
                                

 

                                 

                     SØNDAGSUDFLUGT FOR JER DER KAN LIDE HESTE 

Så prop børnene i bilen og tag på søndagsudflugt til Møn 17. maj 2020 kl. 12-16. 
 

Kom og mød en hel flok vidunderlige terapiheste hos hesteterapeuterne Marianne Florman og 
Dorthe Christiansen og få en snak om muligheden for at bruge hestene som guide til alle børn 

og især til børn med særlige udfordringer – her er det hestene, der guider os og ikke os der 
styrer hestene. FCB sørger for sandwich og drikkevarer samt kaffe og kage. 
 

Selvom du/I aldrig har haft med heste at gøre, kan I sagtens være med. Hestene kan lære 

mennesker en masse, og I kan lære hvordan man lytter til dem. I kan se på dem, I kan lege 
med dem, I kan strigle dem og sidde på dem – men kun hvis hesten og du har lyst. Der er 

heste i alle størrelser, og der er hele tiden en voksen til at hjælpe. 
 

I kører i egen bil til Møn og vi starter med frokost kl. 12 og senere kaffe og kage. I 
mellemtiden er der frit slag med hestene, til I ikke kan mere og kører hjem med bilen fuld af 

trætte og lykkelige børn.  
 

Det er godt at have tøj på, som må blive snavset og til al slags vejr, for vi skal være ude i 
naturen, hvor hestene bor. Hvis det bliver koldt eller man bare vil hygge sig kan man sætte 

sig ind i en tipi. 
 

Både børn og voksne kan være sammen med hestene. Der vil være et særligt fagligt oplæg 

for de voksne om, hvordan vi kan bruge hesten som guide i arbejdet med udfordringer hos 
mennesker. 
 

Arrangementet egner sig bedst til børn over 5 år. Vi kan tage imod i alt 20 børn samt deres 

voksne. 
 

Tilmelding via www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, antal voksne, antal børn samt 
mobilnr.  
 

Adresse: True Lead Academy, v/ Marianne Florman, Rytsebækvej 11, 4780 Stege. 
 

Læs mere her:  https://trueleadacademy.dk/marianne/ og https://emotionalbody.dk/?page_id=13  

                                            

Marianne og Tinna                                             Dorthe og Hrimfaxi 
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