
 

  

 

 

HJÆLP 
Igen i år har vi fået mulighed for at tjene 10.000,- ved at samle affald på Dyrskuepladsen i 
forbindelse med årets Dyrskue.  

Dyrskuet afvikles den 14. – 16. juni og med en ekstra indsamling onsdag aften den 19. juni, 
når alle dyr, maskiner og boder er væk. Der skal samles affald i bestemte perioder – se 
nedenfor. Og vi beder jer alle om at tilmelde jer mindst én af perioderne. Onsdag aften 
regner vi med at se ALLE til en fælles sidste indsats.  

Personalet ved Dyrskuet stiller affaldsposer og tænger til rådighed – og der er øl/vand til alle 
pr. skift. Erfaringen siger, at et par gummihandsker/engangshandsker/arbejdshandsker er en 
god ide – da der ikke er tænger til alle.  

Derudover vil alt personale – DER ARBEJDER – få udleveret armbånd til gratis entre til 
Dyrskuet (tre dage) + evt. til mindre søskende. Så det er en ren win-win situation  - læs 
mere om armbånd senere.  

Vi beder jer om at melde jeres ønskede tidspunkter ind så hurtigt som muligt, så vi kan få 
lavet en god vagtplan. Jeres ønsker bedes I maile til esbechs@post10.tele.dk, som vil 
koordinere i sidste ende.  

Det er vigtigt, at I ved tilmeldingen opgiver følgende:  

a. Navn på spejderen  
b. Hvilken gren spejderen er i  
c. Hvor mange der deltager (inkl. evt. mindre/større søskende)  
d. Hvilket tidspunkt I kan deltage på (meget gerne flere tidspunkter)   
e. Mobilnummer, hvor I kan træffes  
f. Info, hvis I gerne vil hente armbånd fredag aften  

Efter tilmelding og kort før den 14. juni vil der på hjemmesiden blive bragt en oversigt over 
hvem, der deltager hvornår. Meld derfor gerne tilbage senest onsdag den 12. juni, så planen 
kan blive færdig. 

 

Læs videre …….. 



 

Der er følgende indsamlingsperioder:  

Fredag den 14. juni  

Kl. 13.00  Det er én af de svære, men vi prøver alligevel og se om vi kan få det 
til at gå op.   

 Kl. 18.00   

Lørdag den 15. juni  

 Kl. 12.00  

Kl. 18.00   Denne er også svær at få fyldt op, så meld jer gerne til – spis evt. i 
én af de mange boder, inden ”jobbet” starter  

Søndag den 16. juni  

 Kl. 12.00  

Onsdag den 20. juni  

 Kl. 17.00 (eller hurtigst muligt derefter) – ved hovedindgangen 

Hver indsamling tager mellem 1½ og 2 timer og ALLE kan være med. Jo flere vi er pr. gang jo 
hurtigere er vi færdige. Vi glæder os til at høre fra jer.  

Hilsen ledere og bestyrelse  

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Marianne på tlf. 22936121 eller 65955617 
eller på mail esbechs@post10.tele.dk  

 

ARMBÅND 

Normalt har vi fået armbånd, som blev uddelt før hvert skift. Det har gjort, at nogle har fået 
armbånd søndag kl. 12.00 og ikke haft mulighed for at se dyrskuet ordentligt. Det har vi fået 
mulighed for at ændre på i år.  

Armbånd kan derfor hentes torsdag aften mellem 17.00 og 18.00 på Kanefarten 21 i Lumby 
(Marianne – 22936121) – vi gør opmærksom på, at det naturligvis er et KRAV, at man stiller 
med det antal personer, som man har tilmeldt og hentet armbånd til !!!  

Ved hvert skift vil der være en kontaktperson, som tæller de fremmødte og fordeler opgaver.  



Man får som sagt armbånd til alle der indsamler og erfaringerne er, at det er nogle 
fantastiske timer man får sammen med sine børn når man går rundt blandt dyr og store 
maskiner og ser på det hele sammen. Gør det til en dejlig dag og hjælp os samtidig med at 
tjene penge.  

Læs evt. mere her: https://detfynskedyrskue.dk/  - om generelle åbningstider og priser (så du 
kan se, hvad du sparer )  


