Fjerritslev Dyrskue
Forårsfest for land og by
25. MAJ 2019

Entrepriser
Voksne: 50 kr.
Børn til og med 4 år: gratis
Fra 5 år t.o.m. 12 år: 20 kr.

Følg os på facebook og instagram

#Fjerritslevdyrskue

www.fjerritslevdyrskue.dk • www.landbonord.dk
Dyrskuepladsen • Brøndumvej 12 • 9690 Fjerritslev

Program: Lørdag den 25. maj 2019
Ret til ændringer forbeholdes

Store ring
Dyrskuet åbner med flaghejsning og
fællessang. Åbningstale ved Borgmester
Mogens Gade.
Udpegning af bedste malkekvægsbesætningsgruppe, kødkvægsbesætnings09.15
gruppe og kødkvægspar

Hestemønstring

Ny underholdningsring

09.00

09.55
10.15
10.30
11.15
11.30

Bedømmelse af heste

Bedømmelse af kvæg
Dyrskuetale ved LandboNords Formand
Niels Vestergaard Salling
Bedømmelse af kvæg. Kødkvæg
afslutter med ærespræmiekonkurrence,
konkurrence om bedste dyr af egen avl
og malkekvæg afslutter med
modeldyrskonkurrence.

Musikunderholdning
ved Fjerritslev
Skoleband
Gymnastikopvisning
ved Trekroner IF
Opvisning ved
DCH Hanherred

11.45
12.00
12.40
13.10

Opvisning
ved Oldenborgkvadrille Nord
Ærespræmiekonkurrence
og bedømmelse af heste til pokal

Sumobrydning for lokale
kendisser

13.30
14.00
14.10
14.30

Præsentation af dyrene
fra Børnedyrskuet
Mønstringskonkurrence, kvæg

14.45
15.20

Udtrækning af vinder af
forprangskonkurrencen.

15.25

Ærespræmiedyr fremvises i ringen og
ærespræmiebevis overrækkes

16.10
16.15

Udtrækning af Tombolaens
hovedgevinster

16.30

Dyrene må forlade pladsen

Mønstringskonkurrence, heste

Hesteagility
ved Gunda og Hans
Jørgen Knudsen

Sumobrydning for
publikum

Børnedyrskuet

Børnedyrskue med
mange udstillede
kæledyr.
Rideture for børn ved
Brovst Rideklub (ring
ved det Aktive Hjørne)
Find karameller i
kæmpe kornkasse,
smedearbejde, kværne
korn, bage snobrød,
pedaltraktorkørsel.
11.30 Leg med halmballer.
Ansigtsmaling
ved Klim Friskole.
Naturbørnehuset
Søstjernen, Hjortdal
09.15

15.25

16.15

LandboNords telt

Faglige udstillinger,
Udstilling ved
Jammerbugt
Kommune og
LandboNord om
”Bæredygtighed”,
Projekt Landbrug ved
6.klasser fra
Fjerritslev Skole

Udlevering af præmier
til udstillerne i børnedyrskuet
Udlevering af
ærespræmier

Fødevareudstillinger

Andet

Biavlere med honning
Bedømmelse af
får og geder ved
og øl. Lokalt øl fra
boksene
Bugtens Bryghus, Råd
og Dåd, Skovsgård,
Erhvervsudstillingen
Glade Grise,
åbner
Brønderslev.
Hestevognskørsel
Seniorklubben sælger ved Thy Køreselskab
for publikum på
hjemmelavede vafler,
kaffe og saftevand til
pladsen.
støtte for Det aktive
Udstilling af gamle
hjørne. - Hele dagen
landbrugsmaskiner
og traktorer ved Hanherred Traktorlaug
og De nye Veteraner.
Udstilling af
Frokost – Helstegt
veteranbiler.
gris, sponseret af
Tican, med tilbehør.
Pris 50 kr.

Der er ingenting der maner
Der er ingenting, der maner,
som et flag, der går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op;
Og det vajer under saling
som en flammende befaling,
åh, men også som en hvisken
om det største, som vi ved:
Ikke din og ikke min,
men hele folkets evighed!
Derfor blotter vi vort hoved,
hver gang flaget går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op.
Det er vore drømmes tolk,
det er både land og folk.
Lad dit hvide kors forkynde
for hver fremmed havn og red,
om end hele verden strides,
jeg er Danmark, jeg er fred!
Axel Juel1915/Georg Rygaard 1917.

I østen stiger solen op
Mel.: C.E.F. Weyse 1837

I østen stiger solen op:
Den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.
Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.
Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.
Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.
Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.
Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.
Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!
B.S. Ingemann, 1837

