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GULERODSRUTE. 

Temperaturen er ved at være så langt ned at gulerødderne kan holde sig. 

Meld genre tilbage hvis I er interesseret i at få en sæk gulerødder leveret 

næsten hver uge. Prisen fra uge til uge kan variere. Mit forslag er som sidste 

år at man indbetaler 100 kr og så holder jeg øje med hvornår det er tid til 

mere. 

 Indtil frosten vil gulerødderne opbevares i garagen.  

Ormeprøver 

Så er der kommet fuld afregning på ormeprøver og kur. Samlet pris beløb sig 

til 349 kr som bedes indsat på kontoen. 

 

 Tak for indsats med hegnsarbejdet. Der er stadig en del der 

skal gøres inden det bliver frostvejr. 

Tag en snak med Martin om hvad I kan hjælpe med. 

VELKOMMEN TILBAGE. 

Somi og Tibra har taget deres nye ven Cornelius med tilbage til Orehøjgård. 

De var ved at drukne i mudder hjemme i «baghaven». 

Anne Mette hjælper til her i den mørke tid med at fodre løsdriften på 

hverdage. 

KONTRAKTER SENDES SNARLIGT. 

Vi har udfærdiget kontrakter og de vil være gældende fra 1. januar. 2014. Vi 

har tilstræbt at afspejle de tanker og nuværende rutiner i kontrakten. Vi ser 

den bare som en formalisering af gensidige forventninger til jeres hestes liv 

på Orehøjgård. 

 

Sæt kryds i kalenderen: 

22. december kl. 15 , Julegløgg og æbleskiver  for 

pensionærer og familier. Tilmeldning seneste 18/12. 

AFHOLDTE 
 AKTIVITETER 

De ordinære jagter i oktober 

gik godt og de deltagende 

equipager herfra fuldførte. 

Kira og Layla blev nr. 4 til 

Steeplechasen på 

Engerupgård og de nød det 

begge to. 

Marie og Falcon havde en 

succesfuld Hubertusjagt og 

hvor mange hyggede sig 

sammen til morgenmad hos 

Lea. 

Stormen tog løsdriftens hus, 

det er nu blevet rejst i en 

mere storm sikker placering 

af Svend og Martin. 

 

 

Kontakt os 

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