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Telt-sy-dag
Søndag den 3. juli kl. 11.30 samles vi, der kan, til sy-dag i Bies Gård. Vi har i foreningen
indkøbt stof til et vikingetelt, men syningen foregår på frivillig basis. Derfor håber vi, at der vil
være et stort fremmøde til hjælp med klipning, syning osv.
Der er også mulighed for at sy tøj for dem, der endnu ikke har eller ønsker at lave mere
vikingetøj. Håber vi ses til en hyggelig dag!
Monty Roberts-kursus v. Siri – Natural Horsemanship
Siri har I 2004 været ovre ved Monty Roberts og har taget uddannelsen som ”hestehvisker”.
Hun vil komme søndag den 24. juli 2005 kl. 10.00 på Røjdrupvej 8. Der vil hun vise, hvad hun
kan med ungheste og ældre heste – problemheste.
Siri sender hest og rytter ind i round pennen for at lære dem at pille unoderne af! Der vil være
lidt at spise og drikke til arrangementet.’
Tilmelding til Marianne på tlf. 40 91 18 53 eller 98 54 85 11 senest den 15. juli 2005. Der kan
maks. tilmeldes 5 heste – det foregår efter først-til-mølle-princippet.
Vikingetræf på Moesgaard 30.-31. juli
Vi er nogle stykker der tager derned, så kontakt Trond på tlf. 31 18 29 72 hvis du vil med!
På Moesgaard åbnede dronningen 1. juni en ny særudstilling om Vikingernes Aros (Århus).
Vikingekampgruppen Fenris har lavet billeder og kamplyde til et af udstillingens displays.
Vikingemarked i Hobro 13.-14. august
Alle medlemmer kan deltage med eller uden hest
– selvfølgelig iført vikingetøj.
Tilmelding til Helle på tlf. 28 10 80 74 senest
mandag den 1. august 2005.
Lørdag kl. 11.00 rides igennem gågaden – og senere
er der trækture på Sildehagen.
Lørdag aften er der vikinge-fest på Sildehagen for
alle deltagere - maden er gratis.
Søndag trækture på Sildehagen.
Vi håber at flere vil komme med hest – jo flere jo
sjovere!
Mangler du tøj – kan det lade sig gøre at låne lidt…
ellers kan du møde op til vores sy-dage og sy noget
selv!
Foreningen giver et tilskud på 100kr pr hest der
deltager.
Vi har indkøbt el-hegn og hegnsartikler, så vi har
styr på hestene, når vi er ude til markeder og andre
arrangementer.

Töltende sommerhilsner
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