
Klar til en ny folkefest 

LEMVIG MARKED OG DYRSKUE AFVIKLES UNDER MOTTOET ”OPLEVELSER FOR ALLE”, OG DET PLEJER AT 

TILTRÆKKE MELLEM 10.000 OG 12.000 BESØGENDE. ARKIVFOTO 

 

Lemvig Marked og Dyrskue har siden 2000 fundet sted på Lemvig Flyveplads med Lemvigegnens 

Landboforening og Lemvig Flyveklub som arrangører. Det foregår i den kommende weekend den 2.-3. 

juni, og alt tyder på en ny folkefest. 

Allan Damgaard damm@dagbladetholstebro.dk 

Dyrskue 
Lemvig: Årets største begivenhed på Lemvigegnen finder sted i den kommende weekend på Lemvig 

Flyveplads: Lemvig Marked og Dyrskue. 

Det første marked og dyrskue fandt sted i 2000, og det afvikles således for 19. gang i år. 

Arrangørerne er Lemvigegnens Landboforening og Lemvig Flyveklub, og de valgte tilbage i 2000 at slå deres 

to store arrangementer sammen. Landboforeningen havde dyrskuet, der blev afviklet over én dag og de 

sidste år foregik på Lemvig Stadion, hvor stadioninspektøren forståeligt nok ikke var glad for de spor, som 

maskiner, dyr og besøgende efterlod på fodboldbanerne. 

Lemvig Flyveklubs arrangement var flyshow, der hed "Oplevelser for alle". 

Og netop overskriften "Oplevelser for alle" er i høj grad mottoet for Lemvig Marked og Dyrskue. 

Alsidigheden er stor i det udbud af oplevelser, som de besøgende kan opleve på flyvepladsen. Og så spiller 

det sociale naturligvis også en stor rolle. Det er stedet, hvor man mødes og får en hyggelig sludder med 

venner og bekendte. 

Lørdagen er som sædvanlig klovdag med kreaturerne i centrum, mens hestene indtager scenen til 

søndagens hovdag. Dyrene er et stort hit blandt de besøgende. Uden at have noget statistisk belæg for at 

kunne sige det, så har undertegnede på fornemmelsen, at stort set alle gæster lige skal ned og vende 

omkring dyrene. Der er desuden klappegården, der er et populært opholdssted hos de yngste og deres 

familier. 

I fødevareteltet er der mulighed for smagsprøver, og på de mange stande bliver der typisk serveret kaffe og 

småkager med rund hånd. Antallet af besøgende plejer at svinge mellem 10.000 og 12.000 - alt afhængig af 

vejret. 

 


