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VELKOMMEN TIL NYE. 

Nu har Ally og Molly været her på gården i over en uge og faldet godt til i 

deres flokke. Ariana og Stephane har mødt alle og giver udtryk for at de er 

glade for at være kommet herud på landet til os andre. 

Det er nogle dejlige mennesker og nysgerrige heste. 

Molly har fået BS til at vise sig fra sin bedste fører hoppe side og bedt 

Pegasus om at slappe lidt af med sine aggressioner overfor den lille ny. 

Ally holder et stille vågent øje med om alt går godt med Molly og resten af 

tiden hygger hun sig med Nina. 

DET ER NU GANSKE VIST 

Vores hus i Værløse er nu helt og endeligt solgt efter kun 22 dage på nettet. 

Rigtig dejligt. 

Og derfor kan vi også fortælle jer alle at de sidste trin i overdragelsen af 

Orehøjgård til os er i fuld sving. 

Vi glæder os rigtig meget for vi har mange gode planer for stedet og hestene. 

Stort til lykke til alle for at Orehøjgårdshestepension får lov at leve videre. 

Der vil snarest blive udleveret/fremsendt kontrakt på opstaldning til 

eksisterende pensionærer gældende fra 1. januar 2014. 

 Der er hegns og øvrigt forefaldende arbejde i weekenderne 

omkring efterårsferien  

12-13 og 20-21 oktober 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis i har tid og lyst til 

hyggeligt samvær 

ORMEPRØVER. 

Indenfor den næste måned skal vi have samlet gødningsprøver ind. Vi varsler 

1 uge i forvejen og så vælger vi en søndag så alle har en chance for at komme 

ud og samle prøve ind. 

Betaling afregnes efter om der skal gives ormekur eller kun gødningsprøve. 

 

KOMMENDE 
 AKTIVITETER 

7. september 

Hundejagt på møn 

Falcon og Layla deltager 

14-15. september 

Miltary stævne på Søborggård 

Layla deltager i CNC100 

15. september 

Spring på Holmegården 

Shade deltager i 60/70 cm 

29. september 

Militarystævne Haslev 

Layla deltager i CNC90 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os 

Orehøjgård  
Orehøjvej 23 
3500 Værløse 
60405848 / 60542334 
info@fam-jessen.dk 
http://orehoejgaard.dk  
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