
              National OES DAG 2014  

Lørdag den 30.8. kl 11 i Horsens,  

Fussingsvej 8 

 

I år står National OES dagen i middelalderfestens tegn i Horsens. Hele byen og oplandet er på 

den anden ende og alle vil deltage i festlighederne. Der er derfor stor mulighed for at ret så 

mange har mulighed for at se vores race. Jo flere vi kan vise frem, jo større er 

opmærksomheden. Det kan også være god miljøtræning, da der på pladsen er får, geder, køer 

og heste mm som ind imellem trækkes rundt, som man gjorde det på den tid og som hundene kan 

komme tæt på. 

 Kom og lad os få et par hyggelige timere sammen, både ved at fremvise vores dejlige OES´er, 

men også få en oplevelse med hjem. Vi håber så mange som muligt vil lægge vejen forbi. 

Efter et par timer, hvor vi bevæger os op imellem alle boderne, finder vi vej til Skjaldekroen, 

hvor det er muligt at få et godt krus mjød eller andet godt. 

 Vi mødes kl. 11 lige foran den gamle fængsels port. Der er fri entre og fri parkering på pladsen 

til venstre for indgangen til fængslet. 

Gå evt. ind på Middelalder festivalens hjemmeside og se, hvad der er på programmet, hvor der 

blandt andet på dagen er stort bryllups optog, ridderturneringer mv,  

Europæisk Middelalder Festival 2014 

I 2014 inviterer Europæisk Middelalder Festival for 20. gang i træk på en eventyrlig rejse 

mere end 500 år tilbage i tiden. Træd ud af den moderne midtby og gå direkte ind i den levende 

middelalder, når Horsens slår portene op til en middelalderfestival i fantastiske rammer rundt 

omkring fængslet  

 

Vi glæder os til at se jer og alle jeres OES´er 

Dine lokalrepræsentanter 

Ring evt. , og giv besked til Marianne tlf. 6080 7666 eller Anette tlf. 51553222 
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