
 

 

 

 

Vi er en forening som lægger vægt på hyggeligt 

samvær med andre hesteinteresserede. 

 

 

Alle kan være medlem uanset hesterace. 

 

Vi bestræber os på at lave arrangementer som 

holdes indenfor beskedne rammer til en 

overkommelig pris. 

 

For at blive medlem: Indbetal 150 kr. på  

reg. nr. 9883 konto nr. 0000170043  

Hestens Venner v/Bjarne L. Sørensen 

Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø 

Oplys venligst navn, adresse, postnr. og by. 

 

 

Du kan også melde dig ind på vores hjemmeside  

www.hestens-venner.dk 

 

 

 

 

Hestens Venners bestyrelse 
 

Formand 
 

Lone Wunsch 
Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse, 

tlf. 5781 1718 bedst efter kl.17:00 
lone@hestens-venner.dk 

 
Næstformand 

 
Kristian Wunsch 

Gyvelvej 2, 4690 Haslev 
tlf. 2133 1381 

kristian@hestens-venner.dk 
 

Kasserer 
 

Bjarne L. Sørensen 
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø 

tlf. 2092 2075 
bjarne@hestens-venner.dk 

 
Sekretær 

 
Lis Jønsson 

Galgebakken Over 4-1b, 2620 Albertslund 
tlf. 2891 8171 

lis@hestens-venner.dk 

 
Øvrig bestyrelse 

 
Inger Sørensen 

Mogenstrupvej 13, 4420 Regstrup 
tlf. 2584 9099 

inger@hestens-venner.dk 
 

Suppleanter 

 
Verner Muhlig 

Gl. Skovvej 85, Søby, 4300 Holbæk 
tlf. 5918 3671 / 4081 3671  
verner@hestens-venner.dk  

 
Hanne Jensen 

Stestrupvej 234, 4370 St. Merløse 
tlf. 5760 0570 / 2860 4659 
hanne@hestens-venner.dk 

 

www.hestens-venner.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hestens-venner.dk 

www.hestens-venner.dk 

- foreningen med aktiviteter for alle heste 

  Foreningens formå l 
  

http://www.hestens-venner.dk/
http://www.hestens-venner.dk/


Besøg hos Gardehusarene i Slagelse 

Besøg hos Københavns Politi Rytterisektion 

Agility med klasser for trækkere 

Hestens Venner tidligere Fjordhestens Venner 

indtil navneskift i 2012. 

 

Idéen var at starte en forening, hvor vores 

fjordheste kunne tage vennerne med. Resultatet 

blev en blandet landhandel bestående af mange 

hesteracer, men efter flere misforståelser har vi 

valgt at ændre navnet til Hestens venner. 
 

Det vigtigste er at komme ud blandt andre, have 

det sjovt, og hygge sig på afslappet vis uden 

hensyn til afstamning.  
 

Vores aktiviteter kan være en skovtur, hvor både 

kuske og ryttere kan deltage. 

Samt mulighed for at komme med som passager 

på en vogn. 
 

Der kan også indgå foredrag, agility, orienterings 

ridning/kørsel og weekend ture i vores 

aktiviteter. 
 

Se mere på vores hjemmeside. 
 

www.hestens-venner.dk 
 

Kom og vær med til glæde for dig og din hest. 
 

Ved medlemskab af foreningen får du mulighed 

for at sætte dit eget præg på aktiviteterne, 

og du vil modtage medlemsbladet Pære Posten 

4 gange årligt for kun 150,00 pr. år. 

Kontingentet på kun 150 kr. pr. år dækker driften 

af foreningens hjemmeside, foreningens 

ansvarsforsikring, samt trykning og forsendelse 

af bladet Pære Posten. 

Foredrag om mavesår hos heste.

Skovtur (til Kilden) frokostpause

Besøg hos Carlsberg. 


