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I år er dyrene tilbage på LMD - og det glæder arrangørerne. Arkivfoto.

LMD 2014: »Der er flere positi-
ve tendenser i landbruget, og 
det går generelt bedre, end det 
har gjort i mange år,« fortæl-
ler Henrik Damgren fra Lem-
vigegnens Landboforening og 
pointerer, at Lemvig marked 
og Dyrskue er en kombination 
af  faglige udstillinger og mere 
underholdende indslag.

»Uden fagligheden giver 
det ikke mening for Landbo-
foreningen at være med arran-
gør. LMD er stadig et mødested 
for landmænd og leverandører, 
men det har været en succes at 
kombinere dette møde med de 
mange øvrige aktiviteter, der 
betyder, at hele familien får 
en stor oplevelse ved at besø-
ge flyvepladsen,« siger Henrik 
Damgren.

Henrik Damgren forventer, 
at LMD 2014 bliver en stor fol-
kefest, som det har været til-
fældet de senere år med op 
mod 12.000 gæster på pladsen.

»Sidste år var der på grund 
af  sygdomsrisiko kun en en-
kelt kvægbesætning med på 
Dyrskuet, idet Kr. Sloth fra 
Lomborg havde dyr med. I år 
er dyrene tilbage på pladsen 
med klovdag om lørdagen og 
hovdag om søndagen. Desuden 
vil man på Børnedyrskuet, der 
nu er en del af  arrangementet, 
også kunne se dyr af  forskellig 
art,« oplyser Henrik Damgren.

Forventningen var, at der 
blev tilmeldt 50-60 stykker 
kvæg - og det mål er nået.

»Også fra udstillerne har 
vi igen oplevet en meget stor 
opbakning. Vi har flyttet lidt 
rundt på de forskellige stande 
og blandt andet lavet en stor fæl-
les stand ved indgangen for de 
lokale bilforhandlere. Det har 
givet plads til flere stande andre 
steder på pladsen, så vi har fak-
tisk stadig enkelte ledige stande 
tilbage,« oplyser Damgren.

I år er Hjerl Hede med på 
LMD for at vise, hvad man kan 
opleve på denne attraktion, og 
det sker på en fælles stand med 
Dansk Husflid.

En række af  Lemvigs bu-
tikker er med igen i deres tax-
free-shop - en god opbakning 
fra handelsstanden

Han glæder sig over, at Bør-
nedyrskuet med succes var en 
del af  LMD 2013 - så det var na-
turligt, at Børnedyrskuet også 
er med i 2014-udgaven.

»Tante Andante er en del af  
børnenes oplevelser på plad-
sen, og hun vil begge dage 
komme med underholdende 
indslag,« lover Henrik Dam-
gren.

Stadig udfordret
Landbrugssektoren er stadig 
udfordret på flere punkter, men 
de lokale landmænd ser gene-
relt lidt flere positive tendenser 
i erhvervet i disse år.

»Den faglige del af  arran-
gementet er vigtig for os som 
Lemvigegnens Landbofor-
ening, men de faglige udstil-
linger og selve bedømmelsen 
af  dyrene i ringen er en god 
lejlighed for de landbrugsin-
teresserede til at diskutere de 
aktuelle problemstillinger. Vi 
er derfor meget glade for, at 
dyrene er tilbage på LMD,« 
siger konsulent Peder Helms, 
der om sygdomssituationen 
tilføjer:

»Der er meget skrappe krav 
til sikkerheden for de land-
mænd, der har dyr med til be-
dømmelse. Der skal tages en 
række prøver over tid, før alle 
tilladelser er i hus - og det har 
betydet, at nogle landmænd ik-
ke har kunnet nå denne del af  
proceduren, så vi mangler en 
del dyr på den konto. Generelt 
er de lokale besætninger dog i 

»rigtig god stand«, men natur-
ligvis skal ingen løbe en risiko 
for smittefare.«

»Man kan sige, at der sta-
dig er handelsrestriktioner på 
vigtige eksportmarkeder på 
grund af  sygdomstilfælde i be-
sætninger uden for Danmarks 
grænser, men det rammer og-
så de danske landmænd. Vi 
ser dog et bedre bytteforhold 
på mælk og kylling, ligesom 
minkavlere stadig har en for-
nuftig forretning på trods af  
de markant faldende priser 
på skind. 

For svineproducenter er 
tendensen, at de større pro-
duktioner går rimeligt, mens 
de små producenter har stør-
re udfordringer. Lige nu er 
der gode vilkår for smågri-
se-producenterne eller for en 
kombination af  smågrise og 
slagtesvin,« opremser Henrik 
Damgren.

Investeringerne i nye pro-
duktionsanlæg er præget af  
kravet fra pengeinstitutterne 
om en højere grad af  selvfi-
nansiering.

»Alle pengeinstitutter væg-
ter i dag selvfinansieringen 
langt højere end tidligere. Der-
for ser vi i højere grad knop-
skydning på eksisterende pro-
duktionsanlæg - fremfor opfø-
relse af  helt nye anlæg. I vo-
res område kender vi ingen ek-
sempler på, at kapitalstærke 
fonde som pensionsselskaber 
går ind i erhvervet med større 
investeringer,« oplyser Henrik 

Damgren. Disse forhold bety-
der blandt andet, at generati-
onsskifter i landbruget fortsat 
er vanskelige, hvis det skal ske 
i fri handel.

»Der er stadig muligheder, 
hvis generationsskiftet foregår 
på de særlige vilkår i familien, 
men vi ser dog flere tilfælde 
af  ny-etableringer af  mindre 
landbrug i størrelsesordenen 
30 til 35 hektar til brug for for 
eksempel kylling-produktion,« 
siger Henrik Damgren.

Han har noteret, at der er en 
øget tilgang af  elever til land-
brugsskolerne. 

»Men vi kan absolut ikke 
undvære de udlændinge, der 
i årevis har været i dansk 
landbrug - også lokalt. Den-
ne arbejdskraft har vist sig 
at være nødvendig for at løse 
opgaver i stalden på alle tider 
af  døgnet, så dansk landbrug 
vil blive hårdt ramt af  rege-
ringens forslag om, at udlæn-
dinge fremover kun må være 
tolv måneder i landet, før de 
skal rejse hjem igen - mod de 
nuværende 24 måneder, hvor 
de endda har mulighed for at 
vende tilbage til Danmark,« si-
ger Damgen.

Nyeste maskiner
Maskinudstillerne kommer 
med det nyeste grej til den 
professionelle landmand og 
hobbylandmanden.

»Koncentrationen i land-
brugsmaskinbranchen i Dan-
mark slår igennem i disse år, 
og på LMD giver det sig udslag 
i, at flere udstillere fra denne 
branche kommer langvejs fra 
for at vise deres produkter,« si-
ger Damgren.

Han glæder sig også over, at 
en række butikker fra Lemvig 
har lejet en hangar, hvor der vil 
være en række stande med salg 
af  varer til attraktive priser.

»Det er rigtig fint, at Lemvig 
Handel på den måde bakker 
op om vores aktivitet,« siger 
Henrik Damgren.

Der kommer normalt cirka 
10.000 betalende tilskuere til 
LMD - og det håber arrangø-
rerne også på bliver tilfældet i 
den kommende weekend.

Positive tendenser i landbruget

Maskinudstillingen er en vigtig del af den faglige del af LMD.

Foredrag med tidl. krimi-
nalkommissær Kurt Kragh

Pris abonnenter125,-

Foredrag med Fluesmæk-
keren fra Skave

Tirsdag d. 27 maj kl. 19.00 - 21.30
Mediehuset Holstebro
Kirkestræde 1-3, 1.sal
SteenMadsens søsters råb omhjælp en sen nattetime i et
brændende hus hev hamud af hans drøm som tømrer. I en ny bog
tegnes et portræt ikke kun af Fluesmækkeren og hans familie,
men også det samfund han er så bastant en del af. Denne aften
kommer du sikkert til at høre lere vittige påhit fra og om
Fluesmækkeren samt om tilblivelsen af bogen, når Lisbeth og
SteenMadsen sammenmed forfatter Palle Hyldahl Brændsgaard
indtager scenen.

Pris klub 89,-
Pris abonnenter 69,-
Køb på www.fordelsklub.com

Pris abonnenter69,-

Torsdag d. 12. juni kl. 19.30 - 21.30
Mediehuset Holstebro
Kirkestæde 1-3, 1. sal
Kurt Kragh har stået i spidsen for efterforskningen i en lang række
opsigtsvækkende og tunge drabssager i både Danmark og i udlan-
det. Med udgangspunkt i udvalgte sager, vil han fortælle om, de 7
drabsmotiver. Hans psykologiske tilgang til metoder for afhøring af
vidner, mistænkte og drabsmænd. Også drab camouleret som

selvmord og forsvundne personer.

Pris klub 150,-
Pris abonnenter 125,-
Køb på www.fordelsklub.com

 Se mere på fordelsklub.com
Fordelsklub
HOLSTEBRO
STRUER . LEMVIG

SPONSOR

Vi glæder ostil at se dig!
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LEMVIG FLYVEPLADS
Lørdag den 31. maj kl. 9-17, søndag den 1. juni kl. 9.30-16

Masser af dyr - også børnedyrskue 
Maskiner/redskaber til både landbrug og fritid
Konkurrencer og underholdning
Kræmmermarked og biludstilling
Hesteshow søndag
Og meget, meget mere....

WWW.LEMVIG.COM
BILLETPRIS

20 KR.
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Lmd 2014: Sidste år havde ar-
rangørerne af  Lemvig marked 
og Dyrskue stor succes med 
en aktivitet, der lokkede rig-
tig mange mennesker hen til 
Den store Ring på flyveplad-
sen ved Rom. 

Det handlede om en konkur-
rence, der gik ud på, at man 
skulle løfte sin partner og løbe 
en distance på hurtigst mulige 
tid. Undervejs var der en del 
forhindringer, der skulle pas-
seres, så for publikum blev 
der masser at se på. Med I. C. 
Abildtrup som løbende kom-
mentator dystede adskillige 

par i konkurrencen - med stør-
re eller mindre succes, men 

der er ingen tvivl om, at der 
er lagt op til revanche i år på 

Løb med konen og vind kassen

»Bær-din-kone«-aktiviteten var en in nyskabelse sidste år.  
arkivfoto.

der er forhindringer undervejs på banen, der skal forceres - og 
det kræver både styrke og mod hos deltagerne.

Merkurvej 1-3 . 7620 Lemvig . Tlf. 9781 1117

Brug din lokale fagmand

Natursten til hus&have

Havebænk
Smuk og enkel bænk i
gråsort granit med poleret
sæde. L. 110 cm.
Norm 998,-
Nu kun 798,-

Fuglebad
Naturformet, råkløvet gråsort
granit med poleret indven-
dig skål. Nem at rengøre.
Diameter ca. 45 cm.
Norm 998,-
Nu kun 698,-

Smukt Vandmiljø
Komplet vandreservoir, model ”May” eller
”June” til terrassen. Kræver ikke nogen form
for nedgravning. Råkløvet gråsort granit.
Højde 50 cm. Komplet med pumpe.
Norm 1.998,-

Frit valg kun 1.500,-

June May

Kom og
besøg
os på

standen

Oplevelser 
for hele 
familien

LEMVIG
MARKED 
DYRSKUE

&
LØRDAG  D.  31.  MAJ  KL. 9.00 - 17.00

SØNDAG  D.  1.  JUNI  KL. 9.30 - 16.00

LEMVIG FLYVEPLADS, ROM

Kommunikationsanlæg:

Â DATA-anlæg
Â IP-netværk
Â TELE-netværk
Â Telefonanlæg
Â Omstillingsanlæg
Â Telefoner
Â Telefax
Â Antenneanlæg
Â Fjernovervågning

Thyborønvej 8, Klinkby
7620 Lemvig
Tlf. 9783 6500

en god forbindelse siden 1938

info@pinholt-elinstallationer.dk • www.pinholt-elinstallationer.dk

En del af TS-GRUPPEN - Danmarks stærkeste el og energi installatører

Du kanogså sparepenge og bomiljøvenligt.Kontakt os!

SPAR PENGE MED BL.A. GRØN ENERGI
- LAD DIN LOKALE EL & ENERGI INSTALLATØR RÅDGIVE DIG

Vi udfører energi vejledning og energi optimerings gennemgang af huse og bygninger

Varmepumper er fremtidens

grønne energiløsning

Varmepumper er en rigtig god forretning og dit
værn mod stigende energipriser. Så effektivt, at
du kan spare op til 60 % på varmeregningen.

En luft til luft varmepumpe kan være et godt
supplement i boliger og er ideel til sommerhuse.
Varmepumpen renser luften og giver et sundere
indeklima. Kan også fungere som aircondition.

Med luft til vand varmepumpe eller jordvarme-
pumpe får du en langtidssikret, miljøvenlig
varmeløsning, der opvarmer både dit hjem
og dit brugsvand.

Få den bedste service og rådgivning hos os.

Stærkstrømsanlæg:

Â El-installationer
Â Industri-installation
Â Procesanlæg
Â El-varme
Â Ventilationsanlæg
Â Energi-spareanlæg
Â Varmepumper
Â Jordvarmeanlæg
Â Solcelleanlæg
Â Husstandsmøller
Â Hvidevaresalg og-service

Sikringsanlæg:

Â Tyverialarm
Â Brandalarm
Â Adgangskontrol
Â TV-overvågning
Â Mekanisk sikring
Â Nødstrømsanlæg
Â Godkendt af Rigspolitiet
F og P

Vi er certificeret og

godkendt el installatør

- vi ved hvad vi snakker om...

HUSK - vi har også altid gode tilbud i vores butik

på belysning og hårde hvidevare.

Hos os får du altid en fremtidssikret el-løsning:
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forhindringsbanen, som må-
ske bliver ændret en smule for 
at gøre udfordringerne endnu 
større for deltagerne. Samtidig 
kunne det være, at publikum 
fik endnu mere spænding og 
flere sjove episoder at kigge på 
undervejs.

»Bær-din-kone«-konkurren-

cen stammer faktisk oprinde-
ligt fra Finland, men er siden 
dukket op i mange andre lande 
- også i Danmark, hvor man 
blandt andet har haft en event 
i Vejle for brudepar, der skulle 
løbe 100 meter på denne måde.

Flere par har meldt sig til 
den muntre dyst på Lemvig 

marked og Dyrskue, så der 
bliver helt sikkert kamp til 
stregen om den fine præmie 
på 5.000 kroner. Rygter vil vi-
de, at nogle af  deltagerne er 

gået i træningslejr for at være 
klar til dysten, men der er al-
tid plads til flere modige par 
i ringen.

Man kan henvende sig til 

Landboforeningen for yder-
ligere praktiske oplysninger, 
men det står fast, at vinder-
parret får 5.000 kroner i før-
sterpræmie.

Lemvig marked og Dyrskue 
byder i øvrigt - som traditionen 
byder - på masser af  sjove ak-
tiviteter og salgsboder.

VELKOMMEN TIL DYRSKUE HOS CASE IH

Case IHs maskiner er pålidelige, hårdtarbejdende og klar til at løse alle arbejdsopgaver og har kapaciteten til
at håndtere de daglige behov. Vi glæder os til at vise dig nogle af Case IH maskinerne på dyrskuet.

Hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice kender vi de daglige behov for både
maskiner og service. Vi forstår at det er vigtigt, altid at være der for vore kunder,
når de har behov for vores hjælp.

Kig forbi til dyrskuet og hør mere om hvad vi kan gøre for dig...

Mød os på
Lemvig Marked

& Dyrskue

- din sikkerhed for effektiv jordbehandling

Bøvling •Tlf. 9788 5059 • Fax 9788 5402 

www.brorup-maskinstation.dk • Medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening

BRØRUP
MASKINSTATION ApS

Udnyt naturens gratis energi med en
jordvarme- eller luft/luft varmepumpe fra Bosch.

Vestjysk VVS Mester - nul bøvl og ballade

Tænk grønt, tænk fremad – Bosch varmepumper  
Bosch har varmepumper til ethvert behov. Bosch Compress 
jordvarmepumpe, med A-mærkede cirkulationspumper re-
ducerer markant din varmeregning samtidig med at du skå-
ner miljøet. Bosch luft/luft varmepumpe kan give en stor 
besparelse i det el-opvarmede hus - og markant forbedre 
indeklimaet.Og så får du 5 års garanti når du køber den hos 
Vestjysk Smede

Vestjysk smede er Bosch Climate Partner. Det betyder at 
vi er certificeret indenfor varmepumper og er specialist i 
Bosch produkter. Det er din garanti og sikkerhed for kvalitet 
fra start til slut.

Mød os til Lemvig  
marked og dyrskue 
Medbring kuponen og vær med  
i lodtrækningen om flotte præmier

Ekstra bonus 
De første 5 kunder  får en Bosch Akku-Skruema-
skine oven i købet, ved køb af ny varmepumpe.

Lemvig Marked og dyrskue konkurrence

Oplevelser 
for hele 
familien

LEMVIG
MARKED 
DYRSKUE

&
LØRDAG  D.  31.  MAJ  KL. 9.00 - 17.00

SØNDAG  D.  1.  JUNI  KL. 9.30 - 16.00

LEMVIG FLYVEPLADS, ROM

Flansmoses VOGNMANDSFORRETNING

Dyretransport
Sand/grus
Korn/foderstoffer
Container
Kran
Truck
Flytning
Specialtransport
Salt

Møllevænget 8 · 7650 Bøvlingbjerg · 97 88 50 28

Dyretransport
Sand/grus
Korn/foderstoffer
Container
Kran
Truck
Flytning
Specialtransport
Salt

Nu også 

reparation

og vedligeholdelse 

af grusvej med 

grusudlægger 

og vejhøvl
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Vestjysk Smede og Peter Schjøtz er blevet Bosch Climate Partner. Arkivfoto.

Kom ind på vores stand og få en snak samt et godt tilbud.

Vi udstiller igen i år 
en bred vifte af 

landbrugsmaskiner
samt maskiner til 

have og park

Kom og 
mød os på 

Lemvig 
marked og 

dyrskue

Mød os på Lemvig

marked & dyrskue

FØLGER DU MED?
lokalavisenlemvig.dk
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service: Vestjysk Smede VVS 
Blik A/S i Bøvlingbjerg er ble-
vet certificeret Bosch Climate 
Partner. Der findes nu 100 af  
slagsen i Danmark, og det mar-
keres med en landsdækkende 
happening, som betyder en 
ekstra bonus ved køb af  en 
ny varmeløsning. Det kan man 
få meget mere at vide om ved 
at besøge standen på Lemvig 
Marked og Dyrskue.

Bosch Climate Partner er in-
stallatører af  gasfyr og varme-
pumper, som i samarbejde med 
Bosch lægger ekstra vægt på 
installationer af  høj kvalitet. 

Overvejer du at investere i 
en varmeløsning i den kom-
mende periode, kan du få en 
ekstra bonus ved at vælge en 
varmeløsning hos Vestjysk 
Smede. For at markere, at der 
nu findes 100 Bosch Climate 
Partner installatører i Dan-
mark, er der i øjeblikket en 
Bosch Akku-Skruemaskine til 
de fem første kunder, som kø-
ber en ny varmeløsning. 

en markering af 
samarbejdet
Det var for Henrik W. Hansen 
VVS i Kastrup, at champagne-

propperne sprang, da de blev 
optaget som Bosch Climate 
Partner nummer 100, og hos 
Vestjysk Smede er der glæde 
over at kunne deltage i fej-
ringen af  det landsdækkende 
samarbejde: 

»Jeg føler, at vi ved at væ-
re med i Bosch Climate Part-
ner samarbejdet får ekstra go-
de muligheder for at uddanne 
os og specialisere os. Det kom-
mer i sidste ende vores kun-
der til gode, som med den ret-
te rådgivning kan spare man-
ge penge på varmeregningen. 
Derfor er vi også glade for at 

kunne markere vores samar-
bejde med denne happening 
og være en del af  Bosch Cli-
mate Partner«, siger Peter Sch-
jøtz fra Vestjysk Smede VVS 
Blik A/S. 

ekstra fokus på service  
og rådgivning
Som Bosch Climate Partner le-
ver Vestjysk Smede op til en 
række krav indenfor uddan-
nelse, kvalitetog kundeser-
vice, hvilket sikrer forbruge-
ren en kompetent installation, 
kvalificeret rådgivning og god 
service. 

Når der er tale om større inve-
steringer som varmeløsninger, 
såsom varmepumper eller ga-
skedler kræver det at installa-
tøren har en dybdegående vi-
den om de produkter, som de 
installerer, og at de forstår at 
instruere kunden korrekt for 
at sikre den bedste økonomi 
og levetid på den valgte var-
meløsning. 
Det er også en af  de parametre, 
som Peter Schjøtz fra Vestjysk 
Smede lægger vægt på:
»At vælge den rette løsning til 
hjemmet, når det angår vand 
og varme, kan være meget 

komplekst. Derfor er vi glade 
for via vores samarbejde med 
Bosch at have et kvalitetsmær-
ke at tilbyde, men også at have 
muligheden for hele tiden at 
dygtiggøre os, så vi kan råd-
give og servicere vores kunder 
på bedste vis.«
Så går du og overvejer en ny 
varmeløsning er det altså i den 
kommende periode, at du skal 
slå til hos Vestjysk Smede VVS 
Blik A/S som en af  de 5 første, 
så du får en ekstra bonus med i 
købet i form af  en Bosch Akku-
Skruemaskine, PSR Select.

vestjysk smede deltager i stor fejring

VESTJYSK

Herningvej 5, 6950 Ringkøbing • Tlf. 96 80 19 99
www.vikarservice.nu

Vi glæder os til at
høre nærmere fra dig

Skal vi gøre din hverdag lettere?hverdag lettere?hverdag

Vi tilbyder:   •  Rengøring i private hjem - også hovedrengøring
       • Havearbejde - samt vedligeholdelse
       • Erhvervsrengøring
Vi påtager os mange andre opgaver – forhør nærmere...
Vi er godkendt under fritvalgsordningen i Lemvig
 og Ringkøbing-Skjern Kommuner.
HUSK: Der gives fradrag på selvangivelsen
for opgaver udført i private hjem.

Få en snak om HVORDAN på dyrskuet!

 Du sparer likviditet

 3 års garanti !

 Miljørigti g produkti on

 Service i topklasse

Hoegild ApS • Tlf. 6082 1650 • info@hoegild.com • www.hoegild.com

Ring til os for et godt tilbud!

 Strøelse
• Salg af strøelse ti l grise, køer  
 og får….ja ti l alle dyr.
• Såning og rensning med 
 Cameleon system.
• Mejetærskning med 24 fod  
 New Holland.
• Presning af bigballer.

 Henrik Skov 21820883
 www.oster-lind.dk

Gudum sognehus er akti v på standen med cykel sponserløb.
To kondicykler er igang hele døgnet under Lemvig Marked & Dyrskue 

En svensk kombimaskine som 
giver økologerne et nyt våben i kampen mod ukrudtet
Maskinen er en kombineret 8 meter så og 
rensemaskine, med stor kapacitet og lille brændstoff orbrug.

Hammerum
ServiceCenter

Thomas Kjærsgaard
Hammerum ServiceCenter
Haugevej 14 - 7400 Herning
tlf. +45 21 45 96 86 - 
mail@hammerumservicecenter.dk

Mød den 
Danske importør af 
Cameleon system 

på Dyrskuet

TELEFON: 
4142 8482

SØNDERGADE 73 • 7600 STRUER

• Gastest/Fugtt est
• Serviceeft ersyn
• Forsikringsskader
• Reparati oner
• Rullende værksted
• Køb og salg af vogne

Kom og se de nye rejsefortelte fra Wecamp

Vi forhandler nu også Trigano fortelte (Pacifi que 300 fra kun 6595 kr. )

Og de nye camping/friti ds møbler fra Westf ield

KOM IND PÅ VORES 
STAND OG FÅ EN 
SNAK MED OS.

VI BYDER 
PÅ KAFFE OG LIDT 
GODT TIL GANEN.

Køb din fuldfodervogn,
produceret som Hoegild Editi on
og opnå en lang række fordele!

Oplevelser 
for hele 
familien

LEMVIG
MARKED 
DYRSKUE&

LØRDAG  D.  31.  MAJ  KL. 9.00 - 17.00
SØNDAG  D.  1.  JUNI  KL. 9.30 - 16.00
LEMVIG FLYVEPLADS, ROM

vestjyskbank.dk/lemvig

Få 500 kr. til klubkassen. Og måske mere til dig selv.
Tag en snak med din lokale vestjyskBANK. Det kan
der være penge i. Ikke kun for dig. Men også for
din klub. Lige nu skyder vi nemlig 500 kr. i klub-
kassen, hvis du skifter bank til os, og flytter alle
dine banksager med. Hvilken klub støtter du?

Velkommen i vestjyskBANK.

Vi støtter de lokale fightere.
Gør du?

Mød os på
vestjyskBANK
standen til
Dyrskuet
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Henrik jensen er blandt udstillerne på Lemvig marked og dyrskue.

Lmd 2014: Haven skal gerne lig-
ne en million – men helst væ-
re nemt at holde. Og med lidt 
omtanke kan det sagtens lade 
sig gøre, siger Henrik Jensen, 
grundlægger af  Fliser og Hegn 
i Lemvig, som man kan møde 
på Lemvig marked og Dyrskue.

Sommeren er over os, og det 
er skønt at komme udenfor og 
leve livet på terrassen eller i 
haven.

Foråret er en travl tid hos 
mange anlægs- og gartnerfir-
maer, og gennem de seneste år 
har en tydelig tendens tegnet 
sig: Vi vil have nemme haver.

»Tidligere kunne folk godt 
lide at gå og pusle i haven. I 

dag er folk tilsyneladende me-
re stressede og er nødt til at 
prioritere deres tid på en an-
den måde end at luge ukrudt 
– selv om det faktisk er væl-
digt afstressende. Derfor vil de 
have haver, som er nemme at 
holde,« siger grundlæggeren 
af  Hegn og Fliser i Lemvig, 
Henrik Jensen.

Virksomheden designer og 
anlægger mange haver. Ofte er 
en af  opgaverne at gøre haven 
så vedligeholdelsesfri som mu-
ligt. Men samtidig skal haven 
helst ligne en million.

»Men det kan heldigvis sag-
tens lade sig gøre, bare man 
træffer de rigtige valg. Ek-

sempelvis er granitskærver 
meget populære, fordi de sik-
rer, at man slipper for at luge 
ukrudt ret ofte. Det samme kan 
man sikre med et god bund-
dække mellem buske og træ-
er. Det kvæler ukrudtet,« for-
klarer han.

minimalistiske haver
Heldigvis bliver behovet for at 
have en have, som er nem at 
holde, hjulpet på vej af  en af  
tidens tendenser: Den minima-
listiske stil.

»Det er klart at jo færre små 
runde bede og oaser, der fin-
des i haven – desto nemmere er 
den at holde. Det samme gæl-
der eksempelvis med fliserne. 
De skal gerne være store og 
rektangulære – helt op i 80x80 
eller endda 90x90. Det giver og-
så mindre at holde på,« siger 
Henrik Jensen.

Det var også behovet for ved-
ligeholdelsesfrie haver, som 
udfordrede Henrik Jensens 
kreativitet - og mundede ud i et 
nyt produkt: Lomborg Hegn er 
lavet af  gipscement, men som 
med fuger og årer fuldstændigt 
ligner et træ-plankeværk. For-
skellen er blot, at hegnet er helt 
vedligeholdelsesfrit.

Haven skal ligne 
en million

mød os på lemvig marked & dyrskue

REDNINGS-RINGEN
Industrivej 51 • 7620 Lemvig

Oplevelser 
for hele 
familien

LEMVIG
MARKED 
DYRSKUE

&
LØRDAG  D.  31.  MAJ  KL. 9.00 - 17.00

SØNDAG  D.  1.  JUNI  KL. 9.30 - 16.00

LEMVIG FLYVEPLADS, ROM

Se mere på: www.frtraktor.dk

FLEMMING REFSGAARD's

Traktorservice A/S

Damgårdvej 10 - Balling
7860 Spøttrup • Tlf. 97 56 45 44

Vilhelmsborgvej 45 B - Linde
7600 Struer • Tlf. 97 48 72 00

LEMVIG MARKED
DYRSKUE

LEMVIG MARKEDLEMVIG MARKED
DYRSKUEDYRSKUE&

HESTEKRÆFTER

CITROËN LEMVIG 
BILHUSET LEMVIG A/S
INDUSTRIVEJ 34
TLF. 97 82 17 22

Peugeot Herning
C.A. Larsen Automobiler
Lollandsvej 6, Herning
Tlf. 9722 1666
www.peugeot.dk/herning

STS Biler A/S · Industrivej 47 · 7620 Lemvig

Telefon 97821700 · sts-biler.dk

Flotte modeller med 
masser af hestekræfter 
under hjelmen.

PÅ

HOV-DAG ELLER 
KLOV-DAG...

HESTEKRÆFTER 
HVER DAG!

Heldumvej 65, Lemvig • Tlf. 97 82 13 44

H •
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»Materialet har jo været 
kendt i byggebranchen i man-
ge år og har bevist sine kva-
liteter. Så det slog mig, hvor-
for man ikke bruger det som 
hegn og plankeværk. Det har 
vi siden udviklet, forfinet og 
fået designbeskyttet i EU i 25 
år,« fortæller han.

Produktet bliver produceret 
på fabrik i færdige sektioner 
– også efter tilpassede mål. Og 
det kan fås i 20 forskellige far-
ver. Endda med forskellige far-
ver på hver side.

»Det tager en smule mere 

tid at sætte op, men så skal 
man til gengæld heller ikke 
gøre noget som helst mere ved 
det. Det skal aldrig males, men 
man kan vaske det, hvis det er 
blevet snavset. Normalt plejer 
regnen nu at klare den opga-
ve,« siger Henrik Jensen.

Henrik Jensen grundlagde 
Fliser & Hegn i 1996 og satsede 
i begyndelsen på opgaver med 
etablering og vedligeholdelse 
af  flise- og stenbelægning samt 
hegn i haver og grønne områ-
der hos private, virksomheder 
og det offentlige. Siden er ud-

viklingen gået stærkt, og i dag 
beskæftiger firmaet 6-8 mand, 
der også påtager sig at udfø-
re hele haveanlæg med egen 
gartner fra tegning til færdig 
anlæg med plæne og planter.

Henrik Jensen etablerede i 
begyndelsen i 2011 desuden fir-
maet Lomborg Hegn, som står 
bag den nye type hegn, som 
kræver et absolut minimum 
af  vedligeholdelse.

og den nemme have er oppe 
i tiden - på alle måder.

CIAO  ADIOS  TSCHÜSS  AU REVOIR  VI SES  DO WIDZENIA

 SPAR 50% til 70% 

på Baby, Børne 
og unge tøj

VI SES

Vi vejleder 
med

Vanvittige priser 

fra 20,-

Spar op til 

80%

Shampoo
Flere varianter

1 stk. 4995

3 stk. 120,-   
SPAR 10485

Skjorter og T-shirts
Før indtil 300,-  pr. stk.

NU 3 stk. 100,-

FYLD KUFFERTEN MED GODE TILBUD
Kik ind i TAX FREE HANGAR I “ROM”

 Mærkevarer 
spar op til 

75%
Relaxshoe

Ecco

Adidas

Vasen 5  Tlf. 9663 0621
9782 2500

Oplevelser 
for hele 
familien

LEMVIG
MARKED 
DYRSKUE

&
LØRDAG  D.  31.  MAJ  KL. 9.00 - 17.00

SØNDAG  D.  1.  JUNI  KL. 9.30 - 16.00

LEMVIG FLYVEPLADS, ROM

NYT I PODA
Nu også slåning af græs 

og vedligehold af private 
og erhvervsarealer
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LMD 2014: Det er gamle traditi-
oner, der ligger til grund for ar-
rangementet, som i dag hedder 
Lemvig marked & Dyrskue.

Den egentlige landbofor-
ening for Lemvig-området blev 
oprettet ved et møde i Lemvig 
den 21. juni 1856, men så tid-
ligt som 7. juli 1840 blev en for-
ening til at afholde privatdyr-
skue i Lemvig stiftet. Der var 
153 medlemmer, og den første 
bestyrelse blev valgt og kon-
stitueret således Herredsfoged 
Baron Rosenkranz (formand), 
Købmand og postmester A.W. 
Andrup (kasserer), Proprietær 

A. Neergaard, Brejnholt, (se-
kretær), Gdr. N.J. Brejnholt, 
Sønder Vinkel og Gdr. P.J.Lind, 
Ulfsund.

Foreningens formål blev 
således udtrykt i foreningens 
første love: »Foreningens For-
maal er i dens Kreds at virke 
til alle gavnlige foranstaltnin-
gers Fremme samt at opmun-
tre til Sædelighed, Flid, Virk-
somhed og Vindskibelighed, 
at i den Hensigt at forøge al-
mindelig Velstand og Velvære, 
bestyrke Kjærlighed til Konge 
og Fædreneland og Agtelse for 
loven. Landbrugets Udvikling 

og Træplantningens Fremme 
vil være blandt de væsentligst 
Gjenstande for Foreningens 
Virksomhed«.

Det nuværende arrange-
ment er et resultat af  et sam-
arbejde mellem Lemvig Land-
boforening og Lemvig Svæve-
flyveklub. Dyrskuet blev i 2000 
flyttet fra en sportsplads i by-
en til Lemvig flyveplads, der 
er beliggende 6 kilometer syd 
for Lemvig. 

Svæveflyveklubben havde 
i forvejen sit årlige populæ-
re »Oplevelser for alle« med 
flyveopvisning, faldskærms-
udspring og en række øvrige 
foreningsaktiviteter. Hver for 
sig var der knap så mange til-
skuere som ønsket, men i kraft 
af  sammenlægningen voksede 
det nye fælles tiltag sig hurtigt 
meget større end de to oprin-
delige aktiviteter.

Med god plads, gode trafika-
le forhold, gode faciliteter, en 
masse at se på og opleve for 
alle uanset alder og køn til en 
næsten symbolsk entrépris er 
arrangementet blevet en folke-
fest med typisk omkring 12.000 
mennesker på pladsen.

Historien bag arrangementet
Lemvig marked og Dyrskue er blevet et stort tilløbsstykke med årene. Arkivfoto.

Få tilbudene først

Tim møbelopbevaring

20 15 20 66
Flytteforretning

20 46 46 66

Dit lokale 

VVS-fi rma tilbyder 

alt indenfor:

B
EM
Æ
R
K

N
YT TLF. N
R
.

Nr. Bjertvej 10 . 7830 Vinderup . Tlf. 9744 3836
www.svendsvvs.dk . service@svendsvvs.dk

• Stokerfyr

• Oliefyr

• Kedler

• Olietanke

• Jordvarme

• Solvarme

• VVS

• Badeværelser

Ring direkte 
på 2151 3094
Bent Jeppesen

RTB Kedlen

Fuldautomatisk 
pille kedel

NYHED

DØGNVAGT

• ISO 9001 Certifi cering
 Din sikkerhed for optimal kvalitet

Salg og service til

private og erhverv

Tlf. 96 18 14 41
Mobil 40 13 30 89

www.dpsnordvest.dk

Odinsvej 21 . Sjørring . 7700 Thisted . e-mail: odinsvej21@mail.dk

Mads Bjerresvej 5, 7500 Holstebro
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Lmd 2014: For tredje gang vil 
Danmarks Civile Hundefører-
forening afvikle agility-kon-
kurrence på Lemvig marked 
og dyrskue.

80 hunde er i år tilmeldt 
det store dobbeltstævne, der 
er pointgivende til det danske 
mesterskab.

Agility er en meget publi-
kumvenlig sport, hvor det gæl-
der om for hundeføreren at få 
hunden fejlfri igennem en for-
hindringsbane i hurtigst mu-
lige tid.

Gennemløbene vil blive 
speaket, så publikum under 
løbene vil være opdateret om-
kring tider og placeringer.

Lemvig Civile Hundefører-
forening vil være repræsente-
ret med fire hunde. I begynder 
rækken stiller Tanja Olsen op 

med Sheila, Lisbeth Sørensen 
med Cody og Trine Nørgaard 
Rosbjerg med Molly.

I Eliterækken stiller Konrad 
Graakjær op med Enter.

Hundene er også med

dCH Lemvig har igen lavet agility-konkurrence 
på Lemvig marked og dyrskuet. arkivfoto.

Stærke MÆRKER
på Lemvig Marked & Dyrskue

31. maj & 1. juni

LEMVIG MASKINFORRETNING ApS

Heldumvej 63 ● 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 03 44

www.lemvigmaskinforretning.dk

ANKER BJERRE A/S

Elkjærvej 110 ● Mejrup Kirkeby
7500 Holstebro ● Tlf. 97 42 10 10

www.ankerbjerre.dk

New Holland Amazone
UX 5200 superBredt udsnit  af New Hollands traktor- og 

høstmaskine-program

Tipvogn CD 160
Dyrskuepris 156.000,-

Kuhn Kverneland
Kvernelands professionelle plove, 

skrålæggere og river m.v.

Schäffer

Mini- og teleskoplæssere til landbrug 
samt redskaber og maskiner til 
minkfarme.

Twinca

Kvalitetsmaskiner 
til pelsdyrbranchen

Husqvarna
Husqvarnas omfattende 

have/park-maskine 
program til såvel 

professionelt som
privat brug.

Ferris

Professionel og 
komfortabel nyhed

Ferris ZT 700 IS 
græsklipper
fra 48.900,-

Book en tid
 på 

standen og deltag 

i konkurrencen 

om en under-

vognsbehandling

MØD OS PÅ LEMVIG 
MARKED & DYRSKUE

v/Frank Christiansen
Transportvej 1, 7620 Lemvig

Tlf. 97 82 32 55

LEMVIG ANTIRUST

verdens bedste rustbeskyttelse

Vores kloakmestre 
vejleder om:

Nedsivningsanlæg
Tilslutning til offentlig kloak

Tv-inspektion
Udbedring af forsikringsskader

Certifi ceret rottespærre

 Thingstrup Maskinstations 
medarbejdere vejleder gerne om:

Grovfoder håndtering
Pasningsaftaler 

Sprøjtning – indberetning af kemikalier 
til myndigheder 

Nedrivning 
Støbearbejde.

Vores kloakmestre 
vejleder om:

Nedsivningsanlæg
Tilslutning til offentlig kloak

Tv-inspektion

Er du interesseret 

i landbrug: kom 

og hør om jordbrugs-

maskinføre 

uddannelsen.


