
Dyrenes Dag i Plantorama Randers 

Igen i år var DMK inviteret med til Dyrenes Dag i flere forskellige Plantorama butikker sammen 

med en masse andre foreninger, forretninger mm.

Vi stod i Randers afdelingen med et udvalg af marsvin, foder og masser 

marsvin. 

Hele dagen igennem var der masser af mennesker, især dem der lige skulle forbi og se de nøgne 

svin. 

Som altid blev der uddelt godt med information omkring pasning, pleje, sygdom, adfærd mm. og 

en snak om ordentligt foder med

Ud over at bemande vores egen stand, blev det selvfølgelig også lige til en tur rundt for at se alle 

de andre stande, og tjekke forretningens dyreafdeling naturligvis ;

Alt i alt en god dag med marsvinesnak i Randers 

Mvh. Lene, Christina og Benedikte Jensen

Dyrenes Dag i Plantorama Randers – 2013 

Igen i år var DMK inviteret med til Dyrenes Dag i flere forskellige Plantorama butikker sammen 

med en masse andre foreninger, forretninger mm. 

Vi stod i Randers afdelingen med et udvalg af marsvin, foder og masser af information omkring 

Hele dagen igennem var der masser af mennesker, især dem der lige skulle forbi og se de nøgne 

Som altid blev der uddelt godt med information omkring pasning, pleje, sygdom, adfærd mm. og 

en snak om ordentligt foder med de interesserede. 

Ud over at bemande vores egen stand, blev det selvfølgelig også lige til en tur rundt for at se alle 

de andre stande, og tjekke forretningens dyreafdeling naturligvis ;-) 

Alt i alt en god dag med marsvinesnak i Randers ☺ 

ristina og Benedikte Jensen 

Igen i år var DMK inviteret med til Dyrenes Dag i flere forskellige Plantorama butikker sammen 

af information omkring 

Hele dagen igennem var der masser af mennesker, især dem der lige skulle forbi og se de nøgne 

Som altid blev der uddelt godt med information omkring pasning, pleje, sygdom, adfærd mm. og 

Ud over at bemande vores egen stand, blev det selvfølgelig også lige til en tur rundt for at se alle 

 


