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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 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 små –
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(lukket onsdag) 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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LÆS I DETTE NUMMER
4 Kattens verden

KÆRE KATTEVEN
Så er sommeren slut og vi nærmer os stille og roligt afslutningen på året 2020. Det
har nok været et af de år vi sent glemmer. Corona har fyldt en del hos os, og det
har det uden tvivl også hos jer læsere. Vi har derfor valgt, at temaet i dette blad skal
handle om vores kattehjem i en coronatid.

6 TEMA:
		 Kattehjemmet i en Coronatid
10 Det var kattens
12 Knirke - katten der ikke gav op
20 Når sorgen bliver tabu
22 Dyrlægen skriver: Fedme

På trods af corona har vi stadig haft en del killinger. De fleste af dem sendes ud i
vores meget værdsatte plejefamilier. Uden dem kom vi aldrig igennem sommeren,
og det er vi meget taknemmelige for. Plejefamilierne har sørget for, at killingerne er
velnærede, socialiserede og klar til at komme ud til deres nye familier når de er 12
uger gamle.

24 En hilsen fra mit nye hjem
26 Nyt fra Inges Kattehjem

Vi kæmper også stadig videre med politikerne og kattens status i vores samfund. I
maj måned i år afleverede vi 45.510 underskrifter til Fødevareminister Mogens Jensen sammen med Kattens Værn, Anima og Voice of Pets. Fødevareministeren har nu
fremlagt et forslag, der forpligter katteejere til at mærke og registrere deres katte.
Hvis ikke, mister ejeren rettighederne til sin kat. Vi vil sammen med de andre organisationer arbejde hårdt på, at forslaget bliver så godt som overhovedet muligt og
dernæst vedtaget og udført i praksis, så både vi og de andre internater og tusindvis
af katte vil få en højere status og en bedre tilværelse.
I dette nummer kan du læse om katten Knirke, der havde særlige udfordringer og
som blev adopteret af en af vores frivillige. Det har hun valgt at skrive en fin artikel
om og dele med jer. Dette for at sætte fokus på katte der er anderledes, også kan få
et godt liv, og det er faktisk Knirke der denne gang er på forsiden af bladet. Du kan
også læse om hvordan sorgen over tabet af et kæledyr kan være et stort tabu, og
dyrlægen har skrevet en fin artikel om fedme hos katte. Der vil selvfølgelig som altid
også være søde hilsner fra nye hjem, Kattens verden, Det var kattens og sidste nyt
fra lokalafdelingerne.
I dette, årets sidste nummer af vores blad, vil vi gerne benytte lejligheden til at sige
tusind tak til alle vores bidragsydere. Uden jeres generøse bidrag hver måned, ville
det være rigtig svært at drive vores organisation. Vi er heldige, at der er så mange
gode dyrevenner, der kan se værdien i vores arbejde. Tusind tak for jer!
God læselyst

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

KATTEN

ERDEN
SV

FORDOM AFBLÆST
Mange tror, at kæledyr ryger på internatet på grund af dårlig
opførsel, men det passer ikke helt, ifølge et nyt studie fra Københavns Universitet, der har udsendt en pressemeddelse.
Vores tidligere medarbejder på Inges Kattehjem, Janne Barner
Hanquist Jensen, har skrevet sit specialeprojekt. Den omhandler
de grundlæggende årsager til, at folk vælger at afhænde deres
hunde og katte på et internat.
Der er indsamlet data på 3.204 hunde og 2.755 katte afleveret
i perioden 1996-2017. Her kan man læse, at personlige grunde
er en langt hyppigere årsag til at sige farvel til ens firbenede ven
end dårlig opførsel.
Man kan blive tvunget til at flytte i en bolig, hvor man ikke må
have dyr, eller blive ramt af sygdom, der gør pasning svær, siger
professor i bioetik, Peter Sandøe i pressemeddelelsen fra Københavns Universitet.
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Blandt de undersøgte hunde var kun 23 procent afleveret grundet adfærdsproblemer. Og kattene holder et lignende niveau, da
kun 25 procent af dem var afleveret på internatet på grund af
dårlig opførsel.
Ellers er de typiske problemer ejerens helbred, boligproblemer
eller mangel på tid.
Det står i stærk kontrast til den fordom mange har, så man skal
altså ikke nødvendigvis tro, at der er noget galt med et dyr, når
man får det fra et dyreinternat, siger Peter Sandøe i pressemeddelelsen.
Hvis man overtager en hund eller kat fra internatet, giver man
både dyret en ny chance og opfylder et ønske fra den tidligere
ejer.
Kilde: Københavns Universitet

ER KATTEN SIN EGEN?
En af de mest sejlivede myter om katten, er at den er sin egen,
som Piet Heins berømte digt fra 1940, så fint fortæller. At de
ikke knytter sig til mennesker på samme måde som feks. hunden. Men måske er det ikke helt sandt alligevel.
Ny forskning tyder på at katte, ligesom børn og hunde, danner
følelsesmæssige tilknytninger til deres ejere, herunder noget
man kalder ”sikker tilknytning” - en situation, hvor tilstedeværelsen af en ejer hjælper dem til at føle sig trygge, rolige, sikre og
komfortable nok til at udforske deres miljø.
Undersøgelsen, der blev offentliggjort i tidsskriftet Current Biology af forskere ved Oregon State University i USA, involverede
70 katte og deres ejere, der deltog i en simpel øvelse.
Hver ejer tilbragte to minutter med deres kat, hvorefter de
forlod rummet i to minutter og derefter vendte tilbage til en
to-minutters genforening.
Resultaterne viste, at 64% af dyrene syntes mindre stressede
under genforeningen med deres ejer end under adskillelsen, og
at de under genforeningen viste en god balance mellem at gå
rundt og undersøge og være i kontakt med deres ejer - et svar,
som holdet siger, er et bevis for en tilknytning til deres ejer.
På trods af de få undersøgelser, antyder forskningen, at vi muligvis undervurderer kattes “sociokognitive evner”.
Kilde: Oregon State University
Piet Hein
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KATTEHJEMMET I EN
CORONATID
Ligesom alle andre har vi her på Inges kattehjem, ikke kunnet undgå at mærke at Coronaepidemien
har hærget det sidste halve år. Hvordan påvirker nedlukninger, afstand og lukkede grænser internatsdrift?
Af Cecilie Helmuth
NEDLUKNING
Landet lukkede ned, folk blev bedt om at blive hjemme, og
vi mærkede hurtigt panikken brede sig hos personalet, for vi
kunne jo ikke bare lukke vores internater ned. Kattene var jo
afhængige af, at vi kom hver dag for at passe og pleje dem, og
vi ville jo også helst undgå at kattene skulle sidde hos os i flere
måneder, så vi ville nødigt lukke for vores formidling til nye hjem.
Hvordan løser man sådan en kattepine?
HJEMSENDELSE
Flere af vores medarbejdere har børn og var afhængige af at
være hjemme. Det blev derfor hurtigt besluttet at benytte os
af regeringens tilbud om lønkompensation. Dette krævede dog
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at sende en procentdel af virksomhedens medarbejdere hjem.
Derfor blev 3 medarbejder i Glostrup afdelingen, 2 medarbejdere i Odense afdelingen og 1 medarbejder i Næstved afdelingen, hjemsendt i lidt over en måned. Da der kun er en ansat i
Næstved, betød dette også at efter at have videreformidlet alle
afdelingens katte, blev denne midlertidigt lukket, indtil det igen
var muligt at få alle medarbejdere tilbage på arbejde.
En enkelt medarbejder fra kontoret i Glostrup, fik oprettet
en hjemmearbejdsplads og kunne dermed fortsat hjælpe på
telefonen med at besvare spørgsmål, oprette katte i registeret
og rådgive folk med deres katteproblemer, samtidig med at hun
kunne tage sig af sine hjemsendte børn.

ÆNDRINGER
Med færre medarbejdere på arbejde, blev det også nødvendigt
at nedsætte åbningstiderne. Både fordi der ikke var nok medarbejdere til at udfylde de daværende åbningstider, men også fordi
vi virkelig frygtede, at der ikke ville være noget at lave. Der vil jo
stadig være katte i nød. Men var der også mennesker til at tage
dem til sig? Dette tvivlede vi på.
Men vi måtte hurtigt erkende at dette langt fra var tilfældet. I
Glostrupafdelingen alene videreformidlede vi, de første tre dage
efter nedlukningen 18 katte til nye hjem. Burene var tomme og
vi var lykkelige, og en smule overvældede.
Vi fortsatte med fornyet energi, og selvom vi var færre på arbejde og som udgangspunkt kun tog katte ind, der virkelig havde
brug for vores hjælp, fortsatte kunderne med at komme. Mange
måtte gå igen med uforrettet sag.
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KOMMER CORONAKATTENE RETUR?
Der var meget snak i pressen om, at langt flere dyr fra internater fik nye hjem i de første par måneder og frygten fra mange
var, at disse dyr ville ende tilbage på internaterne, når folk igen
skulle vende tilbage til det “virkelige liv”. Når vi får nye potentielle familier ud til os, bruger vi meget energi på at spørge os frem
til, hvilke intentioner de har med at købe en kat. Det er vigtigt
for os at finde det rigtige match mellem kat og familie. Men det
er også vigtigt for os, at vi får sorteret de mennesker fra, som
ikke bør have et dyr. Vi er ikke bange for at afvise folk fra at
adoptere. Også selvom det selvfølgelig kan være svært at finde
frem til folks reelle intentioner. Selvom vi videreformidlede mange katte under Corona-nedlukningen, var det ikke mere end
hvad vi ellers har været vant til, og vi har endnu ikke oplevet at
nogle af disse katte er kommet retur til os.
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NYE VANER
Siden nedlukningen har vi været meget bevidste om at sørge
for at have masser af sprit til rådighed og holde styr på, hvor
mange mennesker vi lukker ind af gangen. Afspritning var dog
heldigvis en normal procedure for os. Normalt gjorde vi dette
for at passe på kattene. Nu gjorde vi det også for at passe på
vores kunder. Dette kan dog til tider føre til en del ventetid
for vores kunder, men alle er heldigvis meget tålmodige, også
selvom de ofte skal vente længe, da et besøg hos os tager lang
tid. Man tager ikke beslutningen om at adoptere et nyt familiemedlem på 5 min.
Ligesom resten af landet har vi også måtte eksperimentere med
onlinemøder, og vi har da måtte erkende fordelen af at kunne
"mødes" med vores kollegaer på en ny måde. Vores afdelinger
er spredt, og det er sjældent at vi får mulighed for at mødes. På
denne måde føltes det næsten som om at vi var i samme rum.

HAR CORONA HAFT EN BETYDNING?
Det er ikke en guldmine at drive internat, faktisk nærmest det
modsatte. Alle videreformidlede katte er en underskudsforretning for os, så vi er dybt afhængige af at få penge ind på
anden vis. Her er pensionen i vores afdeling i Glostrup, en stor
indtægtskilde og der var, inden krisen ramte, fuldt booket op
i påsken. Men pludselig skulle alle jo ikke ud at rejse alligevel,
påskeferien var aflyst, og vi blev bestormet med kunder på telefonen, der måtte aflyse deres reservation. Pludselig skulle vi kun
passe 10 katte i påsken. Vi var vant til at være tættere på 100.
Vi frygtede virkelig, at vi ville se det samme scenarie når vi
nåede frem til sommerferien. Da krisen ramte fik vi en række
aflysninger for sommerperioden, men da vi kom tættere på skolesommerferien, blev vi glædeligt overraskede over at danskerne
virkelig gerne ville på ferie, og kan man ikke komme ud og rejse
langt, må man jo blive inden for landets grænser. Pensionen
blev hurtigt fuldt booket, dog for en lidt kortere periode end
normalt, men vi var lykkelige for at sommeren blev næsten helt
normal.
HVAD SÅ NU?
Alle afdelinger er tilbage på fuldt blus og selvom Corona stadig
raser i landet, har vi nu gjort os så gode erfaringer, at hverdagen
glider ganske nemt. Vi tager de korrekte forholdsregler og skulle
der kommer endnu en omgang med nedlukning, så er vi også
klar til det.
Kattene skal jo have hjælp, uanset hvad!
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HVAD KAN DER GØRES FOR AT FORBEDRE
KATTENS STATUS OG VELFÆRD?
Offentligt
møde: Hvad kan der gøres for at forbedre
Offentligt
møde
kattens status og velfærd?

I samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening inviterer Københavns Universitet til offentligt møde
for at markere åbningen af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd.

I samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening inviterer
Københavns Universitet
til offentligt
møde for
at markere
Onsdag den
18. november
2020
åbningen af Center for kl.
Forskning
i Familiedyrs Velfærd.
10.00-16.00

Katte er ikke små hunde med høj haleføring. De er på godt og
ondt deres egne.
Faktisk er kattene ikke helt nemme at få hold på. Groft sagt kan
man dele de danske katte op i tre grupper:
1. Ejerkatten eller familiekatten, som er en kat, der bor i et hjem
sammen med mennesker, der ser sig selv om kattens ejer. Disse
katte er der ca. 650.000 af i Danmark; og dermed er katten det
mest populære familiedyr i Danmark. Der er også en gruppe
katte, som ikke har et hjem, men er herreløse.

Onsdag den 18. november 2020
kl. 10.00-16.00

A1-01.01 Festauditoriet
Bülowsvej 17
Frederiksberg Campus
Københavns Universitet

2. Den herreløse kat er en, som godt kunne høre til i en familie,
men som er blevet væk fra, som er blevet smidt ud af, eller som
aldrig har fået en ejer. Vi ved ikke, hvor mange der er af disse
katte; men vi ved, at de i stigende tal ender på danske internater.
Faktisk har der fra 2004 til 2017 været en stigning på 250% i antallet af katte, som havner på et internat. I 2017 var det næsten

11.000 katte, som kom på internat.
3. Endelig er den såkaldte ”vildkat”, som er en kat, der ikke er
socialiseret i forhold til mennesker, og som ikke kan leve indendørs i et hjem. Disse katte lever typisk tæt på mennesker, hvoraf
nogle fodrer dem og andre er irriterede på dem, fordi de støjer,
sviner og terroriserer fredelige familiekatte. En del af disse katte,
et sted mellem 4.000 og 10.000, bliver hvert år indfanget. Hovedparten bliver aflivet og nogle få af dem bliver neutraliseret
og genudsat.
På mødet vil vi præsentere forskningsbaseret viden genereret af
forskere tilknyttet Dansk Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd om disse tre grupper af katte. Og vi vil præsentere viden
og erfaringer fra dyrlæger og en udenlandsk forsker. For hver
gruppe af katte vil vi desuden lægge op til en diskussion med
bl.a. politikere, dyrlæger og repræsentanter for dyreværnsorganisationer af, hvad der kan gøres for at forbedre disse kattes
status og velfærd.
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SIKKERHEDSKATTEN ELWOOD
Katten Elwood er blevet ansat som sikkerhedsvagt på et hospital og får sit eget ID-mærke.
Hvis en arbejdsplads ønsker at gøre en ekstra forskel for sit
personale, så kan et kæledyr måske være en god ide. Ihvertfald
hvis man spørger personalet på Epworth Hospital i Richmond,
Australien. Her hyrede de nemlig en ny sikkerhedsvagt til deres
team - en yndig hvid og rødstribet hankat ved navn Elwood.
Chantel Trollip, en patolog på hospitalet, bemærkede første
gang katten for et år siden, da hun begyndte at have skiftende arbejdstider. Kattens besøg på hospitalet blev efterhånden
mere og mere hyppige, og katten blev langsomt mere og mere
fortrolig med flere medarbejdere. En dag i juli 2020 opdagede
Trollip at katten gik rundt i hospitalets gård med et ID-skilt, der
var identisk med hendes eget.

Skiltet så meget professionelt ud og angav Elwoods jobtitel,
havde sit eget portrætbillede og endda en unik adgangskode på
bagsiden.
Mens alle på hospitalet havde troet, at katten var vild, fandt de
til sidst ud af at katten boede på den anden side af vejen og nu
var han altså blevet ansat som sikkerhedsvagt.
Så hver morgen når Elwood står op, krydser han gaden og vandrer rundt ved hospitalet og bærer sit skilt med stolthed. Der er
ingen tvivl om, at han tager sit job meget alvorligt. ”Han er dejlig
og venlig, men ikke alt for kærlig, han nyder et kærligt nus, men kan
også lide at holde tingene adskilt. Han er jo trods alt i sikkerhedsteamet og skal sørge for, at alle der kommer og går, bliver tjekket. ”
Selv de almindelige patienter kender ham nu ved navn. Det er
så rart at se ham og nusse ham på vej ind og ud fra hospitalet.
Fortsæt det store arbejde Elwood!
Kilde: newsbreak.com
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Disneyland er hjemsted for en gruppe vildtlevende katte, der
kan give Mickey Mouse kamp til stregen. De har fri adgang
rundt i parken - og du kan adoptere en, men kun hvis du arbejder der. En Disneykat skal nemlig altid blive i Disneyfamilien.
HISTORIEN BAG KATTENE
Der har været observationer så langt tilbage som i 1955, kort
efter at Disneyland åbnede. Da Walt Disney besluttede, at der
skulle være en attraktion inde i Tornerose Slottet - tog han et
hold ingeniører med ind i slottet for at starte planlægningen.
Men til sin overraskelse blev han mødt af en vildkattekoloni, der
havde gjort slottet til deres hjem.
Walt Disney vidste, at han ikke bare kunne slippe af med
kattene uden at udløse et offentligt oprør, så han besluttede at
adoptere kattene og gøre dem alle til medarbejdere. På grund
af forlystelsesparkens rustikke design havde Disneyland ironisk
nok fået bragt uvelkomne gæster ind i parken - gnavere. Til
Walts held var det ikke alle de vildtlevende katte der havde
slået sig ned på slottet, men også andre steder i parken. Disse
katte havde nemlig fundet en god kilde til mad, nemlig mus og
rotter. Derudover var parken i sig selv et godt sted uden de
store farer, som vildkatte ellers kan have og om natten havde de
fred og ro til at jage og det blev startskuddet til det hele. Disney
Company fik derfor en genial idé; tillad kattene at bo i parken.
Af natur er vildkatte bange for mennesker, derfor ville de ikke
genere parkens gæster, og tilsyneladende gjorde de et bedre
stykke arbejde med skadedyrsbekæmpelse end de menneskelige skadedyrsbekæmpere.
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Og det er historien om, hvordan Disneyland erhvervede deres i
mange år skjulte attraktion - Disneyland Cats.
Alle kattene som tæller omkring 200, bliver heldigvis neutraliseret for at forhindre at de ikke formerer sig og dermed holder
bestanden nede. Gæster må ikke fodre kattene, det sørger personalet selv for og kattene holder sig som udgangspunkt for sig
selv. Der er dog nogle stykker der skiller sig ud. Disse katte har
udover deres egen hjemmeside også en Instagramprofil med
mere end 85.000 følgere og en Twitterprofil med mere end
16.000 følgere. De følges blandt andet af Hollywood skuespilleren Ryan Gosling, der i et interview i TV i 2011 kaldte dem for
"Commando Cats" som nu er et kælenavn, der har holdt ved
siden og det var det interview der gjorde dem så berømte på
de sociale medier, som de er idag.
På Instagram er der hver fredag #FranciscoFriday. Francisco der
er en langhåret 3-Farvet hunkat, er sandsynligvis parkens mest
berømte og letteste at få øje på kat! På hjemmesiden har de
mest berømte katte som Ned, Lucian og Buford også deres
egen profil og blog du kan følge med i.
Så skal du en dag besøge Disneyland i Californien, så hold øje
med "The commando cats".
kilde: disneylandcats.com
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KNIRKE - KATTEN DER
IKKE GAV OP
Knirke, en lille skeløjet, halvdement og ikke mindst en smule handikappet kat. Knirke blev fundet
som halvstor killing (på dette tidspunkt blev hun kaldt Magoo), omend for lille af sin alder, efterladt
af sin mormis. Finderen kunne formentlig ikke forliges med at Knirke ikke havde lyst til selskab og
mest af alt bare lå og trykkede sig under sofaen, fordi hun aldrig havde været i menneskehænder før,
så Knirke blev derfor indleveret på Inges Kattehjem en dag i august 2015.
Af DIana Skjoldmose
EN HÅRD START
Knirke har formentlig en hjerneskade og ser kun mennesker
som store og farlige og hendes tid på Inges Kattehjem var meget atypisk. Først kom Knirke i pleje hos en af de faste plejere,
som havde en del katte. Her havde Knirke det som blommen i
et æg og fik efterhånden fundet lidt selvtillid frem. Efter at hun
var blevet socialiseret lidt omkring de andre katte, kom hun
retur til Inges Kattehjem og historien gentog sig. Knirke kunne
slet ikke være i sig selv, uden en fast støttekat – hun lå som en
lille bold bagerst inde i hendes bur og hvæste hver gang man
blot kiggede på hende. Jeg var frivillig og så første gang Knirke
lige efter at hun var kommet tilbage fra pleje og jeg faldt pladask
for hende – hendes skelende øjne og utilnærmelighed var en
udfordring for mig, så jeg startede med at komme forbi en halv
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til en hel time hver dag for at se om hun blødte lidt op og hver
dag startede på samme måde – hvæseri og jeg-vil-væk attitude
og intet hjalp. Vores tid hver dag gik med at vinde hende tilbage
igen, hygge med godbidder og nus og dagen efter kunne vi
starte forfra - hendes hukommelse var udfordret – jeg tænkte
”ahr så let giver vi ikke op” det lille myr havde trods alt kæmpet
så meget og oplevet så meget dårligt, at det ville være synd at
give op på hendes vegne.
Jeg aftalte med Inges Kattehjem at tage det lille myr med hjem
og forsøge, om ikke andet, at gøre hende håndtam – jeg har i
forvejen en halvgammel kat, som sikkert ville nyde selskabet. Jeg
har kun indekatte, så en kat som Knirke kunne helt sikkert få et
godt liv hos mig.
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KNIRKE KOMMER HJEM
Jeg fik Knirke med hjem i starten af september 2015 – på dette
tidspunkt har hun nok vejet 500 gr og var stadig et meget lille
myr – min anden kat Pusling tog ikke så meget notits af Knirke,
selvom Knirke gjorde hvad hun kunne for at få opmærksomhed.
Pusling dappede hende bare når hun fik nok.
Knirke sov som regel under sofaen, som var det eneste sted
hun kunne gemme sig, men stille og roligt varmede hun op. Hun
begyndte at komme ind og lægge sig i fodenden, når jeg sov,
men bevægede jeg mig, var hun hurtigt væk.
TÅLMODIGHED GAV POTE
Jeg tror hun havde været hos mig 2-3 måneder, da jeg første
gang hørte en lyd som ikke var hvæseri fra hende – og hun lød
grangiveligt som en fugl der pippede og jeg tænkte, hmmm…
den er da helt gal den der. Det var den ikke – hun har ikke
mere stemme end til at pippe som en fugl, når hun vil have
opmærksomhed.

Tiden er ligeså stille gået, Knirke blev steriliseret, chippet og
øremærket, da hun vejede 1,98 kg i december 2015, nu havde
vi ligesom bevist at hun sagtens kunne fungere som indekat og
bo i en rolig familie uden børn, sammen med en anden kat, hun
kunne spejle sig i og søge trøst hos.
Jeg opdagede først at hun havde en deformitet på rygsøjlen, da
hun var et års tid gammel – hun var hoppet lidt skævt ned efter
at være blevet løftet op og begyndte at gå meget underligt med
hele forkroppen. Hun røg straks til dyrlæge og fik smertestillende og det gik over. 14 dage efter var den gal igen – jeg tænkte
at det var 1 gang for meget, så nu måtte vi hellere få checket
hende igennem.

Følg
Knir
@Ha ke på Inst
ndika
a
tten_ gram:
knirk
e
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Hun blev indlagt til blodprøver og røntgen og ganske vist.
Dyrlægen fortalte at Knirke havde nogle ryghvirvler, der var for
brede, så hvis hun hoppede ned fra en højde, der var mere end
50 cm, risikerede hun at få noget i klemme. Derudover havde
hun allerede gigt på venstre forben, som formentlig var opstået
ved en skade i killingetiden. Puha, så var gode råd dyre – jeg
måtte hjem og indrette alle tønder og træer og reoler, så der
max var 50 cm hop i etager og Knirke lærte meget hurtigt ikke
at være for modig, når hun skulle ned. Men de smertestillende
fik hun ikke så længe, så jeg tog kontakt til en dyreosteopat
for at se om hun kunne gøre noget – og mon ikke hun kunne.
Knirke fik 1 behandling hos osteopaten og natten efter var hun
den mest kærlige lille kat, jeg kunne ønske mig – hun kunne slet
ikke være i sig selv og fik kælet sig selv i søvn med min hånd og
har gjort det hver nat siden.
PUSLING OG KNIRKE
Pusling som nu er 10 og Knirke der er 5 har det fantastisk sammen – de leger, løber og har brydekampe, de spiser ved siden
af hinanden, men kan efter 5 år stadig ikke soignere hinanden,
men det går nok også – det klarer de fint hver især.
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Knirke er blevet en dejlig elskelig lille kat og sætter man sig ned,
kommer hun hurtigt. Vi har faste rutiner både når vi står op,
går på toilettet og spiser morgenmad og hun løber rundt med
halen i vejret hver gang jeg kommer ind ad døren.
JEG HAR ALDRIG FORTRUDT
Hun elsker at nusse, blive kløet på ryggen og sove på ryggen
ovenpå dynen om natten med min arm som krammebamse.
Men hurtige bevægelser, pludselige lyde og at blive løftet er
bare ikke noget hun er glad for – her hjælper den dårlige hukommelse også, for hun bliver hurtig god igen. Om sommeren
når døren til altanen står åben, ligger hun tit derude og sover
hele natten og kommer ind og siger godmorgen, når jeg står op.
Jeg har aldrig fortrudt at jeg tog Knirke med hjem – hun er en
mundfuld, fordi hun skal håndteres anderledes og ikke er som
andre katte, men hun er fyldt med glæde og en livslyst, der ikke
er til at tage fejl af.
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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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WEBSHOP

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.

En blød og varm hule som din kat kan hygge sig i, i de kolde vinteraftner. Hulen fås i flere forskellige farver. Heriblandt, lyserød,
blå, grå og brun. Se det fulde udvalg i vores webshop.

TILBUD kr.

150,-

Før 185,-

SMUKKE LOGOSMYKKER
- til dig eller en du holder af

* Laves på bestilling
efter størrelse.

LOGORING

SMYKKE
I LÆDERSNOR

760,LOGOSMYKKE

595,-

349,Se det store udvalg af smykker fra Katina design på vores hjemmeside.
www.inges-kattehjem.dk
INGES KATTEHJEM / November 2020
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HAR DU TAGET STILLING TIL DIN ARV?
Du kan vælge at støtte Inges Kattehjem ved at betænke
kattehjemmet som arving i dit testamente. Det kan være,
at du ikke har nogen arvinger eller bare gerne vil tilgodese
arbejdet for de hjemløse katte. Har du ingen arvinger og
har du ikke skrevet testamente, vil hele din arv gå til staten.
Ved at tilgodese os, er du med til at sikre at Inges Kattehjem fortsat kan videreformidle hjemløse katte til gode
hjem og for, at vi fortsat kan være en stemme for kattene.
Testamenter, der betænker Inges Kattehjem, har meget stor
betydning for vores arbejde for katte i nød.
Inges Kattehjem betaler ikke arveafgift til staten for testamentariske gaver. Hele det beløb du tilgodeser til Inges
Kattehjem i dit testamente, går direkte til vores arbejde for
herreløse katte.Vores advokat opretter gratis testamente,
hvor Inges Kattehjem tilgodeses.
Hvis du i din arv, ønsker at tilgodese for eksempel en ven,
kan testamentet sammenfattes, så det bliver Inges Kattehjem, der betaler størstedelen af boafgiften.Via denne
model, får din arving en større glæde af deres arveandel og
kattene bliver stadig tilgodeset.

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. inden for det sidste år.
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 formularen
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
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NÅR SORGEN BLIVER
TABU
Tiden er bestilt, katten er sat i transportkassen, den allersværeste beslutning er truffet, og nu venter
den lange, tunge og sidste tur ned til dyrlægen.
Af Christina Christensen
Alle husker glæden når man møder sit første familiemedlem
for første gang. En lille legende killing i stuen hos en opdrætter,
katten i baghaven der krævede sit domæne, eller en sølle ældre
kat i et bur på et internat. Lige meget på hvilken måde og hvilken kat med dens unikke personlighed man har i sit hjem, elsker
man sin kat meget højt. Derfor er det også meget meget svært,
når man skal sige det sidste farvel.
Desværre oplever mange, at deres sorg bliver negligeret eller
nogen gange decideret latterliggjort. Vi får tit et forsigtigt
undskyld fra folk, der bryder ud i gråd, når de snakker om en
kat som de lige har mistet. Og oftest skyller der oveni en dårlig
samvittighed ind over dem, når de ønsker sig en ny kat. Måske
fordi de er bange for at andre synes at det er for hurtigt og
derfor ikke har holdt nok af deres kat. Selvom netop det at få
en ny kat oftest kan være med til at lette sorgen.
Vi vil gerne slå fast, at hvad enten man ønsker en ny kat med
det samme, eller at man ønsker at vente, er der ikke noget
der er rigtigt eller forkert. Alle er forskellige og alle håndterer
sorgen på hver sin måde.
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NÅR MAN SKAL AF MED SIT KÆLEDYR
Det er ikke kun når ens kæledyr skal sige farvel til livet, at man
kan opleve sorg. Sorgen er også stor, når man af forskellige
årsager ikke længere kan have sit dyr. Nogle er heldige, at de
har et familiemedlem eller en nær ven, der kan overtage katten,
men andre må aflevere deres kat på et internat eller et kattehjem, og har dermed ingen indflydelse på hvilken familie katten
kommer ud til. Mange er også rigtig bange for, om katten nu
bliver aflivet, da skrønen om at internater afliver sunde og raske
katte stadig lever i bedste velgående. Dette skaber naturligvis en
stor usikkerhed. Mange føler i den situation, at de har svigtet deres kat og bliver enormt frustrerede og kede af det når de skal
placere dem i et bur og måske aldrig kommer til at se dem igen.
Vi vil gerne slå fast, at hos Inges Kattehjem afliver vi aldrig sunde
og raske tamkatte. Vi bestræber os på at matche den helt rigtige
familie til kattens behov, så omplaceringen bliver en succes både
for den nye familie, men i særdeleshed for katten.

INGES KATTEHJEM / November 2020

AT HÅNDTERE ANDRES SORG OVEN I SIN EGEN
Det er sjældent at man står alene i en sorg, og det kan være
svært at håndtere andres sorg, når man også skal håndtere sin
egen.
For mange børn er deres kat deres allerbedste ven. De har måske haft katten ligeså længe som de selv har levet, og har aldrig
oplevet et liv uden den. Det kan være ligeså hårdt for børn at
miste et kæledyr, som at miste en slægtning. Underkend aldrig
sorgen hos et barn og lyt til barnet. Det er samtidig også vigtigt
ikke at underkende sine egne følelser, og det er okay at vise at
man selv er ked af det. Er katten gammel og syg, er det en god
ide at forberede sine børn på det forestående. Det er vigtigt at
fortælle, at der ikke er en anden udvej og at det er det bedste
for katten. Kommer dødsfaldet meget pludseligt, så forklar roligt
og kort hvad der er sket. Svar altid på de spørgsmål et barn
måtte have, da det er vigtigt for dem, at få svar på deres spørgsmål. Lyv aldrig for barnet ved at fortælle at katten feks. er løbet
væk, da de kan vente månedsvis på at deres elskede kæledyr
skal komme tilbage.

Mange vil gerne så hurtigt som muligt give deres kæledyr en
ny ven for at mindske sorgen, og det er rigtigt, at det kan være
lettere at sammenføre på dette tidspunkt, da dyret er mere
modtageligt. Men man skal altid huske på, at det er det specifikke dyr med dets unikke personlighed og dets kemi den savner,
og ikke et hvilket som helst andet dyr. Derfor er det ikke sikkert
at et nyt dyr vil hjælpe på sorgen.
DE SIDSTE MINUTTER
Når katten kommer ind til dyrlægen er den bange. Den aner
ikke hvad der skal ske. Det kan hjælpe et dyr rigtig meget, hvis
deres ejer, som de føler sig trygge ved, er til stede til at berolige
i dyrets sidste minutter.
Dit kæledyr har givet dig så mange glæder gennem mange år, så
kan man håndtere det psykisk, så opfordrer vi til at man er der
når dyrlægen skal aflive den. Både for din egen og kattens skyld.

Hvis der er andre dyr i hjemmet, kan man ligeledes opleve sorg
hos dem. Her kan opleves nedtrygthed og spiseproblemer. Det
er vigtigt man tager ekstra hånd om det kæledyr som man har
derhjemme for at få dem så godt igennem sorgen som muligt.
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DYRLÆGEN SKRIVER

FEDME HOS DANSKE KATTE
Overvægt er den mest almindelige sygdom hos katte og findes hos ca. 35 – 40 % af alle danske katte. Oftest ved ejeren godt, at deres kat vejer ”lidt for meget”, men ejeren bliver tit overrasket, når
katten betegnes som ”fed” af dyrlægen. Som gældende for mennesker medfører fedme også mange
livsstilsygdomme hos katten som for eksempel led-, hjerte- og leversygdomme samt sukkersyge
m.m. I sidste ende kan fedme desuden føre til nedsat livskvalitet og levetid.
Af Mette Nielsen, Dyrlæge, Husum dyreklinik
DEFINITIONEN AF AT VÆRE FED
En kat defineres som værende fed, hvis den vejer mere end 25
% over sin ideelle kropsvægt. For at vurdere dette benytter dyrlægen oftest en pointskala, som kaldes Body Condition Score
(BCS). Her vurderes kattens fedtlag over ribben, talje og mave.
Pointskalaen går fra 1 (enormt underernæret) til 9 (enormt fed),
hvor idealvægten betegnes som 4/9 og 5/9. Hos en idealvægtig
kat kan de individuelle ribben nemt mærkes samt talje erkendes
ovenfra. På denne skala vil alt over 7/9 betegnes som fed.
RISIKOFAKTORER FOR FEDME
Fedme ses oftest hos ældre katte, hvor især hankatte er prædisponerede for at blive overvægtige. Risikoen for fedme stiger
desuden markant efter neutralisering. Indekatte og især katte,
der bor i lejlighed, er også i øget risiko. Sygdomme som påvirker
bevægeligheden (fx slidgigt), enkelte hormonsygdomme samt
visse mediciner (fx binyrebarkhormon) kan også forhøje risikoen for fedme.
HVORDAN OPDAGES OVERVÆGT
Hvis katten har haft en jævn vægtøgning over en lang periode,
kan det være rigtig svært at se, at katten ”pludselig” er blevet
overvægtig. I disse tilfælde er det først ved den årlige vaccination, hvor katten vejes og dyrlægen vurderer BCS, at man opdager, at katten er fed. Derhjemme kan ejer dog have bemærket,
at katten ikke har den samme motionslyst som tidligere samt at
kattens bevægelighed er nedsat eller besværet.

22

HVORDAN OPNÅR MAN ET SUNDT VÆGTTAB?
Forudsætningen for vægttab er at begrænse kattens kalorieindtagelse samt opregulere kattens energiforbrænding. Monitorering og evaluering af vægten er vigtig, så eventuelle justeringer
kan ske efter behov. Nedenstående emner er vigtige for et
vægttab:
HVILKET FODER SKAL JEG VÆLGE?
Mange ejere køber foder til neutraliserede katte efter neutralisationen for at undgå vægtøgning. Dette foder er med et
lavere kalorieindhold, men kan oftest ikke benyttes til et større
vægttab. Man kan forsøge at give mindre foder (max 10 % af
foderet må fjernes) over en længere periode, men hvis katten
skal tabe sig mere end ca. 10 % af dens nuværende kropsvægt,
anbefales et dyrlægegodkendt vægttabsfoder. Hvis man fjerner
mere end 10 % af et almindeligt/neutraliseret foder, garanterer
foderfirmaet ikke for, at katten får den korrekte mængde af
vigtige næringsstoffer. Derfor er et vægttabsfoder det bedste
foder til at understøtte et større vægttab, da det indeholder et
lavt kalorieindhold, en højere protein- og vitaminandel samt et
højere indhold af fibre for at sikre mæthedsfornemmelsen.
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BODY CONDITION SCORE

MEGET UNDERVÆGTIG
Kattens ribben og rygsøjle
kan tydeligt mærkes og ses
og taljen er meget tynd.
Ingen fedt på maven.

UNDERVÆGTIG
IDEAL VÆGT
Kattens ribben og rygsøjle kattens ribben og rygsølje
kan mærkes. Taljen er tynd kan mærkes, men ikke ses.
og der er meget begrænDer er fedt på maven,
set fedt på maven.
men maven hænger ikke..

HVOR MEGET FODER SKAL JEG GIVE?
Ved foderskifte til vægttabsfoder er det vigtigt, at man følger
anvisningen på posen i forhold til kattens idealvægt og fodermængde. Hvis katten ikke har tabt sig ca. 1 % af kropsvægten pr.
uge, kan man forsøge at nedregulere fodermængden med ca.
5-10 % yderligere. Hvis katten derimod har tabt sig mere end
1 % af kropsvægten pr. uge, har man fjernet for meget foder og
man skal derfor opregulere fodermængden.
Det anbefales desuden at afveje foderet dagligt i gram frem for
at benytte en kop, da koppen kan være upræcis. Hos en kat kan
5 gram til eller fra have stor betydning for vægttabet. Afvej gerne hele dagsrationen om morgenen, så man kan bruge foderet
som godbidder i løbet af dagen. Man kan desuden forlænge
mæthedsfornemmelsen ved at opdele dagsrationen i flere fodringer, så katten løbende kan få stillet sin sult.
Man kan desuden udskifte lidt af tørfoderet med vådfoder
(også vægttabsfoder), da dette indeholder større væskeandel og
dermed kan der gives større mængder.
HVOR TIT SKAL JEG VEJE MIN KAT - OG HVORFOR?
Det anbefales at vurdere kattens vægt mindst én gang ugentligt, indtil man har set, at vægttabet foregår i et stabilt tempo.
Et godt vægttab sikres ved, at katten taber sig ca. 1 % af dens
kropsvægt om ugen. Når dette er bekræftet, kan man veje
katten hver 2.-3. uge. Husk at benytte den samme vægt og vej
katten på samme tidspunkt, så der ikke sker store udsving.
Hvis vægttabet ikke monitoreres, kan man risikere, at katten
taber sig meget over en kort periode. Et enormt vægttab karakteriseres som tab af > 2 % af kropsvægten pr. uge. Dette øger
risikoen for fedtlever, hvilket er en meget alvorlig komplikation
og kan i nogle tilfælde være livstruende. Derfor er det meget
vigtigt, at man følger vægttabet nøje.

OVERVÆGTIG
Kattens ribben og rygsøjle
kan ikke mærkes. Taljen er
pæreformet og fedtet på
maven hænger.

FED
Store fedtdepoter på
bryst og bagparti.
Taljen er ikke synlig og
maven hænger betydeligt.

MIN KAT ER STADIG SULTEN
- AKTIVERING OG STIMULERING
Foruden ovenstående om skift til vægttabsfoder og flere daglige
fodringer kan man forsøge at stimulere katten i forbindelse med
fodringen. Foderlegetøj, træning og leg er gode måder, hvor
man kan skabe mange jagt- og søgemuligheder, så katten både
stimuleres mentalt og fysisk. For eksempel kan man udskifte den
almindelige foderskål med en foderspiral eller aktivitetsplade
samt placere den på et skab, så katten skal hoppe op for at få
mad. Man kan også sprede foderet ud over gulvet eller kaste
det stykvis hen ad gulvet for at få katten til at motionere mere.
JEG GØR ALT, MEN MIN KAT TABER SIG IKKE
I sjældne tilfælde kan mangel på vægttab skyldes, at katten har
en metabolisk sygdom. Her anbefales det at opsøge dyrlæge for
at få dette afklaret. Desuden tilbyder mange dyrlæger vægttabsprogrammer, hvis man har brug for flere tips end forklaret her.
Husk at katte er vanedyr og at det kan tage lange tid at ændre
gamle vaner. Bevæbn dig med tålmodighed og forsøg at fokusere på processen frem for målet. Et større vægttab kan tage
mange måneder, men din kat vil takke dig i sidste ende.
Held og lykke.

De bedste anbefalinger
Skift til dyrlægegodkendt vægttabsfoder.
Afvej dagligt fodermængden i gram.
Giv flere fodringer dagligt.
Benyt foderet (evt. vådfoder) som godbidder.
Benyt foderlegetøj samt fodring i højden.
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Forøg aktivitet og motion.

EN HILSEN

FRA MIT NYE HJEM

Emma

I dag er det 4 år siden vi kom til Glostrup for at møde Pjuske,
som lige var rejst. Så kiggede vi rundt og så hurtigt en farverig
dame som lignede Grumpy cat’s søster. Hun var lidt sur da
buret blev åbnet, men overgav sig og blev blid og puttede sig
ind til mig.
Min mand besluttede hurtigt, at det var hende som vi skulle
dele hjem med. Han var forelsket i hendes fine ansigt med den
lyserøde snude og store kloge øjne.
I skrev i en artikel for nogen tid siden, at mange forventede
en masse, som katten behøvede tid til at give. Vi var klar over,
at de fleste katte skal have noget tid til at falde til. Men ikke
Emma (Silke). Da hun vidste hvor vand, mad og bakke stod, så lå
hun på gulvet og legede med sit nye legetøj, en pink mus med
fjerhale efter ti minutter. Hun lærte os hurtigt, at hun elsker
dryppende vandhaner, at døren skal være åben når vi går på
toilet, for hun skal med og vaske poter mens vi klarer vores.
Emma var en voksen dame, som helt sikkert har haft et godt
hjem, der måske bare gik i opløsning. Hun var velopdragen,
sund, rask, robust, lavede ikke dumme ting eller havde behov for
en masse opdragelse, for det havde hun. Hun var hurtig til at
komme og kæle et par minutter.

24

Og omstillingsparat…..det er hun bestemt. Tog hurtigt sit hjem
til sig. Tog hurtigt to lejligheder i Skagen til sig, hvor vi bruger
nogle uger hvert år (hun er her for 8. gang på ferie). Få minutter
med inspektion, så opfører hun sig som om hun har boet her
hele livet. Og da vi flyttede til hus og have, så kom hun i pleje
hos sin dyrlæge og fik udsigt fra 3. sal på Strandvejen og ville
næsten ikke forlade vinduet igen. Når hun kører i bil, så sidder
hun så gerne i sin kasse, som kan være åben, og hun kravler ikke
rundt. Ingen piv og brok. Hun er så nem og så meget med på,
at vi skal på ferie samme. Vi er nemlig familie. For resten, så er
haven opkaldt efter hende – ”Emma Park”. Den har selvfølgelig
fået hegn fra en gartner, og der er købt gps til hende i tilfælde
af at hun skulle komme ud ved et uheld. Hende elsker vi, og
hende vil vi ikke miste på tragisk vis, hvis det kan undgås.
For mig var hun 4. kat, for min mand var hun første kat som
han var med til at adoptere og første besøg på et internat. Men
vi hjælper så gerne Inges Kattehjem med ting som sælges på
auktion eller en lille donation, for I gør det godt formisser som
skal genbruges til nye hjem.
Og sorry venner, vi fik den bedste mis på internatet, ingen
måler sig med sure Silke i nederste bur. Hun kan bare ikke lide
at være låst inde.
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Gaia

I juli hentede jeg Gaia (før Tøsen) hos jer, hun havde et par dårlige oplevelser i bagagen og jeg besluttede at hun fra nu af skulle
have et kærligt og blivende hjem hos mig. Hun fandt sig hurtigt
til rette i huset, alt skulle undersøges og tjekkes.
Hun er også blevet fortrolig med haven, og har fundet ud af at
smyge sig rundt om hegnet og gå en runde hos naboen. Hun
går dog aldrig langt væk, da hun er nødt til at være i nærheden
af sin bakke - det kan ikke komme på tale at besørge i haven og
få jord under kløerne! Genboens hankat er blevet hendes beundrer. Han kommer på besøg næsten hver dag, på tålt ophold.
Hun holder stadig lidt afstand til ham, men synes vist at han er
lidt interessant.
Hun har formodentlig en dårlig oplevelse med fra sit tidligere liv,
for hun vil ikke tages op og ligge på skødet. Hun er ellers meget
kælen, så længe det foregår nede på gulvet. Men vi træner
næsten hver dag og det lykkes forhåbentlig en dag at få hende
til at være tryg i mine arme og på skødet. Det går i hvert fald
fremad. Om natten sover hun ved mine fødder og helst med sin
yndlingstøjmus med katteurt. Hun er til den buttede side og det
får jeg forhåbentlig også styr på vha. diæt.

Snebold

I starten af juli adopterede vi Basse, nu kaldet Snebold.
Vi har en kat i forvejen som hedder Thor. Han er 13 år og han
havde nogle måneder før mistet sin bror.
Vi syntes at Thor virkede ensom, så vi besluttede os for at få
endnu en kat.
Vi faldt for Snebold på 10 måneder. Vi var informeret om at
det godt kunne være svært at sætte to katte sammen med så
stor aldersforskel. Vi fulgte alle gode råd og jeg må indrømme at
det ikke har været den letteste opgave. Men med en meget stor
portion tålmodighed er det lykkedes.
Den gamle kat Thor er livet helt op. Han har, desuden, påtaget
sig opgaven med at opdrage på den nye vildbasse, Snebold.
Nu leger de sammen, spiser tæt på hinanden, sover tæt på
hinanden. Med tiden er jeg ikke i tvivl om at de også vil begynde
at vaske hinanden.
Snebold er en skøn kat, der falder mere og mere til i hjemmet.
Han har fundet sine personlige sovesteder og bliver mere og
mere kælen for hver dag der går.
Tak for god vejledning fra Inges Kattehjem.
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BESØG FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET
I September havde vi besøg af en stor gruppe dyrlægestuderende fra Københavns Universitet. De skulle både have en rundvisning og høre om, hvordan det foregår på et dyreinternat. Så de
fik en fin rundvisning i alle vores afdelinger, og de fik selvfølgelig
også hilst på alle kattene. Vi sætter altid stor pris på når nogle
gerne vil høre om vores arbejde og viser interesse for dyreværn
og dyrevelfærd.

TAK TIL POLITIET
Vi fik en opringning fra en kvinde i nød. Det var vi slet ikke i
tvivl om. Hun gjorde selv opmærksom på, at hun var psykisk syg,
og at hun havde brug for hjælp. Hun skiftevis græd og var agressiv og skreg. Nogen var kommet og havde afleveret en kat hos
hende. Hun kunne ikke have den, og nu truede hun flere gange
med at drukne den i badekarret, på trods af hun godt kunne
lide dyr, som hun sagde.
Vi er vant til lidt af hvert på telefonen hos os, men her var der
noget, der var anderledes. Hun smækkede røret på, inden vi fik
hendes adresse. Vi kontaktede Politiet, der desværre ikke kunne
finde hende på mobilnummeret, som var et taletidskort og hun
tog ikke telefonen, når vi ringede tilbage.
Men heldigvis ringede hun selv igen, og der var vi heldige at få
hendes adresse. Vi lovede at skaffe hjælp, og heldigvis tog Politiet
det alvorligt og kørte ud til hende.
Politiet kom efterfølgende ud med katten og fortalte, at det var
godt vi ringede, da det var en kvinde der virkelig havde brug for
akut hjælp.
Nunu startede med at være rigtig ked af det og gal, så vi valgte
at flytte hendes op på personaletoilettet, så hun kunne få lidt
fred og ro. Sikke en forandring. Ja, døm selv på dette skønne
foto.️ Hun blev en helt ny kat. Sød og utrolig kælen og hun fik
heldigvis hurtigt efter, et nyt hjem.

NÅR MAN IKKE KAN VÆLGE
I juni måned kom en sød familie, bestående af far, mor og to
søde børn, forbi vores internat i Glostrup. De havde kig på to
par, henholdsvis hunparret: Frk. Fritz og Frida og hanparret: Tulle
og Musse.
De endte med at vælge Tulle og Musse. Kattene skulle dog sidde
et par dage endnu hos os, for lige at få et sidste dyrlægetjek
efter en tandoperation.
I mellemtiden kunne familien dog ikke få Frk. Fritz og Frida ud af
hovedet, så de besluttede sig for at ringe til at os for at høre om
de også kunne få lov til at adoptere dem. Familien har et stort
landsted, med masser af omkringliggende plads, så det kunne de
selvfølgelig.

FOTOKONKURRENCE
Vi lancererede en fotokonkurrence med start 1. maj og som
slutter i april 2021
PÅ KILLINGEMISSION
Vi fik en opringning om 4 små killinger, der boede alene i et hul
under fliserne i et skur. Kattemor var forsvundet og var ikke set i
flere dage. Gode råd var dyre - ejeren havde ikke selv mulighed
for at indfange dem, og killingerne var ikke tamme og skulle
derfor indfanges med fælder.
Det viste sig at det var i samme villakvarter som vores Glostrup
internat, og derfor besluttede vi os for at hjælpe de 4 små pus.
Vi tager ellers normalt ikke ud og indfanger katte.
Vi fangede hurtigt de første 3 killinger, endda uden at benytte
fælder. Men den sidste hvide killing ville bare ikke fanges. Så vi
sad løbende på lur med en fælde med dejlig mad - men den
var snu og gik kun halvvejs ind i fælden og spiste “madsporet” vi
havde lagt som lokkemad.
Men endelig skete det - den gik i fælden og de blev alle 4 genforenet. Vi har vurderede dem til at være omkring 6 uger gamle,
og de blev sendt videre hjem til en plejefamilie for lære at
mennesker er søde og rare og de kom retur til videreformidling
da de var 12 uger gamle. Alle har fået nye, dejlige hjem.
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Tema:
Katte fotograferet i omgivelser, der afspejler hvilken måned vi er
i. Gerne et foto der rummer sjov, aktivitet, glæde, følelser m.m.
Det indsendte foto ledsages af en lille historie om katten.
Derfor skal du deltage:
Ved at deltage i vores fotokonkurrence får du æren af at dit
foto vises på vores hjemmeside, og du støtter samtidig Inges
Kattehjem og de mange hjemløse katte. Hver måned udvælges
3 vindere via et internt dommerpanel hos Inges Kattehjem.
Vinderbillederne præsenteres på hjemmesiden, får deres billede
i den kommende kalender og informeres på e-mail.Vinderne vil
som tak modtage en kattekalender for året 2022.
Læs mere om fotokonkurrencen og deltag her️:
inges-kattehjem.dk/fotokonkurrence/
Fotokonkurrencen har nu kørt siden maj måned og vi har fået
rigtig mange flotte billeder indtil videre. Ønsker du at deltage i
konkurrencen, kan du følge med på vores hjemmeside, eller på
Facebook, hvor vi løbende opdaterer.
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CORONA PÅ KATTEHJEMMET
Da coronavirus ramte Danmark og Odense blev hverdagen på
internatet i Odense ændret. Lige som så mange andre steder
var vi nødt til at tage vores forholdsregler. Alle frivillige og praktikanter og noget af personalet blev sendt hjem midt i marts.
Tilbage på internatet var vi et par stykker til at passe katte, telefon, formidling og klinik. Normalt er marts og april måned nogle
af vores mere rolige måneder – vi modtager ikke helt så mange
hjemløse katte. Og det må vi sige holdt stik i år. Vi fik nærmest
ingen opringninger om, at folk havde fundet en hjemløs kat. Det
var selvfølgelig lidt af et ønske scenarie – vi arbejder jo hen i
mod at nedbringe antallet af hjemløse katte i Danmark, men
det var nu også lidt svært at tro på, at der lige pludselig ikke rigtig var flere hjemløse katte derude. Men til gengæld fik vi rigtig
mange opringninger fra folk, der ønskede at adoptere en kat.
Vi havde bare ikke nogen, vi kunne sende ud i nye hjem, så vi
må sige at vores situation var vendt lidt på hovedet - et næsten
tomt internat og mange mennesker, der ønskede at åbne deres
hjem for en hjemløs kat. Heldigvis har mange haft forståelse for
situationen - og tålmodighed og er senere vendt tilbage for at
adoptere en kat hos os.
Vores afdeling i Odense har i marts og april været tom og ’spøgelsesagtig’ og det har været meget uvant i vores ellers livlige
og travle afdeling. Vi er dog meget glade for, at vi ikke har været
nødt til at lukke helt ned, og at vi har kunnet hjælpe de katte,
der har haft behov i perioden.
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TILBAGE PÅ FULD STYRKE
I maj måned vendte vores personale og de frivillige tilbage på
kattehjemmet, og vi begyndte også at modtage flere hjemløse
katte igen. Særligt hunkatte og deres killinger.
Sommeren over har alt forløbet som det plejer. Dog har vi set
en ændring i forhold til tidligere år. Vi har løbende haft mange
adoptioner af katte og killinger. Vi plejer at have lidt stilstand i juli
måned, hvor folk ofte er på ferie. Det har vi ikke oplevet i år, og
det er rigtig dejligt.
Vi har siden maj modtaget 25 missemødre med i alt 105 killinger! Alle disse har været gennem vores plejefamilier, som endnu
en gang har været til uvurderlig hjælp for kattehjemmet og ikke
mindst for kattene selv. Vi har mange dygtige og trofaste plejere
og har været heldige, at en del nye har meldt sig. MANGE TAK.
Selv de mest sølle killinger når langt, når de får den rigtig pleje
og omsorg. Billederne herunder viser et kuld killinger, der blev
fundet i en stald, hvor missemoren var forsvundet. Finder af killingerne ringede i første omgang for at få aftale om at aflevere
de tre og beholde den sidste. Finder synes, at datteren skulle
have mulighed for at komme sig over sin angst for katte. Men da
killingerne var alt for små til at bo alene i en lade og kun blive
fodret et par gange om dagen, fik vi heldigvis en aftale om at
modtage alle 4 killinger. De viste sig at være kraftigt underernærede i forhold til deres alder. De 4 blev efter dyrlæge tjek sendt
i pleje hos en af vores meget rutinerede plejefamilier, og 6 uger
senere havde de udviklet sig til de skønneste og lækre killinger.
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CORONALUKKET
Når chefen ringer og meddeler, at ens afdeling skal lukke ned
grundet corona-situationen så synker hjertet i livet, så bliver
hverdagen slået ud af kurs, og alt det man vidste man kunne og
skulle forsvinder som ved et trylleslag!
Det var, hvad der skete i Næstved i midten af marts. Selvfølgelig
blev det serveret pænt og ordentligt, men det var som at få
en mavepuster, og lige umiddelbart føltes det, som var det en
fyreseddel.
Beskeden var at kattehjemmet skulle tømmes for katte så vidt
muligt og hurtigst muligt. Og der måtte ikke tages flere katte
ind! Tilbage stod alle spørgsmålene....killingesæsonen stod for
døren, hvad med alle de katte vi så ikke kunne hjælpe, kommer
vi overhovedet i gang igen, hvor længe skal det vare og hvorfor
lige afdelingen i Næstved?
Torsdag d. 23. marts adopterede jeg den sidste kat ud i nyt
hjem. Kattehjemmet var tømt. Et internat uden et eneste dyr er
faktisk lige så forstemmende, som et internat fyldt med dyr, tro
det hvem der kan. Tilbage var kun at sætte skilte i vinduet og på
døren vedrørende nedlukningen, lukke og låse .......og gå hjem.
Det er nok een af de sørgeligste og mest deprimerende dage
i hele mit arbejdsliv for Inges kattehjem. Der var alt for mange
hvis´er og slet ingen Når!
Aldrig har jeg følt mig så tom indeni, eller stået så magtesløs,
netop fordi jeg vidste, at problemerne, kattene, de hjælpeløse
killinger jo stadig var derude, corona eller ej !!
Nedlukningen varede heldigvis kun 5 uger. D. 28.april startede
vi op i Næstved igen. Mit motto har altid været, at det er ok at
synge når man går hjem fra job, men det er også ok at fløjte lidt
når man skal afsted ..... de første mange dage efter sang jeg lidt
begge veje.

*KATTELOPPEN*
Nu nærmer tiden sig med hastige skridt, tiden hvor mange skal
til at tænke på pakkekalender-gaver, adventsgaver og pakkeleg-gaver :-) Hvad med at kigge en tur forbi *Katteloppen*
i Næstved ? Der er mange små og brugbare ting lige til det
formål.
Også de mørke og lange eftermiddage og aftener er ved at
være en realitet, og hvad er vel bedre end en god bog eller en
stak dvd'er til at drive efterår og vinter tilbage med?
*Katteloppen* har metervis af gode, sjove og spændende bøger
og et par reoler med dvd-film.
Står du og mangler en varm vinterfrakke, smarte støvler, en ny
(eller 3) bluser, er der rigtig god mulighed for at få suppleret
garderoben, til meget fornuftige priser.
Hvor vil jeg hen med den salgstale ? Jeg vil simpelthen gøre
opmærksom på alle de fine ting, gode mennesker har doneret
til os (kattehjemmet), og hvor hvert et salg af disse ting går til
at støtte os i vores arbejde for alle de katte, der indleveres på
vores internater.

Kirsten Andersen, Inges kattehjem i Næstved
Står du/I ikke lige og skal bruge noget, men er du/I derimod i
den modsatte situation, at du har brug for at komme af med
noget og har du/I lyst til at støtte os, så modtager vi glad og
gerne effekter. Og vi modtager stort set alt .... bare det kan
bæres op af en trappe af 1 mand.... *Katteloppen* ligger nemlig
på 1.salen, altså ovenpå kattehjemmet :-)
*Katteloppens* åbningstider er de samme som
kattehjemmet;Tirsdag og torsdag 15 - 18 og søndag
11 - 14. Adressen er Kasernevej 1, 4700 Næstved.
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PORTRÆT AF EN FRIVILLIG
Søren er 30 år og arbejder til daglig i et mindre forskningsfirma
i Nordsjælland. Søren startede som frivillig på kattehjemmet
i Næstved tilbage i december 19, og udover at vi er glade for
endelig at have fået en mandlig frivillig, så er vi også glade for
at Søren kan finde overskud til at hjælpe os, selvom han også
har sit arbejde at passe og endda bruger en del af sin tid på
transport til og fra arbejde.
Men vi hjælper også Søren, for som han selv skrev, da jeg
spurgte ham om han ville skrive lidt til bladet: "Jeg fik ideen til at
blive frivillig på kattehjemmet af flere årsager. Dels syntes jeg at jeg
levede en lidt ensom tilværelse, og med et frivillig-job var der muligheden for at komme ud og møde nogle andre og have en fælles
sag og mål for det jeg laver. Og dels er jeg uddannet dyrepasser
med speciale i forsøgsdyr, men fik desværre konstateret allergi
overfor små gnavere og er ikke længere beskæftiget med dyr i mit
arbejdsliv. Det at have omgang med dyr savnede jeg, det kan jeg så
få kompenseret for på kattehjemmet i
Næstved."
Som Søren også beskriver sin gang på kattehjemmet: "Det er
så dejligt at se på en ny vagt, at den missemor der sad sidst med
killinger har fået et nyt hjem, eller den hankat der var i behandling
for et eller andet er kommet sig helt og klar til nyt hjem. Jeg kan
godt lide uforudsigeligheden, at selvom det er de samme bakker og
madskåle jeg vasker af, de samme rengøringsrutiner jeg udfører, så
er hver vagt forskellig fra den forrige."
Hvis du, ligesom Søren kunne have tid og lyst til at give en hjælpende hånd på kattehjemmet, på fredage, lørdage og helligdage,
så tøv ikke med at kontakte os. Vi kan altid bruge flere hænder.

Næs

tved

Ham

me

lev

HVAD BETYDER COVID19 FOR OS?
”Nedlukning” af internat
Da statsminister Mette Frederiksen ”populært sagt” valgte at
lukke Danmark ned, valgte vi også at lukke for vores internat.
Forstået på den måde at, vi ikke modtog besøg af kattekøbere
eller videreformidlede katte i ”lukkeperioden”. Vi fulgte statsministerens råd, og valgte at passe på os selv og alle vores frivillige.
Da den kontrollerede genåbning begyndte, valgte vi at starte ud
med at åbne op efter aftale. Nu har vi åbent som vi plejer - dog
med max. antal besøgende, afstand og håndsprit.
Foreningens økonomi
Vi kan også mærke at, COVID19 har påvirket vores økonomi i
negativ retning! Internatet har været lukket, alle markeder som
vores tombola kunne deltage i er lukket i hele 2020, og vi har
fået rigtig mange afslag på vores legatansøgninger.
Fonde og legater har ikke ret mange penge til udlodning i år,
grundet den generelle økonomiske situation i forbindelse med
COVID19. Personligt har jeg mine tvivl om, hvorvidt det vil
ændre sig i 2021. Og det kan få katastrofale følger for vores lille
forening!
Pinse-Loppemarked ved internatet
Vi besluttede at holde loppemarked ved internatet pinsesøndag. Samtidig var det en rigtig god måde at reklamere for vores
arbejde på. Vejret var med os, og vi havde en rigtig god dag
med mange besøgende og god handel. Vi tænker at, vi gentager
succesen i 2021 i forbindelse med en af forårets helligdage.
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VI KAN IKKE FØLGE MED....
Hvis vi troede vi havde travlt i 2019…. Det vælter ind med
dumpede og uønskede killinger. Både med og uden missemor.
Det er så tragisk og det får åbenbart ingen ende! Det er simpelthen nødvendigt at højne kattens status i Danmark!!
VI MANGLER PLEJEFAMILIER!
Bor du tæt på Hammelev (postnummer 6500)? Og har du lyst
til at blive plejefamilie for primært missemødre med killinger?
Så skriv en mail til dyrevaernsforening@gmail.com, og vi vil
kontakte dig.

UGE 39 – KATTENS UGE
Som den eneste dyreværnsforening i Syd-, Sønder-, Vest- og
midtjylland (os bekendt), deltog vi i Kattens Uge og tilbød gratis
neutralisering. Målgruppen er ansvarlige borgere der tager hånd
om herreløse vildtlevende katte. Vi havde modtaget et mindre
beløb fra Dyrevelfærdspuljen til aktiviteten, og derfor var det
”først til mølle princippet”.
Vi annoncerede aktiviteten på vores hjemmeside og Facebook.
For at komme i betragtning skulle man møde op i internatet.
Planen var at holde åbent to aftner, men allerede efter knap 3
timer første aften måtte vi melde ALT UDSOLGT!! Vi er rigtig
glade for at katteejerne tager ansvar. Men det viser også hvor
stort et katteproblem der er i Danmark. Som tingene ser ud nu,
er det desværre ikke en aktivitet vi vil have mulighed for at lave
næste år. Desværre.

Formålet med Kattens Uge er at
• Øge bevidstheden om det ansvarlige ejerskab
• Øge antallet af mærkede og registrerede katte
• Øge antallet af neutraliserede katte
• Mindske antallet af katte på internaterne
• Mindske antallet af dumpede katte, uønskede killinger og
herreløse katte
Der findes rigtig mange herreløse og vildtlevende katte i Danmark. Hvert eneste år fødes der rigtig mange "overskudskatte"
som dumpes alle vegne. Det er de heldige katte det får en
plads på et af landets internater. Langt de fleste overskudskatte
kommer til at leve et liv med sygdom, sult og død.
En af de fremmødte, som var heldig at få del i puljen var Berit
Thuesen. Berit bor på en landejendom, hvor en vildkat med 3
killinger holder til. Kattene vil nu blive neutraliseret og komme til
at leve et pragtfuldt katteliv hos Berit.
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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.

REGISTRERING
AF ALLE CHIP- OG
ØREMÆRKEDE
KATTE

