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Flyttes. Fra næste år får børnene deres eget dyrskue i
forbindelse med Lemvig Marked og Dyrskue.
Børnedyrskuet på Råbjerghøj bliver fremover en del af Lemvig Marked og Dyrskue.
Familielandbruget har opgivet at fortsætte arrangementet på grund af faldende besøgstal og endnu større fald
blandt de udstillende børn.
»Der var for så vidt mange besøgende - over 1000 - ved det seneste børnedyrskue, men der var et meget
faldende antal udstillere. Hvis den trend fortsætter, kan børnedyrskuet ikke fortsætte. Vi må se i øjnene, at
tiden er løbet fra konceptet,« siger Arne Noe, der i flere år har været med til at arrangere børnedyrskuet og
som indtil for nyligt sad i bestyrelsen for Familielandbruget.
Derfor har det været forslag fremme om, at lade arrangementet blive en del af det store Lemvig Marked- og
Dyrskue, og det bliver nu tilfældet.
Driftsleder ved Lemvigegnens Landboforening, Henrik Damgren, oplyser, at bestyrelsen for Lemvig Marked
og dyrskue har besluttet, at gøre børnedyrskuet til en integreret del af arrangementet.
»På det seneste marked- og dyrskue havde vi om lørdagen et børnedyrskue, og det gik rigtigt fint med knap
20 børn. De udstillede kaniner, ponyer og heste,« siger han.
Bestyrelsen for Lemvig Marked- og Dyrskue vurderer, at det traditionelle børnedyrskue vil passe godt
sammen med mange af aktiviteterne på Lemvig Marked- og Dyrskue.
Det vil blandt andet passe fint med kalvekonkurrencen, hvor mange børn i forvejen deltager. Det kommer
også til at omfatte aktiviteten »heste for sjov,« der tidligere har været en del af hovdagen.
Børnedyrskuet på Råbjerghøj har været holdt på stedet siden 1930’erne og altid med god opbakning. Derfor
er det et traditionsrigt arrangement, som nu integreres i Lemvig Marked- og Dyrskue.
»Jeg tror, at alle hilser med tilfredshed, at traditionen fortsætter på Lemvig Marked og Dyrskue. Jeg tror, at
alle vil bakke op omkring det,« siger Arne Noe.
Han finder det vigtigt, at der i en tidsalder med stigende digitalisering er muligt at lade børn arbejde med og
udstille deres dyr.
»Det kan familien omkring barnet bruge som et pædagogisk værktøj. Det er jo lidt de samme ting, der er i
spil ved det store dyrskue, hvor man også passer på dyrene,« siger Arne.
Børnedyrskuet vil få sit eget underudvalg under Lemvig Marked og Dyrskue.
»Vi hører gerne fra folk, som har interesse i at være med i udviklingen af dette nye aktiv for Lemvig Marked
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og Dyrskue,« siger Henrik Damgren.
I 2014 bliver Lemvig Marked og Dyrskue afviklet i weekenden 31. maj - 1. juni. Børnedyrskuet bliver en del
af lørdagsarrangementet, hvor der i forvejen er klovdag med dyrskue for kvæg.
Tidligere har Familielandbruget Vestjylland afholdt børnedyrskue på Råbjerghøj i den fjerde weekend i juni.
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