Nyhedsbrev – November 2014
Onsdag d. 22.10.14 blev er holdt afslutning på "Træn et Dyr 2014". Der var mange flotte hjemmebagte
kager så både børn, dyr og voksne hyggede sig. Det har været nogle meget engagerede børn der har
deltaget på holdet i år og det har været rigtigt spændende at følge deres arbejde med deres dyr.
Dyrskuet i Horsens endte med at blive en stor succes på tros af diverse udfordringer; nye sundhedsregler,
blodprøver, ringorm, sundhedsdokumenter mv.
Vi fik to særdeles vellykkede dage, fredag med stor ryk ind af børn fra institutioner og dagplejere fra
Horsens og omegn der fik mulighed for at klappe vore dyr. Lørdag startede vi med fælles morgenmad for
vores deltager samt meget hjælpsomme forældre (er sikker på at det bliver i tradition :-)). Derefter løb
børnedyreskuet af stablen, alle gav sig 110 % i at fremvise deres dyr så godt som muligt. Det endte også
med mange gode point til vores deltagere. Førstepladsen tog vi også da Line og hendes kvie Olivia
imponerede dommeren så meget med deres kunnen, at de løb med førstepladsen på børneskuet. Alle
holdt humøret højt under hele skuet også lørdag eftermiddag hvor alle bokse skulle muges og dyrene
transporteres hjem. Alle deltog og tog deres del af slæbet. Så er det jo en fornøjelse at være afsted.

Den 13 sep. var alle deltagere inviteret til overnatning på Børnebondegården. Der var godt fremmøde og vi
havde en god lørdag hvor der blev trænet på opvisningen søndag på Naturens dag. Efter en god gang pasta
og kødsovs (Ole Munchs kød) blev der tændt op i bålet og spist kage, is, boller og slik til den store
guldmedalje.
Søndag d. 14 sep. var vejrguderne bestemt ikke med os, men det var jo også Naturens Dag! Dagen startede
med at byrådsmedlem Kristian Dyhr kom og tog det første spadestik til vores Madpakkehus på Serridslevvej
42, der var godt fremmøde af medlemmer. Herefter var der opvisning af deltagerne "Træn et dyr 2014".
For at være sikker på at få tilmelding til "Træn et dyr 2015" skal man være medlem. Man modtager en
opkrævning ved årsskiftet. Tilmelding 2015 vil foregå lige som i år med først til mølle princippet
(medlemmer først) så vil man være sikker på at få buddet som en af de første skal man være medlem.
Afslutningen på "Træn et dyr 2014" betyder også at vi ikke har åben onsdag eftermiddag mere i år.

Åbningstider resten af 2014 for medlemmer:
Mandag til Torsdag fra kl. 9 til 14. Husk at sende sms før besøg til 40769288 (Husk at skrive at du er
medlem).
November d. 8 & 9.
December d. 13 & 14.
Den sidste weekend i august var Børnebondegården igen inviteret til at deltage i Europæisk Middelalder
festival i Horsens på fængslet. Det var to forrygende dage med middelalderklæder, børn, kvier, geder,
optog, fest og gøgl. En stor tak til de frivillige som deltog og satte Børnebondegården på Middelalder
landkortet i Horsens.

Vi prøver i vores åbningsweekender at have forskellige indslag/ temaer. Hvis nogen har forsalg / ideer til
indslag / temaer høre vi gerne fra jer.

Vores dyr har brug for ekstra foder i de kommende måneder og har man lyst og mulighed, så kan man give
et tilskud til foder via MobilePay på 52 88 79 66. Dit tilskud går direkte og ubeskåret til foder. Vi er
taknemmelige for store og små tilskud :o)
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Børnebondegården Horsens

