Velkommen til HS hestepraksis

Dec. 2012

Med henvisning til Niels Tellerups nyhedsbrev er det os en stor glæde at meddele,
de to hestepraksis i Herning og Skjern fra den 1. jan. 2013 fusioneres og føres videre samlet under navnet Herning-Skjern Hestepraksis.
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Administrationen foregår fra klinikken i Herning på Nytoftevej 5. Klinikken i
Skjern på Skyggehusvej og den udkørende praksis i begge de hidtidige praksisområder fortsættes uændret.
Læs mere om, hvad vi tilbyder på vores nye hjemmeside: www.hshestepraksis.dk

Hvem er vi?
Den nye hestepraksis vil være bemandet med dyrlægerne Peter Busk og Marie
Walters, begge fra hestepraksis i det tidligere Skjern Å Dyrlæger og dyrlæge Gitte
Baunbæk, som allerede er begyndt på Hesteklinik Herning. Dyrlægerne vil være
støttet af de to klinikmedhjælpere fra Skjern, Dorte Svenstrup (vet.sygeplejerske
elev) og Gitte Fredslund (hestemassør), samt Hesteklinik Hernings hidtidige klinikmedhjælper Beate Birkemose. For en nærmere præsentation af de enkelte medarbejdere: Se vores nye hjemmeside - ”hvem er vi” www.hshestepraksis.dk

Held og Lykke.
Vi ønsker Vibeke og Niels al mulig held og lykke fremover. Vi glæder os til at betjene Jer i det nye år. Vi håber at den tillid, der er blevet vist Niels og Vibeke fra
deres klienter gennem årene, må blive videreført til os. Vi vil gøre vort bedste for
at leve op til den, ligesom vi håber, at vore hidtidige klienter i Skjerns praksisområde fortsat vil have tillid til og lyst til at samarbejde med os.
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