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MEDLEMSKAB
KATTEBLADET
Dette blad er et gratis blad, som du modtager fordi du på den
ene eller anden måde, har været i berøring med Inges Kattehjem.
Måske har du købt en kat i en af vores afdelinger rundt i landet,
registreret din kat i Dansk katteregister, brugt vores klinik, webshop eller pension, eller måske er du en af vores bidragsydere.
Kattehjemmets blad udsendes fire gange årligt til samtlige
bidragsydere, to gange i post og to gange som on-line blad.
Giver du ikke et bidrag eller på anden vis tilkendegiver, at du
ønsker at modtage det trykte blad, stopper udsendelsen efter
to udgivelser.
Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som
bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast, årligt
kontingent, men overlades helt frit til den enkelte at give et
bidrag til Kattehjemmet. Alle bidrag – store såvel som mindre –
modtages med samme taknemmelighed.
På midtersiderne i bladet findes forskellige muligheder for at
foretage en indbetaling: Du kan benytte MobilePay med din mobiltelefon, overføre et beløb via din netbank, betale med dankort på
vores hjemmeside eller tilmelde dig Betalingsservice. Du får fuld
fradragsret, og kattene får dermed glæde af hver en krone.
KATTEBLADET OG ADRESSERNE – HUSK
• at melde adresseændring samt nyt telefonnummer
skriftligt til Kattehjemmet.
• at bruge samme navn hver gang, hvis I er to med
forskellige navne, der holder bladet sammen.
• at give os besked, hvis I får 2 blade.
• at give bladet videre i stedet for at smide det væk.
• at Kattehjemmet stadig samler på brugte frimærker.
På forhånd tak, kontoret

PERSONDATAPOLITIK
Den 25/5-18 trådte nye regler for beskyttelse af persondata
i kraft, som følge af ny EU-lovgivning. Derfor har vi opdateret
vores vilkår og betingelser vedr. beskyttelse af dine personlige
data. Adressen som dette blad udsendes til har vi, som nævnt,
fået adgang til fordi du på den ene eller anden måde har haft
berøring med Inges Kattehjem. Ønsker du ikke længere at
modtage dette blad er du velkommen til at kontakte os på
tlf.: 44 85 35 55 hverdage kl. 10-16 eller på E-mail:
ik@inges-kattehjem.dk, Hvis du har en kat registret i Dansk
katteregister bliver disse oplysninger ikke berørt, heller ikke
selvom du vælger at afmelde bladet.
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KÆRE
KATTEVEN

LÆS I DETTE NUMMER
4 Kattens verden
6 TEMA:
		 Er du klar til en internatskat?

Efter en lang og mørk vinter er foråret og varmen endelig kommet. Det betyder masser af nyfødte killinger, der bliver fundet på må og få og bragt ind på
vores internater.

10 Det var kattens
12 Villa Kitty - et balinesisk kattehjem

Her bliver de videresendt til en plejefamilie og du kan læse om hvad den
opgave indebærer længere inde i bladet.
Når de er 12 uger gamle kommer de retur og er klar til deres nye hjem, men
er du klar til en internatskat? læs om hvad det vil sige at adoptere en kat fra et
internat i vores store temaartikel.

18 Killingerne står for døren
20 Dyrlægen skriver
23 Hilsen fra mit nye hjem

Måske har du allerede adopteret en kat og har bestilt sommerferie og din kat
skal passes i en af vores pensioner. I denne udgave kan du læse om de forskellige
sygdomme katte kan få i pension, selvom man forsøger at holde dem nede.

26 Nyt fra Inges Kattehjem

Hvis din sommerferie er bestilt til Bali kan du læse om vores kommunikationsansvarlige Cecilies besøg på et kattehjem der.
Som vanligt kan du også læse om nyheder fra vores afdelinger, tilbud i webshoppen, kattens verden og historier fra nye hjem.
Rigtig god læselyst!

Det gi’r pote at give
en hjælpende hånd

BLADET FORVENTES
AT UDKOMME
Maj (post og online)
November (post og online)

KATTEN

ERDEN
SV
EFTERLAD IKKE ENGANGSGRILLEN
I maj måned i år har vejret været skønt nok til, at danskerne allerede er krøbet ud af deres vinterhi og ud med engangsgrillen
i park og på strand. I Hundested har det haft en sørgelig udgang
for havnekatten Mivsen. Han havde højst sandsynligt spottet en
lækkerbisken på en efterladt grill og har af den grund fået et
stort, væskende brandsår på brystet og er derfor nu på både
antibiotika og smertestillende, mens hans sår heler.
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Og du har helt sikkert hørt det før. Husk nu at tage dig af din
engangsgrill når du er færdig med at hygge dig på stranden en
lun sommeraften. Hvert år hører man historier om børn, hunde,
katte og andre væsner der har trådt på en varm engangsgrill.
Selvom man husker at tage den brugte grill med når man går, så
skal man huske på at der stadig kan være rigtig varmt der hvor
den har stået. Husk derfor altid at hælde koldt vand over det
sted hvor din engangsgrill har stået og tag resten af den, med
dig når du forlader stedet.
kilde: www.tv2lorry.dk
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DIN KAT ELSKER DIG HØJERE END MAD
Takket være en nye forskning fra Oregon State University, der
blev offentliggjort i Behavioral Processes, er der nu videnskabeligt bevis på, at katte er rare. Faktisk konkluderede undersøgelsen, at katte hellere end gerne vil interagere med mennesker,
endda mere end de har lyst til at spise mad.
Baggrunden for undersøgelsen var at anvende kognitive tests,
der allerede er blevet lavet på hunde og skildpadder, for på denne måde at ændre på kattenes dårlige ry om at være asociale
og sure.
Testen tog 50 katte både fra folks hjem og fra et internat og
fratog dem mad, legetøj og menneskelig kontakt i et par timer.
Derefter præsenterede forskerne kattene med forskellige
stimuli inden for fire kategorier: menneskelig socialisering, mad,
duft og legetøj.
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Forskerne konkluderede at størstedelen af kattene foretrak
menneskelig socialisering frem for nogle af de andre kategorier.
Halvdelen af kattene foretrak social interaktion fremfor enhver
anden type af stimuli. Kun 37 procent foretrak mad.
”Vi har fundet ud af, at 50% af de testede katte foretrak interaktion med den sociale stimulus, selvom de havde et direkte
valg mellem social interaktion med et menneske og deres andre
mest foretrukne stimuli fra de tre andre stimuluskategorier. "
Så hvad betyder dette? Dybest set at katte er hyggelige og at de
elsker at være sammen med dig, mindst lige så meget som du
elsker at være sammen med den.

www.sciencedirect.com
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Tema sider

Tema sider

TEMA

ER DU KLAR TIL EN
INTERNATSKAT?
Hvert år formidler Inges kattehjem 3500 katte fra vores fire afdelinger, til nye hjem og
har indtil videre gjort det i 48 år. Så vi vil derfor selv vove at påstå at vi ved et og andet
om katte. Alle disse katte kommer med hver deres helt unikke historie og personlighed.
Af Cecilie Helmuth
Når du vælger at adoptere en kat på et internat, så skal du være
indstillet på at der her er tale om et ”brugt” dyr – lidt ligesom
når man shopper tøj i en genbrugsbutik, eller køber en brugt
bil der allerede har kørt 10.000 km. Man må være forberedt på
uforudsete ting.
FORVENTNINGSAFSTEMNING
Vi har oplevet at der er en stigende tendens til at vores kunder
forventer et helt fejlfrit produkt, når de kommer for at adoptere
en kat hos os. Katten skal være faldet til efter max 24 timer, den
skal være helt sund og rask og den skulle også meget gerne
kunne med både, børn, hunde, andre katte og gæster. Men det
kan vi simpelthen ikke love. Her er tale om levende væsner og
ofte ved vi ikke meget om katten, før vi formidler den ud til et
nyt hjem. Vi har jo altid kun tidligere ejers udtalelser om dyrets
væsen og hvis katten er en tilløber kat, ved vi ingenting.
Alt efter hvor længe katten bor på internatet, kan vores dyrepassere selvfølgelig danne sig en overordnet indtryk om kattens
væsen, men det er svært at give et klart bud på hvordan katten
kommer til at være når den kommer hjem i rolige omgivelser.
Når katten sidder på internatet, skal man huske på at der er
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mange ting der kan påvirke kattens humør og væremåde – de
andre kattes lyde og lugte, dyrepasserne der kommer og gør
rent og den linde strøm af mennesker der kommer og kigger på
dem i løbet af dagen.
KATTEN PÅ INTERNAT
Når en kat ankommer til Inges Kattehjem, vurderer vi først om
katten overhovedet har potentiale til at blive familiekat. Som
udgangspunkt findes der ikke vildkatte i Danmark, men der findes vildtlevende katte. Det vil sige katte, som har klaret sig selv
i naturen, uden daglig kontakt til mennesker. Killingers primære
prægningsperiode er fra den 3.-7. leveuge og det er her at kattens tillid til mennesker grundlægges. Er killingen vokset op uden
tilstrækkelig kontakt til mennesker i denne periode af deres liv,
kan det være næsten forgæves at forsøge at gøre katten til en
kælekat. Hvis dette er tilfældet med en kat, vil den blive neutraliseret og mærket og enten formidlet som gårdkat, eller som
genudsætningskat. Ved genudsætningskat forstås, at katten lever
udenfor, men et menneske tager ansvaret for katten og sørger
for at der er mad og ly – for som udgangspunkt kan en kat ikke
klare sig selv i den danske natur. I enkelte tilfælde kan dyrlægen
rent dyreetisk vælge at det bedste for katten er en aflivning.
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HOS DYRLÆGEN
Inden en kat er klar til videreformidling, skal den have et tjek
hos dyrlægen. Her tjekkes kattens overordnede sundhedstilstand. I kattehjemmets lille dyreklinik har vi ikke de samme
muligheder og midler til at tjekke katten helt i bund, som der er
på større og mere veletablerede klinikker. Derfor er det i første
omgang kun de ydre ting som dyrlægen kan se og mærke, der
tjekkes på katten. Der bliver ikke taget blodprøver, medmindre
vi har en stærk mistanke om at katten har et helbredsproblem.
Når katten er kommet igennem sit sundhedstjek bliver den
efterfølgende neutraliseret, øremærket, vaccineret og chippet og
når den er kommet ud af sin narkose, er den sådan set klar til
videreformidling.

RETURRET
For os er det vigtigt at alle er glade når en kat får et nyt hjem.
Derfor reserverer og bortadopterer vi ikke katte over telefonen. Kemi er det vigtigste når du skal anskaffe dig en kat og det
kan godt være at du kommer ind med en ide om at du skal
have en rød hankat på 9 måneder, men forlader internatet med
en sort hunkat på 5 år, fordi kemien bare var helt rigtig med
netop den kat.

I de fleste af vores afdelinger, sidder kattene i nogle forholdsvis
små metalbure og det har vi gennem årene fået meget kritik for.
Men der er dog flere grunde til at dette, ifølge os, er den bedste
løsning for kattene. Langt størstedelen af de katte der kommer
ind på internatet er meget bange, forvirrede og stressede over
den situation de er havnet i. De er et helt nyt sted, med nye
og ukendte lyde og lugte. Ved at sætte dem i et lille bur, uden
for meget udsigt til de andre katte, hjælper vi dem til hurtigere
at falde til ro. Jo mindre plads og jo færre ting katten har at
forholde sig til, jo hurtigere bliver den mere komfortabel med
situationen. Derudover er disse bure rigtig nemme for vores
dyrepassere at gøre rene. Dette er med til at mindske risikoen
for overførsel af diverse sygdomme, lopper osv., som især udendørskattene kan tage med sig til internatet. Derudover sidder
kattene i gennemsnit kun 7-14 dage på vores internater og
derfor er det meget begrænset hvor længe de skal sidde i disse
små bure. I særlige tilfælde er der katte der sidder her i længere
tid. I disse tilfælde får kattene mulighed for at komme ud og
strække poterne i vores pensionsafdelinger.
Små bure gør også at vi kan have flere bure på hver enkelt
afdeling og på denne måde kan vi få langt flere katte igennem
vores internater hvert år.

Vi håber dog altid på at det ikke bliver aktuelt at returretten
bliver anvendt. Det er vigtigt at understrege at hver gang en kat
vender tilbage på internatet, får den et knæk og en kat kan altså
kun klare et vist antal knæk i sin levetid. Vi gør derfor meget ud
af at forsøge at matche, den nye ejer med den helt rigtige kat.
Når du kommer for at adoptere kat på Inges kattehjem, skal du
derfor være forberedt på at vores medarbejdere vil spørge ind
til dig/jer og jeres levevis og bolig – ikke for at kunne sortere
jer fra, men for at kunne matche jer op med netop den kat der
ville passe bedst ind hos dig/jer.
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For at sikre at alle blive glade, så tilbyder Inges kattehjem 30
dages returret. Det vil sige at man har 30 dage til at prøve af,
om kat og ejer passer sammen. Dette gør vi for at sikre at alle
er glade i den nye situation.

AT VÆLGE EN KAT FRA INTERNAT
Så når du vælger at købe en kat på et internat, er det så noget
du gør for din egen skyld? - eller gør du det fordi du gerne vil
redde et dyr i nød? - Det er en af de mange overvejelser man
skal gøre sig når man vælger at komme til et internat. På næste
side kan du se en liste over ting du bør have med i dine overvejelser, når du anskaffer dig en kat.
Vi kan ikke give dig et fejlfrit produkt,
men vi vil gerne love at du får en ven for livet.
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DE LÅDNE

FALDSKÆRMSJÆGERE

FRA BORNEO
Af Preben Bajlum

Det er de mærkeligste ting, der gennem tiden er blevet kastet
ud fra en flyvemaskine, fra skruenøgler med påhæftede beskrivelser af forhold vedrørende fjenden under Første Verdenskrig, over kærestebreve under Anden Verdenskrig, til et klaver.
Resterne af et sådant ligger et eller andet sted blandt Himalaya-bjergenes tinder, efter at et fragtfly livsnødvendigt måtte
kaste det ud for at klare at komme over bjergkæden. Klaveret
var bestilt af den kinesiske førstedame, Soong Mei-Ling, og flyet
var på vej fra Indien med forsyninger til et berømt jagerregiment, som var stationeret i Kunming i Kina, nemlig De Flyvende
Tigre. Efter således på passende vis at have iklædt beretningen
pels, klør og knurhår vil vi gå videre til den historie, som er
relevant for Missebladets læsere (som jeres tidsskrift populært
kaldes hjemme hos os).
I 1950’erne iværksatte verdenssundhedsorganisationen WHO
et program til udryddelse af malariamyggen på verdensplan. I
den forbindelse blev der i den svært tilgængelige landsby Bario,
som ligger i Kelabit-bjergene i Sarawak på det nordlige Borneo, i
årene 1952-1955 sprøjtet kraftigt med DDT og hexachlorbenzen. I en kortere periode blev det mere effektive insektmiddel
dieldrin også anvendt, men blev i Bario opgivet af logistiske
og økonomiske årsager. Beboerne levede deres liv i stråtækte
langhuse, der rummede op mod 100 personer, og det var især
undersiden af disse stråtag, som to gange om året blev mål for
WHO’s sprøjtedyser. Årsagen dertil var, at det var der malariaparasitten holdt til.
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Bekæmpelsen var drastisk effektiv, men så meldte en sideeffekt
sig. Områdets katte begyndte at dø. Om årsagen findes forskellige teorier, men det er en kendsgerning, at dødeligheden blandt
lokale katte også er kendt fra andre steder i verden, hvor DDT
er blevet anvendt til malariabekæmpelse, f.eks. blev en død
boliviansk kat i 1965 sendt til undersøgelse i USA, og prøverne
viste, at giftkoncentrationen i dens krop var tilstrækkelig til, at
den kunne have været dødsårsagen. Den sandsynlige grund til
forgiftningen af Barios kattebestand skal nok findes i, at de har
guffet døde kakerlakker og gekkoer i sig (som selv havde giften
i sig, fordi de havde ædt af møllarver og insekter) – og ikke
mindst i det faktum, at misserne ved deres trang til konstant
pelspleje har fået giftstøv i sig ad den vej.
Om en efterfølgende hidtil uset opblomstring af rottebestanden
i området skyldtes forhold, der kunne henføres til naturforhold,
eller fraværet af mjavserne, kan diskuteres, men hos landsbyboerne næredes ingen tvivl: Fænomenet skyldtes manglen på
katteklør.
Den store mængde rotter ødelagde afgrøderne på markerne
og øgede risikoen for sygdomme i befolkningen. Der måtte
bringes nye katte til landsbyen.
Hvordan idéen til det følgende opstod, er der flere bud på. Vi
tager den sjoveste. På tidspunktet foregik en udvidelse af landingsbanen ved Bario, og til at holde opsyn med dette konstruktionsarbejde befandt en britisk distriktsembedsmand ved navn
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Malcolm McSporran sig på stedet. En morgen, da han vågnede,
opdagede han, at rotter havde bidt hul i hans hovedpude, mens
han sov, og havde hevet en god del af indholdet ud for at bruge
det som redemateriale.
En anden person på stedet havde tidligere anmodet Borneo
Airways om at flyve katte ind, men fordi selskabet ikke havde et
fly stående til rådighed, som kunne lande på Barios korte bane,
måtte de afvise anmodningen. Sarawak var dengang en britisk
kronkoloni, og i desperation tog McSporran kontakt til Royal Air
Force, det engelske flyvevåben, og forhørte sig om muligheden
for at få kastet nogle katte ned med faldskærm. Det så RAF
intet problem i.
WHO, som jo var årsagen til miseren, blev indblandet, og de
kontaktede forskellige småbyer langs kysten med fiskerlejer, og på
kajerne dér gik en indfangning af herreløse katte i gang. De lokale
flettede godt polstrede kurve til den enkelte kat, og det hele blev
transporteret til lufthavnen i Sarawaks hovedstad, Kuching.
Under betegnelsen Beverley Flight var fire fly af typen Blackburn Beverley tilknyttet Eskadrlle 48 i Singapore, som fløj med
Hastings-transportfly. Beverley-flyet var specielt egnet til tunge,
uhåndterlige lasteemner og var derfor som skabt til at transportere byggematerialer og maskineri til udbygningen af flyvepladsen i Bario, og med en last på lidt over tre tons, indbefattende
fire kartoner Guinness’ Stout-øl til landsbyhøvdingen og en
vibratortromle, gik en Beverley i luften fra RAF-basen Changi
den 13. marts 1960.
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Efter en mellemlanding i Kuching, hvor 23 flettede kurve, indeholdende hver især 1 stk. missekat, blev placeret i en af RAF’s
standard nedkastningsbeholdere med tre faldskærme, gik turen
mod Kelabithøjdedragene.
Mens maskinen ganske langsomt i godt og vel 120 meters højde
fløj hen over startbanen ved Bario, blev beholderen med de af
situationen nok noget skræmte katte puffet ud over rampen
sammen med resten af lasten, og de dalede ned mod deres nye
hjem. Nogen tid senere modtog RAF en skrivelse fra landsbyen, hvori en del af teksten lød, ”Mange tak til RAF og alle med
ansvar for gennemførelsen af nedkastningen af katte; også tak til
kattedonorerne og dem, som lavede kurvene. Alle kattene kom
sikkert ned og er meget værdsatte,” hvoraf må uddrages, at de
straks er gået i lag med rotterne.
I 1995 forsøgte WHO med en notits i deres nyhedsbrev at
finde frem til folk, som personligt havde været involveret i
indfangningen og nedkastningen af musejægerne over Sarawak,
men desværre førte denne ikke til nogen respons.

Denne historie
er
indsendt af en
af vores læsere
.
Har du selv en
sjov, anderledes
,
historisk kattehistorie du vil
dele med os, så
send en mail ti
l:
redaktionen@
inges-kattehjem
.dk
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VILLA KITTY

– ET BALINESISK KATTEHJEM
I November 2017 var jeg, sammen med min veninde på en fantastisk rejse til Bali i
Indonesien. Da jeg arbejder på Inges Kattehjem har jeg en naturlig nysgerrighed og
interesse i dyrevelfærd og det var derfor en selvfølge at jeg lige måtte lave en lille
googlesøgning omkring kattes forhold i Indonesien og særligt på Bali hvor jeg skulle
opholde mig det meste af min ferie. Der skulle ikke mange klik til, før jeg faldt over
”Villa Kitty” og jeg var ikke i tvivl om at dette var et sted jeg meget gerne ville besøge.
Af Cecilie Helmuth
Det hele startede i 2009 da, australieren Elizabeth Henzell blev
bedt om at passe på tre små killinger, men hun havde ikke tiden
til at give killingerne den pleje de havde brug for.
Henzell havde to balinesiske venner, der ledte efter arbejde og
hun ansatte dem derfor til at passe killingerne. Elizabeths ven,
Robert Elliott, tilbød at hjælpe og betalte de to mænds løn,
samt dække alle udgifter såsom mad og medicin, der skulle til
for at passe killingerne. Dette var starten på, hvad der i dag er
er et stort redningscenter/internat for både katte og hunde.
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Villa Kitty ligger i byen Ubud midt på Bali. Vi havde været i byen
et par dage, inden vi besluttede os for at begive os til Kattehjemmet. Infrastrukturen på Bali er ikke til at råbe hurra for, så
det blev en farefuld færd i vejkanten ud af det turistede Ubud
og ind i det mere autentiske område, hvor fortove bestemt ikke
var noget man havde brugt penge på. Vi nåede endelig frem til
det rigtige sted og imens vi gik rundt om det store hus for at
finde indgangen, finder vi en lille forhutlet, rødstribet killing. Den
ligger i det høje græs op af muren ind til kattehjemmet, så vi
vælger at tage den med ind, da den jo nok er blevet dumpet.
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Vi kommer indenfor og bliver straks vist hen til deres lille klinik,
hvor en af deres fuldtidsansatte dyrlæger straks tager sig af den
lille killing. Imens killingen bliver efterset, får vi en rundtur af en
af stedets dyrepassere.
Hun forklarer os om stedets historie og hvordan de har valgt
at opdele kattehjemmet i forskellige afdelinger. – en til de raske,
vaccinerede og steriliserede katte. En til vaccinerede killinger,
der er for små til neutralisering, et sted til morkatte med killinger og derudover har de en stor sygeafdeling der er opdelt i
flere afdelinger, alt efter kattenes sygdomme og et område til de
små moderløse killinger, der skal fodres flere gange i døgnet af
stedets personale.
Mens vi var på kattehjemmet var der omkring 80 katte, men
der kan i perioder, sagtens være over 120 katte, der kræver
pasning og pleje. Imens vi gik rundt, blev vi flere gange mindet
om at spritte vores hænder og da vi var i sygeafdelingen blev vi
også bedt om at tage vores sko af. Det er dejligt at se at der i
den grad blev gået op i hygiejne.
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Det gik hurtigt op for mig at det her sted bliver drevet af en
passioneret kvinde, men at midlerne er små. Her er rigtig mange
katte og killinger, men henover årene er Elisabeth også begyndt
at tage imod hunde. Det er nemlig ikke nemt at være gade-dyr i
Ubud. Halvejs gennem vores rundvisning kommer hundelufterne hjem med en stor flok, meget glade og larmende hunde. Der
var dog en lille hund der ikke havde været med ud og gå. Den
var kommet til kattehjemmet et par uger før og den havde det
ikke godt – den var blevet holdt i et meget lille bur det meste af
dens liv og havde ikke helt vænnet sig til det frie liv.
Undervejs på vores rundvisning støder Elisabeth til. Jeg har på
forhånd sendt hende en mail og da hun hører at vi er dukket
op vil hun meget gerne snakke med os. Og hendes interesse for
os bliver ikke mindre, da jeg fortæller at jeg selv arbejder på et
kattehjem.
Efter at have afsluttet rundturen, som både byder på stor løbegård, små individuelle rum med plads til 4-5 katte i hver og et
stort køkken hvor maden ordnes hver dag, bliver vi inviteret ind
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i Elisabeths private gemakker. Elisabeth har sin private bolig midt
i kattehjemmet, der udover at have et soveværelse og et køkken
også er her hvor de katte der kræver opsyn, eller som er noget
helt særligt, får lov til at bo. Hun er en helt særlig kvinde, der virkelig brænder for det arbejde hun udfører og hun giver udtryk
for, at selvom det er rigtig svært at få tingene til at løbe rundt, så
er dette sted hendes hjertebarn.
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Ud over kattehjemmet arbejder Elisabeth også for at ændre Indonesernes opfattelse af katten. Hun har derfor startet projektet
”Every child deserves a kitten”, hvor hun vil lære den nye generation af indonesere, at katten er meget mere end en musefanger.
Da vores rundtur og snak med Elisabeth er slut, får vi lov til at
se den lille killing vi fandt igen. Det er en lille han killing og han
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har det under omstændighederne godt. Fordi det var os der
kom med den, fik vi også lov til at navngive den. Villa Kitty navngiver deres katte alt efter hvilken uge de kommer ind i - kommer de ind i uge 1 skal den have et navn der starter med A,
uge 2, et navn med B osv. Vi var der i en uge hvor navnet skulle
starte med U og vi valgte derfor at navngive den lille mis, Uffe.
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Skulle du være så heldig at skulle på ferie til Bali i den nærmeste
fremtid og er du lige så stor katteentusiast som mig (og mon
ikke du er, nu hvor du læser dette blad), så må du ikke snyde dig
selv for den oplevelse det er at besøge dette sted. En helt unik
lille oase, midt på smukke Bali.
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WEBSHOP
Produkter til at hjælpe indekatten
ud i sommer-solen!

Besøg vores webshop på www.inges-kattehjem.dk/butik/
og se hele vores udvalg af produkter til dig og din kat.
Her kan du bla. købe legetøj, fodertilskud, seler, smykker og meget mere.

Foråret er kommet og det er måske tid til
at din kat kan få lidt luft under poterne.
Hvis du ikke har mulighed for at lukke din
kat udendørs er der andre muligheder.

ALTANNET
Sikrer katten fra at springe ud fra altanen.
Fås i 3 forskellige størrelser:

SELE

LILLE STØRRELSE

TILBUD kr.

59,-

Før 79,-

SELE

STOR STØRRELSE

TILBUD kr.

69,-

3 x 2 M FØR 125 kr.

NU kr.

4 x 3 M FØR 199 kr.

NU kr.

6 x 3 M FØR 245 kr.

NU kr.

Før 89,-

95,169,215,-

NÅR DU HANDLER I VORES WEBSHOP STØTTER DU SAMTIDIG
VORES ARBEJDE MED AT HJÆLPE DANMARKS HJEMLØSE KATTE.

TILMELD DIG VORES
NYHEDSBREV!
Inges Kattehjem producerer nu kun bladet to
gange om året pga. stigende postpriser.
Men du kan stadig få nyheder fra kattens
verden, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
Den digitale udvikling går i retning af mere digital post og højere
omkostninger for trykte postforsendelser. Det må vi også indrette os efter på Inges Kattehjem. Derfor besluttede vi sidste år
kun at sende bladet med post to gange om året.
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SÅDAN T
DU DIG N ILMELDER
YHEDSBR
EVET
Du kan tilm
elde

dig vores nyh
edsbrev på
meside - w
ww.inges-kat
tehjem.dk:
Gå ind på fa
nebladet O
m Os,Vores
Magasin
Klik på link
et 'Nyhedsb
revet'
Udfyld med
dit navn og
e-mail.

vores hjem

1.

2.
3.
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HJÆLP DE HJEMLØSE
KATTE I DANMARK
MOBILEPAY
Doner et valgfrit beløb med din mobiltelefon:
Benyt tlf. nr. 22 35 44 85

WEBSHOP
Doner et valgfrit beløb med dit dankort på vores hjemmeside:
www.inges-kattehjem.dk/webshop

Ønsker du fradrag på selvangivelsen, skal vi opgive
dit personnummer til SKAT.
Kontakt kontoret herom på tlf. nr. 44 85 35 55.
Personnumre opbevares efter gældende regler.

BETALINGSSERVICE
Tilmeld dig Betalingsservice med en fast, valgfri overførsel.
Send nedenstående blanket med posten til:
Inges Kattehjem
Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup

NETBANK
Doner et valgfrit beløb via din netbank på computeren:
Benyt kodelinje +01< +6586600<

Blanketten kan også scannes og sendes på
e-mail til ik@inges-kattehjem.dk

BETÆNK DANMARKS HJEMLØSE KATTE
INGES KATTEHJEM får ingen offentlig støtte og er derfor afhængig af private bidrag. INGES KATTEHJEM er godkendt hos SKAT
efter ligningslovens §8a, stk. 2 som berettiget til at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren.
Ønsker du fradrag på selvangivelsen, skal vi opgive dit personnummer til SKAT. Kontakt kontoret herom på tlf. nr. 44 85 35 55.
Personnumre opbevares efter gældende regler.
Endvidere er INGES KATTEHJEM fritaget for arve- og boafgift. Derfor får kattene glæde af ALLE midlerne fra arv og testamentariske gaver.
Vores advokat opretter gratis testamente, hvor INGES KATTEHJEM tilgodeses.
ADVOKAT SKJALM VON BÜLOW
Dr. Tværgade 30, 3. sal · 1017 København K · Telefon 33 23 10 10

JEG ØNSKER AT STØTTE INGES KATTEHJEM MED:
50 kr.

100 kr.

200 kr.

500 kr.

Andet beløb

Det valgte beløb hæves i hver af de afkrydsede måneder:
jan.

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

Navn
Adresse
Postnr. og by

Startmåned
År
Pengeinstitut
Reg.nr.

Evt. abonnementsnr.

CPR-nr. (Skal udfyldes for at aftalen kan oprettes)
Dato og underskrift

”BS” til:
INGES KATTEHJEM Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup

Send kuponen i en lukket kuvert mærket

Kontonr.

VI HJ

ÆLP
ER
KATT
ENE

KILLINGERNE

STÅR FOR DØREN
Foråret har for alvor haft sit indtog i Danmark og sommeren
nærmer sig. Det er en skøn tid med varme, sol og ferie. Men
det er også på denne tid at rigtig mange killinger bliver fundet
efterladt. De bliver fundet i alle størrelser og alle tænkelige steder, såsom buskadser, skraldespande, haver og ja desværre også i
papkasser eller transportkasser rundt omkring.
Nogle af disse killinger er heldige at have deres kattemor og
andre desværre ikke.
Når folk finder en eller flere killinger og ringer til os, aftaler vi
de kan komme ind med dem til en af vores 4 afdelinger. Det er
aldrig til at vide hvilken tilstand vi får dem ind i. Nogle er sunde
og raske og andre er meget medtagede alt efter hvor længe de
har ligget før de er blevet fundet.
Efter et sundhedstjek fra dyrlægen er det tid til at finde en plejefamilie. Hvert år står en masse familier klar til frivilligt at åbne
deres hjem for kattefamilierne indtil killingerne er 12 uger gamle
og klar til at finde deres blivende hjem.

at når vi får et kuld moderløse killinger ind, at plejefamilien har
en voksen kat i hjemmet i forvejen som killingerne kan lære af.
Nogle plejefamilier tager sig af små kuld, andre de større, nogen
er rigtig gode til meget syge og forkomne katte og nye plejefamilier får som udgangspunkt sunde killinger, selvom de selvfølgelig godt kan blive syge under opholdet og så fremdeles.
Vores frivillige plejefamilier er uundværlige og gør et kæmpe
stykke arbejde for at hjælpe killingerne, både i sygdomsperiode
men i særdeleshed mht. socialiseringen og prægningen af dem.
Killingerne skal helst vænne sig til en dagligdag som den de vil få,
når de får deres blivende hjem, dvs. de skal vænne sig til støvsugere, at blive rørt ved forskellige steder og gerne vænne sig til
børn, gæster og andre dyr. Generelt lære at verden skal udforskes og den ikke er farlig. Det er tidskrævende og udfordrende,
særligt hvis man har med vildtlevende killinger at gøre der skal
tæmmes og også lære at mennesker ikke er farlige. Omvendt
er det enormt givende at se de små vokse op og blive store,
selvstændige killinger.

Vi har en bred vifte af plejefamilier og det er vigtigt at matche
kattefamilie og plejefamilie så godt som muligt. Det er fx vigtigt
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HVIS DU KUNNE TÆNKE
DIG AT BLIVE PLEJEFAMILIE
Selvom vi har mange plejefamilier tilknyttet, kan vi altid bruge flere.
Der er dog en del overvejelser man skal gøre sig inden.
HAR MAN DEN NØDVENDIGE TID?
Man skal hverken være hjemmegående eller pensionist for
at kunne pleje. Størstedelen af vores familier passer job og
fritidsaktiviteter ved siden af som vanligt. Men det tager tid når
man er hjemme og aftnerne hvor man måske smækker benene
op i sofaen, går i stedet med rengøring efter killinger, veje dem,
socialisere dem osv. Det er også vigtigt at have sig i tankerne at
killingerne kan blive syge og kan have behov for at blive tilset af
vores dyrlæge en del gange under opholdet. Højsæsonen for
killinger topper typisk i sommerferien så det er også vigtigt at
man har gjort sig klar på om man skal ud og rejse.
HAR MAN DEN NØDVENDIGE PLADS?
Man behøver ikke bo i et palæ, selv små lejligheder dur. Det
vigtigste er dog at man har et rum, man kan lave til et ”killingeværelse”. Dette rum skal bruges når man ikke er hjemme og
om natten, hvor der ikke kan holdes opsyn med dem. Mange
plejefamilier benytter badeværelset, da det er nemt at rengøre,
samt der typisk ikke er synlige ledninger eller ting der kan falde
ned, som killingerne kan komme til skade på.
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KAN MAN HAVE DYR I FORVEJEN?
Ja, jo flere dyr killingerne kan præges på desto bedre, i særdeleshed dem der ingen kattemor har. Men kig på dit eget dyrs sind,
ville den/de kunne håndtere en håndfuld hoppende og aktive
killinger?
HAR MAN SINDET TIL DET?
At have med levende dyr at gøre er altid følelsesmæssigt
betonet, særligt når man huser dem i eget hjem. Det er svært
når killingerne bliver syge og man desværre kan ende ud med
en aflivning og det er rigtig svært når de skal tilbageleveres på
internatet. Man knytter sig meget mere end man tror.
DET SOCIALE
Selvom plejefamilierne ikke har det samme sociale netværk på
kattehjemmet som de frivillige, der kommer og hjælper fysisk
i huset med rengøring og ekspedition, bestræber vi os på at
holde et plejefamiliearrangement ca. en gang om året på vores
afdeling i Glostrup. Dels for lige at følge op på forskellige procedurer der kan ændres undervejs, men også for at plejefamilierne
kan mødes og dele erfaringer og også give feedback til kattehjemmet. Sidst blev dette holdt den 6 marts og der var stort
fremmøde og der blev snakket på kryds og tværs.
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DYRLÆGEN SKRIVER

SMITSOMME SYGDOMME
NÅR DIN KAT PASSES I PENSION

Når din kat skal passes i pension og møder andre katte udsættes den for et større smittepres end
når den lever hjemme hos dig i trygge rammer og derudover vil ændringen af kattens hverdag og
de faste rammer stresse din kat og dens immunforsvar i større eller mindre grad. Denne artikel
handler om de hyppigste sygdomme din kat kan være uheldig at få under et pensionsophold eller
kort tid efter, selvom de fleste katte klarer sommerferie-pasningen uden problemer.
Af Kirsten Brolin Thomsen, Dyrlæge - Husum Dyreklinik

STRESS OG
MANGLENDE APPETIT
Det hyppigste problem. Ikke alle katte egner sig til et
pensionsophold, selvom de fleste tolerer det fint. Katte er
kontrolfreaks og bliver ved en pasning udenfor hjemmet
taget helt ud af de trygge rammer og faste rutiner og skal
tilmed tolerere nye mennesker, mange andre katte, ændring
af diæt, ændring af sovepladser, ændring af støjniveau og
nye dufte for at give nogle eksempler. Stress er en prædisponerende faktor for udvikling af mange andre sygdomme
(katteinfluenza, blærebetændelse, diarre etc.) og et af de
første symptomer udover kropssproget er ofte en nedsat
appetit.
BEHANDLING
Det eneste der nogle gange hjælper er, at katten kommer
hjem igen, så hav optimalt et pasningsalternativ i baghånden kattepensionen kan ringe til. Dog prøver personalet
i kattepensionen at stimulere appetitten med forskellige
slags vådfoder og i værste tilfælde kan tvangsfodring blive
nødvendigt. De prøver desuden oftest også at flytte katten
til et roligere sted med færre katte.
FOREBYGGELSE
der findes forskellige let beroligende kosttilskud og
ligeledes feromoner med en beroligende effekt som kan
mindske din kats stressniveau- oftest med bedst effekt
hvis de gives inden opholdet og under. Tag en snak med
din dyrlæge om mulighederne et par uger før den skal på
pension.
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LOPPER
Kun 1-2% af katte, der får lopper, smittes ved direkte
kontakt til andre dyr med lopper og det kan ske ved at
f.eks. flere katte ligger tæt og sover sammen. Ofte smitter
lopperne dog fra nærmiljøet og især fra sovepladser. Dette
skyldes at hunnerne lægger 20-30 æg om dagen og disse
æg sidder i kattens pels, hvor de drysser af, steder hvor den
sover. Derfor kan det ikke undgås at risikoen for lopper er
at finde i en kattepension med flere katte på et sted. Hvis
din kat har lopper ved indlevering vil det ofte hurtigt opdages og behandlingen vil blive sat i gang, så den ikke smitter
andre katte.
SYMPTOMER
Kløe (intens kløe hvis din kat har loppeallergi), pelstab, små
sår og rødme i huden (især ved haleroden).
BEHANDLING
Loppebehandling 1 x månedligt (i 3 måneder minimum)
samt støvsugning af steder, hvor katten befinder sig. Kun
5% af loppepopulationen bor på katten- resten bor i dit
hjem (sofaer, senge og gulvtæpper). Støvsugning og hurtig
behandling af katten er derfor det vigtigste, hvis din kat har
fået lopper med hjem.
FOREBYGGELSE
En forebyggende behandling er en god ide inden et
pensionsophold så din kat ikke får små gæster med hjem.
Kæm din kat grundigt efter et pensionsophold og igangsæt behandling hurtigt, hvis du finder levende lopper eller
loppeafføring i pelsen.
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KATTEINFLUENZA
En samlet betegnelse for luftvejsinfektion forårsaget af virus.
Calicivirus og Felin Herpesvirus er årsagen til 90 % af tilfælde
med katteinfluenza. Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila
felis, Mycoplasme m.fl. står for de resterende 10 %. Ofte stilles
diagnosen ud fra symptomerne, da det kan være svært at
skelne de forskellige vira. Katteinfluenza smitter ikke til mennesker, men calicivirus og herpesvirus er begge meget smitsomme og spredes ved tæt kontakt via dråber enten fra syge
katte eller katte, der bærer virussen uden at udvise symptomer. Smitten kan også foregå via genstande og mennesker,
der har været i kontakt med syge dyr. Unge katte, stressede
katte eller katte med et dårligt immunforsvar er mest udsatte
for smitte. Smittepresset er ofte størst steder, hvor flere katte
befinder sig tæt som i en kattepension. Smittede katte forbliver ofte bærere af infektionen efter de er blevet klinisk raske.
Dette bærerstadie kan vare alt fra et par uger til år.
SYMPTOMER
Feber, nedstemthed, flåd fra øjne og næse (der enten er klart
eller gulligt), nysen/hoste, savlen, inappetens og dehydrering.
Calicivirus kan også forårsage sår i mundhulen (se billedet),
på næsen og give haltheder ofte på flere ben på skift. Der
er desuden en sammenhæng imellem calicivirus og kronisk
mundhulebetændelse. Herpesvirus kan udover luftvejssymptomerne også give sår på hornhinden i øjet. Katteinfluenza
kan udvikle sig til lungebetændelse og i mere alvorlige tilfælde
akutte blødninger og død. Sidstnævnte er heldigvis meget
sjældent og oftest ses kun milde forkølelsessymptomer, men
grad og varighed af symptomerne kan variere og afhænger
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af kattens immunforsvar, samt hvilken type virus og variant af
virus, der er årsagen til sygdom. Symptomerne starter 2-10
dage efter katten er blevet smittet og varer typisk ved i 7-14
dage. Katteinfluenza kan dog hos enkelte katte give kroniske
forløb.
BEHANDLING
Der findes ingen egentlig behandling af katteinfluenza, kun
støttende behandling af kattens helbred. Kattens immunforsvar skal selv bekæmpe virussen. Da katteinfluenza kan ”gøre
plads” til bakterier, som kan forværre sygdommen, kan det i
nogle tilfælde være nødvendigt at give antibiotika. I tilfælde af
sår i mundhulen kan der gives smertestillende medicin. Derudover er hvile, samt væske og god næring vigtigt (indlæggelse
og tvangsfodring kan blive nødvendigt). Indtørret flåd bør
fjernes fra næsen og øjnene dagligt. Bliver katten syg igen er
der ofte tale om gensmitte, men hos en minoritet kan virussen gemme sig i nervesystemet og blusse op når katten f.eks.
udsættes for noget stressende, som et ophold i kattepension
kan være.
FOREBYGGELSE
Den bedste måde at forebygge er ved at undgå kontakt
med smittede katte, samt styrke kattens immunforsvar mod
virussen ved at vaccinere katten. I kattepensioner er der ofte
mulighed for at isolere syge katte, men vaccination påkræves
også årligt af katte, der skal passes i kattepension. Vaccination
mildner sygdomsforløbet, men forhindrer ikke infektionen.
Vaccinationen dækker imod herpes- og calicivirus.
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BLÆREBETÆNDELSE
Er ikke smitsomt, men kan ses efter et pensionsophold
fordi stress er en prædisponerende faktor for dette, derfor
beskrives det kort. Udviser din kat tegn på blærebetændelse anbefales det, at du hurtigst muligt kontakter en dyrlæge,
der kan undersøge din kat og en urinprøve fra den.
SYMPTOMER
Urenlighed, mange besøg på kattebakken med mange, men
små urinportioner i kattegruset. Nogle gange ses der blod i
urinen. Din kat kan ved blærebetændelse finde på at sidde
og klemme længe på kattebakken- nogle katte vokalisere
imens, fordi det svier når de urinerer.

DIARRE
Skyldes oftest stress samt en ændring af kattens kost når
den kommer i pension.
SYMPTOMER
Blød til vandig afføring, der ofte er ildelugtende. Katten har
afføring hyppigere end den plejer og kan have problemer
med at komme ud til bakken hver gang. Nogle gange ses
der lidt blod eller slim i afføringen, der typisk kommer fra
den sidste del af tarmen eller anus. I slemme tilfælde bliver
kattens almene tilstand påvirket og den bliver dehydreret.
BEHANDLING
Væske er meget vigtigt: rigelige mængder af friske vandskåle
samt vådfoder er en god idé. De fleste katte med dårlig
mave efter et pensionsophold får en bedre og mere fast
afføring med skånekost (gerne vådfoder) og præbiotika
(gode bakterier), men vedvarer diarréen i mere end nogle
dage uden bedring på skånekost eller bliver katten nedstemt bør en dyrlæge kontaktes.
DIAGNOSTIK
Medbring gerne 3 afføringsprøver (1 fra hver dag i 3 dage),
der holdes køligt derhjemme i plastikposer, hvis din kat skal
til undersøgelse hos dyrlægen for diarré. Disse afføringsprøver kan blive undersøgt for parasitter (giardia, coccidier,
spoleorm, bændelorm) for at udelukke dette først, men
ofte findes årsagen ikke til diarréen. Din dyrlæge kan også
indsende afføringsprøverne til forskellige laboratorier, hvis
de ønsker yderligere tests. Finder man en præcis årsag
igangsættes behandling imod dette i kombination med
skånekost og præbiotika.
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BEHANDLING
Afhænger af årsagen, dog er smertestillende altid nødvendigt. Nogle gange vil specialdiæter være indiceret. Sjældent
ses der bakterier i urinen, men mistænkes dette kan din
dyrlæge finde på at dyrke en urinprøve og opstarte antibiotika. I slemme tilfælde er indlæggelse, røntgen af blæren,
kateterisering (især på hankatte) og væskebehandling
nødvendigt.

BIDSÅR OG SMÅ RIFTER
Er sjældne, men kan ses efter et pensionsophold, hvor
kattene har fællesrum. Katte i pension er på udebane og
tolerer derfor hinanden bedre end de tolerer katte på
deres eget territorium derhjemme. De indstiller ofte en
fin fredsaftale og undgår hinanden for at undgå skader, dog
kan uheldet være ude selvom personalet på kattepensioner
ofte er gode til at identificere ballademagerne.
SYMPTOMER
Små rifter, ofte i halsregionen eller henover ryggen. Bliver de
bidt ses ømme sår med hævelser (nogle gange halter de)
og i værste tilfælde bylddannelse. Finder du et bidsår på din
kat efter et pensionsophold er det en god ide lige at få det
tjekket af en dyrlæge inden det udvikler sig til en stor byld.
BEHANDLING
Små rifter kan renses med 0,2% khlorhexidin (kan købes på
apoteket) 1 x dagligt hvis de er røde og let betændte, større rifter og bidsår bør tilses af en dyrlæge, da smertestillende og i visse tilfælde antibiotika er nødvendigt. Udvikler
bidsåret sig til en byld eller er riften meget dyb kræver det
nogle gange en operation for at hele optimalt.
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EN HILSEN

FRA MIT NYE HJEM

r
å
5
,
1
Luna:
LUNA ER ET LYS FOR OS ALLE I FAMILIEN
Sidste år i oktober hentede vi lille Genert på ca. 13 uger i
Odenses afdeling (vi er far, mor og dreng på 14 år). Hun var
fra et kuld af killinger indleveret og uden særlig forudgående
kontakt med mennesker. Vi ville egentlig have en voksen kat og
helst en hankat – vi kom hjem med en killing af hunkøn. Hendes
personlighed og mulige skæbne som fremtidig gårdkat overbeviste os. På en måde valgte hun os – ikke omvendt.
Vi gav hende navnet Luna – vi var slet ikke forberedte på en
dame, så det tog flere dage at beslutte navnet. Hun blev vores
lys i mørket efter at vi mistede to elskede katte ret hurtigt efter
hinanden og efterlod et voldsomt tomrum i familien.

måtte vi tilbage til Odense fra Vestfyn hele 4 gange – for Luna
hostede og viste sig at have lungebetændelse og døjede med
parasitter, som krævede ekstra behandling.
Vi var bekymrede – hvad var vi gået ind til? Risikerede vi hurtigt
at miste hende, hvis hun nu havde hjerteorm eller andet, der
ikke kunne behandles? Ligesom Rom ikke blev bygget på en dag,
udviklede Luna sig heller ikke på få dage. Jeg mente, jeg vidste
nok om katte til at det var forsvarligt at tage en så stor udfordring til sig – lidet anede jeg, at vi kom til at lære lige så meget
om Luna og katte, som hun har lært af os.

Luna var mere end genert – hun hvæste og viste absolut ingen
interesse for at sidde hos os eller være social og vi kunne bare
glemme alt om at kæle med hende, ud over at nusse hende lidt
mens hun sad i sin transportkasse – sådan gik den første uge
hjemme. Vi sad på skift og lod hende snuse til vores hænder
og fik allernådigst lov til at ae hende roligt og hvile hånden tæt
på hende i alle vore vågne timer for at vænne hende til vores
tilstedeværelse.

Vi ventede 5 uger med at lukke hende ud i vores katteparadis
– vores store have med alt, et kattehjerte begærer af leg og jagt.
Anden gang blev hun væk for os – som i HELT væk. Hun vidste
ikke, at hun hed Luna selvom vi troede det.
Vi ledte, spurgte i nabolaget, kaldte, kørte rundt med sedler,
satte opslag op osv. Men væk var hun. Sorgen var stor – hun var
netop ved at vise tillid og var begyndt at vise tegn på at blive en
skøn kat for os. Vi var sidst i november, det var ved at blive koldt
og var hun kommet til skade, led hun nød, ville hun overleve at
være ude eller forbarmede nogen sig over hende?

Om natten kunne hun udforske stue og køkken frit og lære stedet at kende i fred og ro alene og falde til. De første par uger

Julemåneden var trist for os for ingen reagerede på vore henvendelser – Luna var og blev væk. Da hun var meget sky, kunne
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ingen måske komme tæt nok på til at se hendes ”nummerplade” og endnu mindre indfange hende. Uvisheden var frygtelig
men vi havde gjort alt, vi kunne for at finde hende.
Sidst i januar ringede en veninde til mig – hun mente, at Luna
var en af de katte, hendes mand fodrede i haven – godt en kilometer fra vores hjem. Jeg tog straks derom for at se de katte,
der kom for at få leverpostej. Der var gået 1,5 måned og jeg
genkendte ikke Luna med det samme – men heldigvis har hun
en karakteristisk tynd, hvid stribe på den ellers grå næse og på
lidt tættere hold og med lokkemad kunne jeg se, at jo, det var
vores Luna!

og skal heller ikke have det…. Listen var ret lang over de ting,
hun skal lære.
De første par uger gik med at forkæle hende og bekræfte hende i, at hun hører til i vores familie og IKKE skal leve af leverpostej og selvfangede mus eller bo ude. Det gik nemt – efter en
uges tid med hendes foretrukne luksusfoder, værdigede hun ikke
leverpostej et blik mere – ”det er altså kun hjemløsemad, mor!”.
Og det kan vi kun være enige i.

Hjem med Luna og med bankende hjerte lukkede vi hende ud
i stuen. Indenfor en time havde hun indtaget sit hjem og krævet
sin madskål og kattebakke sat, hvor det plejede at stå! Og lagt
sig midt på gulvet og taget solbad – hun genkendte tydeligvis
stedet og dermed os og vi kunne frit gå hen og nusse hende.
Det var som at se to forskellige katte – på blot 1 time!

Efter 3-4 uger og mange timers aktivering for at holde hende
fra at blive vanvittig inde, lukkede vi hende ud med hjertet siddende i halsen. Vi havde spurgt Inges Kattehjem til råds – hvordan gør vi det bedst muligt efter den første fiasko? Svaret var:
Brugt kattegrus rundt på matriklens grænser, så kan hun finde
hjem igen. Og hvad skete der? Hun blev væk IGEN!
Men denne gang kom hun frem, da vi gik rundt og kaldte – hun
havde gemt sig under haveskuret – sikkert ligesom første gang.
Forskellen var, at nu kunne vi bekræfte hende i, at det var ok –
og gå rundt i haven og snakke med hende og få hende til at gå
med i stedet for at sidde og gemme sig. Og få hende ind med
mad, så hun blev vænnet til at gå i haven alene og med os. Jeg
forstod, hvad der var sket – hun var kun kommet frem, når vi
ikke så det og maden, vi satte ud, kunne lige så godt være blevet
spist af nabolagets katte. For os var hun væk, så vi holdt op med
at sætte mad ud – og så må en klog kat finde den selv!

Stor var glæden og lettelsen – og endnu større blev det fortsatte arbejde med at uddanne Luna, for nu var hun ca 6 mdr
gammel og vi var bagud ift alle de ting, hun skal kunne for at
blive lykkelig hos os: Hun skal kunne køre i bil og kunne flyttes
frem og tilbage mellem vores hjem og sommerhus, hun skal
kunne meddele os at hun vil ud og ind, for vi har ikke kattelem

Langsomt men sikkert har hun siden lært en masse (hun lærer
kun nyttige ting – ikke cirkus-tricks): At ringe på en lille klokke,
når hun vil ud (2-3 gange klikkertræning var alt, der skulle til),
gå tur med os i haven – patruljering af området men ingen
færdsel på den farlige vej, komme med gaver i form at mus,
rotter osv., som hun finder i gaveboden (= havens vilde bed og

Jeg var overbevist om, at vi enten måtte starte forfra eller opgive hende og returnere hende til et internat – for hun viste ingen tegn på genkendelse hverken ved min stemme eller duften
af mig, da hun blev lokket tæt nok på med mad. Hun var sulten
og derfor villig til at komme meget tæt på og først, da jeg pegede på en godbid og sagde ”Dér!”, var det som om noget gik op
for hende og hun gik ind i transportkassen efter mere mad.

24

INGES KATTEHJEM / Juni 2018

naboens hestefold), lægge sig i sin kurv, når hun vil nusses og
tages op (hun vil ikke ligge direkte i skødet hos os endnu efter
sin hjemkomst) eller med op på 1. sal og sove (vi kan gå rundt
med hende i kurven uden problemer), lægge sig i transportkassen, når hun absolut ikke gider nusses, spise af sin hjemmelavede
slikautomat (= papruller med tørfoder i, som hun selv skal
fiske ud), komme og få vådfoder morgen og aften (= når der
kaldes på en bestemt måde og ikke hver gang, køleskabet går),
tålmodigt acceptere vores kærtegn og at vi tager hende op
og vil nusse, komme ind til natten, når vi giver signal med lyset
på terrassen eller kald, lægge sig i fodenden hvis hun trænger
til selskab om natten, køre i bil uden at være bange, færdes i
sommerhus og tilhørende have og finde hjem igen og acceptere
transport mellem de to huse, tigge om godbidder med poten,
når hun er lokket op i skødet hos os – noget, hun har nægtet
men bestikkelse ser ud til at virke – det er lykkedes at få hende
til at lægge sig et par gange og bare hygge sig. Og så videre.

Luna er super intelligent – hvilket er heldigt, for ellers havde
hun nok ikke overlevet som killing sidste vinter. Det er svært at
sige, hvem der har lært mest – Luna eller os. Jeg har mange års
erfaring med egne katte men Luna er noget helt specielt – på
alle måder, så jeg er blevet udfordret til det yderste. Jeg kan
ikke anbefale andre at adoptere den mest nuttede men mindst
oplagte kandidat på et internat – det har krævet mere, end de
fleste kan og vil yde.
Belønningen og tilfredsstillelsen kan til gengæld ikke sammenlignes med noget – hun burde måske have heddet Solstråle. Man
kan ikke gøre lykke op i penge, siges det – men de ca. 1500,-,
Luna koster os årligt alt inklusive er en meget lille pris for den
store glæde, hun giver os.
Hun er langtfra den kat, vi ledte efter som afløser
til de forrige – til gengæld er hun lige den kat,
vi havde brug for!

Fra at være en yderst sky kat uden kontakt med mennesker
er hun blevet en smuk, sund, afbalanceret, tilpasset og tillidsfuld
kat, der er begyndt selv at opsøge kontakt med os og påskønne
vores selskab. Hun blev vores lys i mørket – selvom vi skulle en
del igennem men det var det hele værd.
Som belønning lever hun et luksusliv for en kat – hun har endda
fået en kæreste i naboens store racekat og det er en fornøjelse
at se, hvordan hun farer ud og kysser ham, når han venter på
hende før de forsvinder på sjov i baghaven.
Sætter vi kurven på gulvet, hopper hun i den, klar til transport
ovenpå, hvis hun vil have selskab om natten. Det er et signal,
ikke en nødvendighed, for hun forcerer i lyntempo trappen til
førstesalen men så skal dørene stå åbne for hende og ikke være
lukkede.
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NYT FRA

INGES KATTEHJEM
Glostrup

NYT FRA GLOSTRUP
Starten af året har som vanlig været rolig, Vi har haft en masse
dejlige ældre katte gennem vores afdeling, da det er på denne
tid af året hvor vi har gode muligheder for at hjælpe dem, da
der ingen killinger er.

Lily da hun kom ind til os
på kattehjemmet (øverst)

Vi er i gang med at afslutte en masse projekter, heriblandt er
Dansk katteregister nu gjort helt elektronisk, så dyrlæger og
private, gratis og nemt kan registrere katte online. Vi er også i
fuld gang med at få flyttet hele vores hjemmeside over på et nyt
domæne, så vi har mere plads.

Lily to uger efter hendes
abort - hævelserne er
heldigvis faldet (nederst)

SAVANNAH KATTENE
I februar måned fik vi indleveret to katte til nyt hjem
grundet allergi i familien. Kattene Leonardo og Hermione
var af racen Savannah. Da de er meget svære at opdrive i
Danmark var de importeret fra England.
En Savannah kat er en hybridkat. Generation F1 er en parring mellem en alm. Huskat og en afrikansk Serval. Første
gang sådan en blev født var den 7 april 1986. Da amerikaneren Patrick Kelly hørte om denne, besluttede han sig for
at udvikle den som race og sammen med Joyce Groye fik
de udviklet standarten for denne race. I 2001 accepterede
den internationale katteorganisation TICA den som Advanced New Breed og i 2012 opnåede den Championship
Status, hvilket gjorde at den kunne deltage i konkurrencer.
I Danmark er det kun tilladt at holde Savannah katte fra
generation F2 og op. Leonardo og Hermione er F6.
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SOCIALSAG
En søndag i Maj kom en ung, lettere desperat dame ud i
vores afdeling i Glostrup.
Hun havde 5 voksne katte i sin lejlighed hvoraf den ene
lige havde født 5 killinger. Hun var blevet parret af sin bror
så derfor var kattene indavl.
En anden af kattene der kun var 7 mdr. var også drægtig
med hendes bror. Hun havde desværre udviklet sygdommen Feline mammae hyperplasi, der fik hendes brystkirtler
til at hæve voldsomt (se billede) og hun var desværre
så deform og medtaget af dette at hun var i risiko for at
hendes væv på maven ville dø. Derfor var der ingen anden
udvej end akut operere hende og ende drægtigheden og
neutralisere hende, i håb om at hun ville overleve. Katte kan
også få denne sygdom selvom de ikke er drægtige og i sådan et tilfælde ville man også med det samme neutralisere.
Lilly, som hun blev døbt, overlevede heldigvis og efter en
kort ”indlæggelse” her på kattehjemmet er hun nu
kommet ud i en ny, kærlig familie!
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Glostrup
KAT BORTADOPTERET PÅ 12-15 ÅR
Den 9. januar fik vi lille sorte og meget kælne Sulle ind på
afdelingen. Hun var tynd og ærligt talt lidt skravlet. Da hun var
en skilsmisse kat var der lidt modstridende oplysninger fra parterne om hvor gammel katten egentlig var. Den ene sagde 12
år, den anden 15 år. Der var ingen tvivl om at det ville blive et
projekt at få bortadopteret en så skravlet og gammel kat. Ikke
desto mindre kom en ung kvinde 2 dage efter og forelskede sig
fuldstændigt i hende.

FILMPROJEKT
I januar indgik Inges Kattehjem samarbejde med Doxafilm om
at lave en række filmsekvenser til vores hjemmeside, de sociale
medier samt til oplæg forskellige steder. Filmsekvenserne skulle
give 3 individuelle småfilm. Den ene skulle være én udelukkende
om vores afdeling i Glostrup, Den anden skulle omhandle vores
lokalafdelinger og den tredje skulle sætte fokus på de vildtlevende og hjemløse katte i Danmark. Filmene forventes færdiggjort i
efteråret 2018.

JASMIN KOM TIL SAMSØ
Lille sort/Hvide Jasmin kom til os en april dag, da hendes ejer
desværre var gået bort.
Hun sad ikke lang tid, før en kvinde kom og faldt pladask for
hende. Jasmin skulle over og bo hos kvindens mor på Samsø.
Så nu nyder Jasmin livet som Ø-kat.

FLYTTEPANIK I ODENSE
På det lille hyggelige kattehjem i Odense plejer vi at sætte
os ned og puste ud efter killingesæsonen, når vi når februar.
Så er vi ved at have fået alle de små og store sendt ud til
søde familier, neutraliseret og mærket efterårskillingerne
og ventelisten er endelig overskuelig igen. Vi får tid til at
klare lidt ekstra oprydning på lageret, gjort rent bagerst i
skabene og mange andre småting inden det går løs igen. Vi
nyder freden, selvom vi jo godt ved, at det blot er stilhed
før stormen….men i år døde ”plejer”.
Odense kommune har opsagt vores lejemål, så efter mere
end 25 år på Sdr. Boulevard fik vi travlt med at finde et
nyt sted at slå os ned. Det viste sig at være noget af en
udfordring! Der er jo en del krav, der skal opfyldes, for at
et internat kan fungere. Først og fremmest skal der være
plads nok til kattene og dyrlægen, og ikke mindst mulighed
for tilladelse til at fylde et hus med firbenede. Parkering,
økonomi og andet kedeligt, skulle der selvfølgelig også
gøres overvejelser omkring.
Efter lang tids søgen, grublen og en begyndende panik var
vi heldige. Nogle fantastiske mennesker donerede et større
beløb, og vi fik råd til at købe en dejlig bygning på Landbrugsvej.
Nu er vi i fuld gang med at få lagt fliser på alle gulve, bygge
skillevægge og gøre klar til flytning. Vores dejlige katte får
mere plads både ude og inde. Vores dygtige dyrlæge får en
mere lys, lækker og noget større klinik end nu. Vores søde
kunder får et dejligt område at opholde sig på, mens I venter på at komme ind til dyrlægen eller adoptionskattene.
Og vores personale og frivillige får bedre arbejdsmiljø.
Vi glæder os helt enormt til i løbet af foråret, at kunne
byde jer velkommen på Landbrugsvej 18 til Det store
hyggelige kattehjem i Odense.
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SUCCES I HILLERØD
Henover efteråret og vintermånederne har vi haft stor succes
med formidling af katte fra kattehjemmet i Hillerød. Rigtig mange katte har fået nye hjem og mange har meldt tilbage at det
går rigtig godt med det nye familiemedlem.
Jo flere katte, jo større behov er der selvfølgelig også for hjælp.
Også her har vi haft - og har - stor glæde af rigtig mange
frivillige hjælpere. Ikke alene det praktiske bliver ordnet, men i
høj grad også den del af opgaven som handler om at nusse og
kæle kattene, og det lykkes som regel også at gøre de stressede
og nervøse katte klar til videreformidling, hvis katten ellers er
tam i forvejen, men trykket af at blive flyttet til et fremmed sted.
Vores frivillige hjælpere i Hillerød er både unge og ældre men
ens for gruppen er, at de virkelig elsker katte og gør et kæmpe
stykke arbejde, er rigtig gode til at hjælpe i tilfælde af akut fravær
og ja de brænder simpelthen for kattens ”sag”! Der kan ikke
sige stort nok tak til dem.
Kattehjemmet har også den glæde, at vores tilknyttede dyrlæge
Linda Hjorth, nu har lejet sig ind på kattehjemmet, hvor hun
også har sin private dyrlægepraksis. Derfor ser vi mere til Linda
og bliver en kat akut syg, har vi nu mulighed for at få Lindas
hjælp, også udenfor kattehjemmets normale dyrlæge-dag om
onsdagen, det giver en ekstra tryghed og det er vi også rigtig
glade for.
Nogle gange går videreformidlingen af kattene så hurtigt, at man
måske kommer til at opleve, at der en en kat på vores hjemmeside som vi lige har videreformidlet eller vi har et par katte som
endnu ikke er kommet på hjemmesiden. Men husk at man altid
er velkommen til at ringe og forespørge på en bestemt kat, eller
kigge forbi i vores åbningstid.
HISTORIEN OM MOLLY-OLLY-MOLLY
På kattehjemmet I Hillerød oplever vi også lidt at hvert. En dag
ringede en herre ind og fortalte at hans søn havde en kat som
han ikke kunne tage vare på mere. Katten hed Molly og var en
udekat som trods sin selvstændighed savnede et nyt hjem.
Ind kom Molly, en meget meget selvstændig dame. Ingen skulle
nærme sig det gjaldt både mennesker og andre katte. Kort tid
efter ankomst konstaterede dyrlægen imidlertid at Molly var en
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dreng og vi kastrerede ham. I buret sad han nu og hed Molly,
trods kastration, syntes jeg alligevel at det var forkert at denne
store smukke hankat hed Molly. Jeg omdøbte ham til Olly.
Olly tog ejerskab af kattehjemmet i dagligdagen og trods sit store bur, flyttede han op på vores ventilationsrør. Når vi talte katte
skulle vi hver gang huske Olly oppe på røret lige under loftet!
En dag ringede en dame og spurgte mig om vi havde fået indleveret en flot hunkat ved navn Molly. Hun var en af naboerne til
den der havde afleveret katten til nyt hjem. De havde været flere naboer i området som havde haft katten på kost og logi efter
kattens eget valg og på skift. Og nu havde de ikke set ”hende”
i lang tid og savnede ”hende” faktisk. De havde også hørt, at
katten var blevet indleveret på kattehjemmet i Hillerød.
Jeg fortalte damen, at jeg havde fået en dejlig smuk kat ind som
ganske vist hed Molly, men var en hankat. Hun spurgte meget
ind til kattens udseende og det lød jo fuldstændig som den Molly de savnede i nabolaget. Men Molly er en hankat. Det har det
aldrig været, påstod damen. Jamen sagde jeg, jeg har selv været
tilstede da vi kastrede ham!!! Det kan ikke passe!!! Jamen så må
du komme ned og se ham/hende…..
Og det gjorde damen så!
Jamen det er hende helt sikkert, nej det er en han osv. Olly var
nysgerrig men stadig ”løs i handsken” ”kæl mig og jeg vapper
dig en”, syntes han indimellem at tænke. Damen sad hos mig
et stykke tid og jeg kunne jo beskrive hvorfra i byen katten var
indleveret og hun kunne sagtens kende ham og hun blev mere
og mere blød om hjertet!
”JEG KØBER HAM”! Han skal hjem til os 2-3 naboer der savner
ham og være den ”frie fugl” igen!
Og det kom Olly så. Få dage efter hørte jeg så fra damen
at Molly havde det fantastisk og var lukket ud igen med det
samme og var helt bekendt med de gamle omgivelser som han
havde været væk fra i en måned. Stor succes!
Alt ved det gamle så Olly hedder nu igen Molly!
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Næstved
MISSEMOR OG KILLINGERNE
Dette kunne nemt være blevet til endnu en historie om en
tamkat der render rundt og formerer sig i een lang uendelighed,
med en masse vilde killinger til følge, men takket være Anne fra
Næstved, bliver det til en historie med en langt lykkeligere udgang.
Missemor valgte at føde i samme periode som vinteren satte
ind i Danmark - lige i starten af marts, med sne om dagen og
streng kulde og frost om natten. Og ikke alene valgte hun, set
med vores øjne et skidt tidspunkt på året, men det foregik også
under en palle hvor der var stablet en masse ting ovenpå, og
med næsten umulig tilgængelighed. Vi kunne ikke rigtigt hjælpe
Anne med andet end at give hende mod på at fodre missemor
og have lidt tålmodighed i forhold til at tro på at killingerne
på et tidspunkt forhåbentlig ville komme ud af sig selv, så hun
kunne indfange både dem og mormis.
Og imens måtte vi krydse fingre for at missemor ikke pludselig
ville flytte på sine killinger.
Alt godt kommer til dem som venter siges der, og det hele er
gået op i en højere enhed. For missemor og killinger sidder nu
trygt og lunt på kattehjemmet i Næstved. Om ca. 6 uger vil killingerne være gamle nok til at få deres eget hjem, og til den tid
skal deres mor også videre ud i verden, steriliseret og mærket
så hun ikke skal udsættes for den slags mere.
Og mens snakken er på killinger, kunne du/I i en periode tænke
jer at få huset fuldt af killinger, så mangler vi altid plejefamilier
der i en periode på alt mellem 2-3 uger til 9-12 uger har lysten
til at hjælpe os. Det er altid bedre i forhold til plads, socialisering
mm. at killinger og evt. en morkat er ude i rigtige hjem, indtil de
er gamle nok til de kan adopteres.
Du/I kan læse mere om at være plejefamilie
her i bladet på side 18 eller på
http://inges-kattehjem.dk/det-kan-du-goere/frivillig/
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KULTURNATTEN
Endelig, endelig, endelig blev der lidt ro på den front hvorfra vi
i Næstved skulle bruge noget hjælp. Nemlig til udformning af
en ramme til de fine tegninger/malerier som blev fabrikeret på
Kulturnatten 2015 (ja bedre sent end aldrig) For dem der ikke
nåede forbi på dagen, kan jeg fortælle at der bl.a var mulighed
for vores besøgende, at komme ind og male på lærreder. Det
kom der et ret fint resultat ud af og det hænger nu omsider og
pryder kattehjemmet og minder os om en hyggelig aften.
*Katte-loppen* som er Inges Kattehjems genbrugsshop er også
blevet en succes. Der går næsten ikke en ugedag uden at det
vælter ind med donationer i form af alt lige fra bøger, dvdfilm, til lamper, køkkengrej, tøj, tasker, sko og legetøj, og jeg kan
næsten ikke få armene ned over den store velvilje til at hjælpe
os med at hjælpe misserne. Har du et shoppe-gen for genbrug
og et hjerte for at hjælpe misserne, så tøv ikke med at kigge
forbi *Katte-loppen* og gør et sjovt, nyttigt eller billigt fund.
Åbningstiderne i butikken følger kattehjemmets, nemlig tirsdag
og torsdag mellem 15 og 18 og søndag mellem 11 og 14.
En del af de ting vi får ind til *Katte-loppen* bliver sat til salg
på Facebook. Så har du/I ikke lige mulighed for at komme forbi
i afdelingen i Næstved, så er der den mulighed at melde sig ind
i gruppen *Auktioner til fordel for Inges kattehjem* på FB. Her
købes og sælges lystigt, og måske du selv har noget liggende du
har lyst til at sælge til fordel for misserne. Alle er velkomne, og
alle bidrag tæller.
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Hammele

LIVETS GANG I
SØNDERJYLLANDS
DYREVÆRNSFORENING AF 1995

v

Nogle af de mange dejlige katte
der er blevet formidlet gennem
Sønderjyllands dyreværnsforening.

NY REKORD - VI HAR SOLGT
49 KATTE PÅ GODT 3 MÅNEDER!
Vi kan næsten ikke få armene ned! Det er helt fantastisk - 49
solgte katte på godt 3 måneder. Og vi bor altså i den del af
Danmark med færrest antal indbyggere pr. m2!

Vores Facebook side er ved at flyde over af hilsner og billeder
af tidligere internatskatte. Det er rigtigt dejligt for os at vi kan
følge ”vores” katte i deres nye hjem.
Vi har et rigtigt godt ry og katte købere kører rigtigt langt for at
købe kat hos os.

Vi er så glade og stolte! Og vi får så mange roser.
HER ER LIDT FRA DE MAILS
VI HAR MODTAGET:
• Vi er bare så glade for Daisy – hun er en rigtig nysgerrig og
kælen kat.
• Toulouse er en rigtig kælepotte og hun spinder bare hun
bliver talt til. Vi er så glade for hende og hun er en dejlig kat.
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Som noget nyt kan du se vores katte på Inges Kattehjems hjemmeside. Vi har allerede solgt en kat til en lille familie der valgte at
tage turen fra Sjælland til vores internat.
Der er helt tomt i internatet og hver gang vi får en kat ind der er
formidlingsegnet er den revet væk... Men vi ved også at killingesæsonen venter lige om hjørnet...
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Angelika på besøg på kattehjemmet

Tina på besøg på kattehjemmet

MØD TO SANDE DYREVENNER OG ILDSJÆLE
– ANGELIKA OG TINA
Der er rigtig mange ildsjæle, der på hver deres måde, arbejder
for at hjælpe de alt for mange dyr i Danmark som lever under
kummerlige kår. Her skal I møde to af dem.

AUKTION TIL FORDEL FOR VORES FORENING
I april 2018 fik vi endnu en håndsrækning af de to ildsjæle. De
lavede nemlig en auktion til fordel for os. På auktionen kunne
du byde på de mest fantastiske ting: blandt andet hunde og
kattesenge du ellers kun drømmer om, duge, viskestykker, puder,
dørstoppere, sengetøj, hagesmække, tasker, rigtig flot brugskunst
i beton, træ og papir og et katte og hundehus.

Det hele begyndte med at jeg så de mest fantastiske muse-kattehuler på Facebook. Jeg fandt ud af at de blev syet af Angelika,
som sammen med Tina har Facebook siden A og T salg. Jeg
købte to ”mus” af Angelika og vi faldt i snak. Angelika og Tina
har begge gravhunde og har lært hinanden at kende i grav-hunderegi. Angelika syer de flotteste ting til vores 4 benede venner
og Tina laver rigtig flot brugskunst i beton, træ og papir.
Deres hjerte banker for dyr i nød. Derfor laver de auktioner til
fordel for forskellige foreninger og organisationer der hjælper
dyr. Og de donerer både deres tid og materialer. I skrivende
stund har de doneret 137.541,00 kr. til forskellige foreninger
– ja I læste rigtigt!
Jeg inviterede Angelika og Tina ud og se vores internat i
efteråret 2017. 2 timer efter deres besøg, havde de lavet en
konkurrence på Facebook, hvor man kunne vinde de skønneste
præmier, hvis man blev medlem af vores forening.
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Vi havde selv samlet rigtig meget stof og havde også fået
doneret 4 flyttekasser med rigtig fint stof af Eliza Ernstsen. Det
er den måde vi kan hjælpe Angelika og Tina på, sådan at de ikke
skal donere alle materialer selv.
Udover de flotte ting fra Tina og Angelika havde Wood Nordic
doneret to katte/hundehuse og privat personer havde doneret
de flotteste smykker og glaspynt.
HER ER ANGELIKA OG TINAS
SIDER PÅ FACEBOOK:
• A og T salg
• Auktioner og tilbud (det er her der af og til kører auktioner
til fordel for diverse foreninger)
• Wood Nordic . Her kan du blandt andet købe de mest
fantastiske udendørs katte- og hundehuse
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VIGTIGE ADRESSER
TELEFON

44 85 35 55
HOVEDAFDELING INGES KATTEHJEM
Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup
www.inges-kattehjem.dk / www.facebook.dk/ingeskattehjem
LOKALAFDELING INGES KATTEHJEM ODENSE
Landbrugsvej 18, 5260 Odense S
LOKALAFDELING INGES KATTEHJEM NÆSTVED
Kasernevej 1, 4700 Næstved
LOKALAFDELING KATTEHJEMMET I HILLERØD
Slangerupgade 39, 3400 Hillerød
FONDENS BESTYRELSE
Jørgen Skærbye Petersen, Preben Dybdahl Thomsen, Advokat Skjalm Von Bülow
SAMARBEJDSPARTNER
SØNDERJYLLANDS DYREVÆRNSFORENING AF 1995
Hammelev Bygade 15, 6500 Vojens, telefon 24 25 00 09

FACEBOOK
Husk at ”synes godt om”
Inges Kattehjems side på Facebook.
Så er du altid opdateret på vores
arbejde for Danmarks herreløse katte.

GRATIS

Telefon 44 85 35 55, www.dansk-katteregister.dk
NB! Registrering og ændring af øre-/chipmærkede katte
modtages kun skriftligt enten pr. post, fax eller på internettet.
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