
Støt en hest, en pony 
eller et æsel

Foreningen Nyt Hesteliv er en landsdækkende
hesteværnsorganisation og hesteinternat

etableret i 2005, der tager sig af vanrøgtede
og mishandlede heste. Nyt Hesteliv tilbyder 

også otium for heste og ponyer i opstaldning for et 
midlertidigt eller permanent ophold. Vi tilbyder rigtig 
gode hesteforhold med opsyn af hestene hele dagen.

Foreningen Nyt Hesteliv
Søndersøvej 144, 5462 Morud

Telefon +45 48795865 (fastnet) eller 
+45 26355865 (mobil)

info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk
https://www.facebook.com/nythesteliv/

https://www.instagram.com/nyt_hesteliv/
Konto: 9370 2480087529

MobilePay: 55424
CVR nr.: 30343344 V.
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www.nyt-hesteliv.dk

Hvor finder jeg Nyt Hesteliv?
Internatet ligger lige midt i Danmark på Fyn i Morud tæt på 
Odense. Kun 2 km fra motorvejen mellem Sjælland og Jylland.

Kommer du ad motorvejen (E20), kører du fra ved afkørsel 54 
Vissenbjerg og kører mod Søndersø præcis 2 km, så finder du 
Nyt Hesteliv inde på venstre hånd.

Nyt Hestelivs ejendom i Morud (Fyn).

Bliv sponsor



Hvad er nyt Hesteliv

Nyt Hesteliv er en velgørende 
organisation, som hjælper 
vanrøgtede og mishandlede 
heste. Du kan, som sponsor, 
være med til at støtte dem.

Internatet, som ligger i Morud 
ved Odense rummer konstant 
85-100 heste, ponyer og æsler, 
så der er mange at vælge 
imellem.

De fleste af vores dyr kommer 
fra dyreværnssager og heste-
markeder og har derfor ikke 

haft den bedste start i livet. Vi overtager også heste fra private i 
det omfang, vi kan tilbyde plads.

Hvad vil det sige at være sponsor
Som sponsor støtter man en bestemt hest på nyt Hestelivs 
internat. Det er også muligt at støtte alle hestene i stedet for 
en bestemt hest, hvis man hellere vil det. Det er helt uden for- 
pligtelser for dig. Sponsoraftalen løber lige så længe, som du 
har lyst til at støtte hesten.

Hvad koster det
Det koster kr. 285 pr. måned eller kr. 2850 pr. år. Børn (0-12 år) 
kan adoptere en pony for kr. 150 pr. måned eller kr. 1500 pr. år.

SKAT/Fradrag
Nyt Hesteliv er godkendt af SKAT som en velgørende forening 
efter § 8a. Sponsoratet betragtes som en gave og er derfor fra-
dragsberettiget på din selvangivelse. Vi skal i denne forbindelse 
bruge dit CPR-nr., for at kunne indberette det samlede beløb 
til SKAT sidst på året. Herefter modtager du automatisk dit 
fradrag.

Vi kan på samme måde modtage arv og testamentariske gaver 
og dermed fritages for boafgift.

Hvad dækker dit sponsorat
Pengene går til hjælp til foder, dyrlæge, smed og andre omkost-
ninger til hestene.

  

Besøg
Du er velkommen til at besøge din sponsorhest så tit du har 
lyst. Du kan komme alle dage i tidsrummet kl. 10-15. Vores 
heste og ponyer er vant til besøg og er meget glade for det. 

Hvordan bliver jeg sponsor
Du går ind på vores hjemmeside nyt-hesteliv.dk under punktet 
”Sponsorheste”. Her kan du se hestene og   læse deres historie. 
Når du har besluttet dig for en bestemt hest, udfylder du for-
mularen og sender den til os.

Kurser og foredrag
Vi afholder løbende kurser og foredrag i hestevelfærd. Se mere 
på Facebook: Nyt Hesteliv og hjemmesiden under Hesteskolen.

Guidede ture
Der er mulighed for at booke en guidet tur med venner og 
familie, hvor vi fortæller om stedet og alle hestene. Som 
sponsor er det gratis for dig. For øvrige deltagere skal der be-
tales for en rundvisning. Du skal blot tilmelde dig. Læs mere 
på www.nyt-hesteliv.dk.

Kontakt
Har du nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte 
os på telefon 26355865 eller på mail info@nyt-hesteliv.dk.

Støt og gør en forskel
Som sponsor er du med til at gøre en forskel og give vores 
heste et godt og velfortjent hesteliv. Se billeder af tidligere 
reddet hest.

www.nyt-hesteliv.dk


