DOF Fyn på Det Fynske Fællesskue
med Elsesminde - en anden vej til job og uddannelse, Dyrepasser linjen.
Af Børge Langkilde Rasmussen, PR-udvalget
Via Hans Rytters samarbejde med Elsesminde Produktionshøjskole fik vi en henvendelse om at hjælpe
skolens dyrepasserlinje, der havde et afsnit på dyrskuet, med noget om fugle. ”Meget gerne noget med en
konkurrence”, som Lærer på Dyrepasser linjen Leon Rosenlyst sagde.
Med det lidt korte varsel, var der jo ikke andet at gøre, end at trække en af de gamle travere fra tidligere
events af stald. Så det blev til en mulighed for at tippe en 13’ner i lidt af hvert om fugle.
Det blev til en tipskupon udformet i både en junior og en senior udgave. Skolen sørgede for at trykke
kuponer og præmierne blev noget fra skolens egne produkter, fremstillet af eleverne. Det blev til både
spegepølser og andet spiseligt samt lidt legetøj m.m.
Elsesminde Produktionshøjskole var så gavmilde, at det blev til præmier i begge gruppe alle tre dage.
Det var dejligt at samarbejde med de unge mennesker, og endnu mere dejligt at høre deres begejstring og
glæde over, at vore plancher gav dem mange gode oplysninger, som de også kunne lære af.
Så stor tilfredshed og glæde fra alle sider både DOF,
såvel som elever og ikke mindst de dyrskuegæster,
der brugte tid på at udfylde en kupon.

Det er derfor med stor glæde, at vi fra
DOF Fyn kan ønske nedenstående
vindere et stort TILLYKKE!
med deres vinder-placeringer.
Om fredagen deltog 4 i Juniortips, og af dem var
3 rigtigt udfyldt.

Vinderen blev Mathilde, 10 år.
I Seniortips deltog 9, og heraf var 7 rigtigt udfyldt og
vinderen blev Rikke Nielsen, Odense C.

Om lørdagen var der 12 deltagere i Juniortips, hvor af de 6 havde alle svar rigtige.
Vinderen blev Karoline Andersen, 12 år, Odense SV.
I Seniortips deltog 7 og heraf var der kun 1 rigtig og vinderen blev Casper Sørensen, Odense M.
Og søndag deltog 7 i juniortips, og alle havde svaret rigtigt.
Søndagens juniorvinder blev Elisabeth, 11 år, fra Årslev.
I Seniortips havde også 7 deltagere, og alle havde også her svaret rigtigt.
Søndagens vinder af Seniortips blev Annika Kjeldsen, Odense SV.
Alle vinderne har får direkte besked, og kan afhente deres gevinster på Elsesminde Produktionshøjskole,
Sanderumvej 111, Odense SV efter forudgående aftale på tlf. 61 22 06 30.
DOF Fyn siger så mange tak for samarbejdet med de unge mennesker på dyrepasserlinjen, og en stor tak
også til alle de mange gæster for de mange gode snakke om fugle som det blev til, og ikke mindst stor tak for
jeres udviste interesse i at deltage under de 3 gode dage på Det Fynske Fællesskue.

