
Masser af dyr,
maskiner, faglige udstillinger,
arbejdende stande, biludstilling,
kræmmermarked, flyvning,
foreningsaktiviteter m.m.

Klovdag
Hovdag

Vi har tilbehøret til:
Haven

Hesten og rytteren
Dine kæle-og hobbydyr

Den professionelle landmand

Vi har foderet til
Hesten

Dine kæledyr (hund, kat, fugl og gnaver)
Koen og kalven

Geden, fåret og hønsene

AKTIVITETER MED DYR
09.00 Hestene skal være på pladsen
09.30 Ridekonkurrence
09.30 Bedømmelse af avlsheste

(trekantet bane)
10.15 Flagridt
11.00 Mønstringskonkurrence
12.00 Agilitykonkurrencer (store ring)
14.00 Karakteristik af avlsheste med

udpegning af skuets bedste
heste og ærespræmieuddeling.

14.45 Præmieuddeling til vinderne i
konkurrencerne (store ring)

15.15 Udpegning af årets fritidshest
15.00 Præmieoverrækkelse hos

Kaninavlerforeningen
15.20 Rideopvisning ved Handicap

Rideskolen Nr. Holmgaard
15.40 Opvisning ved

Jaceline Meyer Doorn
16.00 Hestene må forlade pladsen

Lørdag den 4. juni 2016

Søndag den 5. juni 2016

AKTIVITETERMED DYR
08.00 Dyrene skal være på pladsen
08.45 Bedømmelse af enkelt dyr påbegyndes.

Bedømmelsen af de enkelte hold kommenteres
(får i lille ring og kvæg i store ring)

11.00 Oprangering af det bedste får og
ærespræmieuddeling i lille ring

11.00 Oprangering af det bedste kvæg til ærespræmier i
store ring

11.45 Besætningsgruppekonkurrence (store ring)
13.30 Mønstringskonkurrence (ring 2)
14.00 Kaninavlerforeningen kårer skuets bedste

han- og hunkanin
15.00 Ærespræmieuddeling kvæg (store ring)
16.00 Dyrene må forlade pladsen

BØRNEDYRSKUE:
08.45 Dyr og cykler til børnedyrskuet skal være på pladsen
10.00 – 11.00 Dommerne kigger på dyrene og snakker

med børnene
10.00 – 11.30 Mulighed for fotografering af børn/dyr/cykler
12.30 – 14.50 Børnedyrskuedeltagerne i store ring

med dyr og cykler
15.00 – 15.30 Fælles afslutning i børnedyrskueområdet

Arr.: Lemvigegnens Landboforening og Lemvig Flyveklub

www.lemvig.com

Billetpris:

25 kr.LEMVIG
MARKED
DYRSKUE&

adding value
to the green world

Derudover vil der
være aktiviteter rundt

på pladsen hver time eller
nonstop.

Ret til ændringer i programmet
forbeholdes - se opdateret

program på
www.lemvig.com

Der vil herudover være aktiviteter rundt på pladsen hver time eller nonstop.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes - se opdateret program på www.lemvig.com

VIND 5000,-
Japansk quiz

FOR HELE FAMILIEN

HVEM ER BEDST TIL:
at kaste længst med en støvle,

at sjippe, knytte et knob

Vælg din
vinder

Oplevelser
for hele
familien

ØVRIGE AKTIVITETER:
08.30 DCH Lemvig starter aktivitet med ca. 70 hunde, ca. 250 starter
10.00 Marked og aktiviteter åbner
11.00-12.00 Dyrlægens spørgetid v/ Nina Nyengaard.
10.30-11.15 Oplev ”Tante Andante og Fætter Fandango”

ved Sparekassen Vendsyssels stand
11.00 Ryan Pejstrup fra Kystcentret fortæller om

fugleedderkopper og slanger (scene)
11.30 “Rings of Fire” giver opvisning i line dance ved

aktivitetsområde
12.30 Smagsprøver på helstegt gris ved

Landboforeningens stand
13.00 Veterantraktorerne startes op, og ejerne

kan fortælle om traktorernes historie
13.30 Droner i arbejde – LE34 fortæller om og viser droner
14.00-14.20 Bag pigtråd – Fortælling om Rom flygtningelejr

1945-1948 (Lemvig museum, gratis, ca. 20 min.)
14.00 ”Folkey Dokey” (Kenneth Bro m.fl.)

spiller irsk folkemusik
15.00-15.20 Bag pigtråd – Fortælling om Rom flygtningelejr

1945-1948 (Lemvig museum, gratis, ca. 20 min.)
15.30 Japansk quiz for alle på pladsen – er du

den heldige, der får kr. 5.000 med hjem?
17.00 Marked og aktiviteter lukker

ØVRIGE AKTIVITETER
08.30 DCH Lemvig starter aktivitet

med ca. 70 hunde,
ca. 250 starter

09.30 Marked og aktiviteter åbner
09.30 Hundeudstilling,

bedømmelser starter
11.00 Ryan Pejstrup fra Kystcentret

fortæller om fugleedderkopper
og slanger (scene)

12.00-12.20 Bag pigtråd – Fortælling om
Rom flygtningelejr 1945-1948
(Lemvig museum,
gratis, ca. 20 min.)

12.30 Smagsprøver på helstegt gris ved
Landboforeningens stand

12.30 Politisk debatmøde: ”hvad skal
vi bruge landet til”. Erhvervs- og
vækstminister Troels Lund Poul-
sen, fmd. for Landdistrikternes
Fællesråd Steffen Damsgaard
og borgmester Erik Flyvholm

13.00 Lemvigegnens folkedansere
giver opvisning

13.00-13.20 Bag pigtråd – Fortælling om
Rom flygtningelejr 1945-1948
(Lemvig museum,
gratis, ca. 20 min.)

13.30 Droner i arbejde – LE34
fortæller om og viser droner

14.00 Workshop Rytmegymnastik
piger 0.-2. kl,
Lemvig Gymnastik Forening

15.00 Oplev SusanMunksgaard give
numre fra sin nye cd ”
Nu hvor vi er her”

16.00 Marked og aktiviteter lukker



 

damm@bergske.dk

 Søndag er hovdag på 
Lemvig Marked og Dyrskue. 
Det er den dag, hvor hestene 
overtager rampelyset. Blandt 

udstillerne finder vi Charlot-
te Madsen fra Vester Houmaa 
i Houe.

»Jeg har været med som ud-
stiller siden 2010. Det er vigtigt 
at fremme kendskabet til racen 
Tinker, der ikke er så kendt, og 

samtidig er det jo også en hyg-
gelig begivenhed, hvor man fal-
der i snak med mange og ikke 
mindst får en god snak om he-
ste,« siger Charlotte Madsen.

Hun udstiller den fem år 
gamle Kenzo’s Laguna af  ra-

cen Tinker. Det er den race, 
der nogle steder betegnes som 
Irish Cob, og man kan også stø-
de på både navnet Irsk Tinker 
og Dansk Tinker. Her nøjes vi 
med Tinker. 

Charlotte Madsen købte sin 
første Tinker i 2008 - som en 
slags impulskøb til den nette 
sum af  32.000 kroner, som hun 
beskriver det.

»Jeg var på udkig efter en 
hest med stamtavle. Jeg havde 
læst om Tinker på nettet og var 
blevet fascineret af  den. Der 
var dog kun få til salg, og pri-
sen var ganske høj. Det var jo 
før finanskrisen. Så jeg måtte 
slå til, da muligheden bød sig,« 
siger Charlotte Madsen, der til 
dagligt arbejder som lægese-
kretær på Holstebro Sygehus.

Har fået tre føl
Det var hoppen Clannad Bak-
holm, hun købte tilbage i 2008. 
Den er fra 2003 og dermed 13 år 
gammel i dag. Den har hun og-
så tidligere udstillet på Lemvig 
Marked og Dyrskue. Hoppen 

har fået tre føl, mens Charlotte 
Madsen har haft den. Hun har 
solgt ét føl og beholdt de to, så 
antallet af  Tinkere på Vester 
Houmaa er i dag fire.

I øvrigt kalder hun sit stut-
teri for Vester Houmaas Gypsy 
Horses. En Tinker er nemlig 
en sigøjnerhest. Den stammer 
fra Irland, hvor den har tilnav-
net Tinker efter de sigøjnere, 

der bruger den som køre-, ride- 
og arbejdshest. Den beskrives 
som en rolig, tålmodig, venlig 
og alsidig hest.

»Det er bestemt ikke nogen 
kedelig hest, og den er også 
sjov og intelligent. Hvis den 
vil, så kan den sagtens finde 
ud af  at slippe ud fra både ind-
hegning og boks. Det er samti-
dig en stærk hest. Det var der-

 

Charlotte Madsen fra Houe udstiller sin hest Kenzo’s Laguna på Lemvig Marked 
og Dyrskue. Den er af den mere sjældne race Tinker. Hun købte sin første Tinker 
som en slags impulsindkøb i 2008 - til den nette sum af 32.000 kroner.

Sund fornuft

på Lemvig Marked
og Dyrskue

Lemvig afdeling
Østergade 16
7620 Lemvig
Tlf. 82 22 97 83

www.sparv.dk

Vi glæder os til vi mødes

KOMOMMØD
Tante Andante og
Fætter Fandango
på vores stand hele
lørdag, og se showet
kl. 10.30 - 11.15.

Vores kloakmestre

vejleder om:

Nedsivningsanlæg

Tilslutning til offentlig kloak
Separering af regnvand

Tv-inspektion
Udbedring af forsikringsskader

Certificeret rottespærre

Thingstrup Maskinstations

medarbejdere vejleder gerne om:

Grovfoder håndtering
Pasningsaftaler

Sprøjtning – indberetning af kemikalier
til myndigheder

Nedrivning
Støbearbejde.

Kom og få

en snak med os

på Lemvig Marked-

og dyrskue

Oplevelser
for hele
familien

LEMVIG
MARKED
DYRSKUE&

LØRDAG D. 4. JUNI KL. 10.00 - 17.00
SØNDAG D. 5. JUNI KL. 9.30 - 16.00
LEMVIG FLYVEPLADS, ROM



 

for, at sigøjnerne brugte den til 
at trække deres husvogne,« si-
ger Charlotte Madsen.

Hun betegner den som en 
god familiehest, men man skal 
være opmærksom på dens 
mange kræfter.

»Den ældste af  mine Tinke-
re vejer 700 kilo, så den er ik-

ke nødvendigvis altid så let at 
håndtere. I hvert fald ikke for 
børn,« siger Charlotte Madsen.

Hest i konfirmationsgave
Hun fik sin første hest i 1989. 
Det var en konfirmationsgave.

»Jeg har altid været glad for 
dyr, og nogle af  mine venin-

der gik op i heste. Så det var 
naturligt, at jeg også fik én,« 
siger Charlotte Madsen, der 
er opvokset i Tørringhuse og 
havde hesten opstaldet i sine 
ungdomsår.

Det er en stor opgave at gø-
re en hest klar til udstilling på 
et dyrskue. Det er ikke unor-

malt, at Charlotte Madsen bru-
ger fem timer på at få hesten 
til at se rigtig flot ud.

»Den skal vaskes og vel at 
mærke i det rigtige shampoo. 
Det er en omfattende opgave 
med alt det hår, som en Tin-
ker har, og den skal helst ha-
ve så meget hår som muligt i 
forhold til bedømmelsen. Det 
hvide på hesten bliver frem-
hævet med kartoffelmel, og he-
sten bliver gnedet ind i olier. 
Så jo, det er omfattende,« siger 
Charlotte Madsen.

Har god fornemmelse
Hun har selv en god fornem-
melse af  sit avlsarbejde, så 

hun behøver ikke en bedøm-
melse på et dyrskue for at vide, 
hvor hun står rent avlsmæs-
sigt med sine heste.

»Nej, det vigtigste i at væ-
re på dyrskuet er at udbrede 
kendskabet til Tinker-racen,« 
siger Charlotte Madsen, der 
blandt andet rider i skoven 
på sine heste.

Vester Houmaa er et fulds-
tidslandbrug, som hendes 
mand driver. Malkekøerne er 
sat ud til fordel for en kød-
kvægsbesætning, der tæller 
70-80 kreaturer.

 

 ■ Der er fremgang i antallet 
af udstillede dyr ved Lemvig 
Marked og Dyrskue i forhold 
til sidste år. Der udstilles i 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■
 

Fakta:

UDSTILLEDE DYR 

Vi glæder os til at se dig og fortælle om
Hornsyld Købmandsgaard’ Agro
- og hvad vi kan gøre for dig:

• Grovvarer - foder til alle dine dyr
• Foderplaner til dine heste
• Gødning, sædekorn og græsfrø
• Køb af dit korn

- vi har kaffen klar...

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
Nørregade 28, 8783 horNsyld • 7568 7300

Post@hk-horNsyld.dk • www.hk-horNsyld.dk

Mød os på
Lemvig Marked og Dyrskue

Service på vindmøller i hele Danmark

• ISO-certificeret serviceudbyder
• Serviceaftaler og overvågning
• Kvalitetsreservedele
• Hovedkomponenter
•Vinger – inspektion og reparation
• Opkøb/renovering/salg af vindmøller

Oplevelser
for hele
familien

LEMVIG
MARKED
DYRSKUE&

LØRDAG D. 4. JUNI KL. 10.00 - 17.00
SØNDAG D. 5. JUNI KL. 9.30 - 16.00
LEMVIG FLYVEPLADS, ROM



damm@bergske.dk

 Hov, hvad er det lige, 
der står inde på marken dér....?

Sådan er der mange, der 
tænker, når de kører forbi går-
den Øster Lind på Fabjergvej 
155 i Gudum.

Og det er ganske rigtigt ik-
ke noget, man ser mange ste-
der. Eller rettere: Det er over-
hovedet ikke noget, man ser 
her i det vestjyske. Det er nem-
lig frugtbuske, der er plantet 
inde på marken, og så er der 
sået korn imellem de mange 
rækker med solbær-, ribs- og 
stikkelsbærbuske.

»Ja, det er noget, der væk-
ker opsigt. Det må vi indrøm-
me. Der er mange, der har 
spurgt os, hvad det er, vi har 
gang i. Der er også nogen, der 
kører ind til os for at spørge,« 
siger Henrik Skov, der driver 
fødegården sammen med sin 
hustru, Eva.

Henrik Skov svarer gerne 
på spørgsmål om planterne 
på marken. Til gengæld sy-
nes han, at det er en smule 
frækt, hvis en billist stopper 
og går ud på marken og bræk-
ker en gren af  en frugtbusk for 
at konstatere, hvad der er for 
én. Eller måske hiver et par 
blade af  for at dufte sig frem 
til de bær, der senere dukker 
op på busken.

»Det er jo egentlig lidt græn-
seoverskridende, at forbipasse-
rende bare vader ind på mar-
ken, men det er nu ikke noget, 
vi har gjort noget ved,« siger 
Henrik Skov.

Til gengæld vil ægteparret 
Skov i nær fremtid sætte nogle 
skilte eller bannere op, så bil-
lister og andre trafikanter kan 
få stillet deres nysgerrighed. 
Så kan Eva og Henrik Skov og-
så samtidig gør opmærksom 
på, at de til sommer rent fak-

tisk sælger friskplukkede øko-
logiske solbær fra deres gård.

Det er solbærbuskene, der 
er de største ude på marken. 
De er plantet sidste forår. De 
mindste er buske med ribs og 
stikkelsesbær. De er plantet 
her i foråret og efterfølgende 
klippet ned for at give en opti-
mal vækst fra bunden af.

»Vi havde først forventet at 
skulle plukke solbær fra næ-
ste år, men planterne trives så 
godt, at de allerede bærer frugt 
i år. Vi forventer at begynde at 
høste solbær fra uge 30,« siger 
Henrik Skov.

Der er også mange, der har 
spurgt, hvordan man høster 
solbær. Man tænker måske på 
de par buske, man har ståen-
de i haven, og hvor stort et ar-
bejde det er at få plukket dem.

»Vi har heldigvis en maskine 
til at plukke bærrene. Maski-
nen ryster bærrene af. Vi har 

selvsagt ingen erfaring med 
at høste bær, så nu må vi se, 
hvordan det spænder an, men 
det skulle være muligt at høste 
to gange, hvis man tager lidt 
forsigtigt på det første gang,« 
siger Henrik Skov.

Det er planen, at de frisk-
plukkede solbær skal sælges 
til private ved stalddøren og 
via webbutikken.

»Vi vil gerne sælge til lokale 
og turister, og ellers samarbej-
der vi med Thy Økobær, der 
også aftager vores bær,« siger 
Henrik Skov.

Eva og Henrik Skov har de 
seneste år kastet sig over flere 
nicheproduktioner. De begynd-
te i 2007 med økologisk plan-
teproduktion - primært grov-
foder og senere korn - og nu 
har de fået lyst til økologisk 
bærproduktion.

»Der findes kun 45 hektar med 
økologisk bærproduktion i 

Danmark. Så det er virkelig 
et nicheområde. Vestjylland 

bruges sjældent til frugtavl, 
fordi klimaet ikke er så mildt 

På Øster Lind i Gudum har Eva og Henrik Skov tilplantet 15 hektar med  
striber af frugtbuske og kastet sig over noget så sjældent i det vestjyske som 
økologisk bærproduktion. Det tegner lovende, og de første solbær  
skal plukkes i år. Øster Lind har en stand på dyrskuet.

. .

Fælledvej 23, Struer

Kom ind på vores stand og få en snak og gør en god handel.

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

Oplevelser
for hele
familien

LEMVIG
MARKED
DYRSKUE&

LØRDAG D. 4. JUNI KL. 10.00 - 17.00
SØNDAG D. 5. JUNI KL. 9.30 - 16.00
LEMVIG FLYVEPLADS, ROM



 

som på f.eks. Fyn, hvor der er 
en stor frugtproduktion. Men 

vi har lyst til at afprøve det, 
og indtil videre tegner det lo-

vende. Vi forventer at skulle 
høste bær 10 dage senere end 
på Fyn,« siger Henrik Skov og 
tilføjer, at det tidlige forår ofte 
er lidt lunere i det vestjyske på 
grund af  havet.

Der er en vis efterspørgsel 
på økologiske solbær, og når de 
samtidig har valgt at supplere 
med ribs og stikkelsbær, så er 
det fordi, at der forhåbentlig 
også er et marked for det.

»Der er nogen med forstand 
på den slags, der mener, at ef-
terspørgslen på økologiske 
ribs og stikkelsbær vil stige. 
Så det håber vi på,« siger Hen-
rik Skov og smiler.

Håber at undgå sygdom
Der er ni meter mellem ræk-
kerne med frugtbuske. Så er 

der plads til, at den otte meter 
brede såmaksine kan så enten 
korn, græs eller hvad der nu 
indgår i det almindelige sæd-
skifte.

»Når der er ni meter mellem 
rækkerne, så skulle rækkerne 
ikke kunne smitte hinanden 
med sygdomme, der er en stor 
risiko ved økologisk produkti-
on, fordi vi ikke må sprøjte,« 
siger Henrik Skov.

Der er i alt 12,5 kilometer 
med frugtbuske på ægtepar-
ret Skovs marker. Og de skal 
selvfølgelig holdes rene uden 
brug af  sprøjtemidler. En gam-
mel, ombygget radrenser - der 
tidligere blev brugt i roemar-
ken - klarer rensningen ind til 
planterne. Imellem rækkerne 
er det nødvendigt at ty til det 

manuelt betjente hakkejern. 
Mens de tre børn gerne hjæl-
per til med radrenseren, så 
er det hovedsageligt Henrik 
Skovs far, Tage Skov, der gi-
ver en hjælpende hånd, når 
der skal hakkes.

Man finder Øster Lind på Lem-
vig Marked og Dyrskue. De har 
en stand sammen med Struer 
CaravanService, Bjerrum Bi-
ler og Høgild - indehaverne 
kender hinanden personligt.

»Når vi er med på dyrskuet, 
så skyldes det først og frem-
mest kundepleje, og så er det 
generelt en hyggelig begiven-
hed, hvor man falder i snak 
med mange,« siger Henrik 
Skov.

 ■  Eva og Henrik Skov overtog 

 ■

de køerne ud i stedet for 

 ■

Skov begyndte at dyrke 

 ■  Henrik Skov begyndte i 

 ■

Det er Henrik Skovs 

 ■  Eva og Henrik Skov begyndte 

bærproduktion og har 

 ■
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ØSTER LIND  

 

 

 
  

 

  

A+++

AL

NYHED

Danmarks
mest energieffektive

luft/vand 
varmepumpe*

Nul bøvl
ogballade

Tangsøgade 55 7650 Bøvlingbjerg
www.vestjysk-smede.dk

tlf. 97885080

y j g
på vejledende udsalgspris ved eventuelt udskiftede dele.

Bosch 
Jordvarmepumpe
Præcis den varme 
dit hus behøver. 
Hverken mere
eller mindre. Du 
får den nyeste 
teknologi og den
største besparelse. 
Den har A+++ 
en SCOP værdi 
på 5,32.

Bosch 
Luft/vand
varmepumpe
Energieffektiv 
varmepumpe-
teknologi, som
sænker din
varmeregning.

Bosch varmepuper - et trygt valg for fremtiden

Mød os på Lemvig 
marked og dyrskue!

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

Ring til os for et godt tilbud!

Bosch Car Service
Struer

Klargøring til syn,
service, rudeskift/rep.
m.m. af alle bilmærker

uanset årgang

Tlf. 9746 5353

Bødkervej 4 - 7600 Struer

Oplevelser
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familien
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 Børn og dyrskue hø-
rer sammen. Anderledes kan 
det ikke være.

Hvis man har haft børn med 
på et dyrskue, så ved man, at 
dyrene har en enorm tiltræk-
ningskraft på de små poder. 
Dyr er spændende at se på og 
ikke mindst røre ved. Det er 
udfordrende og måske også lidt 
farligt at stikke hånden frem 
mod et dyr.

Den oplagte kombination af  
børn og dyr ligger naturligvis 
også arrangørerer af  Lemvig 
Marked og Dyrskue på sinde, 
og landboforeningen og fly-

veklubben har i flere år kun-
net konstatere, at den såkald-
te klappegård er et sandt til-
løbstykke for børnefamilierne. 
Her har de små kunnet kravle 
over indhegningen og klappe 
mindre dyr som kaniner og 
smågrise.

Fotograf på pletten
»I år har vi en ny og forbed-
ret version af  den populære 
klappegård. Der bliver endnu 
større tilgængelighed til dyre-
ne end tidligere,« siger direk-
tøren for Lemvigegnens Land-
boforening, Henrik Damgren.

Der bliver også en nyska-
belse i forbindelse med klap-
pegården. Arrangørernes egen 
fotograf  vil nemlig opholde sig 
ved klappegården med jævne 
mellemrum, og han vil tage bil-
leder af  børn og dyr sammen, 
og man kan vel at mærke gan-
ske gratis få mailet billederne 
til sin egen mailadresse.

»Vi kan ikke præcist sige, 
hvornår fotografen vil opholde 
sig ved klappegården, men det 
vil ske flere gange lørdag og 
søndag, og det vil typisk være 
de tidspunkter, hvor han ikke 
skal fotografere begivenheder 
i den store ring,« siger Henrik 
Damgren.

Klappegården er åbent både 
lørdag og søndag, og lørdagen 
byder også på børnedyrskue. 
Det var det, der tidligere blev 

VESTJYSK

I C Chr. Allé 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

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!

Erhverv og Landbrug under ét tag.

BESØGVORES STAND

Salg til professionelle
og private.

Professionel rådgivning.
Eget værksted;

reparation, hydraulik
og specialopgaver.

Salg til industri og
landbrug; pumper,
mixere, separation.

Rådgivning og
kundetilpassede

løsninger.

www.hm-pumpen.dk eller www.hm-specialbutikken.dk .

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
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FØLGER DU MED?
lokalavisenlemvig.dk



 

afviklet på Raabjerghøj ved 
Bonnet, men som nu er ble-
vet en del af  Lemvig Marked 
og Dyrskue.

Interessen for at deltage i 
børnedyrskuet ligger på ni-
veau med sidste år, og det vil 
sige, at der er knap 50 deltage-
re/udstillere. Det er som sæd-
vanlig kalvene, der er i overtal 
blandt de udstillede dyr. Men 
også ponyerne er fint repræ-
senteret, ligesom kaniner også 
er et sikkert hit blandt børns 
favoritdyr.

Cyklerne er også med
Man kan også deltage i bør-
nedyrskuet, selv om man ik-
ke har sit eget dyr at udstille. 
Det kræver blot, at man har en 
cykel. Cyklerne udstilles også, 
og man kan desuden deltage i 
cykelringridning.

I den mere specielle afdeling 
for udstillede dyr finder man 
et æsel.

Kontakt:Tlf.: 35 110 110

� �� � � � �
�

FÅ ET GODT TILBUD 
PÅ RUSTBESKYTTELSE

MØD OS PÅ LEMVIG
MARKED OG DYRSKUE

MERCASOL LEMVIG

FORDI KVALITET 

BETALER SIG

DØGNVAGT

• ISO 9001 Certificering
Din sikkerhed for optimal kvalitet

www.dpsnordvest.dk

Tlf. 96 18 14 41
Mobil 40 13 30 89

Salg og
service til
private og
erhverv
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 »Dyrskuet er 
et godt sted for os at vise fla-
get og møde landmændene til 
en snak om, hvordan det går, 
og hvad vi kan tilbyde. Det er 
vigtigt og naturligt for os at 
være med her, og derfor udvi-
der vi i år vores deltagelse på 
dyrskuerne«.

Det siger salgsdirektør Hen-
rik Hedegaard fra Hornsyld 
Købmandsgaard i forbindel-
se med, at virksomheden har 
valgt at skærpe sin dyrskue-
profil og være med flere steder 
rundt i landet.

Hornsyld Købmandsgaard 
er med på Lemvig Marked og 
Dyrskue, Det Fynske Dyrskue 
i Odense og på Det Østjyske 
Dyrskue i Horsens. 

Hornsyld Købmandsgaard 
vækster i disse år over det me-
ste af  landet og udvider løben-
de sit geografiske salgsområ-
der med henblik på nye kun-
deemner.

I juni 2015 købte virksomhe-
den Hedegaard Agros fjerkræ-
foderfabrik i Gødstrup for at 

fremtidssikre produktionska-
paciteten og med henblik på 

fortsat vækst på det danske 
grovvaremarked.

»Horsens-skuet er i vores 
naturlige opland tæt på hoved-
afdelingen i Hornsyld, men vi 
har nu fået en større geografi 
og har kunder i det meste af  
Jylland og på Fyn, og derfor 
tager vi med på flere skuer, si-
ger Henrik Hedegaard og fort-
sætter:

»Vi ser frem til at være med på 
dyrskuerne, hvor vi møder rig-

tigt mange mennesker og op-
når en synlighed. Vi vil samti-
dig gerne bakke op om dyrsku-
erne, fordi vi mener, at det er 
et godt og vigtigt arrangement, 
der også har noget at byde på 
for bybefolkningen. Det er vig-
tigere end nogensinde før, at 
landbruget viser åbenhed og 
fortæller omverdenen, hvad 
landbruget står for«.

Købmandsgårdens mar-
kedsføringskoordinator An-

ders Kristensen står i spidsen 
for planlægningen og koordi-
neringen af  dyrskue-deltagel-
sen og er blandt de medarbej-
dere, der kan træffes på dyr-
skuestanden de tre steder.

»Vi præsenterer virksomhe-
den og er klar til at fortælle 
om nyheder og produkter. Kun-
der og andre interesserede kan 
komme og hilse på og få en kop 
kaffe, og man kan få svar på 
faglige spørgsmål, siger han.

På standen kan man blandt 
andet høre om grovvarer, fo-
der, gødning, sædekorn, græs-
frø, planteværn og handel med 
korn. Man kan også høre om 
foder og foderplan til heste, 
træpiller, briketter og meget 
andet af  interesse for land-
bruget.

Hornsyld Købmandsgaard er 
en af  de få private grovvare-
forretninger, der er tilbage i 
Danmark. Forretningen blev 
etableret i 1932. Hornsyld Køb-
mandsgaard har cirka 150 an-
satte. Virksomheden består af  
tre selskaber - foruden Horn-
syld Købmandsgaard  er det 
HK Trælast og HK Olie.

Bredgade 39 . 6920 Videbæk . 692@edc.dk . 97 17 12 99 KOM GODT VIDERE

Specialister i salg af landbrug og lystejendomme

Videbæk Ejendomskontor a/s
Selvstændige ejendomsmæglere. Valuarer. MDE

PAPIRISOLERING - ISOLERING MED MINERALULD
ISOLERING MED FLAMINGO - TERMOGRAFI

GUDUM TØMRER - ENERGI TLF.: 20 49 23 93 - WWW.GUDUMTOEMRER.DK

PAPIRISOLERING
ISOLERING med MINERALULD
ISOLERING med FLAMINGO
TERMOGRAFI

Sådan ser det ud med
Papiruld…

Sådan ser det ud med
Batts…

Dette kan give dig flg:

• Øget salgsværdi af din bolig

• Lavere varmeregning

• Sundere indeklima

• Bedre komfort uden træk og kulde

• Tidssvarende og arkitektoniske
korrekte løsninger

• Klimavenlig bolig Papirulden slutter tæt om alle
rør, spær mv. hvilket betyder
optimal isoleringsevne.

Batts kan ikke slutte tæt og
der opstår utætheder og
kuldebroer.

Gratis tilbud og opmåling
• Vi arbejder med certificerede
isolatører.

• Vores isolatører er ikke bundet til et
bestemt materiale

• Vi besigtiger altid opgaven og rådgiv-
er i forhold til det enkelte projekt.

• Vi opnår en bedre isoleringseffekt
med innovativ indblæsningsteknologi.

• Vi har fokus på kvalitet, både i vores
valg af materiale og i udførelsen.

Kom og fåen uforpligtendesnak med os på LemvigMarked- & dyrskuelørdag 4/6 &
søndag 5/6

Vi udfører energi-
eftersyn og
energirenovering.
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 Lemvig Provsti er for 
første gang at finde på Lemvig 
Marked og Dyrskue, hvor de lo-
kale kirker har deres eget telt.

»Det er spændende for kir-
ken at være til stede ude i det 
folkelige landskab - at være der 
hvor alle andre også er. Samti-
dig vil vi gerne sætte fokus på 
efterårets valg til menigheds-
rådene,« siger Kim Eriksen, 
der er sognepræst i Lemvig 
og koordinator af  provstiets 
stand på Lemvig Flyveplads.

Det er menighedsrådsmed-
lemmer fra hele Lemvig Prov-
sti, der bemander standen.

»De vil fortælle, hvorfor de 
har engageret sig i arbejdet i 

deres respektive menigheds-
råd. Det er et vigtigt og spæn-
dende arbejde at være en del 
af  et menighedsråd. Nogle 
medlemmer har været med i 
mange år og er villige til gen-
valg. Andre stopper, og derfor 
er der altid behov for at få valgt 
nye. Hos de ansatte i kirkerne 
er vi altid spændte på, om der 
er nye, der har lyst til at enga-
gere sig,« siger Kim Eriksen, 
der den 1. februar i år tiltrådte 
som præst for Lemvig og Hel-
dum Kirker - han afløste Poul 
Erik Knudsen.

På kirkernes stand bliver 
der udleveret en flaske vand 
med Folkekirkens logo på, og 

der er mulighed for at få en kop 
kaffe, og der kan naturligvis 
også tales om andre ting end 
det forestående valg til menig-
hedsrådene. Der vil samtidig 
være konkurrencer for bør-
nene, og de yngste kan også 
fornøje sig på en hoppeborg.

»Det er planen, at vi også 
vil være med på de kommen-
de Lemvig Marked og Dyrskue. 
Det skal ikke kun være i år, 
hvor vi har menighedsråds-
valg. Vi håber i år at få nogle 
ideer til, hvordan vores stand 
kan udvikle sig,« siger Kim 
Eriksen.

Fokus på efterårets 
menighedsrådsvalg

Stærke MÆRKER
på Lemvig Marked & Dyrskue

4. & 5. juni

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

høstmaskine-program

Tipvogn SPC 20

KUN 1 stk

Listepris 288.00
0 kr.

DYRSKUE TILBU
D

223.500 kr.

MI - TIP Kverneland
Kvernelands professionelle plove,

skrålæggere og river m.v.

Schäffer

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

Kuhn

EN SKRUEFORMET UNDERPLOV
• Minimalt trækkraftbehov
• Perfekt vending af jorden
• Bred furebund for store traktordæk

Husqvarna
R 213 C

21.995 kr.
incl. moms

Ferris
Professionel og

komfortabel nyhed
Ferris ZT 700 IS
græsklipper
Fra 64.900
+ moms

NY T-underplov

MøD OS På LEMVIG MARKED & DYRSKUE

REDNINGS-RINGEN



 I fødevareteltet på 
Lemvig Marked og Dyrskue 
bliver der ikke kun uddelt 
smagsprøver og informeret om 
fødevarer. Der er også mulig-
hed for at få et sundhedstjek. 
Hvis du altså er mand.

»Vi har valgt at bruge Lem-

vig Marked og Dyrskue som 
optakt til uge 24, der er ud-
råbt til mænds sundhedsuge, 
og hvor der vil være forskel-
lige aktiviteter i Lemvig Kom-
mune,« siger fysioterapeut og 
coach Laila Mejlholm Olsen 
fra Lemvig Kommunes sund-

hedsafdeling, hvor hun er pro-
jektmedarbejder på »Sundhed 
- der bevæger«.

Lemvig Marked og Dyrskue 
er en oplagt lejlighed til at gø-
re lidt reklame for sundheds-
ugen - der begynder mandag 
den 13. juni - og generelt ori-
enterer om de sundhedstilbud, 
som Lemvig Kommune har til 
mænd.

»Det er en god anledning til 
at få mændene i tale. Det er i 
hvert fald det, vi håber på,« si-
ger Laila M. Olsen.

Sundhedsafdelingen indret-
ter et hjørne i fødevareteltet, 
hvor mændene diskret kan 
få et sundhedstjek. Det vil 
sige, at de får målt blodtryk-
ket, og samtidig kan de stige 
op på vægten og få målt mu-
skelmasse og fedtmasse. Sidst-
nævnte måling kan sige noget 
om mandens bodyage - altså 
om der er overensstemmelse 
mellem kroppens fysiske til-
stand og alder.

»Man stiger op på vægten 
med bare tæer, og så bliver 
der sendt stråler igennem 
kroppen, der måler muskler, 
fedt og vand. Så får man et 
øjebliksbillede af  den fysiske 
tilstand. Det er ikke nogen 100 
procent præcis måling, men 
den giver et godt fingerpeg 
om situationen,« siger Laila 
M. Olsen.

Hvis blodtrykket ligger for 
højt, bliver vedkommende op-
fordret til at søge læge.

»Vi har også mulighed for at 
måle blodsukkeret. Det er lidt 
mere kompliceret, så det vil vi 

ikke gøre ved alle,« siger Lai-
la M. Olsen, der vil være på 
standen både lørdag og søndag 
og på skift have assistance fra 
en kollega, så de altid er to på 
standen.

Standen vil være bemandet 
i hovedparten af  de timer, hvor 

Lemvig Marked og Dyrskue 
finder sted. Mændenes sund-
hedsuge handler om fælles-
skaber - fællesskaber har en 
positiv indvirkning på mænds 
sundhed. Det er f.eks. i relati-
on til at dyrke motion i en for-
ening og til at spise sammen. 
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Se mere på: www.frtraktor.dk

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

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

Mød os på Lemvig
marked- og dyrskue

- din sikkerhed for effektiv jordbehandling

Bøvling •Tlf. 9788 5059
www.brorup-maskinstation.dk • Medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening

BRØRUP
MASKINSTATION ApS


