
 

Foredrag på Dyrlægegården Våbensted 

 

Der vil i vinterhalvåret blive afholdt en lang række af foredrag på Dyrlægegården.  
Disse foredrag har alle det til fælles at de drejer om emner der alle har direkte eller indirekte 
forbindelse til natur eller dyr. 

Der vil ved alle foredrag blive serveret kaffe og kage, og der vil være mulighed for at købe 
øl og vand.  

Hvor andet ikke er nævnt koster foredrag og kaffe m/ kage kr. 50,00. 

Alle arrangementer starter kl. 19.00 

Tilmelding på telefon 54 78 42 15 

 

2011 

26. Oktober – Kom tæt på fugleedderkopper, slanger og skorpioner. 
Krible-krableaften for folk med hang til en anderledes hobby. Dyrepasser Rasmus Ditlefsen 
holder og opdrætter slanger, skorpioner, edderkopper og mange andre eksotiske dyr. Der 
vises på dagen en del dyr og der bliver mulighed for at se og røre. Desuden bliver det måske 
muligt at se dyrene æde, men rolig; Aftenen er 100% ufarlig :)  (bemærk en onsdag !)    
Obs! Pga. dyrene vil der være ca. 24o-25o rumtemperatur denne aften. 
 

8. November  – Førstehjælp til heste. Hvad gør jeg som hesteejer når hesten er kommet 

til skade og bløder - Den første hjælp er vigtig uanset om hesten bløder, halter eller på 
anden måde pludselig bliver syg. 
 

22. November - Vildt på gaflen.  Kirsten Keis viser hvordan nedlagt vildt udnyttes på 

bedste vis. Der vil være opskrifter og eksempler på, hvordan vildtet kan tilberedes og der vil 
være smagsprøver af alle retter. Vinsmagning fra Vinhuset i Maribo, der serverer forslag til 
den helt rigtige vin dertil. Mød op med god appetit! Pris denne aften er kr. 250,00. 
 

6. December  – Buejagt i Danmark. Kom og hør om jagt med bue – den lydløse jagt, hvor 

jægeren smelter i et med naturen. 
 

13. December - Hudsygdomme og pelspleje hos hunde. Dyrlæge Kim Rasmussen og 

Hundetrimmer Anne Forslund fortæller om ting der påvirker huden og pelsen hos hunde og 
hør om hvordan du bedst selv kan pleje dig hunds pels. Hør lidt om allergi, lopper, 
skovflåter mm. og se, hvordan en trimning gribes an. 

 



 

2012 

24. Januar – Kom tæt på de store hvidhajer. 
Dyrepasser og ”hvidhajs junkie” Rasmus Ditlefsen, fortæller om sit arbejde med hvidhajer i 
Sydafrika og fortæller om indsamling af data fra de store hajer og hvaler. 
 

14. Februar - Fodring af hund med fokus på hvalpe. Foderfirmaet Specific kommer og 

fortæller om fodring.  
 

28. Februar  - Tand og mundhulelidelser hos hunde. Kom og hør dyrlæger fortælle 

om de, ofte totalt oversete, men meget smertefulde lidelser i tænderne hos hunde.   
 

13. Marts  –  ”Det lille fårehold”. Dyrlæge Inga Stamphøj fortæller. Der er specielt fokus 

på læmninger. 
 

27. Marts  – Dyrlæge Susanne Fønskov fortæller om adfærd/hestevelfærd.  
Hesteejere er meget uenige om den RIGTIGE måde at opstalde/fodre og bruge hesten, men 
hvor mange ved egentligt, hvad hesten er for et dyr ?, og hvad der egentlig opfylder 
hestens behov. 

 

 

 

Se mere på www.dyrlaegegaardenvaabensted.dk 

 

 

 

 

Maribovej 90, 4990 Sakskøbing 

 

 

http://www.dyrlaegegaardenvaabensted.dk/

