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50 års jubilæum

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 2 gange årligt til samtlige
bidragsydere, to gange i post og to gange som online 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 registreret i Dansk
katteregister bliver disse oplysninger ikke berørt, heller ikke
selvom du vælger at afmelde bladet.
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KÆRE KATTEVEN

20 Hjælp os med at blive 100 år

Denne udgave er tilegnet Inges Kattehjems 50 års jubilæum.

24 En hilsen fra mit nye hjem

Vi har gjort os umage med at finde de gode gamle historier og højdepunkter, og har
været en tur i arkiverne. Heldigvis har vi gemt bladet, siden det udkom første gang i
1981, og vi har kigget i de gamle artikler fra ugeblade og aviser.

26 Nyt fra Inges Kattehjem

22 Dyrlægen skriver: Neutralisering

Vi har også modtaget rigtig mange historier og minder fra jer læsere i anledning af
vort 50 års jubilæum – tusind tak for det! Det har været fængslende læsning, og vi er
glade for at kunne bringe et par af jeres historier i denne udgave.
Bladet er bygget op således, at historierne så vidt muligt kommer i kronologisk
rækkefølge.
Vi har bestræbt os på at få skildret det arbejde, der er pågået gennem årene til
bedring af kattens forhold i hele Danmark, blandt andet i form af forskellige mærkesager, kampe, succeshistorier og projekter. Og så er der selvfølgelig seneste nyt fra
afdelingerne som vanligt.
Indledningsvis bringer vi et resumé om, hvordan det hele startede i 1970 og frem til
i dag, hvor Inges Kattehjem fremstår som en moderne organisation, og vores direktør fortæller om sit første møde med Inge, og hvordan han gradvis blev involveret
mere og mere i organisationen.
Redaktionen vil gerne benytte denne anledning til at sige tak til alle vores bidragsydere, samarbejdspartnere, Plejefamilier, frivillige og ikke mindst tak til den lille kat
der i 1968 klagede sin nød til Inge og som banede vejen for de tusindvis af katte der
siden er blevet reddet som følge deraf.
God læsning
Redaktionen
BLADET FORVENTES
AT UDKOMME
Marts (post og online)
November (post og online)

TÆNK! AT FÅ LOV TIL AT BYGGE
EN ORGANISATION
Tillykke Inges Kattehjem!
Ja, jeg har altid boet i Ejby, og da jeg var 10 år gammel, mødte
jeg Inge første gang. Om jeg egentligt kan huske det ved jeg
ikke, måske har jeg bare hørt mine forældre tale om, at der var
en dame, hendes mand og en hulens masse katte, der var flyttet
ind i det gamle gartneri, der i flere år husede en barnevognsfabrik. Om sommeren legede vi drenge i frugtplantagen, der
grænsede op til Inges hus, og en dag mødte vi så Inge. Hun var
ikke helt tilfreds med, at vi kastede med æbler samtidig med at
vi kørte på knallert rundt i plantagen.

Efter skolen kom jeg i lære som elektriker og dernæst el-installatør. Samtidig arbejdede Inge og jeg sammen om udvikling af
Kattehjemmet, der var nok af håndværksmæssige opgaver med
ombygning, fremstilling af kattebure, løbegårde, dyrlægeklinik
men også lokalafdelinger kom til. Udvikling af EDB som det hed
den gang, administrative IT-Systemer, Dansk Katteregister, Internet, hjemmesider og tusindvis af andre ting for ikke at glemme
alt det politiske og holdningsskabende arbejde, hvor Inges
Kattehjem altid har haft en markant stemme.

Jeg kan kun sige TAK til Inge og alle de mennesker, der igennem
I årene efter skulle hele området udstykkes og et helt år var
alt mudder, huller og kæmpe bjerge af jord.
alle årene har støttet og bakket os op. Det
Vejen var simpelt hen væk, så trafik til og fra "Tusind tak til alle der har har været en fantastisk rejse, aldrig en dag,
omverden foregik i gummistøvler, alt imens
støttet vores arbejde der var den samme som dagen før, masser af
gravemaskiner og bulldozere mosede rundt,
igennem alle årene. spændende udfordringer, som bare bliver ved
så man ofte måtte springe for livet. Bilerne
Både økonomisk eller og ved. Mødet med passionerede mennesker,
der bare elsker katte, og så har vi opnået det
blev parkeret uden for området og alle besom frivillig."
privilegie at få taletid for lovgiverne i Danmark.
søg til kattehjemmet skulle nøje planlægges.
Al transport af dagligvarer og andre fornødenheder blev leveret
Særligt arbejdet for at højne kattens status og at få katteejeren
med bulldozer. En dag havde Inge bestilt en kasse øl, men da
til at tage ansvar, har ligget os meget på sinde og meget er også
kassen ankom, var der kun en enkelt øl tilbage, Inge blev rasenlykkedes, selvom vi stadig mangler en egentlig ”kattelov”, Ikke at
de og alle arbejdsmændene syntes, at det var vældigt morsomt
sammenligne med hundeloven, der drejer sig om helt andre ting,
at drille Kattemor. Senere på aftenen bragte Bulldozeren en ny
men en lov der samler alt om katten og giver mennesker ansvar
kasse øl, nu med kapsler på alle og et pænt brev fra mændene,
overfor katten. Men nu ser det ud som om vi har heldet med
at de havde samlet ind i en trillebør til de tørstige katte. >^..^<
os, og der er ved at samle sig et politisk flertal for at forbedre
Da vejen igen var farbar, besøgte jeg ofte kattehjemmet efter
kattenes status med en obligatorisk mærkning.
skole, der var altid mange mennesker og KATTE, det var spændende, og der var altid noget at hjælpe med.
En af mine første opgaver var at afrense vinduer og male dem,
Og kattene - de er heldigvis stadig lige så fantastiske som for 50
og det gik den sommer så med. Derfra tog det ene projekt det
år siden.
andet.

Jørgen S. Petersen
Direktør Inges Kattehjem
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INVITATION TIL ÅBENT HUS & RECEPTION

d. 18. april 2020 kl. 12.00-15.00
Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup

AF

LY
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Kære katteven,

GR
UN

DE

I anledning af Inges Kattehjems 50 års jubilæum ville det glæde os at dele denne særlige dag med jer og
takke jer for jeres hjælp, støtte og samarbejde gennem alle årerne.

T

CO

På dagen vil der være lidt godt til ganen og spændende boder for børn og voksne:

RO
N

(S)kattejagt for børn og barnlige sjæle. Godtepose til dem der finder (s)katten
Vær kat for en dag - ansigtsmaling

AV
I

Få svar på dine spørgsmål omkring katte og dyreværn - vore konsulenter står klar.

Se hvordan man øremærker på video i dyrlægeklinikken og få en snak med vores dyrlæge.
Se vores nye tandklinik for katte med røntgen - kl. 13 udloddes 15 stk. gratis tandeftersyn
– først til mølle – til en dag i april/maj.

RU
S

Veganske lækkerier fra Plantekartellet, lagkage og drikkevarer.
Vi glæder os til at se jer
M.V. H

Alle os fra Inges Kattehjem
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ILDSJÆLE
Dyreværnsorganisationen Inges Kattehjem fejrer 50 års jubilæum. Ildsjæle og private donationer har skabt fundamentet for
den kontinuerlige forbedring af kattenes forhold.
Den 18. april 2020 kan den største private nonprofit dyreværnsorganisation for katte i Danmark fejre 50 års jubilæum.
Befolkningens støtte i form af private donationer, arv og frivillig
arbejdskraft har været med til at sikre bedre forhold for katte i
hele Danmark igennem 50 år.
Inges Kattehjem hjælper hvert år ca. 3000 katte, enten ved at
omplacere dem i nyt hjem eller ved genudsætning.
Det hele startede med at Inge Sørensen i efteråret 1967 på
Vesterbro fandt en forhutlet og bange kat siddende på en gren
i et æbletræ. Inges tro og vilje til at der skulle gøres noget for
de mange forhutlede og hjemløse katte, inspirerede hende til
at starte Kattehjemmet, og den 18. april 1970 åbnede Inges
Kattehjem officielt i Glostrup – dermed var en ny epoke i dansk
dyrevelfærd skabt.
INGE SØRENESEN - JERNVILJE OG KARISMA
Som person var Inge en arbejdsom ildsjæl med stor karisma og
vilje til at få gennemført de mange tiltag til forbedring af kattenes forhold. Det var ofte ”op ad bakke” med megen modstand,
uvidenhed og fordomme. At hun var kvinde i en mandsdomineret tid, lod Inge sig aldrig kue af, og hun var faktisk den første
kvinde til at køre på motorcykel på Roskilde ring.
Inge kæmpede indædt for genudsætning af vildtlevende katte og
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imod brug af katte til dyreforsøg, var ophavskvinde til neutralisering og øremærkning og medvirkede ofte i TV og radio. Dette
har i høj grad været medvirkende til at kendskabet til Inges Kattehjem i dag er så stort. Ligeledes har det været medvirkende
til, at Inges Kattehjem betegnes som Danmarks største private
nonprofit dyreværnsorganisation for katte i Danmark.
Inge var også et varmt og meget ydmygt menneske. Hun gjorde
meget ud af at berige alle omkring sig, kunder som ansatte, med
sin omfattende viden om katte.
Inge Sørensen døde den 10. december 2017 – 86 år gammel.
PRIVATE MIDLER OG FRIVILLIG HJÆLP
Inges Kattehjem viste sig hurtigt at dække et stort behov for at
hjælpe de mange katte videre til nye hjem. Da det gik hårdt ud
over Inges privatøkonomi, besluttede kattevenner uopfordret at
tegne sig for faste kontante bidrag.
I 1981 blev organisationen omdannet til en kgl. konfirmeret
fond og året efter blev fonden ”Den Selvejende Institution Inges
Kattehjem” etableret. Dette for at kunne indsamle midler og
sikre kattehjemmet i fremtiden.
Ejendommen på Ejbydalsvej, som Inge Sørensen ejede personligt, blev overdraget vederlagsfrit til fonden.
Inges Kattehjem drives i dag udelukkende af arv og donationer
med 30.000 årlige bidragsydere og får ingen offentlig støtte.
Kattehjemmet har over 60 frivillige, ulønnede personer, der
hjælper til med at passe kattene i det daglige samt over 100 plejefamilier, der tager sig af killingerne indtil de er 12 uger gamle,
hvor de kan bortadopteres til nye familier. Alle gør et kæmpe
stykke arbejde for organisationen.
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MISSION OG FORMÅL
Fondens formål er at arbejde for bedre forhold for katte i
hele Danmark, herunder formidling af hjemløse katte, udbrede
kendskab til kattens sag og give råd og vejledning om kattehold
til gavn for både mennesker og katte.
Et væsentligt element i formålsparagraffen er udgivelsen af bladet ”Inges Kattehjem” to gange om året. I bladet findes artikler
om den aktuelle debat omkring katte, dyrlægeartikler, dyrebrevkasse og andre beslægtede emner om dyreværn.
EN MODERNE ORGANISATION I 2020
Inges Kattehjem fremstår i dag som en moderne organisation
med 3 afdelinger i Glostrup, Odense og Næstved med 14
ansatte og som sagt over 60 frivillige hjælpere og mere end 100
plejefamilier.
Den daglige drift varetages af direktør Jørgen S. Petersen, der
refererer til fondens bestyrelse. Jørgen har været tilknyttet Inges
Kattehjem i mere end 40 år og har varetaget den daglige drift
de sidste 30 år.
Den daglige drift består af følgende hovedopgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplysning og rådgivning
Formidling til nye hjem og dyrlægecheck
Genudsætning
Drift af dyrlæge- og tandklinik
Drift af Dansk Katteregister
Drift af kattepension
Politisk arbejde
Fundraising

Udover de daglige opgaver der direkte relaterer sig til kattene,
har der gennem årene været et stort arbejde med at udvikle og
digitalisere administrative systemer. Samtidig har der til stadighed været opgaver med indretning, modernisering og vedligeholdelse af bygningerne med henblik på at kunne varetage
kattenes tarv bedst muligt.
Der er meget arbejde forbundet med at passe og fodre kattene
i afdelingerne, og der bruges megen tid på at gøre rent for at
undgå, at sygdomme spreder sig. Derudover kommer opgaver,
som at assistere dyrlægen, at vedligeholde bure og lokaler samt
at formidle katte til nye hjem. Der gøres meget ud af at rådgive
og vejlede nye katteejere. Det er vigtigt, at katten falder til så
hurtigt som muligt i de nye omgivelser.

VISIONER FOR FREMTIDEN
Inges Kattehjem vil til stadighed arbejde i henhold til fondens
formål med at forbedre forholdene for katte i hele Danmark,
herunder formidling af hjemløse katte, udbrede kendskabet til
kattens sag og give råd og vejledning om kattehold til gavn for
både mennesker og katte.
Inges Kattehjem arbejder fortsat med oplysningsarbejde
omkring neutralisering og i dag er ca. 87 pct. af alle ejer katte i
storbyerne neutraliseret. Det halter dog stadig mange steder på
landet og derfor slutter oplysningsarbejdet måske aldrig, men vil
fortsætte i Inges ånd mange år ude i fremtiden.
Aktuelt arbejder Inges Kattehjem, via oplysning, rådgivning og
politisk arbejde for, at alle ejerkatte i fremtiden registreres med
øremærke eller chip. Dette for at beskytte og skabe respekt
omkring katten og højne dens status i samfundet.
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De Poezenboots grundlægger HenrietteWeelde

1970

1971

ÅBNING AF INGES KATTEHJEM I GLOSTRUP
Efter Inge Sørensen i en årrække havde hjulpet hjemløse
katte på Vesterbro, flyttede hun til Glostrup i et nedlagt
gartneri sammen med sin mand Orla. Her var der bedre
plads til at hjælpe de mange katte, der snart kom til huset.
De byggede om, lavede bure og løbegård og den 18. april
1970 åbnede Inges kattehjem officielt. Orla gik desværre
bort allerede i 1973.

NEUTRALISERING IGANGSÆTTES
Inge igangsætter neutralisering, men uviljen
mod neutralisering var stor, da folk mente det
var imod naturens orden. I særdeleshed var
uviljen stor blandt folk der ejede hankatte, da
hankatte jo skulle have lov at have sine drifter.
Ikke desto mindre neutraliserede Inge videre
og fortalte alle hun kunne, omkring vigtigheden af dette.
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1975

INGES KATTEHJEM MEDVIRKER I
”SOMMERLØRDAG”
Tv programmet ”sommerlørdag ” med Sten
Bramsen, fik i 1975 for alvor Inges Kattehjem på
alles læber.
Programmet kørte på DR1 og strakte sig over 6
udsendelser. Her optrådte Inge med katten Camilla, en smuk grevindekat og hendes 6 nyfødte
killinger Olfert, Anders, Pondus, Dennis, Bingo og
Felix. Camilla blev indleveret af en politimand,
som reddede hende fra druknedøden. Mens
betjenten var på kattehjemmet, fødte Camilla
og dermed kan man sige at killingerne blev født
under politi-bevogtning. Politimanden hed Anders,
deraf blev den ene killing opkaldt efter ham og
Anders endte med at bo hos ja ... Anders. Disse
katte væltede Danmark. 1004 Familier ønskede at adoptere Camilla og hendes killinger og
kattene fik hjem på åben skærm. Man kaldte det
århundredets katteombytning. Dog bortset fra
en. den ene lille killing, Pondus måtte 10 dage
gammel aflives, grundet lam bagkrop og åndedrætsbesvær. Pondus` aflivning skabte landesorg
og overskrifter i Danmark.
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Venlig hilsen
Henriette Nielsen
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1976
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INGES KATTEHJEM INDFØRER ØREMÆRKE
OG KARTOTEK
Den oprindelige tanke bag øremærkningen, var at alle katte
med noget synligt i ørerne ikke kunne opsamles på gaden til
dyreforsøg, idet der var nogen der ejede dem.
Kattefangerens indsamlinger til dyreforsøg, udgjorde en stor risiko for de mange fritløbende katte i Danmark - både gadekattene, men også ejerkattene var udsatte.
I 1976 fik Inge nys om, at der eksisterede en øremærke tang
i Frankrig, hvor de allerede øremærkede. Afsted var Inge og
man kan næsten forestille sig en dansker og en franskmand på
gebrokkent engelsk, forsøge at udveksle ideer og erfaringer med
tangen. Inge fik den med sig hjem, og så begyndte det ellers at
tage fat.

Det viste sig snart, at øremærkningen ikke kun havde effekt mht.
til forsøg, men også at katteejere kunne få deres kat hjem igen,
hvis den var blevet væk på anden vis.
Inge oprettede et kartotek over de øremærkede katte, så folk
kunne ringe ind hvis de fandt en kat, der var øremærket.
Dengang blev katten øremærket med områdenumre, og der
var ikke decideret system i det. Folk grinede egentlig lidt af det,
og man regnede da heller ikke med, at øremærkningen blev så
populær, som den heldigvis er i dag.
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ÅRSTAL

DYRLÆGE

ANTAL MÆRKEDE
KATTE

SÅDAN LÆSER DU DIN KATS ØREMÆRKE
Vidste du, at der rent faktisk er et system bag den, for mange,
tilsyneladende tilfældige række af bogstaver og tal, der er tatoveret i din kats øre?
Det første bogstav repræsenterer det år, hvor din kat er blevet
tattoveret. De næste to bogstaver repræsenterer den dyrlæge,
der har tattoveret din kat. Alle dyrlæger i Danmark har hver
deres unikke bogstavkombination. De tre tal angiver antallet
af katte, der er blevet tattoveret af fornævnte dyrlæge i det
pågældende år.
MIKROCHIP
Chippen har gjort sit indtog og er et godt suplement til øremærket. Chippen kan aflæses med en scanner, som alle internater, dyrlæger og politiet har. Inges Kattehjem anbefaler at man
giver sin kat, både chip og øremærke.
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1981

1982
DYREVÆRNSFONDEN INGES KATTEHJEM STIFTES
– En Kongelig Konfirmeret Fond
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
INGES KATTEHJEM STIFTES

TV-KATTEN FLIMMER
I januar 1986 kom et tv-hold ud på Inges Kattehjem. De
ville gerne adoptere en killing som skulle være TV- stjerne på programmet Morgenflimmer, der dengang blev
sendt hver morgen på TV kanalen Kanal 2. Værterne var
Michael Bundesen kendt fra Shubidua og Camilla
Miehe-Renard. De valgte en killing som var kommet ind
til os efter at han og hans søskende var blevet fundet i
en affaldscontainer. Killingen blev døbt Flimmer.
Når kameraerne var slukket boede Flimmer hjemme
hos Michael Bundesen, og hver morgen tog Michael Flimmer under armen og drog afsted til filmstudierne. I studiet flokkedes alle medarbejderne om at
få lov at passe og lege med Flimmer. Killingen havde
kamera tække og hoppede rundt og legede og elskede
især at få manuskript papirerne til at flyve rundt.
Da Flimmers TV karriere efter nogle måneder var slut,
fandt Kanal 2 et godt hjem til ham - præcis som de
havde lovet Inge.

INGES KATTEHJEM INDSAMLER
9000 UNDERSKRIFTER
I 1970’erne var det som sagt slet ikke unormalt, at der blev
opsamlet katte til forsøg. Ja katte blev ligefrem stjålet, da man
kunne sælge en kat til forsøg og få 35 kr. pr. kat skattefrit. Mange
ulykkelige familier har mistet deres katte på denne bekostning
og selvom Inge siden 1976 havde gjort en indsats for at få folk
til at mærke deres katte, var det endnu ikke en tendens der
havde slået sig fast i de danske katteejeres bevidsthed.
Heldigvis blev det i 1981 gjort forbudt ved lov at anvende katte,
der ikke var opdrættet til formålet, til forsøg. Denne lov blev
gennemført bla. fordi Inge fik 9000 mennesker til underskrive et
protestbrev til Justistministeren.
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1991

DANSK KATTEREGISTER LANCERES
Inges kattehjem lancerer officielt Dansk katteregister,
og er dermed Danmarks første og ældste katteregister. Der blev etableret et samarbejde med Falck med
telefonvagt døgnet rundt, så man altid kunne finde en
kats ejer.
Idag er en stor del af det arbejde vi varetager, at holde
Dansk Katteregister opdateret. Det gør en stor forskel
for vores arbejde på vores internater, og på alle andre
internater i Danmark, at det er muligt at finde frem
til de mærkede katte, der havner på vores afdelinger
af den ene eller den anden grund. Det er gratis at
få registreret sin kat i Dansk Katteregister, og det er
altid muligt at få ændret sine oplysninger, så du altid er
sikker på at din kat kommer hjem igen, hvis du skulle
være så uheldig at den får løbet hjemmefra.
For at hjælpe så meget som muligt, registreres ikke
blot kattens mærkninger - øremærke og chip, men
også kattens farve, race, alder og evt. særlige kendetegn. På denne måde sikrer vi, at katten kan genkendes - også selvom at øremærket skulle være utydeligt
eller chippen måske skulle være faldet ud.

12

WWW.DANSK-KATTEREGISTER.DK
I 1999 blev samarbejdet med Falck opsagt. Internettet havde
gjort sit indtog i Danmark og var nu allemands eje. Ved at lægge
Dansk Katteregister online, blev det nu muligt for alle selv at
søge øremærket frem online.
Det blev både lettere for befolkningen, og lettede også byrden
for Kattehjemmet, da antallet af opkald om fundne katte blev
færre, med indførelsen af den online løsning.
Dansk Katteregister er idag et åbent register. Har du en kats
mærkning, kan du søge ejerens oplysninger frem. På denne
måde kan du undgå at skulle forbi en dyrlæge eller et internat,
hvis der blot er tale om en kat, der bor fire huse længere nede
af vejen.
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1991

1995

KATTEHJEMMET I ODENSE ÅBNER
Inges Kattehjem åbnede i en pavillion på Sønder
Boulevard, ved Zoologisk have i Odense. En gruppe
frivillige med Sidsel Nymark i spidsen styrer og leder
kattehjemmet op igennem 90'erne og 00'erne. Men
nytårsaften 2008 ramte en forfærdelig ulykke. En
raket satte ild til taget, men ved hjælp fra lokalsamfundet, blev alle katte reddet ud i sikkerhed - en kat
døde dog efterfølgende af røgforgiftning. Pavillionen
kunne ikke længere bruges til kattehjem og en ny og
bedre pavillion blev sat op. Kattehjemmet holdt til
på Sønder Boulevard indtil 2019 hvor kommunens
tilladelse til opstilling af pavillionen blev trukket tilbage. En stor arv gjorde det heldigvis muligt at købe
og istandsætte et nyt hus på Landbrugsvej i Odense,
hvor afdelingen holder til idag.

Kattehjemmet i Odense på Landbrugsvej - 2019

KATTEHJEMMET I NÆSTVED ÅBNER
Næstvedafdelingen startede i 1995 hos Inge og Palle
Posborg Brun i Toksværd uden for Næstved. Efter
nogle år døde Palle og Kattehjemmet flyttede midlertidigt til kælderen hos Falke Dyreklinik. Efter nogle
måneder, i september 1999, kunne et nyt kattehjem
etableres på Kalbyrisvej. Næstved Kommune havde
stillet en ubrugt længe på den gamle gård til rådighed for Kattehjemmet. I 2012 ønskede Kommunen
at sælge ejendommen og Kattehjemmet blev tilbudt
nye lokaler på kasernen udenfor Næstved. Kattehjemmet flyttede til Kasernevej 1, den 2. januar 2013.
Siden 2003 har Kirsten Andersen været daglig leder
af afdelingen i Næstved.

Kattehjemmet i Næstved på Kasernevej - 2019

KATTEHJEMMETS AFDELINGER
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SAMARBEJDE
Op igennem 90erne har Inges kattehjem haft flere afdelinger i Jylland, men da det var meget omkostningsfuldt,
startede vi istedet samarbejde op med blandt andet Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995, der nu er etableret
i den gamle købmandsbutik i Hammelev - Du kan læst nyt
fra Sønderjylland bagerst i dette blad.
Inges Kattehjem har yderligere et fint samarbejde med
Hundested havnekatte og Sydhavsøernes KatteSOS, hvor
vi yder hjælp, blandt andet ved videreformidling og dyrelægehjælp.
Det har altid været vigtigt for os, at der er et velfungerende samarbejde, dyreværnsorganisationerne imellem. På
denne måde, kan vi sammen redde flest dyr.

2003
LOV MED IMPORT AF KATTESKIND
I 2002 startede Inges kattehjem sammen med DOSO (DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation), Anima,
Dansk kennelklub og den danske dyrlægeforening, en landsdækkende kampagne og underskiftsindsamling for at få stoppet
import af hunde- og katteskind i Danmark. Anima opdagede
at Skindhuset i København solgte disse produkter og utvivlsomt var hovedforhandler i Danmark. Produkterne blev også
anvendt i pelshuer og dyrefigurer.
Op mod 2. mio. hunde og katte blev årligt slagtet, oftest ved
at blive flået levende i Asien og en stor del sendt til Europa,
ofte camoufleret for ikke at skræmme kunderne væk. Efter et
års kampagne, 40 protester foran skindhuset og uddeling af
tusindvis af flyers, meddelte Skindhuset at de ville stoppe salget,
hvilket var en kæmpe sejr.
Endnu større var sejren, da Inges kattehjem med de øvrige
samarbejdspartnere kunne aflevere 200.000 underskrifter på
Lene Espersens kontor. 1 oktober 2003 blev det således ulovligt at importere og sælge hunde- og kattepels i Danmark og
fra og med d. 31. december 2008 indførte EU et totalforbud
mod import og handel med dyreskind.
Du kan læse den fulde historie i vores sidste blad fra november
2019.

Kilde: stiften.dk
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2008

DYREVÆRNSKORPSET
I 2008 indkaldte Inges kattehjem de øvrige dyreværnsorganisationer til et møde for at debattere fænomenet
”dyrepoliti”. Det var en tid hvor flere og flere danskere,
ønskede at gøre en større indsats for Danmarks udsatte
dyr, og ideen om et dyrepoliti tog gradvist form i befolkningen. Politiet var dog ikke begejstret for et dyrepoliti, og slet
ikke i stil med det amerikanske dyrepoliti.
På mødet kom ideen til et dyreværnskorps, og en arbejdsgruppe blev nedsat i 2008. Formålet med dyreværnskorpset skulle være at lave forebyggende og opsøgende
arbejde, blive bedre rustet til at varetage dyreværnssager
samt så vidt muligt at løse problematikker uden hjælp fra
politiet. Næste skridt var at få uddannet folk inden for
dyreværnsorganisationerne, som ville få et gennemgående
kendskab til dyrevelfærd og lovgivningen.
Et specielt tilrettelagt AMU kursus blev udbudt af Hansenberg i Kolding. 16 personer har taget kurset, heriblandt to
fra Inges Kattehjem. Trods mange gode ideer, løb tiden fra
dyreværnskorpset og politiet fik selv en dyreværnsenhed.
Derfor lukkede dyreværnskorpset ned i januar 2020. Kursusdelen udbydes stadig til DOSO-medlemmer og dem
der har taget det, kan berette om et bedre samarbejde
med politiet.

SAMARBEJDE PÅ
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2009
NYT LOGO
I 1981 havde Anná Lisa Reuter Lorentzen tegnet følgende logo
til Inges Kattehjem.
I 2007 fik Inges Kattehjem et nyt og mere tidssvarende logo,
der passede bedre til brug på de moderne medier, der virkelig
gjorde sit indtog i 00'erne.
Designet af det nye logo er lavet efter ide og oplæg fra Kattehjemmets Direktør Jørgen Petersen.

BEKENDTGØRELSE OM OVERDRAGELSE AF
KILLINGER INDFØRES
I 2008 gik Inges kattehjem sammen med andre dyreværnsforeninger politisk ind for at sikre kattekillinger. Der var
lovgivningsmæssigt intet beskrevet om, hvornår en killing
måtte tages fra sin mor. Derfor blev mange killinger taget fra
alt for tidligt, med store adfærdsvanskeligheder til følge. Dyreværnsforeninger krævede en lov om at killinger skulle være
minimum 12 uger, før de blev taget fra deres mor.
Dette blev en realitet den 12. juni 2009. Efterfølgende
producerede Inges kattehjem plakaterne ”jeg skal blive
hos min mor, til jeg er 12 uger gammel”, for at udbrede
kendskabet til den nye lovgivning. Få lovgivninger er lavet i
Danmark for at sikre katte, så dette var en meget stor sejr.

INGES KATTEHJEM BLIVER MEDLEM AF DOSO
I 2001 blev 8 dyreværnsforeninger enige om at danne sammenslutningen DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsUdvalg
(DOSU), som var starten på et velfungerende og frugtbart
samarbejde. DOSU skiftede i 2008 navn til DOSO (Dyreværnsorganisationernes samarbejdsorganisation).
Inges kattehjem blev en del af organisationen i 2009.
DOSO arbejder for at udbrede kendskabet til den gældende
lovgivning på dyreværnsområdet. Endvidere arbejder DOSO for
at sikre, at gældende lovgivning overholdes, ligesom de arbejder
fremadrettet for at forbedre lovgivning på dyrevelfærdsområdet.
DOSO ønsker mere fokus på at stoppe bevidst avl, der påvirker
dyrenes sundhed. Her tænkes f.eks. på landbrugsdyr, der avles
med henblik på at øge produktionen, eller hunde og katte, der
bevidst avles med så flade næser, at de får vejrtrækningsproblemer, eller med kroppe så deforme at de ikke er i stand til at
føde naturligt. DOSO’s politik omfatter alle dyr.
Idag har DOSO 21 aktive medlemsorganisationer, der spænder
bredt i interessereområder, men alle har det tilfælles at dyrevelfærd for alle dyr, er deres hovedformål.

TVÆRS AF ORGANISATIONER
INGES KATTEHJEM / Marts 2020
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2010
KATTEGRUPPEN - KATTENS UGE 39
I 2010 startede kattegruppen, bestående af Inges Kattehjem,
Kattens Værn, Dyrefondet, Dyrenes Beskyttelse, Den Danske
Dyrlægeforening og Dansk Dyreværn Aarhus en kattegruppe,
hvor formålet var at arbejde for en kattelov (Obligatorisk
mærkning og neutralisering for privatejede katte) i Danmark.

2017

2018

AFDELINGEN I HILLERØD
IK overtager driften af kattehjemmet i Hillerød, men må
desværre lukke i slutningen af 2019 efter at have kørt med et
større underskud i længere tid.

Der blev holdt politiske møder med blandt andet daværende
fødevareminister Mette Gjerskov og senere med Dan Jørgensen. Desværre blev det ikke til noget med en ny kattelov, men
arbejdsgruppen fortsatte med at arbejde på ideer til at højne
kattens status. Hermed blev ideen om Kattens uge 39 født.
Gruppen lavede reklamefilmen ”Føj for katten”, der blev vist
på TV2 og på nettet. I dag er næsten samtlige dyrlægeklinikker og dyreværnsforeninger i Danmark med til at sætte fokus
på katten i uge 39.

PROJEKT VILDKAT
I september 2018 indgås samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet, QATO Fonden, Dyrenes Beskyttelse, Inges
Kattehjem og Kattens Værn, om gennemførelse af Projekt
”Vildkat”. Projektet skal belyse hvor udbredt fænomenet
vildtlevende katte i Danmark er, og hvordan deres levevilkår
og velfærdsstatus er.
Professor Peter Sandøe fra Københavns Universitet leder
projektet som forventes at vare omkring 4 år.
De overnævnte organisationer og KU har bidraget til finansieringen med mere end 2. mill. kr.
Projekt ”Vildkat” skulle gerne give os en indikation på, hvor
mange vildtlevende katte der er derude, samt hvilken stand
de forefindes i.

INGE OG ALLE DYRENE
Det var ikke blot kattene der havde vundet Inges
hjerte.Nej alle dyr kunne reddes. Selv naboens vandrende pind, der var blevet uinteressant for børnene,
formåede Inge at skaffe et nyt hjem. men det mest
mærkværdige var dog nok Julius Cæsar. Julius var Inges
kæleged og Inge havde fået ham i julegave. Julius var en
utrolig nysgerrig ged, så han fulgte rundt i Inges hæle
dagen lang. Ja han sad endda med ved skrivebordet på
hendes kontor, nåt hun arbejdede.
Den var nok ikke gået idag, selvom det da ville være
hyggeligt, med lidt mere liv på kontoret.
16
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VORES ARBEJDE FORTSÆTTER....

GENUDSÆTNING
Når de vildtlevende katte får en chance mere.
Hvert år hjælper vi ca. 500 katte til genudsætning. Mange mennesker oplever at få en vildtlevende eller semi-tam kat tilløbende til deres have. Da disse katte ingen udsigt har til et nyt hjem
som familiekat og de mennesker der har dem tilløbende ikke
har noget imod de er der, men samtidig heller ikke ønsker at de
skal formere sig selv, står vi til rådighed. Det er muligt at låne en
fælde til indfangning af katten. Derefter kan katten afleveres til
en af vores afdelinger, hvor vi vil foretager en neutralisering, en
øremærkning og et sundhedstjek. Herefter kan katten sættes ud
i sit vante miljø, og den tilknyttede fodervært sørger for læ og
mad.

KATTELOV
I over 20 år har Inges kattehjem arbejdet hårdt for at få en særskilt kattelovgivning, der skulle stille kattene bedre i samfundet,
samt øge deres status som kæledyr. Der er ingen tvivl om at det
massive oplysningsarbejde der er gjort for kattene de seneste
50 år, har rykket meget på folks opfattelse af katten, men vi er
langt fra i mål og vi har brug for politisk hjælp til at opnå det.
I 2017 år har Inges Kattehjem været på Christiansborg og snakket med dyrevelfærdsordførerne om obligatorisk mærkning og
registrering af katte. Så kom der valg og arbejdet gik i stå.
Efter valget genoptog vi arbejdet, denne gang gennem DOSO.
Dvs. at 21 organisationer i Danmark ønskede en kattelov. Sammen med Kattens Værn og Anima gik vi i front og udarbejde
en rapport, der argumenterer for behovet for en obligatorisk
mærkning af katte i Danmark. Denne rapport kan læses på vores hjemmeside og er sendt til samtlige dyrevelfærdsordførere.
Vi fik den store fornøjelse at kunne overrække den personligt
til Pia Kjærsgaard da hun kom forbi til en snak. Ydermere har vi
været til møde i Miljø- og Fødevareministeriet og fremlagt dem
vores syn på en kattelov.
D. 6. januar 2020 trådte den nye dyrevelfærdslov i kraft. Den er
historisk på flere områder:
1. Navnet ændres fra dyreværnslov til dyrevelfærdslov.
2. Dyr betragtes som sansende væsener og ministeren får nu
hjemmel til at indføre mærkning og registrering af dyr af dyrevelfærdsmæssige hensyn. Dette betyder at vi nu har bedre
mulighed for at arbejde os frem til en lovgivning med obligatorisk mærkning. Senest har Dansk Folkeparti fremsat beslutningsforslag på emnet. Det er spændende hvad fremtiden bringer.

OPLYSNING - OPLYSNING - OPLYSNING
Din kat - Dit ansvar
I alle årerne Inges Kattehjem har eksisteret, har vi oplyst om
ansvarligt ejerskab. Og især om vores helt store mærkesager:
neutralisering og mærkning. Det er en sag der måske aldrig
slutter, selvom vi er kommet langt. De seneste forskningstal fra
2016 fra Københavns Universitet viser nemlig at 87 % af kattene
ude i de danske hjem er neutraliseret. Det kniber mere med at
få dem mærket - 25 % får ikke deres kat mærket.
Inges Kattehjem har en telefonisk rådgivningstjeneste, hvor vi
hjælper ejere til bedre kattehold. Vi hjælper med at rådgive om
blandt andet aktivering, problemadfærd og sundhed. Vi sørger
for løbende at sende medarbejderne på kurser, så den bedste
rådgivning kan ydes.

INGES KATTEHJEM / Marts 2020
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WEBSHOP
Smukke smykker til dig eller en
en du holder af.

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, kattelemme og meget mere.

* Laves på bestilling
efter størrelse.

LOGORING

SMYKKE
I LÆDERSNOR

760,-

595,-

LOGOSMYKKE

349,Se det store udvalg af smykker fra Katina design på vores hjemmeside.
www.inges-kattehjem.dk

TILMELD DIG VORES
NYHEDSBREV!
Inges Kattehjem producerer nu kun bladet to
gange om året pga. stigende postpriser.
Men du kan stadig få bladet to 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 sender vi kun bladet
online på e-mail.
Hvis du stadig ønsker at modtage papirudgaven med posten,
kræver det at du har doneret min. 50 kr. Husk at tjekke om din
adresse er korrekt registreret hos os.
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HJÆLP DE HJEMLØSE
KATTE I DANMARK
MOBILEPAY
Doner et valgfrit beløb med din mobiltelefon:
Benyt nr. 22 15 40

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, eller oprettes via en
formular på vores hjemmeside.

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

HJÆLP OS MED AT BLIVE 100 ÅR
Det er ikke uden hjælp at Inges kattehjem er blevet 50 år. Vi er hver dag afhængige af gavmilde
kattevenner, der har lyst til at hjælpe vores arbejde. Der er mange måder hvor på det er muligt
at støtte vores arbejde - ikke blot økonomisk, men også som frivillig eller blot ved at dele vores
budskab med din omgangskreds. Vi har fortsat brug for din hjælp og støtte, hvis vi skal overleve de
næste 50 år.
BLIV FRIVILLIG PÅ EN AF VORES AFDELINGER
På et Kattehjem er der naturligvis altid meget rengøring HVER
eneste dag. Burene skal rengøres, kattebakker og foderskåle skal
vaskes af, og gulve mm. skal vaskes. Derudover skal kattene selvfølgelig have frisk foder og vand hver eneste dag. Det er rimeligt
hårdt fysisk arbejde, men der er også tid til at nusse kattene og
hygge lidt om dem.
Vi er en dyreværnsorganisation med begrænsede ressourcer,
der er afhængig af hjælpen fra de frivillige. Kattehjemmet har
især brug for ”ekstra hænder” i højsæsonen – fra maj til september – hvor der er mange katte til nye hjem og utallige små
killinger, der skal passes.
PLEJEFAMILIE I DIT EGET HJEM
Har du lyst til at pleje en kattemor og hendes killinger? I killingesæsonen – fra maj til oktober – kommer der utallige kattefamilier ind på Inges Kattehjem. Killinger skal ikke vokse op på
internat men have en normal opvækst i et privat hjem. Derfor
har vi brug for plejefamilier, der kan passe mor og killinger, til
killingerne er 12 uger og klar til at blive formidlet ud til blivende
hjem, hvilket Kattehjemmet sørger for.
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Som plejefamilie får du alt udstyr stillet til rådighed af Kattehjemmet såsom foder, grus, transportkasse osv., og du benytter
vores dyrlæge i tilfælde af sygdom eller anden behandling. Der
er altså ikke nogen udgifter forbundet med at passe kattene udover transporten til og fra Kattehjemmet. Du modtager grundig
vejledning både mundtligt og skriftligt, og du kan altid komme i
kontakt med os.

Giv en kat et nyt liv
Det kommer vel ikke som nogen overraskelse at det vigtigste du kan gøre for at
støtte vores arbejde, er at give en hjemløs kat en ny chance for et godt liv. Alle vores katte, uanset deres fortid, vil være dyrlægetjekket, mærket med både øremærke
og chip og neutraliseret.
Når du besøger din lokale afdeling vil en af vores kompetente medarbejdere tage
en snak om hvad i ønsker og hvad i kan tilbyde katten og sammen finder i frem til
den kat, der vil passe bedst ind i jeres familie. Vi gør en dyd ud at matche kat og
ejer, så godt som muligt, men det kan være svært, hvis vi ikke kender katten så godt
som vi gerne ville. Vi tilbyder derfor 30 dages returret. Det er nemlig vigtigt for os at
både du og katten er glad og tilfreds i sit nye liv.
VOKSEN KAT:

1050 kr. 		

KILLING:

1250 kr.
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ENKELT DONATION
Ønsker du at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag
er der flere muligheder for dette. Du kan sende os et valgfrit
beløb på MobilPay nr. 221540. Det er også muligt at lave en
donation via vores webshop www.inges-kattehjem.dk/
butik og så er det selvfølgelig også muligt at overføre penge til
os via netbank - benyt kodelinje +01<+6586600
FAST BIDRAG
Ønsker du at give et fast bidrag, er det også muligt at tilmelde
sig betalingsservice. Her i bladet kan du finde en formular du
kan udfylde og sende ind, men det er også muligt at udfylde
denne formular, online på vores hjemmeside.

WEBSHOP
I vores webshop www.inges-kattehjem.dk/butik er det
muligt at købe de vigtigste fornødenheder til din og din kats fornøjelse. Her er alt fra legetøj til kosttilskud og kattelemme. i forbindelse med jul er det også muligt at købe julekort og julepynt
og det er også altid muligt at finde vores smukke logosmykker.
Det er også muligt at give en donation og at købe et gavekort
til en af dine kattevenner.
Alt overskuddet går direkte til driften af Kattehjemmet.

DONATION AF ANDET END PENGE
Det er ikke blot penge som varmer på kattehjemmet. Vi bliver
også altid glade for alle de aviser du alligevel har læst, gamle
tæpper, klude og håndklæder som du ikke længere har brug for,
eller måske noget kattemad som din kræsne, forkælede kat ikke
kan lide.
Tæpper og aviser bliver brugt til at lægge i bunden af vores
bure, så kattene har lidt blødt at lægge på. Når katten forlader
kattehjemmet, får de ofte også deres tæppe med, så de har en
velkendt duft, med til deres nye hjem.
Kattemad giver vi videre til folk der fodrer genudsætningskatte
eller hjemløse katte i deres lokalområde. Foderet kan også gå
til nogle af de mindre organisationer vi samarbejder med, som
fodrer på kattekolonier i f.eks. havneområder rundt i landet.
BENYT VORES PENSION
På vores afdeling i Glostrup, har du mulighed for at få passet din
kat i vores pension.

FØLG OS ONLINE
Inges Kattehjem er aktiv på både Facebook og Instagram. På de
sociale medier deler vi historier og billeder fra hverdagen på vores afdelinger. Her kan du se fremlysninger, søde billeder af katte
der søger nye hjem og spøjse historier fra vores hverdag.
Vi deler dog også når hverdagen bliver hård. Det er en vigtig del
af vores arbejde, at dele historien om den hjemløse og forhutlede kat, med alle der vil lytte. Der er mange triste skæbner
derude og det er hårdt for os der arbejder med dyrevelfærd
til hverdag. Det hele er desværre ikke kun kattenus og yndige
kattekillinger - Desværre.
Vi håber at du vil følge med på vores sociale medier og dele vores budskab med dine venner og bekendte. På denne måde kan
vi forhåbentlig sørge for at fremtidens katte får et endnu bedre
liv end de har nu.
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I vores pension kommer der hvert år mange katte; især i sommerferietiden. Kattene i vores pension opholder sig i en særlig
afdeling, hvor de får deres eget bur de første par dage. Når
katten er tryg, kan den komme i løbegård med de andre katte,
hvis det drejer sig om en aktiv og rolig kat. Mere nervøse katte
kan gå frit i en mindre afdeling. Kattene bliver passet hver dag –
også i weekenden og på helligdagene.
Det koster 95 kr. i døgnet at få passet sin kat i vores pension og
alt overskuddet går direkte til de hjemløse katte.
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DYRLÆGEN SKRIVER

HYPERTHYREOIDISME HOS KAT
- FORHØJET STOFSKIFTE

Hyperthyreoidisme er den mest almindelige endokrine lidelse hos katte. Sygdommen rammer katte
ældre end 8 år og skyldes at skjoldbruskkirtlen producerer for meget skjoldbruskkirtelhormon. Hormonerne fra skjoldbruskkirtlen hedder T 4 ( tyroksin og T3 tri-iod-tyroksin.
af Susanne Schantz Laursen
Sygdommen hos kattene blev først opdaget for ca. 20 år siden i
USA.Skjoldbruskkirtlen er en lille todelt kirtel som sidder foran
på halsen.
Der er talrige symptomer og de er ikke altid alle tilstede ved
den syge kat :
• Vægttab trods øget appetit
• Hævelse på halsen ved skjoldbruskkirtlen
• Rastløshed og øget aktivitetsniveau
• Øget drikke – og tisselyst
• Ofte diarré og opkastninger
• Mange katte har forøget puls
• Trist mat og sammenfiltret pels
Lidelsen kan ramme alle katte uanset køn og neutralisationsstatus men den ses hyppigere hos huskatte end hos racekatte.
Årsagen er ukendt, men i langt de fleste tilfælde er der tale om
en godartet vækst af kirtlen, det er ikke en cancerform. Men
kattene skal behandles ellers dør de.
De øvrige organer: hjerte, lever- og nyrer belastes ekstra
pga. øget blodgennemstrømning, og for at stille diagnosen tages
en blodprøve hvor enzymer, blodets cellesammensætning og T4
(skjoldbruskkirtel hormon) måles.
Generelt har ældre katte oftere nyreproblemer så det er vigtigt
hurtigt at få styr på lidelsen, så nyrerne ikke belastes yderligere.
Desuden har mange af disse katte et alt for højt blodtryk som
falder når behandlingen etableres.

Der findes flere behandlingsmåder: fodring med iodfattigt foder, operation, medicinske behandling eller behandling
med radioaktivt iod.
Der findes et foder som er iodfattigt (der skal iod til for at danne T4 og T3) denne behandling bruges ofte hvis klienten ikke
kan give katten medicin. Her skal man dog tænke på at der kan
være forskellige mængder iod i vandet afhængig af hvor man
bor, så katten bør drikke demineraliseret vand. (det kan være
svært ved det er en udekat)
Operation: her fjernes store dele af skjoldbruskkirtlen og T 4
falder til normalområdet.
Katten skal dog være stabil inden operationen da hyperthyreoide katte dårligt tåler bedøvelse.
Medicinsk behandling: her opstartes med tabletter, 1-2 x
dagligt og efter 3-5 uger måles stofskiftet igen og medicin dosis
reguleres afhængig af resultatet.
Der ses god effekt af den medicinske behandling, dog kan det
være en udfordring for mange at give tabletter, men behandlingen findes også i flydende form.
Behandling med radioaktivt iod: Her skal katten indlæggges 2 uger på Universitetshospitalet for dyr i København, da
der er tale om radioaktiv behandling. Katten behandles med
indsprøjtninger. Det radioaktive iod ophobes i det forstørrede
skjoldbruskkirtelvæv og ødelægger dette. Det normale skjoldbruskkirtelvæv overtager så T 4 produktionen og tilstanden
normaliseres.
Og igen: det er vigtigt at sygdommen opdages i tide, da
en ubehandlet kat magrer af og får organsvigt. Ved det årlige
sundhedseftersyn hos dyrlægen af katten kan sygdommen nemt
opdages.
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NEUTRALISERING AF DIN KAT
En af Inges Kattehjems største missioner har altid været neutralisering (fællesbetegnelse for sterilisation og kastration) af katte.
Se bare hvad dyrlæge Grethe Trollo skrev i en af de første
udgaver af vores blad, tilbage i 1982:
"Nu nærmer foråret sig og dermed tiden, hvor kattene igen bliver
kønsaktive, og dermed problemet med alle de dejlige kattekillinger,
som det kan være så svært at finde hjem til.
Er man ejer af en hunkat og ikke på forhånd har aftagere til eventuelle killinger, bør man sørge for, at disse killinger aldrig bliver født."
HVAD ER EN STERILISATION?
Sterilisering af din kat er en neutraliseringsform, hvor dyrlægen
ved en operation går ind og fjerner hunkattens æggestokke og
evt. også livmoderen. Når din kat er blevet neutraliseret, kan
den ikke længere komme i løbetid, og kan derfor ikke længere
få killinger. Når dyrlægen har udført en sterilisation på din kat,
nedsætter du dermed også risikoen for sygdommene katte-AIDS og katteleukæmi, da disse sygdomme overføres ved bid
og seksuel kontakt.
HVORFOR VÆLGE STERILISATION?
Hunkatten kommer i løbetid i marts–april, og hele foråret og
sommeren vil hun komme i løbetid med 2-3 ugers mellemrum,
hvis hun vel og mærke ikke er blevet parret. Hver løbetid varer
4-7 dage, og det går som regel slet ikke stille af sig. Det kan
være meget anstrengende at bo sammen med en hormonpåvirket kat, og det er også ganske synd for den, at den ikke kan
få lov til at følge sine naturlige instinkter. Hun vil mjave højt og
gennemborende, rulle rundt på ryggen, gnide sig op ad ting og
gøre alt for at få lov at komme udenfor og gøre sig til over for
nabolagets hankatte.
Kommer din kat udenfor, vil den hurtigt blive parret af en
hankat, og 9 uger efter vil der komme et fint kuld killinger. En
kat får typisk 4-6 killinger pr. Kuld. Det kan vær en rigtig stor og
glædelig begivenhed hvis din kat får killinger, men du skal være
opmærksom på at du skal kunne give alle disse killinger nye
hjem, når de er blevet 12 uger. Der kan sagtens komme to kuld
i løbet af en sæson, nogle gange tre og så er det pludselig rigtig
mange killinger du er ansvarlig for. Vi anbefaler derfor altid at
du neutraliserer din kat og overlader killingeproduktion til de
mange hjemløse katte vi har i Danmark - de laver nemlig rigeligt
af dem, til at forsyne danskerne med katte.
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HVAD ER EN KASTRATION?
Når en dyrlæge foretager en kastration, fjernes hankattens testikler ved en operation. På denne måde letter man tilværelsen
ikke blot for katten, men bestemt også for hans ejer. En stor del
af en ukastreret hankats adfærd er ganske uhensigtsmæssig, især
hvis man ønsker at han skal leve som en familiekat. En intakt
hankat markerer sit territorium med urin, og hankattens urin er
ganske ildelugtende, hvis han ikke er kastreret.
En hankat strejfer gerne omkring for at lede efter hunkatte i
løbetid. Han er derfor mere udsat at blive påkørt og for at ende
i slagsmål med andre hankatte. Uden en kastration er din hankat
derfor meget mere udsat for betændte bidsår og bylder, og
ligesom hunkatten er han i større risiko for at blive smittet med
katte-AIDS og katteleukæmi.
HVORFOR VÆLGE KASTRATION?
En kønsmoden hankat er fuldstændig styret af sine hormoner og
det eneste, han finder interesse i igennem hele parringssæsonen,
er at finde nogle at parre sig med.
Man kan kastrere katte når som helst, men de fleste bliver det
som ungkatte hen over vinteren. For hankatten er der tale om
en mindre, ukompliceret operation. Der foretages et lille snit i
pungen, hvorefter stenene fjernes. Der er ingen sting involveret
ved en kastration. Hos enkelte katte kan den ene eller begge
testikler ligge i lysken eller i bughulen. Her er operationen lidt
mere besværlig.
HVORNÅR SKAL JEG NEUTRALISERE MIN KAT?
I marts 1982 skrev dyrlæge Grethe Trollo følgende om sterilisation af hunkatten: " Katten skal være kønsmoden før indgrebet
foretages, og det vil sige ca. 7-8 måneder gammel, men ud over
dette kan man sterilisere uanset, hvilken alder katten har.".
I august 1982 skrev dyrlæge Kristine Albæk om kastration af
hankatten: "Det er vigtigt, at katten er rigtig kønsmoden inden den
kastreres, og at symptomerne har varet et stykke tid. "
Idag ved vi at det bestemt ikke er nødvendigt at vente så længe.
Det er muligt at neutralisere killinger helt ned til 8 ugers alderen. På Inges Kattehjem neutraliserer vi killingerne når de vejer
2 kg.
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Kisser & Findsen

I anledning af at Inges kattehjem har 50 års jubilæum, vil jeg gerne bidrage med en lille beretning fra de tidlige år af hjemmets
eksistens.
Enten sent i 1971 eller start 1972 købte jeg en kat hos Inge,
den lignede akkurat en ”Russian Blue” men var det næppe, han
havde jo ikke andre papirer end sin vaccinationsattest. Han lød
navnet Kisser, skønt han var en smuk kastreret hankat. Kisser var
meget kælen og tillidsfuld. Kisser lærte hurtigt at gå i sele og han
nød helt bestemt vores aftenture og han nød også at komme
på cykelture, hvor han fra cykelkurven havde et godt overblik til
resten af verden.

I 1974 flyttede jeg til Frederikshavn på grund af et nyt arbejde
og Kisser skulle naturligvis flytte med. Min veninde som dengang
boede i Ballerup, vidste godt at jeg gerne ville adoptere en voksen kat mere. Så hun tog til åbent hus hos Inge og her spottede
hun en blå mis som hun omgående reserverede til mig. Findsen
var blevet indleveret til Hvidovre Politi som hittegods, hvor han
logerede i betjentenes vagtstue og villigt delte deres madpakker
med dem. Men alting har en ende og efter 8-10 dage , hvor
ingen havde savnet ham, blev han afleveret hos Inges kattehjem i
Glostrup. Det lidt spøjse navn skyldtes at han blev opkaldt efter
en af betjentene på stationen.

Piloterne kom med ham ud i ankomsthallen, de havde haft
kassen i cockpittet under hele turen, han måtte selvfølgelig ikke
være i lastrummet. Findsen havde ikke røbet sin identitet med
en eneste lyd, så de kunne af gode grunde ikke gætte sig til
kassens indhold.
Findsens væsen var meget aristokratisk og reserveret, han var
lang i kroppen, højbenet, store ører og med en lang flot hale.
Gå i sele ? Ikke tale om – det var under hans værdighed.

Jeg havde enorm megen glæde af mine smukke blå dejlige katte
i adskillige år.
Mange hilsner
Mona Lind Olsen

Jeg aftalte med Inge at min veninde kunne betale og afhente
Findsen, mod forevisning af ID og vupti – så blev Findsen sat
på et middagsfly fra København til Aalborg i en special kasse til
levende luftfragt.
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Denne smukke kat, Felix, blev af min søster sammen med
Gandalf (Gunse), afhentet i Glostrup primo 1981. De levede
en årrække lykkeligt i Vølundsgade på Nørrebro, indtil familien
flyttede til en lejlighed i Gladsaxe, hvor dyrehold ikke var tilladt.
Min søster prøvede at skjule dette brud på reglerne, men mødte ikke det store samarbejde fra Felix og partner. Den megen
tumult og jævnlig brug af stuevæggene til "Dødsdrom", undgik
ikke naboernes opmærksomhed, så jeg blev spurgt, om det var
muligt at indlemme Felix i min ungkarleliv, hvilket så blev en
realitet i 1985.
De første 14 dage så jeg intet til katten. Hørte ham kun gå til
madskålen i køkkenet, ellers førte han en skyggetilværelse bag
gardiner, under sofaen eller andre møbler og ofte i skabe der
var efterladt åbne. Lykkedes det endelig at få ham trængt op i
en krog og lagt hånden på hans ryg, blev han fem centimeter
høj og en meter lang, som en Python, og gled derefter i sikkerhed.
Efter ca. 14 dage med slesk og indsmigrende tale samt godbidder, sad jeg en aften og læste i min lænestol (havde ikke TV),
og pludselig hoppede Felix op på mit skød og lagde sig godt til
rette. Fra den dag havde vi et fællesskab, som kun to inkarnerede ungkarle kunne praktisere. Når jeg spiste sad han på bordet.
Ved sengetid gik han med mig til ro, hvilket medførte, at jeg
vågnede mangen en vinternat med klaprende tænder, da min
sengekammerat havde indtaget 80 % af madrassen og 100 %
af dynen. Ellers havde vi ikke de store kontroverser. Kun et par
gange har vi skulet lidt til hinanden, hvilket, begge gange, skyldtes,
at jeg ved sen ankomst fra arbejdet hos DSB, havde nægtet at
lukke ham ud i det fri, for blot senere på natten, at skulle hente
ham ind igen. Dagen efter blev den kraftige duft af hankat, der
omgav mig bemærket af billetpersonalet på stationskontoret og
jeg måtte erkende, at de hvide aftegninger på mine sorte sko
ikke skyldtes salt fra perroner, men at katten havde pisset i mine
sko. Da han ellers, ud over de to nævnte tilfælde, altid brugte
bakken, tager jeg det som en ren afstraffelse fra Felix side.

operation og livsvarig specialkost. Jeg valgte, nu han allerede var
i dyb søvn, at sige farvel. Jeg fik ham med hjem så han kunne
blive begravet under det store gamle "Belle de Boskoop" æbletræ. Jeg har i mit liv været til mange bisættelser og begravelser
med en vis trist og sørgmodig følelse til følge, men vor Bagbo's
kone, der havde transporteret Felix og mig til Charlottenlund
dyrehospital, vil kunne skrive under på at jeg vrælede hele vejen
hjem og med jævne mellemrum dagen efter, til jeg havde fået
ham begravet.
Inden Felix og jeg flyttede til Vangede, havde jeg boet hos
mine forældre ved Lyngby sø. Hos dem kom en dag en stor og
trivelig hunkat, der kort tid efter fødte fire dejlige killinger. Vi har
altid haft kat, selv om det dengang var forbudt med husdyr i
bebyggelsen, så gode råd var dyre. Det var så lige her at vi lærte
Inge's kattehjem at kende. Vi fik lov at aflevere killingerne mod
at morkatten blev neutraliseret. Glemmer aldrig afleveringsdagen, da turen fra Lyngby til Glostrup foregik i en "Granada
stationcar" på gule plader, hvor de fire små killinger var kommet
ud af kassen under kørslen og derefter gået på opdagelse under
lastrummet i bilen. Efter at have tømt bilen for indmad og optaget en stor del af P-pladsen, lykkedes det til sidst at få alle fire
frem i lyset og behørigt afleveret.
Efterfølgende var jeg i kontakt med Inge, der skrev til mig med
en tak for bidrag. Jeg har nu altid syntes, at det er nemt nok at
tage pengepungen op af lommen, hvor imod den store respekt
og det store arbejde tilhører kattehjemmet, så endnu en tak for
jeres indsats.
Med mange kærlige hilsner fra
Henrik Fiehn

Som det fremgår af foto var Felix en stor kat. Jeg havde et nært
forhold til det ægtepar, hvis baghave stødte op til vores, og en
dag, da jeg var på arbejde, ville Sven lægge en gave til mig, i
anledning af min fødselsdag, på terrassen. Da jeg kom hjem lå
der en seddel i postkassen: "Har lagt en gave ved døren til hønsehuset, forsøgte at lægge den ved hoveddøren, men Felix sad
på øverste trin på trappen og knurrede, så jeg opgav at komme
forbi" !!!
I 1995 havde jeg en kæreste med en søn af første ægteskab og
vi fik derefter en datter. Bortset fra at sidde på bordet og dele
seng med mig, fortsatte alle privilegierne for Felix helt frem
til 1996, hvor han under en kontrol for noget dårligdom og i
narkose fik konstateret et så dårligt hjerte, at det krævede en
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Den sidste tid har været meget travl på vores afdeling i Glostrup. Vi har heldigvis fået lidt ro på med hensyn til indlevering
af killinger her i starten af året, hvilket er meget kærkomment
ovenpå en exceptionel presset killingesæson.
Vi arbejder stadig for en kattelov sammen med Anima, Kattens
Værn, Dansk Dyreværn Århus og DOSOs 21 dyreværnsforeningsforeninger i kampen for at få indført obligatorisk
ID-mærkning for katte i Danmark.
Vi arbejder løbende på at informere politikerne om konsekvenserne af den manglende lovgivning og inviterer dem jævnligt på
besøg hos os, for at de kan opleve virkeligheden for de danske
internater.
D. 28. november havde vi besøg af Pia Kjærsgaard, der er dyrevelfærdsordfører hos Dansk Folkeparti
Hun blev selvfølgelig meget berørt af de mange katte vi havde
siddende og lovede, at hun ville gå videre med det. Det er
virkelig en glæde, når politikere tager sig tid til at snakke om
bedre lovgivning for dyrene. Vi ved, at der kan være et stykke vej
fra ord til handling. Det kræver også et flertal på Christiansborg,
men vi håber at Pia kan være med til at sætte det rigtige fokus.
Vi fortsætter med at fortælle både politikerne og myndighederne om vigtigheden af den her sag, som mange af jer også
kæmper for.
Vi har også haft møder i Miljø-og Fødevarestyrelsen og vi haft
besøg af TV2 der var ude og filme og interviewe vores direktør
Jørgen Petersen om vores kamp for bedre velfærd for alle Danmarks katte. Derudover har vi har haft en artikel i Berlingske
Tidende og en del af vores billede og filmmateriale har været
brugt i blandt andet BT og flere lokalaviser.
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Selvom killingeindtaget er faldet på grund af sæsonen, har vi
stadig travlt. Vi har en del sager med hjemløse katte og desværre også en del af de grimme af slagsen. Vi har haft rigtig mange
tynde, sultne og forhutlede katte.
TRINE
Katten Trine, som vi navngav hende, kom ind efter aftale. En
mand der arbejder som gartner i Glostrup havde observeret
hende i nogle uger. Han beskrev i telefonen at hun ligesom havde noget hængende ud af numsen, så vi bad ham komme med
hende allerede samme dag. Så da Trine kom ind, måtte vi med
det samme tjekke hende. Ganske rigtigt hang der noget ud og
det var simpelthen hendes endetarm der bulede voldsomt ud.
Heldigvis er det noget der ved en mindre operation, kan fixes af
vores dyrlæger. Så når Trine er kommet sig, vil hun være klar til
at blive adopteret.

BRUTUS - HVEM GLEMTE SIN KAT?
En eftermiddag i februar havde vi huset fyldt med kunder, og da
vi havde fået ekspederet dem alle, stod der en transportkasse
tilbage på gulvet. Da vi kikkede nærmere på den kunne vi se
den indeholdt den skønneste sorte kat. Der var absolut ingen
mennesker tilbage på kattehjemmet, og vi måtte konstatere at
han var blevet dumpet lige for næsen af os. Vi gav den lille skønne dreng navnet Brutus, der selvfølgelig hverken var øremærket
eller chippet, og han fik et nyt hjem inden for få dage.

COOKIE
I slutningen af februar fik vi indleveret en kat, der rendte rundt
på må og få. Da hun havde et synligt sår på låret, fik vi hende
hurtigt tilset af vores dyrlæge. Vores dyrlæge vurderede, at hun
måtte i narkose og klippes for at vurdere skaden, som vi i første
omgang troede var et bidsår. Det skulle dog vise sig at være
langt mere omfattende. Hun havde store sår overalt og når man
rørte ved hendes hud faldt den af. Dyrlægen arbejde på hende i
halvanden time, men måtte til sidst opgive hende og hun måtte
få en human aflivning, skaderne var for store. Hvad der var sket
med Cookie vides ikke, det kunne tyde på hun både var forbrændt, skudt med hagl og havde indre skader på tarmene. Det
er desværre nogle af de ting vi også oplever på internaterne.
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PLET OG STRIBE
I Januar kom en patruljevogn forbi kattehjemmet. De havde
været ude og hente to katte, da ejeren desværre var død. Kattene havde været passet godt, men indfangningen havde været
meget voldsom for dem. Heldigvis fandt de to skræmte piger
enorm stor trøst i hinanden. Det tog lang tid at få dem gjort
trygge, men stille og roligt tøede de op. Efter et stykke tid kom
den helt rigtige familie med overskuddet og tålmodigheden til at
lade dem falde til og adopterede dem.

KIT-KAT
Denne lille pige som vi navngav Kit-Kat, kom ind i vores afdeling
i Glostrup i februar måned. Hun havde holdt til i et villakvarter i
Bagsværd igennem nogle dage.
Hun var ekstrem tynd og udsultet. Meget tam og skrigende af
sult. Hun var hverken øremærket eller chippet. Hun havde en
vægt som svarede til en 15-ugers killing, men tænderne viste
hun var omkring de 7-8 måneder. En af vores ansatte opdagede
ved et tilfælde, at Roskilde internat havde en kat fuldstændig
magen til Kit-Kat der var fundet mindre end 100 meter fra det
sted Kit-Kat var fundet. Så vi ringede og udvekslede oplysninger.
Deres lille Olga var også meget tynd og vi måtte erkende at det
nok var et søskendepar der var dumpet i området. Der var i
hvert fald aldrig nogen ejer der henvendte sig på vores fremlysninger. Kit-Kat er nu kommet ud i en ny dejlig familie.
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PROP OG DET HÅRDE LIV PÅ EGEN POTE
Prop kom til os, for noget der føles, som en evighed siden,
dengang hed hun naturligvis ikke Prop. For hun er bare een af
mange skæbner der hutler sig igennem tilværelsen uden nogen
til at drage omsorg for sig.

tved

Prop ankom ikke alene, men havde 4 killinger på omkring 4
uger på slæb, og det var på høje tid at hun kom i sikker havn.
Hun er en aldrende dame på 9 - 10 år, så man kan kun gyse lidt
ved tanken om hvor mange killinger hun har efterladt derude
igennem årene.
Prop blev ved neutralisering også opereret for et temmeligt
stort navlebrok....og som om dette ikke burde være nok for lille
Prop, så fandt dyrlægen også et hagl fra et luftgevær inde under
huden i bugen, på hende.
Luftgeværer lyder som harmløst, noget knægtene kan gå rundt
og lege lidt med .....DET ER DET IKKE. Luftgeværer er farlige i
de forkertes hænder.
Luftgeværer kan udrette stor skade hvis man ved et uheld
rammer et dyr eller menneske i f.eks øjnene, og sikkerhedsafstanden for et luftgevær er omkring 400 meter OG brug af
luftgevær kræver jagttegn.
Luftgeværer er lovlige at anvende i Danmark, til jagt og regulering af bl.a ringduer, tyrkerduer, kragefugle mm ...... og ALTSÅ
ikke til at skræmme katte eller andre dyr med.

2 ÅR OG 4 MÅNEDER
Så lang tid tog det før Bino endelig fandt hjem igen.
Han forsvandt fra sin ejer for 2 år og 4 måneder siden. Efterlysning på lygtepæle og i den lokale brugs gav desværre ikke pote,
ligesom at efterlysning i katteregistret ikke blev opdaget fordi
ingen reagerede på at katten var øremærket og måske savnet.
Bino har holdt til hos 2 forskellige familier som til alt held har
holdt ham i god foderstand, men desværre ikke har undersøgt
ejerforholdet.
Dette kunne have været foregået i årevis hvis ikke begge familier var fraflyttet og han omsider søgte hen til en, som kontaktede kattehjemmet i Næstved.
Hans rette ejer blev hurtigt kontaktet, og det viser sig at Bino
både har krydset en motorvejsbro og jernbanen for at komme
hen til hvor han blev fundet.
Bino er oprindeligt adopteret fra et internat i Slagelse, faktisk
på ejers fødselsdag, og som Kirsten sagde da hun hentede ham:
Det er som at få ham i gave igen, for det er min fødselsdag i dag
(pudsigt sammentræf at han netop hentes tilbage på samme
dag)
Tillykke til både Bino og Kirsten!

28

INGES KATTEHJEM / Marts 2020

PORTRÆT AF EN FRIVILLIG I NÆSTVED
Jeg hedder Maria Støvring, er 29 år og går ledig.
Jeg startede som frivillig på kattehjemmet i august 2019. Jeg
havde (og har) en drøm om en dag at uddanne mig til veterinærsygeplejerske, men følte ikke jeg havde nok kendskab til at
håndtere katte og deres adfærdsmønstre, da størstedelen af
min nære vennekreds har hunde. Jeg så det som en chance for
at lære noget, og samtidig gøre en forskel.
Hele mit voksenliv har været præget af angst og depression.
Når man ser sine jævnaldrende gennemføre uddannelser og
etablere sig som selvstændige, “rigtige” voksne, men man ikke
selv er i stand til at gøre det samme, ryger ens selvværd lynhurtigt i bund.
Derfor er det så vigtigt for mig at have noget som Inges Kattehjem, der kan give nogle succes-oplevelser - og det synes jeg
bestemt også selv, at det har været!
Jeg nyder hvert øjeblik når jeg er der, med alt hvad dertil hører
af beskidte kattebakker, livlige katte og killinger, der hellere vil på
opdagelse end sidde stille og blive vejet, samt indimellem at give
medicin og tjekke operationssår. Jeg føler virkelig jeg er med
til at gøre en forskel - og så er der ikke noget bedre end at
komme ud til et tomt bur fordi den tidligere “beboer” har fået
et hjem! At være frivillig har kun bekræftet drømmen om at arbejde med dyr. Selvfølgelig nyder jeg også at gå og nusse om de
katte der kommer til os. Jeg må ikke have dyr hvor jeg bor, ellers
havde jeg gladeligt adopteret en kat allerede - men så kan jeg til
gengæld give en masse kærlighed til hver og en af de katte der
kommer gennem vores dør.
Potedask fra Maria.
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BESØG AF JESPER PETERSEN
Politisk ordfører for Socialdemokratiet.
Mere end 500.000 herreløse katte, ingen kattelov, overfyldte
internater, killingesæson hele året, og en dyrevelfærdspulje der
nærmest er sparet væk. Det er den barske virkelighed dyreværnsforeningerne og de herreløse katte står overfor.
Der måtte ske noget!! Vi rakte ud efter Jesper Petersen, som
er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Jesper er født og
opvokset i Hammelev, hvor vores internat ligger. Jesper takkede
ja til vores invitation, og kom på besøg i internatet i begyndelsen
af januar.
Vi havde en rigtig god snak med Jesper, hvor vi kom omkring alt
lige fra dyrevelfærdspuljen, at problemet med herreløse katte
nu er stå stort, at det kræver politisk handling, at det er nødvendigt med en katte lov, til anskaf og smid væk kulturen der især
rammer kattene og meget andet.
Jesper kan naturligvis ikke love noget, men som han sluttede af
med at sige ”det har været en øjenåbner for mig”. Og det var
det, vi gerne ville opnå.
Vi fik også ros for vores store engagement og vores frivillige
arbejde.
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Ham
21 KATTE HAR ALLEREDE FÅET NYE HJEM I 2020
Vi har rigtig travlt! Der er killingesæson hele året, og antallet af
katte i internatet dykker ikke længere fra oktober til april/maj,
som det gjorde tidligere. Der er højsæson hele året. 21 dejlige
katte har fået nyt hjem, i løbet af de første måneder i 2020.
Her er lige et par stykke af dem.

me

lev

TV-SYD
TV-Syd har lavet en udsendelsesrække på 9 udsendelser som
skildrer livet som dyrlæge. Programmet hedder ”Dyrlægerne
i Møgel tønder” . Lars Kjær fra Møgeltønder er foreningens dyrlæge. TV-Syd var selvfølgelig også med Lars, da han han havde
klinikdag hos os

DYRENES DAG I PLANTORAMA VEJLE
Vi deltog i Dyrenes dag i Plantorama den 9. februar. Der var
rigtig mange forskellige aktiviteter og det vrimlede med hunde,
marsvin, kaniner og katte.
Vi havde en rigtig god dag i Plantorama , hvor vi blandt andet
lavede vores egne plaktsøjler. Vi fik også en stor donation foder
med hjem.
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FYLDT TIL BRISTEPUNKTET
I vores afdeling i Odense har vi haft et meget travlt efterår. I de
sene efterårs måneder har vores internat været fyldt til bristepunktet - særligt med missemødre og deres halvstore killinger.
Vi har hen over sommeren haft 39 missemødre og deres 151
killinger igennem internatet. Derudover har vi haft et ukendt
stort antal moderløse killinger. Og vi må endnu engang sige tak
og rose vores søde og dygtige plejefamilier som har hjulpet
med at passe, pleje og socialisere alle disse katte og killinger.
Uden plejefamiliernes hjælp var det ikke muligt at hjælpe alle
disse herreløse katte.
Nu er der faldet lidt ro på internatet og i stedet for kattefamilier modtager vi mange hjemløse voksne hankatte - og det ender
desværre ikke altid positivt for katten. De herreløse hankatte er
ofte i en sørgelig tilstand. Fulde af infektiøse sår efter slagsmål og
ikke så sjældent positive for enten katteaids eller katte leukæmi.
men nogle gange bliver vi positivt overraskede og selv det mest
håbløse tilfælde ender godt efter den rette behandling og pleje.
Og det er vores Rocky et eksempel på.
ROCKY
Rocky, som vi vælger at kalde ham, da der nærmest ikke er en
centimeter på hans krop, der ikke har sår eller kradsemærker,
ankommer efter aftale i en fælde. Finder af Rocky har observeret ham gennem længere tid, men kan ikke rigtig håndtere ham.
Rocky er skræmt og bange og lader ikke finder komme helt tæt
på. Rocky er en lidt lavbenet intakt hankat med semi langhåret
pels, så ved første øjekast ser man ikke i hvor dårlig forfatning
han er. Da vi skal have Rocky ud af fælden viser det sig, at vi sagtens kan komme til ham. Han bliver bedøvet og vi spår ham ikke
mange chancer efter hans tilstand at bedømme. Han er absolut
kandidat til at at være positiv for katteaids, der jo typisk smitter
gennem parring og slåskamp. Men til vores store overraskelse er
Rocky hverken positiv for katte aids eller leukæmi.

Nu begynder der et stort arbejde med klipning, rensning af sår
og ører og selvfølgelig kastration, mærkning og vaccination. Vi
arbejder faktisk 3 mennesker i en time på at få Rocky behandlet
for alle sine skader og parasitter. Det ene øre er der gået koldbrand i efter sikkert utallige slagsmål og dyrlægen må operere
det yderste af ørekanten af. Begge ører er så fulde af øremider,
at grundig oprensning er nødvendig. Han er så fyldt med sår at
vi skal være meget forsigtige med klipperen. Vi vil ikke risikere
at klippe i et betændt sår. Vi taler om at Rocky må have haft det
rigtig skidt og haft mange smerter. Det er tilfælde som Rocky,
vi refererer til, når folk ikke mener at det er nødvendigt at få
kastreret deres hankatte! Han ville nok ikke være i så slem en
forfatning, hvis han var blevet kastreret i tide.
For Rocky endte det godt. Han er flyttet hjem til finder som har
sørget for videre pleje og pasning. Det var en stor glæde for os
at møde Rocky igen, da han efter en lille måned kom til vaccination 2 i vores konsultation. Nu var han begyndt at ligne en rigtig
kat og så ud til at trives. Rocky har været heldig at møde nogle
mennesker, der ville hjælpe ham. Tak for det
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HOVEDAFDELING INGES KATTEHJEM GLOSTRUP
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
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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AF ALLE CHIP- OG
ØREMÆRKEDE
KATTE

