
 

 

Dreki 
Nyhedsbrev marts 

Den første måned i foråret, blev skudt i gang af fru Gås. Her 
til morgen lå det første velformede æg og hr. Gås vogter 
nidkært over fruen og ikke mindst ægget. Hestene fjoller 
rundt og selv de to gamle drenge slår op med bagen og 
forkynder forårets komme. Hestefolket har nu i flere 

måneder sukket efter tørre adgange til folde og skure. Det er på vej!  

St. Bededags stævnet lokker. Lad dig endelig lokke! Hvad er herligere end at se igennem 

pløre og kulde og så få øje på vinterblege ryttere og friske heste i den skarpe forårssol.  

Tjek hjemmesiden!  

 

Stinne Stenger er klar til at undervise d. 13. og 20. marts på Hjortlundvej 116, Ribe. Se 

opslaget på Facebook! Her kan man i den grad få kroppen i sving i harmoni med hesten. 

Stutteri Vestmose: Vestmose holder åbent hus d. 28.3 fra 14-17. Dagen vil gå med leg, 

opvisning, kaffe og kage og isheste. Kom, leg, oplev og hyg. 

 

Kursus i Centreret Ridning og Alexander teknik finder sted på Klostergaarden i Fæsted 

8. til 10. april. Se nærmere på hjemmesiden. 

 

Manø turen er flyttet til 24.6. Se nærmere på hjemmesiden og på Facebook. Der bliver 

udsendt invitationer senere. 

Fabian efterspørger opslag, aktiviteter og alt, hvad der i øvrigt rører sig i Dreki til 
hjemmesiden. Frem for alt datoer og eventuelle ændringer. Det sker ofte, at info kun når til 
Facebook. Så når i poster noget på Facebook, så send det lige til Fabian også. Så han 
kan opdatere vores hjemmeside.  

 

Stævnerne bringer også opgaver med sig. Gennem de sidste år, er det symptomatisk i 
næsten alle frivillige sammenhænge, at der mangler hjælpere. Personligt har jeg haft mine 
bedste "undervisnings timer" netop som hjælper. Man har masser af tid til at følge med i 
både stort som småt. Opture, nederlag, hygge, interessante samtaler, ja, for mig en 
frugtbar måde at bruge en dag på. Som turryttere, er det en aha-dag, og ikke mindst 
inspirerende.  

 

Mange tiltag er gjort, for at skaffe hjælpere nok. Som hjælper har vi særstatus, vi får god 

forplejning og masser af taknemlighed.  

Så find din indre hjælper og meld dig under ishestens faner til stævneudvalget og bliv 
skrevet op i hjælperbanken.  

Jeg ønsker os alle et forrygende forår. 

 

PS. Isheste er i manges øjne smukke, kloge og fredelige dyr. Men bare ikke ifølge hr. Gås. 
For med dødsforagt, forsøger han gennem hegnet med basken og hvæsen, at skræmme 
hestene væk. En far, der forsvarer sit kommende afkom,- ham skal man tage alvorlig. 

 

Forårshilsen fra formanden Eva Lind 


