
Information 

Horsens Dyrskue & Madmarked 2019 
 

Fredag d. 14. juni 2019 kl. 09 - 12 på Dyrskuepladsen 

 

Kære Tilmeldte Klasse/Børnehave 

Vi er rigtig glade for, at I har lyst til at besøge os på Dyrskuepladsen i Horsens d. 14. juni 

Her kommer lidt praktisk information om jeres besøg, som vi håber I finder nyttigt.    
 

Indgang & Armbånd 
I år har vi, pga. de mange nye aktiviteter, indført en børnebillet på 30 kr. for alle børn mellem 6 og 

14 år. I kommer naturligvis gratis ind fredag formiddag, hvor alle børn får et armbånd på så de kan 

komme igen på et senere tidspunkt fredag eller lørdag, uden at skulle betale. Armbåndet vil blive 

sat på når I ankommer. 

Vi håber I vil informere dette videre til forældrene så de ved, hvorfor deres barn kommer hjem med 

et armbånd.  
 

Aktiviteter 
I kan stadig opleve de mange flotte dyr og imponerende maskiner ligesom vi vil have de sædvanlige 

indhold i ringene med bl.a. Ferguson traktorer.  

Men vi har også en del nyt på tapetet i år bl.a. et nyt børneområde, hvor vi har forskellige åbne 

aktiviteter når I kommer på besøg.  

❖ Krible-krable i køleskabet 
Lørdag formiddag vil Jordbrugets Uddannelsescenter afholde et show fra vores scene i 
børneområdet. Her kan børnene opleve noget af det, der krible-krable i vores køleskabe.  
 

❖ Grøntsagstryk med Horsens Produktionsskole – speciel for skoler og daginstitutioner 
Horsens Dyrskue & Madmarked og Horsens Produktionsskole samarbejder om et særligt 

kunstværk alle tilmeldte skoleklasser og daginstitutioner skal sætte deres præg på med 

grøntsagstryk. 

❖ Planteskole – lav din egen mini køkkenhave 
Brug din fantasi til selv at plante og dekorere din egen køkkenhave 
HUSK! medbring selv æggebakker, mælkekartoner o.lign. med hjemmefra for at spare på 
emballagen  
 

❖ Forhindringsbane 
Dyst to-og-to mod hinanden på vores sjove forhindringsbane 

  



❖ Traktorbane 
Få en tur på vores pedaltraktorer og prøv vores seje traktorbane 

❖ Halmlabyrint 
Gå på opdagelse i vores halmlabyrint og se om du kan finde vej 

❖ Landbrugetsstand 
Besøg Landbrugetsstand og pres din egen halmballe eller prøv at kværne mel 

❖ Jordbrugets Uddannelsescenter 
Prøv en traktor og se en ko blive malket 
 

❖ Korn Containeren 
Grav efter guld og se om du er heldig at finde nogle lækkerier i vores korn container 

❖ …og naturligvis har vi stadig alle vores søde klappedyr😊  
 

Madpakker, transport og sikkerhed 
Man må meget gerne medbringe madpakker, men vi kan ikke garantere et overdækket spiseareal 

– så vær klar på at være ude i al slags vejr.  

Transport skal man selv sørge for ud til og fra Dyrskuepladsen 

Det er ikke tilladt at gå ind i staldene og respekter venligst vores afspærringer. Tænk over det er 

store dyr, der ikke altid er vant til små børnehænder specielt i vores staldområde. Dette er 

naturligvis anderledes for klappedyrene i Børneområdet.   

Besøget sker på eget ansvar. Hvis uheldet er ude vil der være samaritter på pladsen.  

Videooptagelser og fotografering 
Fredag formiddag vil vi have fotografer og kommunikationsfolk ude på pladsen og der vil blive taget 

generelle aktivitetsbilleder og videoer.   

Spørgsmål 
Indtil afvikling er I altid meget velkomne til at kontakte os på telefon 
eller mail og under besøget vil I altid kunne finde hjælp i vores 
Information.  
 
Der vil også gå frivillige og medarbejdere rundt på pladsen i vores 
Dyrskue t-shirts, som I også er meget velkomne til at tage fat i.  
 

 

 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og sjov dag ude på Dyrskuepladsen.  

 

Med venlig hilsen 

Anne-Marie Kjær | Sekretær 

Erhvervsbyvej 13 | 8700 Horsens, Tlf. 7658 7451   

Mail akj@lmo.dk | www.dyrskuet-horsens.dk 

Husk at medbringe 

mælkekartoner, 

æggebakker eller 

lignende til Den Lille 

Planteskole 

mailto:akj@lmo.dk


 


