund og en kat. Derfor har
denne løsning - med at få heste fra nyt Hesteliv - været
perfekt for mig på mange måde. Og hestene er jo mine – i
sjælen og i hverdagen. Et stykke papir betyder ikke noget
for mig – kun hvis det går helt galt, og så er nyt Hesteliv og
et stykke papir min redningsplanke.
Tine Grejs

Hvorfor Familiepleje?
Jeg er ved at blive plejefamilie for 2 af nyt Hestelivs heste.
Men hvorfor har jeg valgt at blive familiepleje, i stedet for
at eje min egen hest. Det er der flere grunde til. Jeg har
gjort mig mange og grundige overvejelser, før jeg har valgt
at få hest, for det er en stor ting at få hest.

Den 1. grund.

Det at kunne hjælpe nyt Hesteliv ved at tage heste i

April

Eddie
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Hvordan et besøg på Nyt hesteliv pludselig
endte op med køb af ny ejendom og 9 heste

Chassis, tog vi hendes ven Tarzan i familiepleje og blev på
Nyt Hesteliv. Til vores ældste barnebarn Cesi adopterede
vi ponyen Trine, som desværre døde for et år siden.

Efter fem dejlige år på Nyt Hesteliv, kom dagen over alle
dage, hvor vi hjemme hos os selv, kunne byde vennerne
velkommen. I 2012 besøgte vi Nyt Hesteliv, Ghia (traver)
kom som den første hen og hilste på, så hende adopterede vi. Men vi fandt hurtig ud af, at hun havde en bedste
ven, nemlig Raketsky (traver), så ham adopterede vi også.

Dundee

Ghia og Raketten
I stalden stod den sødeste, tynde og meget smukke
sportspony Chassis, hende adopterede vi også, men der
kom andre adoptanter i stalden, som striglede vores søde
nye venner, uha det havde vi det lidt svært ved, tænke….
hvad gør vi? Vi tog først Chassis i familiepleje, men stadig
opstaldet på Nyt Hesteliv. Så tog vi Raketsky i familiepleje,
som også blev stående på Nyt Hesteliv. Chassis fik en
bedste ven Tarzan, så ham adopterede vi også.

Men, så kom der ponyer og heste fra Tistrup rideskole,
og deriblandt den smukke Dundee, en guldhest, som Cesi
kaldte den. Den var nemlig rigtig gul(d). Den ville Cesi
gerne adoptere! Vi adopterede Dundee til Cesi, de to kom
hurtig godt ind på hinanden. Cesi lod så sin lillesøster Liva
overtage adoptionen af Trine. Så var jeg med Janne på
Vorbasse marked….Åh, nej der stod en lille, sølle pinto
plag på to år (Musse), jeg kunne ikke forlade markedet
uden hende, købte hende, men kun med henblik på, at
hun skulle overdrages til Nyt Hesteliv, vi havde jo to heste
i forvejen. Ha, ha, Janne grinede, vi får se. På hjemturen
tænkte jeg det hele godt igennem og kom der til, at jeg
ikke kunne overdrage hende, hiha, nu havde vi tre heste
opstaldet på Nyt Hesteliv, vi gav hende navnet Selma,

Selma
Tarzan og Chassis
Chassis havde vi desværre kun i et år, da hun en dag faldt
på staldgangen, hun havde slidte/svage bagben og kunne
ulykkeligvis ikke komme op igen. Det var frygteligt, vi måtte sige farvel til en dejlig ven. Nu, da vi ikke mere havde

Musse passede ikke til hende. Vi fik et tredje barnebarn
og til hende adopterede vi æslet Rasmine. Lady Kate kom
til Nyt Hesteliv og blev gode venner med Tarzan.
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Lady Kate

Lise

Så kom ponyen Trine i familiepleje, dejligt for hende, godt
hun fik sin egen familie. Liva skulle så finde en anden
pony, valget faldt på Lisa, Dundees bedste ven.

Hele familien knoklede for at gøre stalden og folden klar
til hestene. Så kom dagen endelig. Først blev 5 heste
hentet. Det var Tarzan, hans ven Lady Kate, Selma og Hr.
og Fru Danmark : Raketsky og Ghia. Fantastisk at modtage en del af vennerne. Det var en hel ubeskrivelig følelse
- en stor glæde. Vi knoklede videre, der blev bygget en
rundbue til ponyerne og til sidst kunne vi sammen med
familien tage imod Dundee og Lisa, som vi nu også har i
familiepleje. Efter at hestene er kommet, ser vi langt mere
til familien end tidligere. Det kan kun anbefales. Vi har nu
en anderledes dag, der er mange gøremål, men vennerne
er her, vores smukke fantastiske heste 9 stk. blev det til!
Men vi har stadig adopteret Rasmine, så vi kommer på Nyt
Hesteliv. I skrivende stund kommer der lige to nye venner,
to søde heste der for en tid, har brug for lidt varme, kærlighed og troen på, at vi mennesker godt kan være rare og
til at stole på. Hov, fik ikke lige skrevet, at vi nu også har 6
katte og 2 hunde. Den ene hund er kun to år, og vi er hans
fjerde ejer! alle skønne nye venner der har fortjent en ny
start på et forhåbentlig bedre liv. Gad vide, hvornår vi får
tid til at male indenfor? Tja…..

Lisa
Dejligt at familien også kom på Nyt Hesteliv. Det var/er
fantastisk at være sammen om rigtig mange gode fælles
oplevelser. Derhjemme tog vi en beslutning om at sætte
vores hus til salg og flytte på landet. Jagten på stedet gik
ind. Vi så på rigtig meget. Vi fik solgt og købte en dejlig
ejendom på Nordfyn. Med ejendommen fulgte en lille
pony Trold. Den gamle ejer flyttede, men Trold kunne ikke
stå alene! På Nyt Hesteliv har jeg igennem årene taget mig
af pony Lise, hende tog vi i familiepleje og kørte hende ud
til Trold.

Se det var starten på vores eventyr – vores nye rejse!
Lise Pothlitz
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Dyreværnssager
Vi håndterer årligt ca. 150 dyreværnssager over hele
landet. Mange af dem kører vi på kontrol og efterkontrol,
også selv om de er overdraget til politiet, hvor vi i princippet er ude af billedet. Vi modtager mange forskellige slags
sager. Det er efterladte dyr, vanrøgtede dyr, og særligt har
vi fået mange heste og ponyer ind i år med snabelhove.
Det er dybt uacceptabelt. Tag altid ansvar overfor dyrene,
hvis du ser dyr, der ikke har det godt og anmeld det. De
kan ikke selv tage telefonen og ringe efter hjælp.
Selv om det er din nabo, så kan du trygt henvende dig
til en dyreværnsorganisation, for man er altid anonym
som anmelder. Hvis vi politianmelder en sag, så står nyt
Hesteliv som anmelder, så hvis ejeren af de vanrøgtede
dyr søger aktindsigt, så er det kun vores navn, der vil stå i
sagsakterne.
Vi kunne ønske os, at disse sager var for nedadgående,
men det er det desværre ikke. Vanrøgt har noget med
økonomi, uvidenhed og ligegyldighed at gøre. Der er
mange forklaringer/bortforklaringer, men det er ingen
undskyldning. Alt for mange af ”forbryderne” går desværre fri, fordi dyr bliver nedprioriteret i forhold til mennesker – både mandskabsmæssigt og økonomisk hos politiet.
Det er dyrt og besværligt at føre en sag for retten. Derfor
oplever vi mange gange, at det er de samme, der igen og
igen misrøgter dyrene. Hver politiregion er blevet pålagt
at have sin egen ”særlov” afdeling, der kun behandler
dyreværnssager. Visse politikredse har indført sektionen
for flere år siden og andre slet ikke.
Vi bringer et lille udpluk af nogle af vores sager fra året.
Det er alle heste, som er kommet til nyt Hesteliv – undtagen en enkelt sag fra Fyn.

Opdatering af Dyreværnssag Fyn - Mingus
I sidste medlemsblad fortalte vi om en shetlandspony
Mingus, som var blevet efterladt i en mørk garage og familien
taget på ferie. Efter sigende skulle Mingus have stået der i op
mod 2 måneder. Han var dehydreret og manglede mad. Nu
har Mingus været her siden december 2016 og blev kastreret i i foråret 2017. Han er nu blevet en fantastisk sød vallak,
som har forelsket sig i Ayai – æselmoderen – og viger ikke fra
hendes side. Så han er blevet en slags ”æselfar”, men kun på
sidelinien.

Mingus ved ankomst

Mingus og æslerne

Dyreværnssag fra sydfyn
I oktober 2017, fik vi en anmeldelse om en Islænder med
meget lange hove, den gik på en stor fold sammen med 2
andre, en fjordhest (= den gule), en travhest (= traveren).
Islænderen hedder Freyja, er 9 år gammel og havde meget
lange hove. Der var ikke rent drikkevand nogen steder andet end det de kunne finde af vandhuller. Dem var der til
gengæld mange af med alt det regnvejr, vi havde i september og oktober måned.
Alle 3 heste så ok ud i huld, men de var forkomne og frøs.
Ejeren stod til en politianmeldelse, men vi ønskede mere,
at hesteejeren samarbejdede med os og ville overdrage os
hestene, for ejeren var ikke længere interesseret i dyrene.

Lisbeth Monrad
Lisbeth Monrad arbejder som frivillig og hjælper nu med koordinering af dyreværnssagerne og
familieplejehestene.
Lisbeth er 48 år og har stort og indgående kendskab til heste. Anmeldelser kommer til ind til
kontoret, som så videresendes til Lisbeth.
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Dyreværnssag fra Midtfyn

Freyja
Vi startede med at hente Freyja, og mens vi kørte væk
med hende, var de 2 sidste ved at gå igennem hegnet. De
rystede af kulde. De havde ingen læsteder at gå hen eller
tørt leje. De var gennemvåde og kolde. Folden var et stort
søle. Vi havde ikke plads på internatet, men en af vores
bestyrelsesmedlemmer havde lige købt gård og havde et
par ekstra bokse, hvor de kunne være, indtil vi fik plads.
Da de ankom dertil, kom de ind i en stor og varm stald
med masser af halm. Her spiste de og spiste og spiste ….
Og så sov de trygt og godt ...

Franseska

Den sultne pony
Denne pony var så sulten, at den løb ud af hegnet for at
søge mad. Der var intet at spise eller drikke. Ponyen blev
politianmeldt, og der blev givet nogle påbud om foder og
pasning. Ponyen er nu i bedring, og politiet kører fordi på
kontrolbesøg. Den er nu kommet til at se bedre ud, men
mangler stadig lidt huld. Vi holder dog også øje på sidelinien.

Julie

Traveren hedder Franseska, og den gule fjordhest fik nu
navnet ”Julie”. Vi syntes, hun lignede en tidligere fjordhest, vi havde haft på internatet, og da vi sagde navnet
Julie, løftede hun hovedet, og så på os, så hun hedder nu
Julie. Måske har det været hendes navn tidligere i hendes
liv.

Pony på Midtfyn

Vi glæder os til at give dem alle en god fremtid her på internatet og finde nogle søde familier til dem. Hvis ikke – ja så
kan de blive her, til de ikke kan længere.
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Endnu en sag fra Midtfyn – Athena og Platon
Athena og Platon kom til Nyt Hesteliv i oktober måned, da
ejeren var bortrejst, og æslerne blev ladt tilbage i stalden
uden hverken vådt eller tørt. De kom næsten aldrig ud. De
stod i møg og havde snabelhove.
De nyder nu det frie liv sammen med vores 7 andre æsler.
De er super søde. Platon har de flotteste og længste ører.

Chicago før
Vi måtte leje os ind på nabogården til de 2 heste, da vi
ikke så godt kan huse hingste med alle de hopper, vi har.
Begge heste var så taknemmelige for at komme ud og få
det rette mad. De voksede sig smukke og skønne. Desværre kom ejeren og hentede hingsten i sommers og ville
ikke fortælle mig, hvor de flyttede hen. Hingsten skreg og
ville ikke med, men det kunne vi desværre ikke forhindre.
Vi håber, vi en dag kan finde hingsten. Han fortjente i den
grad at få et helt andet liv.

Athena og Platon

Sønnen Chicago er livet godt op i vores flok. I starten gik
han meget for sig selv og blev også afvist lidt af de andre
heste. Det virkede lidt, som om han ikke helt forstod deres
signaler, men nu efter 6 mdr. i flokken, er han begyndt at
lege og har fået socialt samvær med de andre heste. Chicago er en fin American Paint med et blåt øje. Han er meget
charmerende og rigtig fin. Vi håber, vi kan finde ham en sød
familie, som vil elske ham, for den han er.

Dyreværnssag i Jylland
En genganger i Midtjylland blev igen anmeldt, fordi hestene aldrig kom ud, og der var ingen mad, og kommunen
havde lukket for vandet. Naboen gik ned med spande for
at give dem lidt vand. Det var en total uholdbar situation.
Vi fik fat i politiet, og det blev hurtigt aftalt, at vi afhentede 2 af hestene – far og søn. Faderen var hingst, og ham
ville ejeren ikke af med, men sønnen på 3 år – Chicago
– fik vi med det samme overdraget. Faderen tog vi med
for at passe ham, indtil ejeren kom på ret køl igen. Da vi
hentede de 2 heste i februar måned havde de ikke været ude af deres bokse siden september måned, dvs i 5
måneder. Den sidste hest – en hoppe - kom tilbage til den
oprindelige avler.

Chicago efter

Hestene var i den grad forsømte, deres hove var lange og
trængte frygteligt til smed. De var fulde af lus, og havde
derfor kløet sig næsten til blods.
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Fra en dyreværnssag i Jylland

Og her starter så den helt store og gennemgribende behandling af de stakkels ponyer.

I juli måned var vi ude på en dyreværnssag i Jylland med
nogle ponyer, der gik under kummerlige forhold på en
mark, hvor der ikke var mere græs. Der var heller ikke
meget vand at se nogen steder.

Behandling

De havde alle sammen meget lange hove, og nogle havde
frygtelige snabelhove. Det var tydeligt, at ingen havde haft
besøg af en smed i flere år.

Den første pony, der stod for behandling, var NH Freja, da
hendes øje var helt ødelagt, og vi så ingen anden mulighed
end at få hende akut indlagt på Højgård Hestehospital. Øjet
stod ikke til at redde, og øjet blev fjernet.

Den ene pony havde et meget dårligt øje, og ejer fortæller,
at den på et tidspunkt havde fået en holder fra en sliksten
i øjet og oplyser endvidere, at der har været mange problemer med det øje. Denne stakkels pony var aldrig blevet
tilset eller behandlet af en dyrlæge.
Vi prøvede at få en dialog med ejeren om, at der skulle
en smed ud for at få beskåret samtlige ponyers hove. Det
endte med, at ejer bad os om at forlade hans ejendom.
Sagen blev herefter politianmeldt, og efterfølgende kom
alle ponyerne til nyt Hesteliv.

NH Bella

NH Bitten

NH Freja, da hun ankom til Nyt-Hesteliv
Frejas operation gik godt, og hun blev udskrevet igen efter
et par dage. Freja kom tilbage til nyt Hesteliv og skulle nu
til at vænne sig til en helt ny tilværelse uden højre øje,
uden flere smerter, og samtidig i helt nye omgivelser.

NH Donna

NH Freja, efter veloverstået operation og tilbage i stalden,
hvor hun lige skulle hvile et par dage, inden hun kunne
glæde sig til gensynet med sine gamle kammerater.
NH Tut
mor til Martinus

NH Karoline

NH Martinus

NH Freja

NH Tulle
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NH Freja, er i dag kommet sig rigtig godt
oven på operationen.
Freja er blevet er rigtig glad lille pony, der nyder at blive
kælet og hygget om, og så har hun endda også været så
heldig at få sin egen plejefamilie i Jylland. Freja er kommet
til vores livredder Jeanett Dahl, som havde denne sag.
Freja går nu og hygger sig med en anden shetlandspony
Albert og 2 islandske heste.

NH Karolines frygtelige hove,
som hun længe har lidt under.

Donation
Vi lavede et opslag på Facebook, hvor vi søgte om støtte til
hjælp til Frejas operation.
Vi vil gerne sige en stor tak til alle jer, der bidrog med et
beløb. Det har været fantastisk med al jeres støtte.

NH Karolines hove

Beskæring af hove
Dette var synet, der mødte os, da vi var på tilsyn i ovennævnte dyreværnssag og den grundlæggende del af den
anmeldelse, vi havde modtaget.

NH Karoline, den værste snabelhov

NH Bella, begyndende snabelhove
Da vi modtog ponyerne ved nyt Hesteliv, skulle vi have
bestilt smeden for hurtigst muligt at komme i gang med at
få beskåret alle ponyernes hove.
Ponyerne kunne næsten ikke gå på grund af de mange
smerter, der følger som gener ved sådanne hove.

NH Karoline efter beskæring

22
NH_medlemsblad_dec17.indd 22

04/12/2017 13.39

Alle ponyerne har være igennem en gennemgribende
beskæring, og det har selvfølgelig været noget af en omvæltning for dem at skulle vænne sig til at kunne begynde
at bevæge sig og gå normalt og endda tage sig en rigtig
travetur og nyde livet igen uden smerter og ubehag.

Adopter en af ponyerne.
Det har været rigtig dyrt at tage så mange ponyer ind.
Udover en øjeoperation skulle alle have pas, chippes,
vaccineres, have ormekur og behandles for lus og lopper
samt jævnlige smedebehandlinger. Så vi har brug for al
den støtte, I kan give os.

jeg læser den historie og ser de billeder, bliver jeg endnu
mere glad for, at vi gav ham en ekstra chance dengang.
Desværre er vores datter blevet for stor til ham, men vi
sælger ham aldrig.”
Det er rigtig dejligt for os på nyt Hesteliv at se nogle af de
heste vi prøver at hjælpe ved dyreværnssagerne får en
god afslutning og vigtigst af alt, at hesten får et dejligt og
trygt liv efter alt det, den har været igennem.

Fjordhesten Bali
I 2011 havde vi en meget frustrerende dyreværnssag om
nogle heste der var meget tynde og gik under kummelige
forhold. Den ene var en fjordhesteblanding, der hed Bali.
Han var ekstrem tynd og trist. Vi politianmeldte hestene
flere gange. Desværre vidste vi ikke, hvordan sagen endte,
da hestene forsvandt, og politiet ville ikke informere os
om, hvad der var sket.

Bali 2014

Politikredse / Politiregioner

Bali i 2011 - Han havde fuldstændig opgivet

Ultimo oktober 2016 trådte nye retningslinjer for samarbejdet mellem politiet, anklagemyndigheden og Fødevarestyrelsen i kraft. Retningslinjerne dikterer afholdelse
af en række faste møder mellem de involverede parter
og beskriver også i detaljer, hvem der har ansvaret for, at
disse møder rent faktisk holdes. Politikredsene er hver
for sig ansvarlig for afholdelse af ét årligt møde mellem
kontaktpersoner fra politiet, Dyrenes Beskyttelse, DOSO
og den regionale veterinærchef. Vi er tilknyttet DOSO og
repræsenterer derfor denne organisation, når vi tager første spadestik til en møderække med politikredsene. Disse
dialogmøder skal bruges til at indgå et bedre samarbejde
mellem interessepartnerne og finde en form, der kan
åbne op for en bedre håndtering af dyreværnssagerne.

I foråret 2017 faldt en af vores frivillige over et opslag på
facebook, hvor en pige søgte part til sin hest Bali. Den friviliige kunne huske navne og genkende hesten og spurgte
ind til dens fortid.

Pr. 1. oktober 2017 etableres der i Midt- og Vestjyllands
Politikreds et ”Særlovscenter”, hvor blandt andet sagsbehandlingen af dyreværnssager forankres. Centret placeres
fysisk i Viborg.

Familien skriver tilbage:
”Vi købte Bali i januar 2014 i Ringe af hende, der har købt
ham på Nordfyn, og hold da op de billeder rystede mig vi var ikke klar over, at han var blevet behandlet så dårligt.
Heldigvis har han det fantastisk i dag, han er sådan en
skøn pony og er bare så glad. Ca. 3 måneder efter vi købte
ham, fik han tarmslyng, og vi valgte at operere ham. Dette
gik heldigvis godt, og han har ingen men af det, og når

Der er 5 politiregioner i Danmark:
• Region Nordjylland
• Region Midtjylland
• Region Syddanmark
• Region Sjælland
• Region Hovedstaden
Nogle af regionerne har allerede etableret en særlov afdeling, men Midtjylland og Nordjylland har til dato ikke
haft denne.
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Det fungerer så meget bedre, når der dedikeres en dyreværnsafdeling med betjente, som kun skal tage sig af
dyreværnssager. De har fået et minikursus på 5 dage om
dyreværn og dyrevelfærd.
Vi håber, dette vil danne baggrund for et tættere samarbejde og en bedre dialog med politiet fremover. Vi deltager i mødet i alle regionerne.

Milton
Hvert år i oktober måned hylder vi de gamle heste på
facebook. Her kan folk sende billeder ind af deres heste,
som de vil hylde.
I år kom en særlig hest med i vores hyldest album. Det var
NH Miltons mor.
Milton kom fra en dyreværnssag i Nordjylland, hvor han
gik sammen med ca. 15 andre travere. De var vanrøgtede
og endte ud i en politisag. Politiet satte alle hestene på en
slagteauktion, heriblandt Milton. Nyt Hesteliv købte dem
alle. Vi samlede penge ind til frikøbet på vejen. Det blev
Miltons held.
Han var dengang 3 år og hingst og blev efterfølgende
kastreret. Han kom i familiepleje, hvor han stadig befinder
sig og stortrives. Se billede af ham her på siden. Vi har fået
tilsendt et billede af hans mor, som han også ligner rigtig
meget. Milton er en blanding af Fuldblod, Oldenborger,
New Forest og Haflinger. Noget af et mix, men sprit smart.
I 2 af de frikøbte travhopper befandt der sig et lille føl,
som kom i april 2013. Hvem faderen var, vidste vi naturligvis ikke, MEN se på Milton – og se på Athene og Maybe
Lee. Vi er ikke i tvivl. De har hele hans statur og kropsbygning. Så noget godt kom der ud af Milton, mens han var
hingst. Athene er ved at blive redet til og Maybe Lee er
kommet i plejefamilie og er også ved at blive redet til. Det
er skønt at følge vores heste på denne måde – ofte kender
vi slet ikke deres baggrund.

Milton og Miltons børn Athene og Maybe Lee

Athene

Maybe Lee

Miltons mor
24
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Hestemarkeder
Vorbasse hestemarked juli 2017 og NH Sofie
Hvor vi dog hader disse markeder …. Vi havde på forhånd
fået tilsagn om et pengebeløb, så vi kunne frikøbe en hest
eller to. Med dette i baghånden tog vi af sted til Vorbasse
for at se, hvem vi kunne hjælpe.
Med et helhedsindtryk på heste”kvaliteteten”, var standarden rimelig høj. Der var få heste, som ikke så ok ud,
når man lige så på dem. Men indeni er de naturligvis ikke
ok. De forstår absolut ingenting af, hvorfor de befinder
sig der i en utryg og uvis situation, og bestemt ikke bliver
behandlet særligt godt.

Polen betaler for hesten eller vi gør det, bliver jo det samme.
Vi hjælper bare denne ene hest fri
og kan give den et sidste godt otium eller et nyt liv alt afhængig af alder og skader.
Prisen for en stor hest på sådan et marked er typisk ca.
8-10.000 kr., og slagteprisen i udlandet er ca. 8.500 kr.
Så hvis du bare rammer denne pris ca., så støtter vi ikke
hestehandleren mere end slagteren. I Danmark ligger prisen
omkring 4.000 kr.

Vorbasse 2017
Trist hest på Vorbasse Marked
Vores valg faldt på Sofie, som stod og så meget trist ud.
Hestehandlerne kan bestemt ikke lide vores formand Janne
Junker, så vi har ikke en jordisk chance for at købe eller
handle en hest. Vi fik en af de passerende til at frikøbe Sofie. Vi ville også have haft en shetlandspony med hjem, men
den kom lige pludselig til at koste kr. 15.000. Det var måske
lige i overkanten. De andre heste var blevet solgt – sjovt
nok – så næste år skal vores formand overhovedet ikke vise
sig fysisk på pladsen, hvis vi skal frikøbe og hjælpe en hest.

Vi er stadig af den mening, at disse markeder skal lukke helt
ned for dyr – ALLE DYR. Ingen former for dyr bør befinde sig
på disse støjende markeder. Det er stressende og angstfyldte
dyr med stor risiko for at pådrage sig skader, mens de befinder sig på markedet.. Det er flugtdyr, der bliver spændt fast
i reb og bliver så desperate, at når deres flugt ikke kan finde
sted, så lukker de helt ned og opgiver.
Det har hjulpet meget gennem årene, at vi har været der og
påvirket disse markeder siden 2006. Markederne ændrer hen
af vejen deres praksis med at sælge dyr til at lave opvisning
m.m. Enkelte markeder lukker helt for dyr. Egeskov marked
på Fyn vil nok lukke helt ned for heste, for der kommer meget få tilmeldinger. Vi vil naturligvis blive ved med at forfølge
det, da det er en af vores mærkesager at få disse markeder
helt væk hvad angår dyrene.

Sofie, som vi frikøbte
Der er mange, der spørger, hvorfor vi vælger at købe en hest
fra et hestemarked, for så støtter vi jo hestehandlerne, men
sådan ser vi ikke på det. De heste vi køber er sædvanligvis
til en slagtepris. De heste, som står på disse markeder, er
primært slagteheste, så om slagteren i Italien, Belgien eller

Der er mange triste heste
25
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Foreningen informerer
Hestenes sommerferie
Hvert år kommer hestene på en 6 ha stor fold. Så snart vi
begynder at trække de første heste afsted til folden, der
ligger 500 meter nede af vejen fra internatet, ved hestene,
hvad der skal ske. De står klar ved leddet og kan slet ikke
vente på, at det bliver deres tur.

på de andre heste, der er på vej, der skal hilses og udforskes og først til sidst, når alle vennerne er dukket op, så
falder der ro på hele flokken, og der bliver tid til at græsse.
Nyd på de følgende sider nogle af billederne fra sommerfolden.

Når de slippes fri på den store fold, går det med fuld fart
hen over den første bakketop. Så bliver der kaldt
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Besøg og rundvisning hos nyt Hesteliv
Vi tilbyder rundvisning på internatet hele året rundt. Du kan tilmelde dig/jer på info@nyt-hesteliv.dk eller tlf.
26355865. Rundvisningen varer ca. 45-60 minutter.
Priser
Pr. person: 75 kr.
Børn 4-12 år: 50 kr.
Børn 0-3 år: Gratis
Grupperabat ved 10 personer 500 kr. i alt
Grupperabat over 10 personer 750 kr. i alt
Max. 20 personer
NB! Er du sponsor for en hest, er det gratis for dig.

Bliv livredder for nyt Hesteliv
Har du lyst til at blive en del af vores landsdækkende livredderkorps, så skriv til info@nyt-hesteliv.dk.
Vi laver et informationsmøde og grundkursus i foråret
2018 for nye interesserede livreddere.
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. Som livredder
vil du skulle tage ud til dyreværnssager, kunne vurdere
huld, hove og staldforhold i henhold til lov om hold af
heste.

Giftige Planter
De fleste hesteejere har kendskab til planten brandbæger, men der er mange andre giftige planter. Agrovi har
udarbejdet de primære planter på en plakat, som I ser nedenfor. Der er flere giftige planter, men disse på plakaten
er de mest kendte. Normalt vil heste gå uden om giftige
planter, hvis de har græs eller stråfoder nok, men det kan
ske alligevel.
Prøv også at læse artiklen om Tanjas mareridt med hendes
hest, som blev forgiftet af en egetræsgren.

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.
Jobbet er frivilligt og ulønnet.
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GIFTIGE PLANTER
!

Thuja

Lav ranunkel

!

Taks

Latinsk navn: Thuja occidentalis.

Latinsk navn: Ranunculus repens.

Latinsk navn: Taxus baccata

Voksested: Ofte plantet i haver og
haveskel – yndet kirkegårdsplante.

Voksested: Fugtige steder, enge.

Voksested: Findes vildtvoksende, er
dog ofte plantet i haver mm.

Kendetegn: Nåletræ som istedet for
egentlige nåle har såkaldte nåleskæl.

Kendetegn: Maks. 15-20 cm høj, håndfligede blade og åben blomsterstand.
Gule blomster - kaldes også smørblomst.

Gift: Indeholder thujon som ætser.
Store mængder kan forårsage dødelige
forandringer i mave-tarmkanalen.

Gift: Indeholder giftstoffet protoanemonin som kan skade fordøjelseskanalen.
Bevarer giftigheden i wrap, ikke i hø.

Gifttyde

Brandbæger

Latinsk navn: Cicuta virosa.

Latinsk navn: Senecio

Latinsk navn: Equisetum palustre.

Voksested: Langs søer og vandløb.

Voksested: Overdrev, eng, agerland

Voksested: Våde enge og vandhuller.

Kendetegn: Hvide blomster i skærme,
glat hul jordstængel (kan forveksles
med skarntyden). 50-150 cm høj.

Kendetegn: Tilhører kurveblomstfamilien, med gule blomster. Alle arter
af brandbæger er giftige.

Kendetegn: 10 -50 cm høj flerårig
sporeplante, grønne skud med kogleagtige sporehuse.

Gift: Indeholder cicutoxin og cicutol som
giver kramper. Findes i alle dele af planten.
MEGET GIFTIG, selv i små mængder!

Gift: Indeholder giftstoffet pyrrolizinalkaloid. Indtagelse kan medføre nedsat
leverfunktion og død.

Gift: Indeholder kiselsyre og giver
kronisk forgiftning.

!

Skarntyde

Rododendron

Kendetegn: Lille stedesgrønt træ eller
busk. Frugten er bæragtig, rød og slimet.
Gift: Indeholder bl.a. taxin og taxicatin.
Lammer kredsløb og åndedræt.
MEGET GIFTIG, selv i små mængder!

!

Kærpadderokke

!

Eg

Latinsk navn: Conium maculatum.

Latinsk navn: Rhododendron.

Latinsk navn: Quercus.

Voksested: Kyst, agerland og langs veje.

Voksested: Ofte plantet i haver og
haveskel.

Voksested: Skov- og solitærtræ.

Kendetegn: Hvide blomster i skærme.
Planten lugter af museurin (kan forveksles
med gifttyde). 50-150 cm høj.
Gift: Den friske plante er dødelig giftig,
indeholder coniin der lammer nervesystemet.

REGNSKAB

føring
• Skat
• Moms
• Pension
regnskaber

• Daglig bog

Kendetegn: Stedsegrøn prydplante.
Findes i mange arter og udformninger.

Kendetegn: Kraftigt træ med glatte
blade der har små lapper i kanten.
Egens frugter, agern, kan ikke spises.

Gift: De fleste arter indeholder giftstoffet andromedotoxin som nedsætter
hjertets funktion.

Gift: Indeholder garvesyre som omdannes til pyrogallol i tarmen. Kan give
tarmblødninger og nyresvigt.

JURA

R

MARKPLANE

• Hesteloven
ning
• Miljørådgiv
ladelser
• Landzonetil
.
• Planloven mm

er
• Sprøjteplan
ivning
• Afgrøderådg
.
• HA støtte mm

!

!

Kurser, møder med mere...
Man kan altid blive klogere. Hos Agrovi holder vi ofte arrangementer, der har interesse for landmænd,
landboere og andre erhvervsdrivende. Følg med på agrovi.dk, hvor vi løbende opdaterer.

Kan vi hjælpe dig?
Kontakt Agrovi hvis du har brug for rådgivning eller hjælp til det praktiske. Vi har erfaringen og kan
hjælpe med det meste af hvad landmanden, landboeren og andre erhvervsdrivende har brug for.
Ring til os på 48 22 52 00 eller send en mail på agrovi@agrovi.dk, så kontakter vi dig.

• Års

Læs mere på agrovi.dk

BYGGERI

• Ridebane
• Ridehus
ygning
• Om- og tilb
.
• Nybyg mm

T
LAV FODERE
• Etablering
r
• Pleje af areale
røder
• Valg af afg
• Sædskifte
• Høslet

SELV

D
FÅ TILSKU

• HA tilskud
• Naturplaner
• Vildtpleje
dringer
• Energiforbe
• Naturpleje

Kontakt os og hør mere. Vores eksperter står klar til at hjælpe dig: Tlf. 48 22 52 00 · agrovi@agrovi.dk
Agrovi_plakat_giftige_planter3.indd 1

20/03/17 13:52

Hvis I kontakter Agrovi, er vi sikker på, at I kan få en plakat tilsendt gratis. Den er god at have hængende i stalden.
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En historie om forgiftning fortalt af Tanja
Ulriksen og hendes hest Røde

Røde er meget nysgerrig af natur og smager på alt, der
kan smages på, og selvfølgelig havde han spist af egetræet, som er meget giftig for heste.

I marts måned 2017 var jeg igennem mit livs værste mareridt.

Jeg fortalte straks dyrlægerne om egetræet, og de gik nu i
gang med at undersøge alt omkring dette. De fandt frem til
en specialist i Sverige, som de kontaktede.
Det eneste jeg kunne var at være ved Røde. Hvis jeg gik,
begyndte han at kalde og blive urolig . Jeg sov inde ved
ham om natten, og hvis jeg gik, bandt jeg min jakke om
hans hals og gav ham det tæppe på, som jeg sov med, så
han havde mine dufte.
Han stod op hele tiden med hovedet hængende helt nede
ved gulvet. Han vidste godt, at hvis han lagde sig ned ville
han ikke komme op igen. Han kæmpede med alt han kunne og gav på intet tidspunkt op.

Tanja og Røde
Jeg blev ringet op fra mit opstaldningssted, at Røde stod
på folden og så syg ud. Jeg kørte straks derud og kunne se,
at det her var slemt. Da han så mig, prøvede han at gå hen
imod mig, men hans muskler krampede, og han kunne
ikke tage et skridt. Han var i store smerter.
Vi kørte straks til KVL hvor der stod dyrlæger og sygeplejesker klar til at modtage os. Alt gik sindssygt hurtigt. Blodprøven viste, at hans nyretal var meget dårlige, og hans
muskler arbejde på højtryk. Dyrlægerne sagde, at det var
meget kritisk, og de var bange for, om han overhovedet
kunne klare en bedøvelse.
Jeg blev ved Røde hele natten og sad lige ved siden af
ham, så han hele tiden kunne dufte og høre mig. Jeg var
så bange for at miste ham.
På arbejdet dagen efter, fik jeg fri til at kunne tage tilbage
til Røde.
Da jeg kom, lå Røde under opvågning. Han havde ikke vist
tegn på at ville op at stå, og dyrlægerne var meget bekymret. Jeg gik ind til ham i opvågningsboksen og talte stille
til ham, og da han hørte min stemme, rejste han hovedet.
Røde prøvede nu at komme op og efter et par forsøg, stod
han igen på sine ben.
Scanningen viste ikke noget unormalt, men han havde nu
nyresvigt, og hans urin var meget blodigt. Han fik det kun
værre og værre, og der skulle gøres noget NU.
Lise Pothlitz, som kan telepatere med dyrene, kontaktede
mig, at Røde havde sagt, at vi skulle kigge ind i hans boks.
(Se Lises beretning efter denne artikel).
Min kæreste kørte hjem i stalden og kiggede ind i boksen.
Her fandt han en gren, der var hængt op til hesten ved
siden af. Det var desværre en gren fra et egetræ.

Specialisten fra Sverige kom hurtigst muligt og undersøgte
Røde. Han var meget ærlig og fortalte, at det her var virkelig alvorligt. Han havde ikke oplevet nogen overleve det,
men han havde til gengæld heller aldrig set en hest nå så
langt, så han mente bestemt, vi skulle kæmpe sammen
med Røde. Han satte Røde på en meget stærk antibiotika-kur og væskebehandling imod forgiftningen og gav
noget beroligende til Røde for at stoppe hans voldsomme
muskelkramper. Han fik en masse indsprøjtninger med
vitaminer for at booste systemet til at kæmpe så meget
med antibiotikaen som muligt.
Det gik meget op og ned de næste dage. Han fik lagt en
sonde og fik væske via drop. Efter et par dage begyndte
nyretallene at se bedre ud, og der tændtes et lille håb i os
alle sammen.
Røde ville stadig ikke drikke eller spise. Jeg var hele tiden
i dialog med Lise, som kommunikerende med Røde, og
sammen blev vi enige om at prøve at få ham ud og få lidt
sollys og luft. Han gik med mig ud men havde ikke kræfter
til andet end bare at stå, så det gjorde vi i nogle minutter
og gik derefter tilbage til boksen. Da jeg senere tilbød
ham vand drak han 3 liter og tog et par godbidder fra min
hånd.
De efterfølgende dage gik vi udenfor, og som dagene gik,
fik Røde flere kræfter. Han drak nu mere og mere, og en
dag vi kom hjem fra en tur gik han direkte ind i boksen og
begyndte at spise af hans hønet.
Specialisten fra Sverige kom for at lave kontrol af Røde
efter en uge, og han troede nærmest ikke på det han så.
Røde stod i boksen uden sonde og spiste. Han havde virkelig ikke troet på at det kunne lade sig gøre, og han vendte
sig mod mig og sagde: ”Den hest er lavet af noget helt
særligt, og hans vilje til at kæmpe er jo helt utrolig. Han vil
gå igennem ild og vand for dig. Lov mig du aldrig skiller dig
af med ham”.
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Rødes tal blev kun bedre og bedre, og snart var han fri for
både drop og medicin. Efter 14 dage fik vi lov til at tage
ham med hjem. Til kontrollen lignede det bare, at Røde
aldrig havde været syg. De kendte ikke til nogle efterfølgende bivirkninger efter sådan en forgiftning, for de havde
aldrig oplevet nogle der overlevede det, så vi måtte bare
se hvordan Røde i fremtiden ville fungere.
Det er nu 9 mdr. siden Røde blev syg, og han trives som
aldrig før. Han har på intet tidspunkt virket mærket efter
forgiftningen, og vi går ikke længere til kontrol.
Jeg er glad for at jeg lyttede til mit hjerte og kæmpede
med ham. Flere gange var der nogle, der sagde til mig, om
det ikke var bedre at give ham fred. Men når jeg kiggede ham i øjnene, kunne jeg se, at han ikke var klar til at
forlade mig. Han ønskede at kæmpe, og jeg skyldte ham at
kæmpe med ham.

Røde

Hvad telepatisk kommunikation også kan
føre til
En ganske almindelig torsdag, hvor jeg var på nyt Hesteliv, blev jeg telepatisk kontaktet af Røde (Tanjas hest).
Han bad mig om at få ”mor” til at se i sin boks. Jeg bad
ham om at vente, for jeg var lige i gang med noget. Han
forsvandt igen, og jeg fortsatte mit arbejde. Der gik ca.
et kvarter, så kontaktede Røde mig igen, og denne gang
formidlede han budskabet med ordene: ”Få ”mor” til at
se i min boks”. Røde forsvandt igen. Hvorfor? Ja, jeg anede
det ikke. Hvorfor ønskede Røde at Tanja skulle se i hans
boks? Men hans budskab det var konkret, meget direkte.
Så jeg kontaktede Tanja og bad hende se ind i hans boks. I
løbet af dagen, har jeg telepatisk kontakt med Røde. Han
formidler, med ord, lyde og følelser. Han lader mig føle,
hvor svag han er.

Den første nat var hård ved Røde, han viste mig, hvad han
følte. Han var meget svag, men kæmpede for sit liv. Næste
dag fortæller Tanja, at Røde havde mange kramper i løbet
af natten.
De næste dage og nætter er jeg meget i telepatisk kontakt
med Røde. Tanja betyder alt for Røde og hver gang Røde
havde formidlet et budskab, kontaktede jeg Tanja, så hun
vidste, hvordan og hvad hun skulle gøre for Røde. Røde
er træt, men lyden af Tanjas stemme, hendes varme og
hendes kærlige stryg gør, at Røde holder fast i livet.
Endelig efter 4 dage, sender Røde mig et billede af sig selv,
hvor han glad hopper op og ned på stedet. Tanja fortæller
mig, at hun og Røde har været ude i den friske luft.
Du søde læser, vil nok spørge, hvorfor kontaktede Røde
lige mig? Jo, det er fordi igennem de sidste par år har jeg
haft en del telepatiske kommunikationer med Røde, så
han kender mig og ved, at hvis han har brug for hjælp til at
få formidlet sine budskaber videre, må han altid kontakte
mig. Alle de dyr, jeg har telepatisk kommunikation med
ved, at de altid må kontakte mig, og det er der faktisk en
del, der løbende gør. Dyrene kontakter mig på alle tider af
døgnet, nogen gange er de kede af det, har ondt eller det
kan være, de kan mærke deres ejer er syg. Dyrene kontakter mig, fordi de har brug for en ”oversætter”, så det jeg
gør er at lytte. Så Rødes kontakt til mig gjorde at igennem
telepatiske kommunikationer, formidlede han, hvad der
var godt for ham, og han greb livet. På intet tidspunkt var
jeg fysisk hos Røde. Det var hårdt at være vidne til, hårdt
at mærke hans smerte, men heldigvis overlevede han, og
jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe ham.
Lise Pothlitz

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

Tanja kontakter mig og fortæller, hvad de fandt i Rødes
boks, og nu ved de, hvad der er galt med ham, han er
forgiftet efter at havde spist af en egetræsgren.
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Frivilligt arbejde, der hjælper
Vidste du, at bag nyt Hestelivs dyreværnssager,
hesteregistrering, hesteformidling, brugt rideudstyr,
medlemsblad, Facebook, Instagram, hjemmeside og
meget mere, står en flok dedikerede frivillige, der til
trods for familie, arbejde, ferie og almindelig travlhed
tager sig tid til at hjælpe nyt Hesteliv.
Særligt vores livreddere, der tager ud på dyreværnssager, hvor de ofte står med triste sager og ubehageligheder, skal have en stor ros.
Alle gør de et kæmpe arbejde, der er med til at få
hjulene på nyt Hesteliv til at køre rundt, og vi sætter
stor pris på hver eneste af dem.

ikke kun en øget dyrevelfærd, det gavner også miljøet, deres
rodeinstinkt bidrager til jordbearbejdning og ukrudtsreduktion. Samtidig bliver problemerne med gyllen løst, fordi den
fordeles på marken på optimal vis.

Rideskolehesten Spunk
Spunk har gået rideskole i 10 år. Det fungerer ikke længere, og han mistrives med at være rideskolehest. Derfor har
Himmelev Rideskole besluttet at overdrage os Spunk, så vi
forhåbentlig kan give ham nogle gode otiumsår enten på nyt
Hesteliv eller hos en plejefamilie. Det er rigtig flot af denne rideskole at træffe denne beslutning. Vi har tidligere modtaget
Falco fra samme rideskole, som heller ikke fungerede som
rideskolehest. Han nyder nu livet hos en familie i Jylland.

STOR TAK!!

DOSOs Dyrevelfærdspris 2017
DOSO – DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation – er en sammenslutning af 21 dyreværnsforeninger, som
tilsammen tæller 180.000 medlemmer, heriblandt er Nyt
Hesteliv.
Hvert år udpeges en person, som har gjort sig bemærket
indenfor dyrevelfærd. I år gik prisen til svineavler og økologilandmand Hans Henrik Thomsen fra Hallund i Nordylland.
Hans Henrik fik prisen for sit pionerarbejde omkring den
mobile svinestald.

Spunk
Spunk kommer til nyt Hesteliv omkring 1. januar.

Opstaldning af otiumsheste
eller skadede heste

Overrækkelse af prisen
Der er mange gode grunde til, at årets pris gik til Hans Henrik
Thomsen, men overordnet tæller, at hans projekt både tilgodeser bedre dyrevelfærd og bedre miljø. Ingen steder i landet
er slagtesvin ude i det fri på marken. Slagtesvin, som ikke har
ring i næsen – vil på kort tid omdanne en græsmark til et inferno af jord, mudder og ælte. Men dette problem har Hans
Henrik løst med sin mobile svinestald, så hans grise er ægte
frilandsgrise, som har mulighed for at udføre den naturlige
adfærd, der giver grisen et godt dyreliv. Grise på friland giver

Vi tilbyder opstaldning af din hest i gode og trygge rammer
med andre heste. Vi har masser af areal og tilser din hest
dagligt. Vi sørger for smed og dyrlæge, når det er påkrævet.
Du kan komme lige så tit du vil, men det er ikke nødvendigt
at komme her hver dag. Vi har heste i vores flok i alle aldre og
i alle størrelser.
Pris pr. måned: Boks 2.200 kr. og løsdrift 1.900 kr. Ponyløsdrift: 1.200-1.700 kr.
Skriv til info@nyt-hesteliv.dk

Heste, som nyder deres otium og frie liv
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112 app

Hvis du dør for din hest

Nyt Hesteliv vil gerne anbefale at man får denne app på
sin telefon, især når du arbejder med heste.

Hvis du vil sikre din hest i tilfælde af, at du dør før den, så kan
det lade sig gøre nu.
Vi har udarbejdet en lille pjece, som er ilagt i bladet. Du må
gerne videregive den til en, som du mener, kunne have gavn
af denne nyhed. Har du nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte formand Janne Junker 26355865 eller
mail info@nyt-hesteliv.dk.

App´en gør det let for en selv at kontakte alarmcentralen,
hvis du er kommet til skade og er alene. Det gør det også
let for ambulancen at finde dig, da de ved hjælp af din gps
kan finde dig – bag stalden, ude i skoven eller andre ikke
så lettilkomne steder, hvor det kan være svært at finde en
tilskadekommen.

App´en findes både til Android og iPhones.

Ny plakat
Inde i dette blad har vi vedlagt en plakat, der fortæller lidt
om nyt Hesteliv og hvordan man kan støtte os. Vi håber, at
du vil hjælpe os og hænge en sådan plakat op i dit nærområde, så du kan være med til at udbrede kendskabet til os.
Vi sender gerne flere plakater. Skriv til os på:
info@nyt-hesteliv.dk.
På forhånd tak for din hjælp.

DIN HJÆLP GØR EN FORSKEL
Bliv sponsor for ponyer, heste og æsler hos nyt Hesteliv!
FØR ankomst til nyt Hesteliv:

For KUN

om måneden er du med til
at støtte alle vores ponyer.

For KUN

100 kr.

om måneden er du med til
at støtte alle vores heste.

For KUN

250 kr.

om måneden bliver du
sponsor for en hest, pony
eller et æsel efter eget valg.

Læs mere på www.nyt-hesteliv.dk

12 år
Børn 0- . md.
kr. pr
kun 125

Foreningen Nyt Hesteliv er en landsdækkende hesteværnsorganisation og hesteinternat etableret i 2005, der tager
sig af vanrøgtede og mishandlede heste. Internatet ligger i Blommenslyst (Odense V) og rummer knapt 100 heste,
ponyer og æsler, som primært kommer fra dyrværnssager og hestemarkeder.
Foreningen nyt Hesteliv • Spedsbjergvej 81 • 5491 Blommenslyst • Telefon +45 26355865
info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk • Konto:1551 4530130878 • CVR nr.: 30343344
NH_sponsorplakat_A3_maj2017_final.indd 1

Sponsorplakat

Arv og testamente

Du kan være med til at hjælpe hestene, hvis du vil
testamentere noget af din arv til fordel for dyrene.
Dit testamente kan være med til at sikre hestenes velfærd
i fremtiden.
Foreningen nyt Hesteliv er godkendt af SKAT som en
velgørende organisation efter § 8A og kan derfor modtage
arv og testamentariske gaver og dermed fritages for at
betale boafgift til staten.
Med denne hjælp kan vi fortsætte vores arbejde med hestevelfærd, drift af et stort hesteinternat og hjælpe flere
heste i nød ind på vores internat. Der findes en del internater i Danmark for hunde og katte, men ikke mange for
heste. Det er dyrt at tage heste ind og hjælpe dem videre
til et godt liv igen. Hestene bliver ofte aflivet, fordi der ikke
er mange steder, hvor hestene kan komme hen.

EFTER ophold hos nyt Hesteliv:

50 kr.

Du kan sikre din hest

Et testamente sikrer, at du kan bestemme, hvem der skal
arve dig. Du kan både betænke Foreningen Nyt Hesteliv og
dine nærmeste. Et hvilket som helst beløb vil blive påskønnet og være med til at sikre hestene fremover.
Se mere på vores hjemmeside www.nyt-hesteliv.dk. Du
kan rådføre dig med vores advokat Jytte Holm-Larsen,
Advodan, Havnegade 39, 1058 København K, tlf. 70 30 10 06,
www.advodan.dk.

09/06/2017 12.16
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Nyt fra internatet
Hesteskolen – Camilla Stormont
Velkommen tilbage til Camilla Stormont, som trænede vores
internatheste og gav undervisning til både børn og voksne
for et par år siden. Camilla underviste i agility, samværet med
hesten og lidt ridning. Camilla er gået aktivt i gang igen hos
os med flere fælles projekter og skriver lidt om sig selv:

Træning v/Camilla Stormont

Hesteskolen
Som noget nyt kan jeg nu i forbindelse med nyt Hesteliv,
tilbyde niveauer og uddannelser på, hvad vi kalder
”Hesteskolen”. Du kan læse mere om hesteskolen på
www.hesteskolen.dk.
Træning v/Camilla Stormont

Lær mere om hesten og dig selv
Mit navn er Camilla Stormont, og du har måske set mit
navn i forbindelse med nyt Hesteliv før. Jeg vil fremover
igen være at finde på dette skønne sted. Jeg er herude
som både underviser og træner, og hvis du til tider kigger
forbi gården, vil du nok støde på mig fra tid til anden.

Hesteskolen skal være et læringssted, hvor du vil kunne få
endnu mere viden omkring hesten. Der vil være flere forskellige undervisere og fagfolk tilknyttede, og det har været en
drøm endeligt at kunne udvikle dette koncept og gøre det til
virkelighed. Vi åbner allerede nu dørene for det første grundniveau, som vi kalder ”Hesteskolen, niveau 1”.

Træning v/Camilla Stormont
Camilla Stormont
Jeg er i skrivende stund 26 år gammel og har mit eget sted
i Ørbæk ved Nyborg. Jeg er specialist i træning af heste
med problem adfærd og er uddannet Horse Behaviorist
i Tyskland. Jeg er desuden lige nu i gang med at studere
Equine Science, som er en universitetsgrad, man kan tage i
USA – så man kan vidst roligt kalde mig en super pendler.
Udover at undervise og træne heste med adfærdsproblemer, har jeg stor fokus på biomekanik, anatomi, korrekt
ridning og indlæring. Jeg er desuden meget passioneret
omkring coaching af børn og voksne med f.eks angst,
stress eller andet. Generelt er jeg bare en tosset pige, som
elsker heste, og som utroligt gerne vil nørde.

Så vil du gerne nørde endnu mere omkring heste, så er det
her stedet, du skal møde op. Man vil efter endt kursus få et
diplom for deltagelse, og ønsker man at deltage i en endelig
prøve/eksamen, vil man ligeledes få bevis for beståelse af
kurset. Læs mere om kurset herunder.
HESTESKOLENS NIVEAU 1
1) Indlæringsteori & klikkertræning
På dette kursus kommer vi omkring de grundlæggende
informationer omkring indlæring. Vi vil snakke om klassisk
betinget adfærd, shaping, klikkertræning og meget mere.
Dette kursus ligger grund for absolut alt, hvad vi gør med
heste og vil kunne hjælpe dig med at løse de små dagligdags
problemer, vi ofte løber ind i, igen og igen.
Dato for kurset: Torsdag den 11. januar 2018 kl. 18.30 – 21.00
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2) Adfærd & Kropssprog
I dette kursus vil vi snakke omkring adfærd og kropssprog.
Hvorfor udvikler heste dårlig adfærd? Hvad kan vi gøre for
at stoppe det? Vi kommer ind omkring stereotyp adfærd,
tillært adfærd og meget mere. Vi vil snakke om, hvor nemt vi
mennesker påvirker hesten.
Dato for kurset: Torsdag den 18. januar 2018 kl. 18.30 – 21.00
3) Anatomi I
I anatomi del I og II vil vi komme omkring muskelgrupper,
knogler og nerver på hestens krop. Hvordan påvirker det miljø hestene lever i deres kroppe? Hvor hurtigt kan vi lære at
gangarts analyserer og hvordan bygger vi de rigtige muskler
på vores heste? Kurset er delt op i to dele, så vi har ekstra
meget tid til at nørde, snakke, se videoer og meget mere.
Dato for kurset: Torsdag den 25. januar 2018 kl. 18.30 – 21.00
4) Anatomi II
I anatomi del I og II vil vi komme omkring muskelgrupper,
knogler og nerver på hestens krop. Hvordan påvirker det miljø hestene lever i deres kroppe? Hvor hurtigt kan vi lære at
gangarts analysere, og hvordan bygger vi de rigtige muskler
på vores heste? Kurset er delt op i to dele, så vi har ekstra
meget tid til at nørde, snakke, se videoer og meget mere.
Dato for kurset: Torsdag den 1. februar 2018 kl. 18.30 – 21.00

5) Ridning
I denne del af niveau I vil vi snakke om ridning. De grundlæggende fejl som vi ofte laver, hvor at vi netop forstyrrer
indlæring, adfærd og anatomi, som vi tidligere har snakket
om. Vi kigger udelukkende på videnskabelige holdninger og
forsøg, og forsøger derfor at holde os så objektive til emnet
som muligt.
Dato for kurset: Torsdag den 8. februar 2018 kl. 18.30 – 21.00

Tilmelding: info@nyt-hesteliv.dk.
Pris: Vi tilbyder dette helt unikke kursus til en særlig intropris,
så alle kan være med. Du kan købe kurserne hver for sig til
250 kr. pr. kursus eller købe alle kurserne til 975 kr.
Betaling: Betaling overføres til konto 3409 12500793. Husk at
skrive dit navn + Niveau1 + holdnr., eller hvis det dækker hele
kurset Niveau1 + Alle.
Diplom/prøve: Ønsker man at deltage til eksamen/prøve,
foregår dette torsdag den 15. februar 2018.

NB! Du skal deltage i alle kurserne for at modtage diplom for
deltagelse eller bevis for beståelse af eksamen.

Grafisk design og kommunikationsrådgivning, der gør en forskel
•
•
•
•
•
•
•

LOGO DESIGN
GRAFISK KONCEPTUDVIKLING & FIRMAIDENTITET
LAYOUT OG OPSÆTNING AF TRYKSAGER
VIRKSOMHEDSOPSTART - RÅDGIVNING & GRAFISKE STARTPAKKER
E-MAIL MARKETING
SOCIALE MEDIER - RÅDGIVNING & GRAFIK
HJEMMESIDER - DESIGN, PLANLÆGNING & IMPLEMENTERING

Støt nyt Hesteliv:
Bestiller du en opgave for minimum 10.000 DKK ex moms, som udføres i 2018, giver jeg nyt
Hesteliv 10% af prisen ex moms som gave, når opgaven er afregnet. Du skal bare huske at sige,
at du har set denne annonce.
Kontakt mig via telefon på 30360306 eller via e-mail til cj@camillajacobs.com.

Jeg udfører grafiske opgaver for nyt Hesteliv, fx har jeg stået for design og opsætning af
hjemmesiden samt layout og opsætning af medlemsbladet, foldere m.m.
For yderligere cases og referencer besøg min hjemmeside: camillajacobs.com

37
NH_medlemsblad_dec17.indd 37

04/12/2017 13.40

Ekspropriation af vores ejendom
Da jeg formand Janne Junker i sin tid - helt præcist den 1.
december 2005 - investerede i ejendommen i Blommenslyst, var det med det ene formål at etablere et redningscenter for nødstedte heste, ponyer og æsler. Det var en ide, jeg
fik i maj 2004 og som der blev arbejdet ihærdigt på. Det var
et drømmeprojekt, som blev realiseret, og jeg har elsket
hvert et minut, jeg har været her. Jeg kom med mine 2 heste og var sikker på, at her skulle vi være resten af vores tid.
Ingen kunne forestille den situation, at vi ville blive eksproprieret 13 år senere.
Vi har udvidet og udvidet med flere stalde, bokse, en masse læskure, bygget kilometervis af hegn, lavet ridebane,
lavet stier i skoven, fået etableret vandspiltov og meget
meget mere. Det har været nogle utrolige spændende,
arbejdsomme, travle og lærerige 12 år fra både heste og
mennesker. Et liv jeg ikke ville have været foruden. Vi har
brugt rigtig mange midler og ressourcer på at opbygge
dette internat til glæde for hestene, ponyerne og æslerne – og også for os, der knokler i det daglige, som kan se
glæden og trygheden hos hestene. Desværre fandt staten
en vej til en jernbane, som ville gå ned gennem vores
ejendom, hvis Folketinget vedtog en baneføring på den
sydgående linie (syd for motorvejen). Det har nu stået på i
3 år og været dybt frustrerende for os alle sammen, da vi
hverken vidste, om vi var købt eller solgt. I forsommeren
2017 blev det vedtaget, at linieføringen blev ændret fra

syd til nord, hvilket gjorde, at vi kunne ånde lettede op.
Kort blev glæden da vi få dage senere fik at vide, at motorvejsnettet nu skulle udvides med et 3. spor, og de derfor
indtager vores sted. Så vi slap ikke. Vi må derfor se i øjnene,
at ekspropriationen formodentlig kommer til at ske i 2018.
Vi ønsker for alt i verden at kunne genetablere Nyt Hesteliv
et andet sted på Fyn med de samme værdier for hestene
med tryghed og frihed.
Staten er ikke så gavmild, at vi får penge i overskud til at
kunne genetablere et nyt sted. Sådan fungerer det desværre ikke. Vi synes, det er helt urimeligt, at vi ikke får en
erstatning for de ting, som vi har investeret i vores sted.
I skrivende stund ved vi endnu ikke mere, men det er sikkert og vist, at vi vil finde et andet godt sted på Fyn, hvor vi
forhåbentlig kan realisere genopbygningen.
Vi skal i gang med at søge fonde og puljer og sponsorater.
Kender du nogen, som måske kunne hjælpe os med denne
opgave, søge sponsorer til hegn, opbygning af stalde, inventar m.m. Vi kan bruge alt. Vi vil naturligvis tage alt det med
os, vi overhovedet kan.
Vi har oprettet en særlig indsamlingskonto til formålet. Kan
du hjælpe os, så overfør gerne et beløb til denne konto:
Danske Bank: 1551 10641772
Janne Junker, formand

Nyt Hesteliv, Blommenslyst (Odense V)
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Frivillig hjælp til fundraising - Vi har brug
for din hjælp!

Healing indvirker styrkende på samvær, kroppen og følelser – og kan også gives til en selv.

Kan du hjælpe os med Fundraising, hører vi gerne fra
dig.
Vi står overfor store nye udfordringer, fordi vi bliver
eksproprieret og skal søge fondsmidler til vores nye
kommende sted. Der er masser af spændende opgaver.
Kontakt formand Janne Junker på 26355865.

Bliv klogere på dyr

Hest, der bliver healet - se hvor den nyder det
- den er helt væk

Winnie Stubkjær Laursen, forfatteren til bøgerne: ”De
kloge dyr” og ”Lær om dyrekommunikation” har disse 2
spændende bøger om dyrekommunikation og telepati,
som ingen andre har skrevet om før.

Råd og vejledninger om dyrenes kommunikationer og behov, tanker og følelser - og menneskers – er med, hvorved
bogen er gavnlig at læse for mennesker med og uden dyr,
og uden lyst til at lære at bruge redskaberne.

Bøgerne er meget lærerige og giver en god indsigt i,
hvordan dyrene tænker og føler, og hvordan vi bedre kan
forstå og dermed hjælpe dyrene til et bedre liv.

”Hvis bare jeg kunne spørge og få svar fra mit dyr”

• De kloge dyr – 297 kr. + porto
• Lær Dyre-Kommunikation, Telepati og Healing”
– 350 kr. + porto.
Bøgerne kan bestilles direkte hos Winnie Stubkjær Laursen eller i en boghandel. Købsinfo findes på siden www.
deklogedyr.dk. Nyt Hesteliv har et lille lager liggende, så
de kan afhentes på nyt Hesteliv eller bestilles på:
info@nyt-hesteliv.dk.
Bogen Lær Dyrekommunikation kobler videnskaben med
det alternative, og formidler jordbundet og ”til at forstå”
brugbare informationer.
I bogen er der bl.a. henvisninger til forskning med healing,
og de positive effekter der ses ved brug af healing. Forfatteren har aldrig mødt en, der ikke kan lære at heale, og
dyrene elsker healing.

De fleste af os kender det: dyrene har følelser og tanker.
Vi tror måske vi forstår – men gør vi nu egentligt også det?
Forfatteren måtte sande, at efter et helt liv med dyr, og
adfærdsstudier, så var der misforståelser, som havde afgørende betydning for kropslig og følelsesmæssig trivsel hos
dyrene. Også adfærdstrænere har lært via bøgerne. Forfatteren deler, efter ønske fra dyrene, om sin rejse, hvor hun bl.a.
måtte lære, at trivsels-energien i dyrene påvirker vi mennesker også. På rejsen så hun talrige grunde til at lære mere..
Den første bog om dyrenes indre og forfatterens oplevelser
med dyrene og hvordan det gjorde liv bedre at lære, den bog
blev en bestseller.
Bogen indeholder livsforandrende budskaber om dyrenes
psyke, kroppe, behov & bevæggrunde for adfærd. Bogen
giver dig vejledninger i hvordan du kan forebygge, og gøre
noget selv. Hvordan dine hænder kan fortælle dig mere om
dyrenes indre tilstand, og krop, og følelser – og hvordan
du kan øge chancen for, at skader og sygdomme ikke først
opdages i ”sidste fase”. Opstår der sygdom, så skal dyrlægen
39
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kontaktes, men bogens budskaber og redskaber kan alligevel
have afgørende betydning for dig og dine dyr, følelsesmæssigt og kropsligt. Krop og følelser indvirker på hinanden. Det
føles godt at kunne gøre noget godt for sine dyr. Lade eventuel tvivl komme dyrene til gode.

Nyt fra stalden
Med et konstant hesteantal på 80-100 heste og ponyer er
der brug for stabile og dygtige medarbejdere. Vores medarbejderstab består p.t. af:

Sofie Lindharth Johansson
Sofie blev fastansat som dyrepasser i
vores stald i november 2016. Sofie har
gennemgået grunduddannelsen på
Kold Collage og har været her i praktik
og ansat over flere perioder. Sofie har
et godt og indgående kendskab til alle
vores heste.
Sofie
Winnies bøger

Mathilde Dam Jensen
Mathilde blev ansat den 1.8.2017
og har udover dyrepasserassistent
også uddannet sig til fysiorisk hesteterapeut, hestetræningskonsulent,
reikihealing og telepati med dyr, som
vi håber, vores heste også kan nyde
godt af.

Virker det?

Her bringes et lille uddrag af nogle af de personer, som har
udtalt sig om telepatien og bøgerne.
Af dyrlæge Poul Hjort:
”Det var storslået, at den pågældende healer (Winnie Stubkjær Laursen) kunne konstatere, (Winnie: via telepati imellem Sjælland & Jylland), at hesten havde brækket hovsenebenet i højre forben, og jeg har stor respekt for den evne, nogle
mennesker har til at gøre noget andet, end vi dyrlæger kan.

Mathilde

Peter
Er ansat som staldmedhjælper fra
1.10.17 på deltid og hjælper pigerne
med at nå det hele.

Min holdning til healing er, at vi må være åbne overfor andre
muligheder end dem, vi selv kender i forvejen. Min erfaring
siger mig, at hvis man selv må give op, så føler man sig lidt
frem og spørger sig selv : ”Kan andre gøre noget? Som dyrlæge er jeg absolut ikke afvisende overfor healing af dyr”
Janne Junker udtaler om bogen:
”Vanvittig inspirerende bog. Utrolig spændende og lærerig.
Kan kun anbefales til alle”
Vestjyskvelfaerd, Anita Nielsen,:

Peter

Annette Petersen

”Efter at have læst Winnies bøger er jeg blevet så meget
klogere på hvordan dyrene tænker og føler omkring os. Jeg
er selv meget sensitiv og har svært ved at sætte mig med en
anden bog. Men det var helt anderledes med Winnies bøger.
Jeg kunne mærke hvordan jeg blev ladet op af energien fra
bøger og jeg kunne ikke lægge dem fra mig. Jeg kunne mærke hvordan flere og flere ting faldt på plads….”
Hele udtalelsen kan læses på facebooksiden De Kloge Dyr.

Er ansat i nogle timer om ugen til at
hjælpe med aftenfodring og hestepleje samt lettere træning af hestene.
Annette har tidligere været ansat og
kender derfor de fleste heste. Hun er
nu startet igen pr. 1.12.17.
Annette
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Praktikanter og frivillige
Herudover har vi løbende praktikanter og et stort antal
frivillige, der hjælper med alle mulige som umulige opgaver. Uden dem kunne vi slet ikke få tingene til at hænge
sammen.
TUSIND TAK til alle jer, der kommer og hjælper til.

Fionia Fond
I februar måned var vi så heldige at få penge til at gøre
dele i vores nyopførte lade helt færdig med at gøre vandkopper og vandspiltov frostfri. Det var en stor glæde at få
tildelt disse midler fra Fionia fond, som omgående blev
brugt til formålet.

Fint, nyt dækken

Brugt rideudstyr
Gør en god gerning – køb eller doner dit brugte rideudstyr
hos nyt Hesteliv.
Nyt Hestelivs brugt rideudstyr – Fyn
Julie Damsgaard har overtaget ansvaret for vores brugt rideudstyrs butik.
Julie arbejder frivilligt og er altid klar
til at hjælpe jer, hvad vi har i butikken
og kan også godt sende det til jer med
posten. Alt efter aftale.
Julie Damsgaard
Gå ind på vores facebookside ”nyt Hestelivs brugt rideudstyr”, hvor man kan se et stort udvalg af, hvad vi har i
vores rum. Ikke alle tingene er der, da der er stor udskiftning og rigtig mange ting.

Tak til Fionia Fonden

Donation af dækkener fra botshop

Tak til BOT-shop

BOT-shop.dk donerer deres
reklamationsdækkener til et
godt formål. Vi har før modtaget
dækkendonation fra BOT-shop.
dk, og igen i april måned 2017
stemte flest via Facebook på, at
vi skulle have deres dækkendonation. Og sådan gik det til, at vi
igen modtog 2 store kasser med
fine kvalitetsdækkener til vores
heste, noget vi ved, de sætter
pris på.

Vi har nu åbent hver mandag kl. 16-17 , undtagen på helligdage og hele juli måned.Derudover har vi en salgsdag ca. 1
gang om måneden, som vi annoncerer på facebooksiden.
Nyt Hestelivs brugt rideudstyr – Sjælland
Er der for langt til Fyn, har vi en mindre filial i Helsinge på
Sjælland. Kontakt Elizabeth Kjær på mail:
olebo2001@mail.dk. Hvis du skal af med udstyr, kan det
afleveres på: Holmevej 26, 3200 Helsinge efter aftale.

Endnu engang tusinde tak til BOT-shop.dk for at tænke på
heste i nød (tidligere i nød ♥).
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Støt nyt Hesteliv – køb vores produkter
Nyt Hesteliv sælger også vores egne produkter. Vi har
mange gode ting, som er gode at have i hesteverden. Se
og bestil vores produkter på vores hjemmeside under
”Støt hestene”.

Støt nyt Hesteliv – køb en skøn bamse med navn
Vælg mellem PONY – ÆSEL – ZEBRA broderet med dit eget navn
på.

Køb et gavekort

Du har nu muligheden for at få dit
eget lille dyr med navn på. Du kan
også bestille den med nyt Hestelivs logo. Dyret er 30-32 cm høj og
er blød og lækker.

Gavekortet kan bruges som både ren gavedonation eller
til at købe et medlemskab, en adoption eller en af vores
flotte produkter. Det kan selvfølgelig også bruges i vores brugte rideudstyrs butik. Bestil gavekortet på info@
nyt-hesteliv.dk med angivelse af beløbets størrelse samt
dit navn og adresse, så sender vi det til dig.

Bestilling:
Pony/Æsel/Zebra til info@nyt-hesteliv.dk med angivelse af hvilket
navn, der skal stå på dyret, og
også hvilken farve du helst vil
have broderet på den samt dit
navn og adresse samt et tlf.nr.
Pris og betaling:
350 kr. + forsendelse 60 kr., i alt
410 kr. til
vores konto 1551 4530130878
eller Mobilpay 26355865. Tekst:
Pony/Æsel/Zebra + dit navn, så jeg
kan skelne mellem betalingerne.

Køb vores kalender

Leveringstid: 1 uge fra vi har registreret
betalingen.

Kalender 2018 – køb nyt Hestelivs kalender med smukke
billeder af internatets heste. Den koster 100 kr. Bestilles
via info@nyt-hesteliv.dk.

Det er BroderiFabrikken, der laver den, og de donerer en
del af beløbet til os.

Andre produkter
• Hestens Bog – hold dine hestedata samlet eet sted.
Helt uundværlig for hesteejeren – 100 kr. (normalpris
299 kr.).
• Nøglering – vælg mellem 2 slags – 40 kr.
• Krus – med motiver fra internathestene – 75 kr.
• Musemåtte med NH Steffanie – 40 kr.
• Postkort. Vælg mellem flere forskellige slags – 10 stk.
for 50 kr.

Ydun – en smuk 7 års hoppe – som blev frikøbt fra en hestehandler.

• Plakat med NH Diego – 30 kr.

2018

Se produkterne inde på vores hjemmeside http://nyt-hesteliv.dk/stoet-hestene/shop/

Nyt Hesteliv er en hesteværnsorganisation med eget internat, som hjælper nødstedte heste, ponyer og æsler. Internatet,
som ligger i Blommenslyst ved Odense, huser knapt 100 heste. Hestene kommer fra dyreværnssager, hestemarkeder og private.
Vanrøgt er et stort problem i Danmark.
Foreningen nyt Hesteliv
Spedsbjergvej 81 • 5491 Blommenslyst • Telefon +45 26355865
info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk

NH kalender 2018.indd 1
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Støtten december 2016 - november 2017
Nye medlemmer

Andrea Nordahl Axelsen
Anja Hannemann
Anne Gammeltoft
Anne Marie Nyby Fuglsang
Anni Villadsen
Berit Mollerup
Betina Paulsen Deiderichsen
Betina Sørensen
Bettina Fabricius Larsen
Bo Brandt Lange
Camilla Favrholdt
Christina Lavinia – Ana Casandra
Dennis Jensen
Dennis Rask
Ditte Aurvig Brøndum
Ellen Sand
Hanne Lønbo
Heidi Nielsen
Heidi og Andy Philipp Gøtting
Helle Boock
Irene Kjærsgaard
Jeanett Dahl
Jens Gregersen
Julie Damsgaard Hansen
Katrine Hansen
Lene Dodds
Louise Jürgensen
Maibritt Olsen
Marlene Dragowska Broholm
Mathilde Lejre Philippe
Mette Bilenberg
Mette Svensson
Monika Bille Nielsen
Nana Sandø Heftye
Nete Guldbrandsen
Niels Dittmann
Pernille Pedersen
Pia Porsborg Jensen
Sara Andersen
Sofie Lindharth Johansson
Susanne Louise Nielsen
Susanne Rask
Svenja Viviane Berger
Tina Skøtt
Zuzette Dibber
Livstidsmedlem
John Rasmussen

Nye sponsorer

Amalie Henriksen
Ann-Mari Holst Karlsen
Anne-Marie Svane Lorentzen
Annette Pedersen

Autodoc GmbH
Charlotte Rugbjerg
Charlotte Storm
Christel Marianna Timm
Christiane Theurich
Chuan Andreasen
Dorte Ottosen
Elsebeth Ottosen
Emil Johnsby
Filip Andersen
Hanne Stajner
Henriette Jensen
Irene Simonsen
Jeanne Willumsen
Lene og Andrea Raahauge Geertsen
Lisa og Selina Brygger
Lisbeth Arendal Jansen
Lisbeth Monrad
Maria Jørgensen
Marianne Svensson&Helle Bjørn
Sebastian Sundstrup-Jensen
Signe Keldorff
Simone Dyvad
Yasmin Andersen

Puljer og fonde

Albanifonden: ..................... 21.500,00
CC Klestrup og hustru
Henriette legat: ....................10.000,00
Dyrevelfærdspuljen: ......... 481.625,00
Fionia Fond: ........................ 58.600,00
Kulturstyrelsens
udlodningsmidler: .............. 64.992,11
Kulturstyrelsens
Udlodningsfond: ................. 40.531,44
Siim Frederiksen: ................ 10.000,00
Svalens Fond: ...................... 15.000,00
Værgeløse Dyr legat: ........... 10.000,00

Gaver og donationer

Allan Wright........................... 2.500,00
Annette og Søren Grøn	������������ 100,00
Annonyme Gavegivere 	�������� 4.222,00
Anonym Gavegiver.............. 50.000,00
Asta Lassen............................... 500,00
Bente Hellstrand......................... 93,00
Bente Holst Gaard................. 1.400,00
Bente Knudsen.................... 10.000,00
Birgit Asta Hansen................. 2.180,00
Birgitte Brøndum ..................... 100,00
Camilla Jacobs design og communication...................................... 27.100,00
Carmen Kjær............................. 300,00
Caroline Van Oosterhout	��������� 200,00
Christel Timm .......................... 300,00

Christina og Milla........................ 50,00
Dækkenvask Vestfyn.............. 1.000,00
Elisabeth Kjær........................... 500,00
Elise A. Kaster........................... 100,00
Energi Fyn Handel..................... 589,00
EQUIDOC v/Brian Mosin	����� 25.124,00
Esther Thomassen ................ 5.000,00
Eva M. Lynggaard...................... 100,00
Gerda Andersen......................... 50,00
Gerda Stigsen........................ 1.000,00
Gunvor Grejs ............................ 376,00
Hanne Lading............................ 200,00
Helena Seierby...................... 1.700,00
Ilan Kusiatin ............................. 200,00
Jeanett Dahl .......................... 5.832,00
Jeanette Michelsen............... 8.012,00
Josefine Pothlitz.................. 23.045,00
Jørgen Jensen........................... 177,00
Jørn Broe .............................. 8.000,00
Kathrine Kaad Jacobsen	�������� 4.500,00
Konny Balle Andersen 	��������������� 50,00
Kenneth Pothlitz.................. 42.900,00
Komisen i Helsinge................ 6.050,00
Linda Pothlitz......................... 5.000,00
Lisbeth Monrad..................... 8.386,00
Lise Pothlitz......................... 34.938,00
Lisette Christiansen............... 2.175,00
Lone Charlotte Nielsen	��������� 1.740,00
Lone Søehegn........................ 1.965,00
Martin Zacho ........................... 800,00
May-Britt Brandt.................. 19.217,00
Nathali Pilegaard...................... 200,00
Niels W. Dittmann ................. 6.983,00
Pernille Bue ............................. 500,00
Pia Blåkilde............................... 700,00
Rikke De Neergaard .............. 2.350,00
Susan Thomsen........................ 250,00
Susanne N. ............................... 700,00
Susanne Rask......................... 3.858,00
Tanja Morell ............................. 424,00
Tina Grønbæk .......................... 100,00
Tine Grejs.............................. 4.063,00
Tom Pothlitz......................... 45.000,00
Ulla Fisker................................. 150,00
Winnie Stubkjær Laursen	����� 1.500,00

Tak for støtten
– hver 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 2018 vil bringe dyrene bedre dyrevelfærd.
Janne Junker, formand

Trykt på Svanemærket papir af

Kære medlemmer og sponsorer

Foreningen nyt Hesteliv
Spedsbjergvej 81 • 5491 Blommenslyst
Telefon +45 26355865
info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk
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