
 

 

 
 
Program for Virkelyst Alpacafarm 
  
Vi har 5-6 alpacaer med, samt 2 pavilloner hvor vi har uld, garn, og masser dejlige alpaca 
produkter.  
 
Søndag den 29 maj  
Kl. 10.00 – 10.30  Hør om alpacaer og hvorfor de er så fantastiske.  
Kl. 13.00 – 13.30  Se alpaca forhindringsløb.  
Kl. 14.30 – 15.00  Alpaca som livsstil, landbrug og levevej.  
 

Ud over dette laver vi en konkurrence med en fed præmie. 

 

 



 

 

 

Program for børneområdet 
 
Søndag den 29. maj 
Kl.   9.30 – 11.00 Kæpheste Cup – 1. afdeling afholdes 
 

Kl.   9.00 – 16.30 Børnenes FarmRun – løs opgaverne, og vind fede præmier!  
  Hvad skal vore maskot hedde?  
 

Kl. 10.30  ” Sommer for sjov” 
                         HATS Teatergruppe, Hevring inviterer en hemmelig - men  
  eventyrlig - gæst på besøg for at deltage i  ”Teater for sjov”  
                        HATS kommer på besøg med selveste H.C Andersen i spidsen  
                        for en eventyrlig oplevelse. Kom og fri til prinsessen, eller måske 
  til prinsen. 
 

Kl.   9.00 – 16.30 Tegnestue med guides i Kreateltet 
 

Kl.   9.00 – 16.30 Pusle lounge for de helt små i Kreateltet 
 

Kl.   9.00 – 16.30 Sandkassen er åben, Danmarks – måske – største sandkasse 
 

Kl. 13.00  ” Sommer for sjov ” HATS Teatergruppe, Hevring kalder  
  lirekassens lystige toner til ”Teater for Sjov” HATS kommer på 
  besøg med selveste H.C Andersen i spidsen for en eventyrlig  
  oplevelse. Kom og fri til prinsessen, eller måske til prinsen. 
 

Kl. 13.30 – 15.00 Kæpheste Cup – 2. afdeling afholdes 
 
 

Kl.   9.00 – 16.30 Gokart kørsel hos Landboungdom 
 

Kl.   9.00 – 16.30 Kaninavlerne fortæller i Børneland 
 

Kl.   9.00 – 16.30 Kaninhop i Børneland 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
Program for Cowboy camp  
Campen er åben i hele åbningstiden.  
Der vil skiftevis være bål, prøv at kaste en lasso, eller bliv fanget af en, mød vores heste og 
få en snak med en af repræsentanterne for westernklubben Natural Western Riders.  
 
 
Søndag den 29. maj 
Åben kl. 9.00 – 16.30  
Kl. 10.00 Ranch team trail ved campen  
Kl. 10.30 Dummy roping ved campen  
Kl. 12.00 Ranch Team Sorting på kvægbanen ved Auning indgangen.  
Kl. 13.00 Roping sjov i campen (kast fra jorden)  
Kl. 13.30 Ranch team trail ved campen  
Kl. 14.00  Dummy roping ved campen  
Kl. 15.00 Ranch Team Sorting på kvægbanen ved Auning indgangen 

 

 

 

 



 

 

 

 

Program for Nordiske mesterskab i skovhuggersport. 

Velkommen til nordisk mesterskab i skovhuggersport. 

 

Søndag den 29. maj 

Kl. 12.00  Opvisning og konkurrence i forskellige discipliner med tunede 

  motorsave,  udskæring af skulpturer, øksekast m.m. 

 

 



 

 

PROGRAM DET GRØNNE MUSEUM 
 

Søndag den 29 maj 
9.00-16.00  MESSEDYST 

  Det Grønne Museum udfordrer alle – børn som voksne - til  
  messedyst i traditionelle markedsdiscipliner. 
  Det er gratis og du har mulighed for vinde gevinster. 
   

  *Kraftprøve – boldkast – kapløb på stylter – Balancedyst – tovtrækning 

 
9.00-16.00  HISTORISKE SMAGSPRØVER 
  Det Grønne Museums laug viser gamle håndværk og tilbyder  
  smagsprøver på tusindvis af års historiske opskrifter. 
 

   * Mejeristlaugets egne oste, friskkærnet kærnemælk og  
     friskkærnet smør på friskbagt brød bagt af Madlauget 
 

  *Slagterlaugets egne friskrøgede pølser, som kommer direkte fra  
    rygeovnen dagen igennem 
 

  *Madlauget tilbyder smagsprøver på nybagt brød og kiks bagt efter 
    opskrifter fra midten af 1800-tallet samt Tollundmandens sidste måltid 
    genskabt efter en 2400 år gammel opskrift 
 

  *Bryggerlaugets egen opskrift på friskbrygget øl og dertil fedtemadder 
 

   *Biavlerlauget tilbyder smagsprøver på honning fra Det Grønne  
     Museums Bigård, og der er salg af honning og nyrullede lys af bivoks. 
 

  *Martin Nilsen sælger marmelader med frugt og bær. 
 

   *Vie Langdahl sælger uldvarer lavet af uld fra egne får 
 

9.00-16.00  HISTORISKE MASKINER 
  Det Grønne Museums laug viser gamle håndværk og fortæller om 
  en perlerække af historiske maskiner, der er udstillet på området. 
 

  *Karle- og Pigelauget tærsker korn på et Dronning tærskeværk trukk 
    af en Fordson Major traktor. 
 

  *Traktorværkstedet viser udvalgte traktorer og motorer, der startes i 
    løbet af dagen. 
 

  *Smedene smeder bl.a. søm og hestesko ved feltesser. 
 

  *Besøgsværterne fortæller om de udstillede maskiner på pladsen 
 

  *Fordson Major traktor, der trækker Dronningborg tærskeværket 
 

Kom og prøv Tærskning med plejl * Rebslagning * Pres små halmballer 

 



 

 

 
Program – Får og Geder   
 
Søndag den 29. maj  
kl. 08.30   Fælles morgenkaffe for udstillere i fåreteltet  
kl. 11.00   Fodring af klappelam/ flakselam – en børneaktivitet  
kl. 12.00   Klipning af får, samt gæt vægten på ulden  
kl. 13.00   Mønstringskonkurrence for får  
kl. 14.00   Ærespræmieuddeling til får og geder samt uddeling af Gl. Estrup prisen  
kl. 15.00   Fodring af klappelam/ flakselam– en børneaktivitet 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
Program for heste 
 

Søndag den 29. maj  
Kl.   8.30   Mønstringskonkurrence - mønstringsbanerne  
Kl. 10.30 – 11.00  Alle hestene opstilles på pladsen 11.30-12.00 Præsentation af alle 
  heste slangegang - store ring  
Kl. 12.00 – 13.30  Skuets bedste hingst, hoppe og samling samt overækkelse af Gl. 
  Estrup prisen - store ring  
Kl. 14.00 – 14.30  Uddeling af ærespræmier - store ring  
Kl. 14.30 – 16.00  Hesteshow; Frieser Nord, voltige HARK, Islandske heste,  
  Fjordheste, Broget Palet, Frieser Midt/Nord fællesshow, store ring 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Program for kødkvæg 
 
Søndag den 29. Maj 2022  
Kl. 08.00   Udmugning og rengøring SKAL være afsluttet  
Kl. 08.30   Fælles morgenkaffe for udstillere og dommere i fællesteltet  
Kl. 10.00 – 15.00  Publikumskonkurrence ”Gæt vægten på et dyr”  
Kl. 10.00 – 11.00  Besætningskonkurrence min. 3 dyr.  

Tildeling af Gl. Estrup prisen – store ring  
Kl. 11.30   Ærespræmieuddeling og uddeling af Gl. Estrup prisen  

i kødkvægs ringen  
Kl. 13.30   Præsentation af kødkvægracerne over for publikum i kødkvægs 

ringen v/ Valdemar Jakobsen  
Kl. 14.30   Mønstringskonkurrence for de unge til og med 16 år  
Kl. 14.45   Mønstringskonkurrence for dem fra 17 år og op efter tilmelding 

senest søndag morgen kl. 9.00  
Kl. 15.20   Vinder af publikumskonkurrencen udtrækkes  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Program for malkekvæg 

Søndag den 29. maj 2022 

Kl. 08.30   Fælles morgenkaffe for udstillere og dommere 
Kl. 10.00 - 11.00 Besætningskonkurrence og uddeling af Gl. Estrup prisen 
  i den store ring 
Kl. 11.00 - 11.30 Sundhedskonkurrencen ”Den økonomiske vinderko” på tværs af 
  malkeracerne (sponsor Lely Herrup) i kødkvægs ringen 
Kl. 12.30 - 13.30 Mønstringskonkurrence i kødkvægs ringen  
Kl. 16.00  Dyrene må forlade pladsen 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

PROGRAM FOR SPISEKAMMERET – KØKKENSCENEN 
 

Søndag den 29. maj  
Åbningstid for området: kl. 09.00 – 16.00 
 

Program for Køkkenscene: 
Kl. 09.10 – 09.45 Bag & Co : Hjemmebagt brød smager så englene synger - lær tricks 
  til det helt enkle brød 
 

Kl.09.50 – 10.00 Præsentation af historisk kaffebord og en kaffestund ved  
  formanden for Fornæsgruppen Jette Tarnow og madhistoriker 
  Bettina Buhl, Det Grønne Museum 
 

Kl.10.00 – 11.00 Guldmedaljevinder ved OL for kokkelandshold Rasmus Bundgaard 
  Nielsen i selskab med en masse gulerødder fra Gl. Estrup Gartneri 
 

Kl.11.10 – 11.25 Brygger Torkild Have fra Nordisk Bryghus  - om kunsten at  
  brygge øl 
 

Kl. 11.30 – 12.15  Umut Sakarya: TV-kok elsker svinekød. Tilberedning af flæskesteg 
  med sprød svær, brunede kartofler og den gode sovs 
 

Kl. 12.30 – 12.50  Vegetarisk smørrebrød – få inspiration til anretning af det  
  smagsfulde smørrebrød  
 

Kl. 13.00 – 14.00  Umut Sakarya: Stegt flæsk med persillesovs…..SELVFØLGELIG! 
 

Kl. 14.15 – 15.30  Michelin kok og tidligere leder for Det Danske Kokkelandshold, 
  Per Mandrup 
 

Kl. 15.30 – 16.00 Det gode landmandsskab ved Djurslands Landboforening 
 

Lille køkkenscene: 
Kl. 09.30 – 15.30 En malerisk kaffestund – kunsterne i det fri lader sig inspirere af 
  livet omkring Køkkenscenen 
 

Stand med Kop & Kande: 
Kl.10.30 – 11.30 Få vurderet dine ”skatte” af kendt vurderingsekspert  
  fra Lauritz.com  

 


