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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
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KÆRE
KATTEVEN
De kolde tider er over os og for mange katte betyder denne årstid en kamp
for overlevelse. Katte er et ørkendyr, afhængig af varme og derfor slet ikke skabt
til det kolde klima i norden. Normalt oplever vi det største antal af killinger i
starten af sommeren, men i år har det forskubbet sig lidt. Vi har haft en sløv
start, men har til gengæld oplevet et stort boom her sidst på efteråret.
Heldigvis har vi en bred vifte af frivillige plejefamilier, der altid er klar til at åbne
deres hjem. Vi kan glæde os over at vi igen i år har fået over 3000 katte ind i
varmen og videre i nye og trygge hjem. Vi vil fortsat kæmpe for at ingen katte
skal fryse derude.

LÆS I DETTE NUMMER
4 Kattens verden
6 TEMA:
		 Katte på plejehjem
10 Det var kattens
12 En kat fører den næste med sig

At hjælpe alle kattene kræver store ressourcer rent økonomisk, både i form
af husleje, daglig drift samt dyrlæge. En tak til alle dem der har støttet vores
arbejde, enten i form af økonomiske bidrag, frivilligt arbejde, adoption af kat,
benyttelse af vores butik, webshop, pension, genbrugsbutik, samt vores klinikker.
Alt er med til at køre de fire afdelinger vi driver landet over.

20 En hilsen fra mit nye hjem
22 Vaccination af katte
24 Marianne Rasmussens Jubilæum

I dette nummer kan du læse om Ernest Hemingways hus i Key West i Florida,
som i dag er et museum og huser over 50 katte. Du kan også læse om Marianne Rasmussen som i år har fejret sit 30. år som dyrlæge på vores afdeling i
Glostrup.
Vi bringer også historien om de to katte vi i efteråret bortadopterede til et
plejehjem i Nivå og som har skabt utrolig meget glæde hos de 12 beboere. Vi
håber det vil få endnu flere plejehjem til at overveje muligheden for at få en kat.

26 Nyt fra Inges Kattehjem

Vi har som altid opdateringer fra vores afdelinger og samarbejdspartnere om
hvad der har rørt sig de sidste 3 måneder samt nyt fra kattens verden.
Som noget helt nyt har vi introduceret ”det var kattens” som er de lidt mere
finurligere ting omkring katte og så kan du også se alle de skønne ting fra vores
webshop.
God læselyst og rigtig glædelig jul

Det gi’r pote at give
en hjælpende hånd

BLADET FORVENTES
AT UDKOMME
Februar (on-line)
April/maj (post og on-line)
September (on-line)
November (post og on-line)

KATTEN

ERDEN
SV
DU KENDER DET MÅSKE FRA DIG SELV
Du har et stykke musik som du virkelig holder af, og du vil
egentlig gerne dele det med din kat. Men det er som om katten
overhovedet ikke ænser at der er musik i lokalet. Katten er
nærmest upåvirket af lyden.

David Teie fandt ud af, hvad menneskelig musik består af, og
kom frem til den ovenstående konklusion. På den måde kunne
han også tænke sig til, at hvis musikken istedet blev skabt med
henblik på kattes vokale udtryk og deres måde at kommunikere
på, så ville musikken måske pludselig være interessant for katte.

Det skyldes at musikken ikke taler kattens sprog. Musik sådan
som vi mennesker kender den, er faktisk opbygget af lyde, der
relaterer sig til menneskets vokale udtrykskraft, dvs. den menneskelige måde at kommunikere på. Derfor er vores ’menneskemusik’ ikke interessant for katte.

Han besluttede sig for at teste det, og skabte en musik baseret
på kattelyde. Dyrepsykologer kiggede på kattenes adfærd, mens
de lyttede til den nye musik, og der var tydelige tegn på, at
kattene fandt denne her musik interessant.

Det forklarer David Teie, lektor på Universitetet i Maryland,
USA. Han har på videnskabelig vis undersøgt, hvordan musik
egentlig påvirker de menneskelige følelser.
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Du kan finde musikken og afspille den for din kat, hvis du søger
på ”Music for Cats” på Youtube.
kilde: dr.dk

INGES KATTEHJEM / November 2017

Katte stimler sammen på havnen på Aoshima Island i det sydlige Japan.
Foto: Thomas Peter / Reuters

AOSHIMA ISLAND
Aoshima Island er en af Japans i alt 11, såkaldte, katteøer. Små
steder hvor der er betydeligt flere kattebeboere end mennesker. På Aoshima lever der mere end hundrede katte, der
spankulere rundt i den stille fiskerby. Kattene overstiger antallet
af mennesker, seks til en på øen. Øen er i den senere tid blevet
ovenud populær online og dette betyder at Aoshima har oplevet en voldsom stigning i turistbesøg, hvilket har overvældet den
lille håndfuld faste beboere.
Selvom disse ”katte-øer” bliver fremstillet som enhver katteelskers drøm, har det også en bagside. Mange af kattene er syge,
særligt luftvejsinfektioner er mange af kattene plaget af.
Japanske dyrevelfærdorganisationer gennemfører allerede indsatser for at sterilisere katte i byer over hele landet, hvilket giver
en løsning, der virker både til mennesker og katte. Gennem
disse programmer steriliseres og vaccineres kattene og vender
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tilbage til deres udendørs hjem, hvilket gør det muligt for de
enkelte katte at leve et sundere liv uden konstant befolkningsudvidelse. Mens nogle katteøer har deltaget, har flertallet ikke,
herunder Ainoshima.
Takket være den store mediebevågenhed ser det ud til, at
turismen på katte-øerne først lige er begyndt. Det er ikke
overraskende, at folk er interesserede - det er et spektakulært
syn at se alle disse katte, der har deres hjem langs kysten, putter
i klipperne, leger med fiskenet og solbader på havnen. Selvom
det i starten kom som et chok for øens beboere, tager de nu
allerede tiltag til at imødekomme den voksende offentlige interesse. Fra køb af en større færge til startplaner for den første
café på øen. Man må håbe at denne udvikling vil udvide sig til
dyrenes velfærd, som fortjener at få dyrlægehjælp og støtte.

kilde: http://www.pawculture.com
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Tema sider

TEMA

KATTE PÅ PLEJEHJEM
Luna og Bella er et 6 måneder gammelt søskendepar, der blev reddet fra aflivning og nu er
blevet plejehjemskatte på et plejecenter i Nivå. Her har de fået et katte-drømmehjem, hvor
godbidderne flyver om ørerne på dem og der altid er nogle hjemme til lidt leg eller nus.
Af Cecilie Helmuth
TO KATTE SØGES
I slutningen af august i år, blev vores afdeling i Glostrup kontaktet af Plejecenteret Mergeltoften i Nivå, der ønskede at få to
katte til deres center. Det skulle være to rolige skødekatte, men
de måtte også gerne have lidt spræl og være legesyge, så de
kunne underholde de ældre, på de to afdelinger hvor de skulle
bo. Vi tog straks opgaven til os og ikke længe efter fik vi indleveret et søskendepar på 6 måneder.
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Luna og Bella, som de hed, blev indleveret af en mand der havde reddet dem fra aflivning. Han havde ikke selv mulighed for
at have dem og valgte derfor at indlevere dem til os. Det fine
søskendepar er lys rødstribet og er to meget kælne og rolige
katte, med masser af personlighed, som dyrepasserne mente
ville være et perfekt match til plejecenteret.
Centeret blev kontaktet og et par dage efter dukkede afhentningsholdet op. 2 medarbejdere og 3 beboere kom fra Nivå i
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Tema sider
plejecenterets minibus og der blev hilst og nusset og glæden var
uden tvivl stor. Kattene blev puttet i deres nyindkøbte transportkasser, puttet ind i minibussen og blev kørt afsted mod
deres nye liv.
ET STORT PROJEKT
For plejehjemmets beboere havde kattene været et stort projekt i en længere periode. De havde holdt møder i afdelingerne,
hvor der var blevet diskuteret katte til den store guldmedalje.
Der var blevet besluttet hvordan kattene skulle bo, der var
blevet snakket om hvordan kattene skulle fodres og så havde
der selvfølgelig været stor diskussion om hvad de to katte skulle
hedde. Efter en afstemning blev det besluttet at kattene skulle
navngives Gucci og Misse Møghe. Udover møderne havde de
også været på shoppeture hvor alt hvad et katte-hjerte kan
begære, af kattehuler, kradsetræer og legetøj, blev indkøbt.

faldet til, selvom Gucci dog er lidt mere forsigtig end Misse
Møghe. Rundt omkring kunne vi se tydelige tegn på at kattene
var flyttet ind. På bordene stod små bøtter med katte-snacks,
som de ældre kunne give til kattene, der var legetøj og huler de
kunne gemme sig i. Men især lænestolene som stod på begge
afdelinger og som har overblik over hele opholdsstuen var kattene særligt glade for. Selvom kattene i løbet af dagen hører til
på hver deres afdeling, får de dog lov til at løbe frit imellem de
to afdelinger og om natten sover de sammen i en af beboernes
værelser.

PÅ BESØG
Da Gucci og Misse Møghe havde boet på plejecenteret i 3
ugers tid, sendte vi fra Kattehjemmet, 2 repræsentanter, Heidi
og Cecilie, til Nivå, for at se hvordan projektet var gået. Vi blev
ved indgangen til afdelingen hvor kattene bor, allerede mødt af
fine skilte der gjorde personale, beboere og pårørende opmærksomme på at kattene ikke måtte lukkes ud. Inde på afdelingen
blev vi mødt af en glad Misse Møghe der lå i hjørnet af opholdsstuen og tronede i en lænestol. Gucci, som er en lidt mere
tilbageholden kat, lå på en spistuestol og gemte sig under dugen.
Vi satte os sammen med 2 medarbejdere, Janni og Gytte, 3
beboere og centerlederen Tine Jørgensen. For alle havde oplevelsen med de to katte været helt fantastisk. Kattene var hurtigt
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Tema sider
SUNDHED OG ALLERGI
I sidste nummer af vores blad fortalte vi kort om historien om
de plejehjemskatte der blev fjernet af sundhedsmyndighederne, fra et plejehjem i Nykøbing Mors og vi spurgte selvfølgelig
centerlederen, hvilke forholdsregler de havde taget. Men da de
på deres afdelinger kun har 6 beboere, gælder der ikke helt de
samme regler som på plejehjem med større afdelinger og det
ville derfor ikke blive et problem i dette tilfælde.
Vi ønskede også at høre hvad de ville gøre i forhold til allergi
hos fremtidige beboere og personale. Tine gik meget op i at
pointere at på plejehjemmet var det beboerne der bestemte,
da det jo er deres hjem. Hvis fremtidige beboere (eller evt. personale) har allergi, så er det ikke muligt at de kan bo/arbejde på
de afdelinger der har pelsdyr. Der er heldigvis andre afdelinger
på centeret. Størstedelen af afdelingerne har efterhånden dyr
og både fisk, fugle og katte er repræsenteret på plejehjemmet.
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Tine har taget kurser og er uddannet i det særlige ”Eden Alternativ” (læs mere på næste side) og selvom plejecenteret ikke
er certificeret, vælger man dog at tage udgangspunkt i nogle af
principperne.
Der er ikke nogen tvivl om at kattene har haft en stor påvirkning for beboerne. Pludselig er der noget at gå op og noget at
bruge sin tid på. Der var tydeligt at se at de ældre lyste helt op
når kattene kom forbi og hilste på. Gytte fortæller om en af deres beboere der har svær demens og har derfor mistet evnen
til at tale og bruge sin højre arm. Hver dag i en uge satte Gytte
katten på skødet af beboeren, for at hun kunne mærke varmen
og tilstedeværelsen fra katten. Efter en uge, løfter beboeren
pludselig den arm hun længe ikke havde kunnet bruge, i et forsøg på at ae katten. Det havde været en hel fantastisk oplevelse
for Gytte og bekræftede hende endnu en gang i at kattene
havde været den helt rigtige beslutning.
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THE EDEN ALTERNATIV
KAN BESKRIVES I
TI PRINCIPPER:

1.
2.
3.
4.

De tre plager: ensomhed, kedsomhed og
hjælpeløshed udgør langt den største del af
de ældres lidelser.
Et samfund, som tager udgangspunkt i de
ældres behov, forpligter sig til at skabe
områder, hvor livet udvikler sig i tæt kontakt
med planter, dyr og børn. Disse relationer
skaber vejen til et liv, der er hver at leve.
Kærligt samvær er modstykket til ensomhed.
Ældre fortjener at have let adgang til menneskers og dyrs selskab.

Et samfund med fokus på de ældres behov
skaber muligheder for at de ældre både kan
give og modtage omsorg.
		 Dette er modstykket til hjælpeløshed.

EDEN
ALTERNATIVET
Organisationen ”THE EDEN ALTERNATIVE” eller
”EDEN ALTERNATIVET” som det hedder på dansk, har
som erklæret mål at ændre opfattelsen af det at blive gammel,
så man livet igennem bliver ved med at opleve sig ligeværdig,
anerkendt og bidragende i samfundet.
Filosofien er skabt i New York og har afsæt i et antropologisk
og økologisk livsperspektiv.
Eden Alternativets mål er at ændre den måde vores nuværende
plejehjemskultur er og gøre livet værd at leve for alle uanset
alder, bolig og handicap.
Erfaringerne fra hele verden viser, at Eden Alternativet har givet
langt større tilfredshed med hverdagen hos både de ældre og
personalet, og samtidig er medicinforbruget for mange, faldet
drastisk.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Et samfund med fokus på de ældres behov
inspirerer dagligt til afveksling og spontaneitet
ved at skabe et miljø, hvor uventede og
uforudsete muligheder for samvær og begivenheder kan finde sted. Dette er modstykket
til kedsomhed.
Meningsløse aktiviteter nedbryder sjælen.
Muligheden for at gøre ting, som vi finder
mening i, er essentielt for menneskers helbred.
Medicinsk behandling må aldrig ske på bekostning af ægte menneskelig omsorg.
Et samfund med fokus på de ældres behov
respekterer sine ældre ved at nedbryde
topstyret, bureaukratisk autoritet. I stedet
tilstræbes det, at placere mest mulig beslutningskompetence hos de ældre – eller hvis
dette ikke er muligt – hos de personer, der er
tættest på de ældre.
At skabe et ældrevenligt samfund er en
proces, der aldrig stopper. Menneskets vækst
må aldrig adskilles fra dets liv.
Dygtigt lederskab er hjerteblodet i enhver
kamp mod de tre plager. Og intet andet kan
erstatte dygtig ledelse.

KATTEN DER KOM TILBAGE TIL JUL
– 7 ÅR SENERE
En familie i Berlin fik en uventet julegave da Miko,
deres elskede sort/hvide kat, kom hjem efter at have
været væk siden 2008.
Miko blev fundet i Berlins Kreuzberg område, kun
få kilometer fra dens hjem og afleveret til det lokale
internat. På internatet opdagede de ansatte at Miko
havde en chip og de kunne identificere dens ejere,
som de ringede til juledag.
Elena Hanke der var 11 år gammel da Miko forsvandt,
tog turen til i internatet med hendes far og søster for
at hente ham. Efter alle disse år var Milo lidt for tynd,
men stadig sund og rask fortalte dyrlægen til den
glade famlie.
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FORSVUNDEN KAT FRA RUISLIP NÅR
HJEM JULEDAG – FEM DAGE EFTER AT
VÆRE PÅKØRT AF BIL
En 17 måneder gammel kat, der havde været forsvundet i 5 dage, kom endelig hjem juleaften.
Benny forsvandt fra Whitby Road den 20. december
2016 og hans ejer Tracey Robson havde desperat ledt
efter ham. Men den 25. december kom den unge kat
endelig hjem.
Den havde en forfærdelig masse skader, inklusive fem
brækkede knogler og et knust bækken, efter at være
blevet ramt af en bil.
Tracey Robson skulle nu skaffe tusindvis af kroner til
dyrlægeregninger. Benny skulle have en lang række
operationer for at komme sig over sine skader og hun
bad derfor offentligheden om hjælp.
Hun lancerede en ”Just Giving” side på nettet hvor
man kunne donere penge til Benny. Rigtig mange
mennesker donerede og Benny er en meget heldig
kat, der nu har fået de operationer der reddede hans
liv.
www,getwestlondon.co.uk december 2016
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DRAMATISK REDNING EFTER KAT HAR VÆRET
FANGET I ET TRÆ SIDEN JULEDAG
En stor rednings-operation blev sat i gang for at redde en kat
der sad fast i et træ i Montreal i Canada.
Ansatte fra Urgences-Animales streamede live på Facebook,
hvor de beskrev alt fra, hvilket udstyr de brugte til at redde dyr,
til forskellige metoder til at lokke en kat ned fra et træ.
De mente at katten havde siddet i træet mellem 48 og 72 timer.
I en serie af redningsvideoer, set af tusindvis af mennesker, der
varede mellem 20 min til over en time, prøvede redderne flere
forskellige metoder, inklusive reb og løftning af en af arbejderne op
i træet, men katten hoppede blot over i et andet træ hver gang.
Efter nogle timer lejede de en stigevogn og gruppen brugte
timer i kulden og arbejdede til langt ud på natten. Men katten
ville bare ikke reddes.

Første forsøg med stigevognen virkede ikke. Men anden gang
faldt katten ned af træet, måske i panik over alt opmærksomheden og løb ind under en nabos hus.
En kvinde der betalte for hele gildet og tilbød at betale for dyrlægen, stod udenfor i over 12 timer. 3 personer tilbød mad og
drikke til redderne og en professionel klatrer og hans hold kom
også for at hjælpe, selvom de boede over en time væk. Brandmændene uden autorisation til at bruge stigevogne blev for at
lyse op under træet.
Det blev helt klart en uforglemmelig jul for indbyggerne og
redderne i Montreal.
www.globalnews.ca Januar 3 2017

Kalm – tryghed og velvære
Fodertilskud til hunde og katte som oplever:
• Angst • Utryghed • Nervøsitet • Stress

Godt vi har
Kalm

V E L S M A G E N D E F O D E R T I L S K U D T I L H U N D E O G K AT T E

Få mere
info og køb
produktet hos
din dyrlæge

ANIMAL HEALTH A/S

ÉN KAT FØRER DEN
NÆSTE MED SIG…
I Key West i Florida findes et museum som ikke blot henvender sig til kultur- og litteraturinteresserede, men også til alverdens katteelskere. Ernest Hemingways hus er en tidslomme
fra hans spændende liv, fyldt med mere end 50 efterkommere af hans helt særlige kat.
Af Heidi Brygger
HEMINGWAYS HUS
Min mand og jeg er på vej af Highway 1 til Key West i Florida.
Langstrakte broer med azurblåt hav så langt øjet rækker.
Tankerne leder os hen imod pirater, hippier, kunstnere og andre
anderledestænkende personligheder. Men især en person er der
mange der tænker på og det er forfatteren Ernest Hemingway.
Han elskede Key West og så elskede han katte.

Vi er på vej til hans hus, der nu er indrettet som et museum.
Museet har omkring 54 katte boende og de har alle 6 tæer og
skulle efter sigende alle nedstamme fra Hemingways egne katte.
Katte med 6 eller flere tæer, kaldes for polydaktyl og fænomenet kan også ses i andre dyreracer. Hemingway havde et
ordsprog der hed, ”én kat fører den næste med sig” og det er
dette hus et glimrende eksempel på. Her er katte alle vegne.

Det smukke Key West.

En af kattene breder sig i Hemingways seng.
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FAKTA
• Ernest Miller Hemingway er født den 21. juli 1899
og var en verdensberømt, amerikansk forfatter.
• Hemingway var en af det 20. århundredes mest
indflydelsesrige forfattere og modtog i 1954
Nobelprisen i Litteratur.
• Hemingway kom til skade ved et flystyrt under en
safari i Afrika i 1952, hvorefter han led af smerter
og depressioner resten af livet, hvilket medførte at
han den 2. juli 1961, tog sit eget liv.

De går frit rundt i hele huset og på den omkringliggende grund
der er fyldt med palmer, blomsterbuske og små kattehuse, som
kattene kan søge skygge og privatliv i. Lige meget hvor du kigger
hen er der en kat.
Hemingway navngav altid sine katte efter kendte skuespillere og
forfattere, så der har boet både en Marilyn Monroe, en Bette
Davis og en John Wayne i dette hus.

Dexter. Mange sømænd var vilde med kattene med de 6 tæer,
da de mente at de store poter gjorde at de havde en bedre
balance på det gyngende skibsgulv, var bedre til at fange mus og
sidst men ikke mindst gav dem held og lykke. Det er også herfra
at de polydaktyle katte har et af deres mange kælenavne; nemlig
skibskatte.

Indtægterne fra museet går til at kattene kan blive neutraliseret,
vaccineret og efterset af dyrlægen og så skal der også bruges
mange penge på foder. Nogle af kattene får lov at få et enkelt
kuld killinger inden de bliver neutraliseret, netop for at sørge for
at alle kattene er efterkommere af Hemingways egne katte.
SKIBSKATTEN SNOW WHITE
Det hele startede da Hemingway i 1930erne fik sin første kat
Snow White som en gave af en skibskaptajn ved navn Stanley

Alle kattene bliver begravet på stedets egen dyrekirkegård.
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ORKANEN IRMA
Den 10. september i år, ramte Orkanen Irma bla. området
omkring Key West i Florida, hvor Hemingways hus ligger. Stedets
72-årige vicevært, Jacqui Sands, nægtede at forlade den historiske bygning med kattene, da orkanen var på vej mod Florida,
selvom Hemingways barnebarn Mariel Hemingway ønskede
at hun passede på sig selv, frem for huset. Men til trods for
advarsler fra myndighederne valgte Jacqui Sands, sammen med
husets øvrige personale, at blive sammen med de 54 katte. Da
orkanen nærmede sig, søgte kattene selv ind i huset, som om
de vidste at noget var på vej.
Huset, der blev bygget i 1851, er 16 meter over havets overflade, har 18 tommer tykke kalkstenvægge og tre generatorer.

Jacqui Sands turde ikke tage chancen med at transportere kattene i bil i 35 graders varme og med stor risiko for at sidde fast
i en trafikprop. Så i stedet barrikaderede de vinduer og døre
med krydsfiner og der blev hamstret mad, vand, forsyninger og
medicin til kattene. Alle bygningerne havde udgange så kattene
kunne undslippe i tilfælde af oversvømmelse og badeværelserne
havde stole og bænke, såvel som afløb indeni, der sikrede at
kattene ikke ville drukne når de søgte ly.
Huset undgik store oversvømmelser og har ikke lidt store materielle skader og ”kun” et par træer faldt ned på ejendommen og
heldigvis klarede alle 54 katte og de 10 mennesker der blev og
passede på dem, sig igennem den voldsomme orkan.

FAKTA
Rottekat, Hemingwaykat, skibskat, luffekat og polykat.
En kat med seks tæer har mange navne. Katte med
polydaktylisme, som betyder ”mange cifre”, har en
genetisk mutation, der giver dem ekstra tæer.
Katte har typisk 18 tæer, fem på hver forpote og fire
på bagpoterne. Polydactyly er en genetisk mutation
og et dominant gen der giver 6, eller flere, tæer.
Denne mutation ses også hos andre dyreracer
og forkommer også hos mennesker.

14
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Uimodståelige snacks til din kat
– også til jul

MARS©2017

Cats Can’t resist

WEBSHOP
Produkter til at hjælpe katten
gennem den stressede højtid.

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.

Når en kat er tryg, gnider den kinden op af forskellige ting for
at afsætte feromoner fra dens kind. Feliway er en efterligning af
dette kind-feromon og kan derfor hjælpe katten til at føle sig
bedre tilpas.
Den fås som en spray samt som diffuser til at sætte i stikkontakten, som langsomt afgiver feromonet.
Refill Før 149,- Nu 119,Spray Før 149,- Nu 119,-

TILBUD kr.

Kalm er et kosttilskud, hvor aminosyren Tryptophan i kombiantion med B vitaminer hjælper med at øge udskillelsen af serotonin i hjerne, serotonin er det stof der får os til at føle os godt
tilpas.
Du kan anvende Kalm i disse situationer: Tordenvejr, fyrværkeri,
transport, pensionsophold og dyrlægebesøg.

169,-

TILBUD kr.

Diffuser + refill Før 199,-

125,-

100 ml Før 146,25

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 bladet fire gange om
året, 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.
Du kan imidlertid stadig få få bladet og dermed holde dig opdatret om nyheder om katte, hvis du er tilmeldt dig vores digitale
nyhedsbrev på vores hjemmeside Så får du bladet to gange om
året med posten og to gange om året med nyhedsbrevet.
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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

Fra alle os
til alle jer

Søde dobbelt
julekort
4 kort kr. 30,-

Julegaven til din kat
Sød hjerteformet taske
med 7 stykker forskelligt
legetøj kr. 65,-

Giv aldrig levende dyr i julegave
At have kæledyr er et stort ansvar. Et nyt familiemedlem er en fælles familie
beslutning hvor alle skal være enige. Der skal være tid, plads og økonomi til det.
Mange elsker ideen om den lille kattekilling i
papkassen med indpakningspapir og sløjfebånd.
Men højtiden kan være enormt stressende for et
dyr. Der er typisk meget larm, mange mennesker og man kan være meget væk. En kat skal
have ro og tid til at falde til i sit nye hjem.

På Inges kattehjem kan du købe gavekort på et
valgfrit beløb. Adoptionsprisen for en voksen kat
er 950 og 1200 kr. for en killing.
I prisen er inkluderet vaccination, ormekur,
dyrlægetjek, chipmærkning, øremærkning
samt neutralisering.

Ved du der er nogen der ønsker sig en kat og
er klar til ansvaret, så glæd dem hellere med
et gavekort. På den måde har familien tid og
mulighed for sammen at besøge og beslutte
hvilken kat det skal være, når de værste
julestrabadser er overstået.
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Julesmykker
og kravlenisser
2 A4 ARK

30,-

VEDHÆNG

260,VEDHÆNG

198,-

Tegning af Rasmus

Kravlenisser
2 A4 ark kr. 30,-

Julius, 2007
Tegning af Rasmus
Julius, 2007

Til og fra kort
8 stk. kr. 30,-

Tegning af Rasmus

Glæd dig selv eller en katteven
– eller måske begge dele – med et
eller flere af disse smukke smykker.

Julius, 2007
Tegning af Rasmus
Julius, 2007

Alle varer kan købes i vores
webshop: www.inges-kattehjem.dk

Smykker med Inges Kattehjems søde logo
Katina Design
– Dansk kunsthåndværk
Midt i Glamsbjerg på Fyn, i Nørregade,
ligger byens gamle bryghus. I de lokaler,
hvor man tidligere bryggede skummende
øl, bliver der i dag skabt skønne smykker.
Det er kunsthåndværker Tina Rasmussen,
der regerer her. Her findes butik og værksted, hvor der fremstilles unikke håndlavede
smykker efter gode, gammeldags håndværksmæssige principper. Materialet er
fortrinsvis rent Sterlingsølv, men kan også
være for eksempel sten, læder og gummi.

SMYKKE
I LÆDERSNOR

595,-

LOGOSMYKKE

349,-

LOGORING

760,-*

www.inges-kattehjem.dk

Se det store udvalg
af smykker på vores
hjemmeside.

* Laves på bestilling efter størrelse.
INGES KATTEHJEM / November 2017
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EN HILSEN

FRA MIT NYE HJEM

HEJ, JEG HEDDER FRODO OG ER CA 2 ÅR NU
Mine slaver kom op på Inges kattehjem i Næstved, for at kigge
efter en ny kat, da deres gamle var blevet aflivet. De havde
deres barnebarn på 11 år med og hun forelskede sig i mig med
det samme (det gjorde hunslaven også).
Jeg kom med dem hjem og måtte i en hel uge blive inde, men
så var slaverne også trætte af at høre på mit hyleri. Herre Gud,
jeg prøvede jo bare at fortælle dem at jeg skulle ud i deres have
og det kom jeg så! Sikke en herlighed, slaverne bor ud til åbne
marker og mange ting at undersøge, dejlige høje træer som jeg
kunne klatre i. En dag var jeg kommet så højt op at hanslaven
måtte hjælpe mig ned, det var jo fordi der kom nogen på besøg
med en hund, den var jeg ikke vild med.
Slaverne sagde at de ville være tilfredse med at jeg holder mus
væk fra huset, det skal de nu ikke regne med, de vidste nemlig
ikke at jeg er den største jæger i miles omkreds. Jeg startede
stille med at komme hjem med små mus, som jeg serverede

under deres seng, de brokkede sig lidt, men roste også, så jeg
mente det var tid for lidt større mus og måske også levende.
Da de accepterede musene, udvidede jeg til alt jeg kunne fange,
mus, mosegrise, rotter og en enkelt skovdue som jeg dog ikke
kunne slæbe ind af det vindue der står på klem til mig, prøvede
ellers flere gange. Naboerne på gården ved siden af er rigtig
glade for jeg fanger rotter, men slaverne er ikke vilde med at jeg
tager dem med hjem. Hele sommeren har jeg fanget mindst 5-6
mus hver aften/nat og det er blevet til 5 rotter.
Når jeg slapper af elsker jeg at ligge på den avis som hanslaven
er i gang med at læse og så må han bare nusse mig til jeg ikke
gider mere.
Hunslaven påstår at jeg er et pivdyr, HA jeg ved da godt hvordan
jeg får dem til at give godbidder, MJAVER til de overgiver sig.
Forkælet, ikke mig, men det var nu godt de kom forbi den dag.
Kattehilsen fra Frodo og hans slave Irene
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FRA GADEKATTE I GULDBORGSUND,
TIL SKØDEKATTE PÅ ØSTERBRO
Minny og Pumpkin bor nu på Østerbro sammen med Cliff og
Anna, der hver især altid har haft katte i hjemmet, men det er
første gang, de har katte sammen. Vi har glædet os rigtig meget
til , at det kunne lade sig gøre, og har haft både madskåle,
kattebakke, mad og legetøj klar i et stykke tid. Et par dage før
efterårsferien tog vi til Inges Kattehjem i Glostrup - målet var at
finde en voksen og en killing, der kunne sammen - og minsandten om ikke Ciara og Cirkeline (som de blev kaldt da de boede
på kattehjemmet), mor og datter, sad og ventede på os. Aftalen
blev, at vi kunne komme og hente dem om søndagen.

De to kattefigurer har Anna købt i hhv. Paris og England for
mange år siden - hun har altid haft sorte katte, men skæbnen
ville, at hun nu har to katte, der matcher figurerne ganske godt.
Vi fik kattene på min fødselsdag, hvor jeg også fik et fint pyntegræskar af venner. Pumpkin har samme farver som græskaret
(også med i billedet) og så synes vi, det passede så godt til
hende.
Derudover er jeg (Anna, red.) ved at skrive en bog, der har været længe undervejs. Planen var, at vi først måtte få kattene, når
jeg havde afleveret sidste kapitel til redaktøren, og det gjorde
jeg ugen inden :-)

Dagen oprandt (endelig) og vi fik dem nemt i transportkassen
og med i bilen - De var helt rolige og sad nærmest afslappet i
kassen og kiggede ud. Hjemme stillede vi kassen midt på gulvet
i stuen og åbnede. Straks gik de i gang med at undersøge
rummene og fandt hurtigt både maden og kattebakken. Efter
en halv time begyndte de at lege. De trængte til at rende al den
energi ud af kroppen efter at have været indelukket i samme
bur i tre uger.
De drønede rundt hele dagen og af og til satte de sig i sofaen
og nød at blive kælet lidt for. Om aftenen var de trætte og sov
på skift i fodenden af vores seng. Og nu er de en del af familien, og vi kunne ikke være dem foruden. Pumpkin er stadig lidt
mere forsigtig, mens Minny ikke er bange for noget, ikke engang
støvsugeren. De elsker at sidde i vindueskarmen og kigge ud på
Østerbros liv og aktiviteter.
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BØR JEG

VACCINERE MIN KAT?
I 1796 ”opfandt” den engelske læge Edward Jenner vaccinationen. Han havde i sin lægepraksis lagt mærke til, at folk som blev smittet med kokopper blev immune over for den
dødelige menneskekop sygdom. Han forsøgte derfor at pode raske mennesker med
indholdet fra kokopper og det lykkedes ham på den måde, at beskytte folk mod smitte
med menneskekopper. Jenners opdagelse er siden blevet udviklet ganske kolossalt og
vaccination er i dag årsagen til, at vi kan kontrollere en række meget ubehagelige
sygdomme, hos både mennesker og dyr.
HVORFOR SKAL KATTEN VACCINERES?
Når en lille killing fødes, skal den kunne klare lidt af hvert. Fra
en tryg, steril tilværelse i livmoderen, hvor den har fået det
hele serveret, havner den i en verden fuld af bakterier og virus,
hvor den til og med skal sørge for at spise selv. Grunden til, at
de nyfødte killinger som regel klarer mødet med verden så fint
er, at de med den første modermælk, også kaldet råmælken,
får antistoffer fra deres mor. Disse antistoffer trænger gennem tarmvæggen ud i killingens blodbane, hvor de beskytter
mod forskellige sygdomme. Jo flere antistoffer hunkatten har i
blodbanen, des flere overføres til killingen med råmælken. De
antistoffer killingen får gennem råmælken, forsvinder langsomt
og ved 8-12 uger alderen, giver de ikke beskyttelse længere. For
at undgå sygdom må killingens eget
immunsystem producere antistoffer og det er netop denne
antistof produktion, som sættes i gang ved vaccination.
HVAD SKAL DER VACCINERES IMOD?
De to vigtigste sygdomme kattene bør vaccineres imod er
kattesyge og katteinfluenza. Før i tiden, da kattene ikke blev
vaccineret mod kattesyge, var det en af de hyppigste dødsår-
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sager blandt killinger og ungkatte. Katteinfluenza er ikke så farlig
som kattesyge, men det er en meget ubehagelig sygdom. Både
kattesyge og katteinfluenza skyldes virus og de er begge meget
smitsomme.
HVORNÅR SKAL DER VACCINERES?
For at opnå bedst mulig beskyttelse er det meget vigtigt at killingen basisvaccineres, det vil sige to vaccinationer med ca. 4 ugers
mellemrum. Første vaccination gives i 10 til 12 ugers alderen.
Mange eksperter mener, at netop basisvaccinationen er den
mest betydningsfulde for kattens modstandskraft fremover. Det
er derfor meget vigtigt ikke at springe nummer to killingevaccination over. For at sikre et højt indhold af antistoffer i blodet
hos den voksne kat, er det nødvendigt at re-vaccinere en gang
årlig.
HVILKE BIVIRKNINGER ER DER?
Der er sjældent bivirkninger i forbindelse med vaccination. I
enkelte tilfælde, kan katten dog blive lidt mere stille end den
plejer og måske ikke have den samme lyst til sin mad. Det går
dog som regel over i løbet af et døgns tid. Er det ikke tilfældet
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I øjeblikket kører der en
kampagne for at oplyse folk
om vigtigheden af vaccinationer.
Se mere på www.viralcats.dk
eller besøg Facebook siden
”sundhed for dyr”

BASISVACCINEN
BESKYTTER IMOD:
KATTESYGE (PANLEUKOPENI)
Spredes ved direkte kontakt katte imellem, men
kan også spredes via indirekte kontakt, altså via tøj
og sko, derfor er indekatte ikke skånet for smitte.
Symptomerne er blodig, lugtende diarre og kraftig
dehydrering. Katten kan dø meget hurtigt af dette,
endda inden den visser tegn på sygdom.
KATTEINFLUENZA (INFEKTION I
KATTENS ØVRE LUFTVEJE)
Virussen udskilles fra næse, øjne og mund og smitte
opstår ved direkte kontakt. Når de raske smittebærere er stressede eller syge, kan virussen bluse op
og smitte andre katte. Symptomerne er bl.a. feber,
lungebetændelse og nysen.
CALICIVIRUS
Calicivirus smitter mest gennem direkte kontakt,
men kan også smitte gennem indirekte kontakt bla.
via sko og tøj, derfor er indekatte ikke forskånet for
denne virus. Symptomer er bla. Sår i munden og på
tungen, nysen, feber og i sjældne tilfælde døden, hvis
det er en langt mere alvorlig form for calici.

TILVALGSVACCINER
BESKYTTER IMOD:
skal man kontakte sin dyrlægen. Vaccination er altså en rigtig god
investering. Det er en let og smertefri måde, at beskytte sin kat
mod nogle meget ubehagelige sygdomme. Desuden får man, i
forbindelse med vaccinationen, kigget katten igennem og man
får lejlighed til at tale med sin dyrlæge om eventuelle problemer.

CHALMYDIA FELIS (KLAMYDIA)
Smitten foregår gennem direkte kontakt, hvor bakterier afgives fra flåd i øjnene. Symptomerne er bla.
Øjenbetændelse og klart vandigt udflåd fra øjnene
samt forbigående feber, dårlig appetit og vægttab kan
forekomme.

Der er ca. 650.000 ejerkatte i Danmark, dermed sagt at 16% af
Danmarks befolkning holder kat. Desværre er 1 ud af 5 af disse
katte aldrig blevet vaccineret. Det svarer til 19% eller 123.500
katte. 1 ud af 4 katte er ikke blevet vaccineret, siden de var killing.
Det svarer til 26% eller 169.000 katte. Oplysningerne er baseret
på en undersøgelse udført af Ipsos Healthcare, juni 2017.

KATTELEUKÆMI, FELIN
LEUKÆMIVIRUS (FELV)
Det smitter gennem soignering, deling af katteskåle
og kattebakker og gennem bid. Felv kan forårsage
blodkræft, tarmkræft og andre kræftformer. De hårdest ramte katte dør som regel inden for 3 år.

At kattene ikke er vaccineret gør dem sårbare over for smitsomme sygdomme. Nogle af disse sygdomme er meget svære
at behandle og der er en risiko for at katten kan dø af dem.
47% af katteejere siger de ikke er bevidste om dette og vigtigheden i at få sin kat regelmæssigt vaccineret.
De sygdomme katte almindeligvis bliver vaccineret imod er:
kattesyge, katteinfluenza, calicivirus, chlamydia, leukæmi og
rabies.

RABIES
Rabies smittes som regel gennem bid fra et smittet
dyr. Symptomerne er uforklarlig aggressiv adfærd
eller anden pludselig ændring i adfærden. Rabies
inficerede dør inden for 10 dage efter symptomerne
er startet.
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Inges kattehjems dyrlæge gennem 30 år

Fagdyrlæge Marianne Rasmussen
debuterede fra den kongelige
veterinær og landbohøjskole i 1983.

På dette tidspunkt brugte vi Preben Dybdal fra Greve dyrehospital på vores klinik i Glostrup og da han skulle stoppe, spurgte
Inge hvem han ville anbefale skulle overtage efter ham. Han
sagde straks Marianne, som han havde studeret med. Inge ringede til Marianne, men på dette tidspunkt underviste hun samt
passede Blågaard dyreklinik og fandt ikke tiden til at skulle være
på Inges kattehjem også.
Et lille års tid senere stoppede Marianne hos Blågaard dyreklinik
og ringede tilbage til Inge for at høre om der stadig var en stilling, det sagde Inge ja til og Marianne startede med det samme
4 gange ugeligt i august 1987.
I november 1987 åbnede Marianne Husum dyreklinik, som
dengang bestod af et lille lokale. Efter 6 måneder blev dyrlæge
Susanne Laursen ansat, som i dag har Falke dyreklinik og ordner
vores katte fra afdelingen i Næstved. De to deltes om arbejdet på henholdsvis Husum dyreklinik og Inges kattehjem.
I dag har Husum dyreklinik 15 ansatte i form af
dyrlæger, veterinærsygeplejerske og elever og
meget større lokaler med det nyeste udstyr.
Dyrlægerne deles om arbejdet på Inges
kattehjem, men Marianne har stadig
en fast ugedag på kattehjemmet.
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MARIANNE OG KATTENE
Da vi spurgte Marianne hvorfor lige katte, fortæller hun at
det egentlig var et tilfælde. Marianne er opvokset på en gård i
Ålborg, hvor de havde mange dyr. Hun har altid vidst hun skulle
arbejde med dyr, men havde egentlig forventet at blive kvægdyrlæge, derfor har hun også speciale i både store og små husdyr. Hun var dog kun 7 år gammel da hun fandt ud af hun havde
et specielt tag på katte. En hunkat kom tilløbende på deres gård.
Katten var gået hjemmefra, da hun ikke trivedes ved at få fjernet
sine killinger, hver gang hun fik et nyt kuld. Dengang var det ikke
almindelig kutyme at man neutraliserede sine katte, det var til
gengæld meget almindeligt at man fjernede killingerne fra deres
mor meget tidligt, med alvorlige følger for både hunkatten og
killingerne. Men hos Mariannes familie fik hun lov at føde sine
killinger i ro og de blev først fjernet da de var gamle nok til at
komme væk fra deres mor. Da hunkatten ikke var neutraliseret,
blev hun tit jagtet af hankattene i området. Det resulterede i at
hun en dag flygtede op i et træ. Marianne, der var ude og lede
efter katten, spottede hvad hun troede var deres kat og slæbte
den under armen. Det viste sig dog, at det var en vildtlevende
hankat, men han gjorde hende intet. Dette kan vi også se på
kattehjemmet når hun undersøger en kat, hun har et fantastisk
tag og en naturlig ro, hvilket gør at kattene er mere trygge.
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30 ÅR I KATTENS TJENESTE
Mange ting sker på 30 år og derfor spurgte vi også Marianne,
hvad der har ændret sig de sidste 3 årtier og hun fortæller at
der er sket et stort skred i befolkningens holdning til katte. Flere
tager ansvar for vildtlevende katte og ønsker at gøre noget ved
problemet med hjemløse katte, heriblandt at indfange dem, få
dem neutraliseret og sat tilbage igen hvorefter de fungerer som
foderværter for dem. Flere får deres katte neutraliseret, mærket
og får dem tjekket jævnligt. Folk bruger også flere ressourcer i
udredningsforløb, samt behandling af alvorligere sygdomme.

Omvendt ser man at folk så også kræver det perfekte af en
internatskat. Da man for 30 år siden valgte at adoptere en kat
fra kattehjemmet, var det for at hjælpe en hjemløs og udstedt
kat til en bedre tilværelse, det gjorde ikke det store at katten
havde nogle fejl eller mangler. I dag skal der ikke meget til at
folk fravælger eller returnerer en kat. Det kan være ting som
småproblemer med tænderne, eller en simpel forkølelse. Mange
vælger ikke længere at få en kat fra internat for at gøre en forskel men for at få en færdig pakkeløsning i form af en kat der er
neutraliseret, vaccineret og mærket, Det er en ærgerlig udvikling
mener Marianne. Og den holdning deler hun med resten af
Inges kattehjem
Alle os fra Inges kattehjem vil gerne sige en stor tak for 30 års
trofast og stabilt dyrlægearbejde, for at dele sin utrolige dygtige
faglighed og viden, samt at være med til at hjælpe alle disse
katte, fra det øjeblik de kommer ind til det øjeblik de kommer
ud. Vi håber på mange flere års dedikeret samarbejde.
TUSIND TAK
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Glostrup

MUNSE KOM TIL DET JYDSKE
Smukke Munse, også kaldet tågehornet, blev indleveret til os på vores afdeling i Glostrup pga., allergi
i familien. Hun blev noget af en sensation på vores
Facebook side, da vi satte hende på- over 1000 likes
og 320 delinger. Hun nåede over til Jylland hvor en
ung pige forelskede sig hovedkulds i hende. Da hun
ikke kunne nå til Sjælland fik Munse et nyt hjem i
mellemtiden.
Munse var i sit nye hjem omkring en måned da hun
desværre returnerede til os, da hun ikke kunne med
den anden kat i hjemmet. Munse skulle nemlig vise sig
at være en 1 klasses diva, der på ingen måde vil dele
sit territorie med andre end hendes private slave.
Da vi stadig havde mailkorrespondancen liggende fra
pigen i Jylland valgte vi at prøve lykken og skrive til
hende. Det viste sig at hun i mellemtiden ikke havde
fået en anden kat og stadig var interesseret i Munse.
Vi aftalte hun skulle komme til Sjælland et par dage
senere.
Kemien var gensidig mellem menneske og kat og der
var ingen tvivl om det var det rette match. Nu lever
Munse luksuslivet i Tilst som enehersker.
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MAGGIE, DEN MISHANDLEDE KAT
Maggie kom ind til os en dag i september. Nogle mennesker
havde observeret hvordan nogle unge mænd i 20erne havde taget den her kat, sparket hende og kastet hende frem og tilbage
til hinanden.
Af frygt for de unge mennesker turde de observerende ikke at
gribe ind. Så snart de unge mænd gik, skyndte dig sig hen for at
samle hende op og de ringede straks til os. Vi bad dem komme
med katten med det samme for at få hende ind i sikkerhed.
Hun var en ældre skøn sort/hvid kat, der var voldsomt underernæret. Hun blev med det samme sat på fedme kur og fulgt tæt
af vores dyrlæger. Trods sin hårde oplevelse var Maggie fantastisk
snaksaglig og kælen.
Efter ca. 14 dage fik vi en opringning fra en dame, der havde
set hende på vores Facebook side og mente det kunne være
hendes gamle kat der forsvandt fra hende for 5 år siden. Mange
ting kan ske med en kats udseende på fem år og på minimal af
mad. Damen kom herud og viste billeder af katten og man må
sige ligheden var slående. Hun tog katten med sig hjem og vi
krydser fingre for at sammenførelsen med den kat hun har fået
i mellemtiden går problemfrit.
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Glostrup

SOCIALSAG
I oktober fik vi 4 katte ind fra en socialsag, hvor ejeren ikke
længere kunne passe dem. Historien vi fik fortalt var at kattene
var mellem 3-6 år, raske, neutraliserede og øremærkede.
Sandheden skulle vise sig at være en ganske anden. Ejeren smed
den ene kat skånselsløst ind i buret og rev dens ben på plads,
da dette hang. Ejeren var ikke til at tale med og det endte med
at dyrepasserne måtte overtage projektet med at få kattene
fra transportkasse til bur. Vi sørgede hurtigt for de blev vasket,
da de sad i deres egen urin og fik noget ordentlig mad at spise.
Alle fire katte var så medtaget og viste sig at være så gamle og
syge at vi desværre ikke kunne redde dem og de fik en human
afslutning på et sørgeligt liv.

DE VILDTLEVENDE KATTE I
GULDBORGSUND OG PÅ CHRISTIANIA
Det bugner stadig af voldsomt mange vildtlevende katte i
Guldborgsund kommune. En gruppe meget dedikerede frivillige
arbejder stadig på højtryk dernede for at få disse katte væk fra
gaderne. Vi har de sidste 3 måneder modtaget 10 derfra og
heri er dem der er indleveret til vores afdelinger i Næstved og
Hillerød ikke medregnet.
På Christiana er der nu kommet så mange katte at det er
begyndt at blive et problem. Derfor har vi nu indgået et samarbejde, hvor vi hjælper med neutraliseringer samt nye hjem.
Projektet er lige startet og vi har hjulpet 3 katte indtil videre.

3-FARVET HANKAT
I efteråret fik vi en missemor ind med 7 små nyfødte
killinger. De kom hurtigt ud til en af vores erfarne
plejefamilier indtil killingerne var 12 uger og klar til
deres nye hjem.
Da vi per automatik går ud fra at den 3-farvede killing
i kuldet var en hunkat, gik der lidt til før det faktisk gik
op for os at vi stod med lidt af en sensation. Katten
var nemlig en hankat. Det er uhyre sjældent vi oplever
det. En hunkat har 2 x-kromosomer og en han kat 1 x
og et y kromosom. Det røde gen som giver rød pelsfarve knytter sig til x-kromosomet. En trefarvet skal
være i besiddelse af 2 x kromosomer, hvorpå der kun
må være rødt på den ene. Derfor er det en genetisk
fejl hvor katten har et ekstra kromosom og det gør
at katten som regel vil være steril. Egentlig burde en
trefarvet hankat være en umulighed, men naturen er
lunefuld.
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KATTENS UGE 39
I uge 39 satte vi fokus på gråzonekattene, som man
kan læse om i vores blad fra september. Her kunne
folk melde sig til og få neutraliseret og øremærket sin
gråzonekat for bare 400 kroner. Responsen var som
forventet stor. 14 katte skal i alt gennem proceduren
og det er så 14 katte mindre der kan bidrage til overproduktionen af uønskede kattekillinger.
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SENSOMMEREN I ODENSE HAR VÆRET TRAVL
Vi har modtaget en hel del moderløse killinger i forskellige aldre
og i meget forskellige sundheds tilstande. Det har været et stort
puslespil at få placeret alle disse killinger hos vores plejefamilier, der virkelig har taget en stor tørn med at passe, pleje og
socialisere alle disse killinger. Vi er alle vores plejefamilier evigt
taknemmelige for den store indsats, de yder. Uden dem vil det
ikke være muligt at hjælpe så mange katte.
Ligeledes har vi i eftersommeren modtaget mange 'ramponerede' og sølle hankatte. Det har været hankatte, der bærer præg
af at være u-kastrerede og som følge heraf fyldt med rifter, sår
og bylder pga. slåskampe med andre hanner. Det er dejligt at se
den forvandling sådan en hankat gennemgår, når han er blevet
kastreret, får behandling for sine sår og bliver fodret godt. På
få uger heler sår og skrammer og pelsen bliver pæn. Vi oplever
også at katten får mere overskud. Fra at bare at ligge hen og
kun at bruge tid på at spise og snakke lidt med os, forvandler
sådan en kat sig til søge kontakt, lege og snakke.

Finn herreløs, ukastreret hankat fundet på Helnæs – øverste
billede er Finn dagen efter vi modtag ham og efter dyrlæge tjek
og neutralisering, øremærkning og sårrens. Nederst billede viser
Finn efter nogle uger. Finn er flyttet fra internatet. Han har fået
sit eget hjem med have.
I eftersommeren er vi blevet kontaktet af børnebogs forfatteren Hanne Mathiasen, der gerne ville skrive en lille bog om,
hvad der foregår på et katteinternat og hvordan kattene bliver
hjulpet. Det er der kommet en lille sød bog ud af, som er rette
mod de yngste børn, der lige har lært læse. Det bliver muligt at
låne den på biblioteket og købe den i boghandlen. Bogen er en
del af serien "Dyre-liv", der handler om menneskers liv med dyr
og hedder "Sidsel og kattene".

Næstved

FINDUS
Den19. september blev denne flotte fyr indleveret på kattehjemmet i Næstved. Han havde opholdt sig et stykke tid i et sommerhusområde, og brugt en hel weekend på at sidde og kalde, på
finderens terrasse ved et sommehus. Det viste sig at han var
øremærket, desværre kun i det ene øre, og det var lidt vanskeligt
at tyde, så det tog lidt tid at finde hans ejere.
Ved opringning til ejerne, blev jeg mødt af lidt vantro, for Findus,
som den skønne kat hedder, havde været væk i 2½ måned, og
familien kunne næsten ikke tro at det virkelig var sandt at han sad
og ventede på dem på internatet i Næstved. Han blev fundet ikke
meget mere end 1-2 kilometer fra sit hjem, men har tydeligvis
mistet orienteringssansen.
Gensynsglæden var stor, ikke mindst for de 2 drenge i familien, og
Findus kunne helt sikkert genkende dem.
Det blev heldigvis kun til et kort visit på kattehjemmet for Findus
vedkommende, men stort tillykke til ham fordi det var muligt for os
at hjælpe ham hjem igen.

28

INGES KATTEHJEM / November 2017

HER I HILLERØD HAR DER JO VÆRET
STORE FORANDRINGER I 2017
Vores kattehjem er blevet en afdeling af Inges Kattehjem og ikke
blot en selvstændig samarbejdspartner. Dette har selvfølgelig
betydet en del ændringer i personale og planlægning, men til
trods for de udfordringer det har givet, går det rigtig godt og i
øjeblikket sælges der ca. 7-8 katte om ugen og selvfølgelig kommer der tilsvarende med katte ind.
I løbet af de sidste 3 måneder har vi fået 6 katte ind fra projektet med vildkatte i Guldborgsund og har yderligere aftale om 11
flere katte der skal komme her i løbet af den næste måneds tid.

GARCON
En af de dejlige katte vi har haft inde omkring vores afdeling er
denne dejlige bamse, Garcon, på 7 kg. En rigtig kælepotte, der
næsten var umulig at få billeder af, fordi han altid ville kæle med
fotografen i stedet for at sidde stille.
Vi har også haft besøg af fine Fuzzi. Selvom der er friskt vand i
skålene er der bare noget over rindende vand. Fuzzi kommer
løbende når man tænder for hanen og får en tår over tørsten.
Fuzzi’s tidligere ejer gik bort og familien måtte aflevere ham i
Hillerød, da han ikke kunne med deres egen kat. De var ellers
glade for ham, da han er en dejlig kat. Nu håber vi det går bedre
med det nye hjem.

Udover kattehjemmet har vi, som i de andre afdelinger, også en
lille butik hvor salget går forrygende. Her sælger vi kattemad og
andre katte-nødvendigheder.
I de sidste par måneder har vi også fået hele 7 nye frivillige som
gør en rigtig stor indsats for vores afdeling. Vi er rigtig glade for
at de vil bruge deres tid på at hjælpe kattene og vil gerne give
dem et stort tak.
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Hammele

LIVETS GANG I
SØNDERJYLLANDS
DYREVÆRNSFORENING AF 1995

v

KILLINGER
Ligesom alle øvrige dyreværnsforeninger har vi de sidste mange
måneder haft ekstremt travlt med alle de mange killinger med
og uden missemødre som er blevet dumpet alle vegne. Det er
ikke slut endnu men vi kæmper videre...
ETABLERING AF LØBEGÅRD
I september fik vi etableret vores løbegård. Løbegården har
en rigtig god størrelse og højde. Ligesom i vores store fælles
legerum i internatet går alle vores katte sammen i løbegården.
Det betyder at alle vores katte lever sammen i fordragelighed
uanset om det er killinger, ungkatte, missemødre eller ældre
katte. Vores katte er derfor lette at integrere med andre katte
når de kommer ud i nye hjem. Nu kan beboerne I Hammelev
også nyde vores dejlige katte ”live” når de klatre, leger og balancerer udenfor. Det er vist overflødigt at skrive at kattene elsker
løbegården... billederne taler for sig selv.
AUKTIONER/SALG TIL FORDEL FOR
SØNDERJYLLANDS DYREVÆRNSFORENING
– SÅDAN HEDDER VORES AUKTIONSSIDE PÅ
FACEBOOK
Marianne Hagedorn kontaktede os i foråret efter hun havde set
os i TV-Syd. Hun ville rigtig gerne støtte vores arbejde for de
vildtlevende og herreløse katte og etablerede derfor auktions
siden på Facebook.
Vi er en lille fast skare der sætter ting til salg på siden. I skrivende stund har vi knap 400 medlemmer i gruppen. Vi håber, at alle
der læser her har lyst til at blive medlem af gruppen. Vi håber
også, at der er nogle der har lyst til at støtte vores arbejde og
vil sætte ting til salg på siden. I andre lignende grupper er der en
eller flere ildsjæle der sætter rigtig mange ting til salg. Halvdelen
af det beløb de sælger for overfører de til foreningen og den
anden halvdel af salgsbeløbet bruges til at købe nye varer for.
Er der en kræmmer gemt i dig? Har du lyst til at gå
på loppemarked og i genbrug og finde gode ting til
vores auktionsside? Så vil vi rigtig gerne hjælpe dig i
gang. Du behøver ikke at bo i nærheden af foreningen,
vi kan sagtens sende en kasse med nogle rigtig gode
ting som du kan sætte til salg på Facebook. Halvdelen
af salgsbeløbet overfører du til os og for den anden
halvdel finder du nyt ting som du sætter til salg. Skriv
en mail til dyrevaernsforening@gmail.com hvis du
gerne vil være kræmmer hos os.
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”ALT GODT KOMMER TIL DEN DER VENTER”
– Sådan lyder et gammelt mundheld. Og det er lige præcis
hvad der skete for Mollie, vores absolutte længstboende kat på
internatet.
Mollie kom til os på internatet i Hammelev i februar 2016, fordi
hendes ejer var gået bort. Mollie var kun 6 måneder, og havde
levet sammen med sin mor, der på det tidspunkt var 14 år gammel. Mollies mor var desværre i så dårlig stand, at hun fik fred,
og Mollies fysiske og psykiske tilstand var heller ikke god. Hun
var slemt underernæret og ikke vant til at være i hænder, så hun
var faktisk halv-vild.
Det tog lang tid at fodre Mollie op, og endnu længere tid for
hende at vænne sig til de frivillige, som så gerne ville lære hende
at elske mennesker - og andre katte. For det var en stor udfordring for Mollie at skulle bo sammen med andre katte, og hun
udviklede sig hurtigt til en bestemt dame, som satte dem alle på
plads.
Mollie havde brug for tid til at genfinde troen på mennesker, og
langsomt begyndte det at gå fremad. Det blev muligt at håndtere hende, og hun kunne efterhånden acceptere de fleste af
hendes med-logerende på internatet, ligesom hun blev en skøn
og kælen kat, som gerne ville snakke og ligge i skød, såfremt det
skete på hendes præmisser og i hendes tempo.

INGES KATTEHJEM / November 2017

Men Mollie er ikke en kat der gør væsen af sig, og derfor var
det sjældent at de besøgende fik øje på hende. Hun puttede sig
altid i den øverste hule eller i det fjerneste hjørne. Nogle gange
virkede det næsten som om Mollie ikke ønskede sig et nyt hjem,
men bare gerne ville blive boende på internatet, hvor alting var
trygt og rart. Hvis de besøgende endelig fandt Mollie og ville
snakke med hende, kunne hun såmænd finde på at sætte tænder i den formastelige, som vovede at røre hende - og sådan
en attitude sælger sjældent katte. Derfor var overraskelsen stor,
da Mollie en sommerdag i juli 2017 blev reserveret. En kvindelig
besøgende, som havde været på besøg hos os tidligere, og også
dengang havde vist interesse for Mollie, kom tilbage og ønskede
at få Mollie med hjem. Vi kunne næsten ikke få armene ned - efter 1 ½ år var det nu endelig Mollies tur til at rejse ud i sit helt
eget hjem og blive forkælet, som hun så sandelig har fortjent.
Vi har efterfølgende fået fortalt at Mollie stortrives i sit nye liv
som indekat og at hun også kommer ud og lufter pelsen på
gå-ture i sele. Det gamle mundheld passer altså – i hvert fald
for Mollie.
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