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Igen i år deltog DMKs Kreds 1 på Roskilde Dyrskue med en stand, hvor der blev vist 
marsvin frem og informeret om marsvins pasning og pleje. 
Vi mødtes onsdag, hvor det heldigvis var Grundlovsdag og godt vejr, så vi kunne med 
hjælp fra lidt familie klargøre en rigtig flot stand.

Det tog selvfølgelig længere tid end forventet, men resultatet blev rigtig flot. Udover bure 
med forskellige racer marsvin, havde vi et par store bure for at vise hvordan man kan 
indrette et bur og give dyrene god plads. Vi havde også en masse flotte plancher om det 
at have marsvin, som vi brugte i samtalen med de mange interesserede, samt fotos af 
forskellige marsvineracer og en masse info-materiale.

Det blev tre rigtig travle dage, hvor vejret var med os uden regnvejr. Det blev desværre 
lidt varmt midt på dagen, så det var godt at der var blæsere i teltet og køleflasker til 



mutterne. Om natten måtte vi til gengæld tænde lidt for varmen, og havde medbragt en 
lille elradiator til formålet. 

Vi havde besøgende hele tiden, så det blev til 3 lange dage med masser af spørgsmål og 
uddeling af Pasningsvejledningen og andet relevant info-materiale. Teltet var ikke helt 
stort nok til at imødekomme de mange interesserede, så der var ofte trængsel når store 
og små skulle kigge mutter. En del af børnene (og de voksne) fik også lov at kæle med et 
marsvin.

Da der var fyldt godt op i teltet, var der heldigvis mulighed for at sidde udenfor og snakke 
med interesserede. Og så var det en god måde at få folk til at få øje på os: ”se mor, 
damen sidder med et marsvin. Tror du man må røre den?”

Det var nogle meget trætte marsvin og ejere, der drog hjem søndag aften efter et 
veloverstået dyrskue.
Tak til Ulla, Jeanette, Eva, Lene, Jeanne og Christina, der stod for arrangementet!


