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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 adopteret en kat i en af vores afdelinger rundt i
landet, registreret din kat i Dansk katteregister, brugt vores klinik,
web-shop eller pension, eller måske er du en af vores bidragsydere.
Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som
bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast, årligt
kontingent, men det 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.
På forhånd tak, kontoret

Det gi’r pote at give
en hjælpende hånd

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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KÆRE
KATTEVEN
Vi går ind i en mere og mere moderne tid og vi har derfor valgt at dette blad
skal blive det endegyldigt sidste vi laver i en trykt udgave. Det koster mange
penge at trykke og udsende et blad som vores. Vi har derfor valgt at vi fremover vil fokusere på at få vores formidling ud løbende på vores hjemmeside og
de sociale medier, så vi hele tiden kan opdatere jer med den nyeste viden med
det samme. Dette kan både være som blad eller enkelte artikler. Det må tiden
vise. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så får du nemlig besked, når vores
næste online blad er tilgængeligt.

LÆS I DETTE NUMMER

Endnu et år er ved at gå på hæld, og som sædvanlig er der stor travlhed på
Inges Kattehjems afdelinger landet over. Killingesæsonen er endnu ikke helt
overstået, og da killinger er nogle grisebasser, har vi altid en masse ekstra rengøring, mens vores internater huser mange af de mindste. Fra januar til maj er der
ingen killinger, men så skal vi til gengæld i gang med at neutralisere og øremærke de i hundredvis af killinger, vi har formidlet ud i nye hjem i løbet af efteråret,
og som nu er gamle nok til at få ”hele pakken”. Udover at varetage velfærden
for de mange killinger såvel som voksne på vores internater, har vi som altid
travlt med mange andre gøremål. F.eks. har vi i samarbejde med en programmør, investeret tid i at optimere vores gratis og landsdækkende register for øreog chipmærkede katte, Dansk Katteregister, så systemet bag bliver endnu mere
moderne og brugervenligt. Jo lettere det er at benytte registeret, jo hurtigere
kan vi forhåbentlig genforene den forsvundne kat med sin ejer.

14 Det var kattens
		 Berømte internatkatte

Vi har i år måtte sige farvel og tak til vores trofaste samarbejdspartner Husum
Dyreklinik, der har været en del af os i mere end 30 år. Vi har nemlig valgt at
ansætte vores egen dyrlæge, der fremover skal være en fast del af vores dyreklinikker i Glostrup og Næstved. Vi siger dog alligevel ikke helt farvel, da Husum
fortsat vil hjælpe os i ekstra travle perioder.
I det store tema denne gang, kan du læse om et forholdsvis nyt begreb der
kaldes ”Omsorgstræthed”. Det har været fremme i flere år, i blandt andet USA,
men vi vil gerne have større fokus på det her i Danmark. Så har vi skrevet om
at katte måske har sin helt egen myggebalsam og om katte egentlig kan beskytte os mod allergi? Der vil selvfølgelig også som altid, være søde historier fra
nye hjem, Kattens verden, opdateringer fra lokalafdelingerne og selvfølgelig en
artikel fra en dyrlæge, der denne gang har skrevet om Calici hos katte.
I dette, vores 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. Vi håber at I,
på trods af at bladet ikke længere udkommer, stadig har lyst til at støtte vores
arbejde. Det kan man gøre på mange måder: Som frivillig hjælper på ens lokale
afdeling, som plejefamilie for små killinger, ved at dele vores opslag på Facebook,
holde jer løbende opdateret på vores hjemmeside og selvfølgelig ved at give en
donation.
Tusind tak for jer!
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KATTEN

ERDEN
SV
HAR KATTE DERES EGEN MYGGEBALSAM?
Mange katteejere har helt sikkert stiftet bekendtskab med katte
og katteurt. I Danmark findes kun én art af katteurt; Almindelig
katteurt (Nepeta Cataria). I de nordiske lande er katteurten
meget sjælden og truet. Den kaldes undertiden også kattemynte. Der er ingen tvivl om den berusende effekt katteurt har på
de fleste katte, når først man har set dem hæmningsløst rulle
sig rundt i det, nogle bliver ligefrem legesyge, hvor andre bliver
rolige og døsige. 70 – 80% af alle katte, reagerer på urten, de
resterende 20 – 30% er immune overfor den.
Men Ifølge et nyt studie er der måske endnu en grund til, at
katte er så tossede med katteurt. Det indeholder nemlig et
stof, som beskytter mod myg og insekter. Den berusende effekt
hos katte ses også med planten Actinidia Polygama, ‘Silver Vine’
på engelsk, som vokser i højderne i Japan og Kina og ellers kun
er fjernt beslægtet med Nepeta Cataria. Men fælles for begge
planter er, at de indeholder det kemiske stof ‘iridoid’, som tilsyneladende er det stof, kattene bliver beruset af.

Effekten var tydelig: kattene med iridoid i ansigtet blev næsten
ikke bidt sammenlignet med de andre. Forskerne er derfor
optimistiske omkring videre forskning på mennesker og har
i et engangseksperiment demonstreret effekten af iridoid på
dem selv, hvor det tilsyneladende virkede. Andre forskere har
dog udtalt, at forklaringen er lovende, men at de ønsker mere
forskning på området, før man begynder at bruge iridoider som
‘naturlig myggespray’, både til katte og mennesker.
Så det bliver spændende om kattene bliver nøglen til en mere
giftfri løsning for os der hvert år er plaget af myg.
Studiet er blevet offentliggjort i tidsskriftet Science Advances.

For at undersøge effekten af iridoiderne specifikt, isolerede
forskerne derfor stoffet og afprøvede derefter dets virkning på
forskellige kattearter. Effekten var den samme hos både leoparder, jaguarer og losser, som den var hos vores helt almindelige
huskatte. De begyndte at gnubbe sig mod stoffet. Forskerne
blev derfor overbeviste om, at iridoiderne måtte have en eller
anden gavnlig effekt, udover selve rusen.
Inspireret af tidligere studier om katteurt og myggeafskrækkelse,
sammenlignede de, hvordan katte med og uden påsmurt iridoid
i ansigtet klarede sig i et kammer fyldt med myg.
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KAT I HJEMMET PÅVIRKER VORES GENER
– BESKYTTER NYFØDTE BØRN MOD ASTMA
Et dansk studie understreger, at tiden op til vores fødsel og lige
efter er afgørende for, om man får astma – og måske endda
mange andre sygdomme.
Har katte evnen til også at holde astma fra døren? Ja det er der
noget der tyder på, ifølge et dansk studie fra Dansk BørneAstma Center i Gentofte ved København. Mere konkret neutraliserer katte effekterne fra en genvariant, som normalt fordobler
børns risiko for at udvikle astma. Hvis der er en kat i hjemmet,
når barnet bliver født, bliver det skyldige gen i barnet så at sige
aldrig tændt. Det ligger i stedet slukket og livløst. Resultatet
begejstrer forskerne fra Dansk BørneAstma Center og Københavns Universitet. Ikke, fordi resultatet kan bruges til konkret
behandling, for det kan det nemlig ikke endnu. Men fordi studiet
viser, at et sygdomsgen i vores krop tænder og slukker, afhængig
af miljøet omkring os.
Kernen i budskabet, er mere en erkendelse i retning af, hvordan
sygdom opstår. Det dokumenterer, at der er et samspil mellem
genetik og det miljø, du lever i, og i særdeleshed, at det sker helt
tidligt i livet, både mens kvinden er gravid, og i hjemmet hvor
det nyfødte barn bor.
I studiet er forskerne fra Dansk BørneAstma Center og
Næstved Hospital dykket ned i omfattende data på 377 danske
børn af mødre med astma. Børnenes gener er blevet kortlagt,
og gennem deres opvækst har forskerne indsamlet oplysninger
om deres omgivelser, både ved selv at tage prøver fra børnenes
hjem og ved løbende at udspørge forældrene. Resultaterne
afslørede, at katte fjerner den øgede risiko for astma i børn, der
har en særlig variant af genet 17q21. Genvarianten kaldes TT og
er den stærkeste, man kender for, om et barn udvikler astma.
Næsten hvert tredje barn i undersøgelsen har genvarianten,
ligesom mange børn af mødre uden astma har den.
Interessant nok er det ifølge det nye studie kun katte, der
dæmper risikoen for astma hos børn med den særlige genvari-

INGES KATTEHJEM / November 2021

ant. Hunde gør ikke, konkluderer forskerne. Grundige analyser
af forskernes materiale viser, at katte ikke bare beskytter mod
astma, men også mod lungebetændelse og betændelse i de
nedre luftveje i småbørn (bronkiolitis). Det hænger rigtig godt
sammen med, at genet 17q21 er kendt for at være involveret
i alle tre lidelser. Dette indikerer, at forskerne virkelig har fat i
noget substantielt i koblingen mellem katte og gener.
Det nye studie viser ikke, hvad der skal til, før et barn bliver
beskyttet mod astma, dog viser studiet en sammenhæng mellem
katte-allergener i børnenes senge og udvikling af astma: Jo
højere allergen-niveau, altså jo mere, man målbart har været
udsat for kat, desto lavere risiko for astma for de udsatte børn i
17q21-risikogruppen. Et andet stort uafklaret punkt i studiet er,
hvordan i alverden katte overhovedet påvirker vores gener. Og
hvorfor finder forskerne ingen tilsvarende effekt fra hunde, der
jo også går rundt på fire ben og lever i vores hjem? Forskerne
mener det kan have noget at gøre med, at katte hiver særlige
bakterier, og måske også svampe eller virus, med ind i hjemmet,
som måske kan påvirke vores immunforsvar. Det kan også være,
at katte påvirker bakterier i vores kroppe, for eksempel i tarmene, som flere og flere forskningsresultater kæder sammen med,
om vi er raske eller sunde.
MAN KAN FOR NU STILLE ET VÆLD
AF SPØRGSMÅL, FOR EKSEMPEL:
• Gør det en forskel at have en siameser, huskat eller en norsk
skovkat?
• En hun- eller en hankat?
• En inde- eller en udekat?
• Skal barnets mor under graviditeten kæle meget med eller
måske endda sove med katten, eller er det nok, at den bare
går rundt i hjemmet?
Der mangler med andre ord meget viden, før man kan sige, om
det giver mening at anskaffe sig en kat for at smide astma ud af
huset. Men vi synes jo altid at en kat, astmaforebyggelse eller ej
er skøn at have i huset.
Kilde: Videnskab.dk

5

Tema sider

TEMA

OMSORGSTRÆTHED

– et indblik i en dyrepassers hverdag
At arbejde med dyreværn er til tider hårdt for de ansatte – dyrepassere, dyrlæger og andre.
Omsorgstræthed er stadig et meget ukendt fænomen i Danmark, men det er desværre
noget, som kan have alvorlige konsekvenser for dem, der bliver ramt af det.
Fænomenet forekommer oftest indenfor plejesektoren, både den humanitære, men især
også indenfor dyreværn. Det skyldes især det moralske pres, man som dyrlæge og dyrepasser
m.m. udsættes for.
Skrevet af Rikke Marstrup Mollerup, Dyrepasser med speciale i
zoologiske anlæg, ansat hos Inges Kattehjem, Glostrup
HVAD ER ”OMSORGSTRÆTHED”, PÅ ENGELSK
KALDET ”COMPASSION FATIGUE”?
Arbejdet som dyrepasser kan være hårdt – og til tider rigtig
hårdt. En god arbejdsplads og en god arbejdsgang har unægtelig
meget at sige, men det kan ikke altid hamle op med arbejdets
hårde kerne, som det fulde ansvar for levende væsener medfører.
Jeg ønsker med denne artikel, at bringe fokus på bagsiden af
medaljen, der kan være ved at arbejde som dyrlæge, veterinærsygeplejerske, dyrepasser og ja andre der i det daglige arbejder
med dyr. De udfører deres arbejde med en stor passion og
kærlighed, men iblandt den søde kattespinden og solstrålehistorierne er der en virkelighed, som kan ramme én hårdt. Skæbner
der ikke kan reddes, forhold der aldrig burde være opstået, men
på samme tid er der et stort forventningspres fra både omverdenen, men også et pres og en forventning fra en selv. Det
er uhyggelige konsekvenser, som arbejdet med disse levende
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skæbner kan have og som jeg, efter snart 8 år i branchen, har
oplevet andre personer lide af i varieret grad og som jeg også
selv har oplevet på egen krop flere gange.
Omsorgstræthed er en traumatisk lidelse, som langsomt får
mere og mere opmærksomhed, især i USA. Omsorgstræthed
er stærkt nedsættende for ens livskvalitet og symptomerne
er blandt andet apati, depression, håbløshed, flashbacks, stress,
koncentrationsbesvær, søvnproblemer, mareridt, samt fysisk og
psykisk udmattelse. Der er også en væsentligt forhøjet risiko for
selvmordstanker og selvmord.
ET SELVMORD FIK DET PÅ DAGSORDENEN
Dr. Sophia Yins selvmord i 2014 har sandsynligvis været banebrydende for, at man for alvor fik bragt Omsorgstræthed på
dagsordenen i USA’s veterinære kredse. Dr. Yin har været en
velkendt og vellidt foregangskvinde i USA for dyrenes velfærd
– hun var uddannet dyrlæge, men da hun oplevede, at flere
dyr blev aflivet grundet adfærd, end egentlig sygdom, begyndte
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Tema sider
hun at arbejde som adfærdsbehandler. Hun har skrevet flere
bøger og lavet flere gratis videoer, hvor hun forsøgte at sprede
budskabet om at træne hunde evidensbaseret, efter principperne om positiv forstærkning, da hun havde set mange hunde lide,
både under sit virke som dyrlæge, og som følge af traumatiserende træningsmetoder.
Omsorgstræthed opstår primært som følge af, at man lægger
mange af sine kræfter og sin tid i at drage omsorg for mennesker eller dyr, som er udsat for noget traumatisk – netop dette
sekundære traume er kendetegnet ved lidelsen. Men ofte, er
der mange bidragende årsager, såsom når vi presser os selv og
dømmer egen indsats efter en anden standard, end vi dømmer
andres. Når vi føler, at vi ikke slår til, at vi ikke gør det godt
nok eller at vi ikke kan gøre en forskel. Når der er en kraftig
ubalance mellem arbejde og fritid. Når man arbejder efter en
høj standard og moral, som er svær at leve op til og når man
oplever pres fra kollegaer, arbejdsgivere, kunder, omverdenen –
og sig selv. Ofte endda et imaginært pres, fordi man tolker og
overfortolker på andres reaktioner, fordi man er selvkritisk og
derfor bliver presset. Lidelsen ses derfor især indenfor plejesektoren med både mennesker og dyr – men studier viser især en
uhyggeligt høj selvmordsrate blandt dyrlæger og andre ansatte
på dyreinternater. Et amerikansk studie har vist at dyrlæger
har mellem 2,1-3,5 (mænd/kvinder) gange større koefficient af
selvmord, end hvad der ses hos den gennemsnitlige amerikaner.
Derudover har 1 ud af 6 amerikanske dyrlæger overvejet selvmord, hvilket er 3 gange flere end gennemsnittet. Men andre,
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som arbejder med at redde dyr, ligger også højt i selvmordsraten ifølge et amerikansk studie, der fokuserede på selvmord på
arbejdspladsen – de lå med en selvmordsrate på 5,1 ud af en
million, mod 1,5 for den gennemsnitlige amerikanske arbejder.
Altså det er alene dem, som har begået selvmord på arbejdspladsen. Det er tankevækkende tal og disse selvmordsrater
vidner om det enorme pres, som ligger på dem, der arbejder
med dyreværn og dyrevelfærd.
AT LÆGGE ARBEJDET FRA SIG
At arbejde indenfor dyreværn medfører ofte en dårlig balance
imellem job og fritid – man arbejder ofte over, man har ofte
travlt og man er ude af stand til at efterlade arbejdet på arbejde
(både bogstaveligt og figurativt talt), for man tænker på det derhjemme, man diskuterer ofte i fritiden med kollegaer, man har
taget et særligt sygt dyr med hjem, man tager tilbage på arbejde
for at tjekke op, man føler ofte, at man ikke har slået til, til trods
for, at man ikke kunne gøre mere. Men vi er kun mennesker.
Denne konstante ubalance er ikke sund og afhængigt af mange
faktorer (herunder ens personlighed og kulturen på arbejdspladsen) kan den forårsage omsorgstræthed.
Som dyrlæge og dyrepasser, har man oftest taget uddannelsen,
fordi man elsker dyr og ønsker at hjælpe dem. Det samme
gælder for alle andre, der har taget job indenfor dyreværn. Man
føler en stor empati for dyrene, hvilket ofte medfører, at man
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Tema sider
arbejder efter en høj standard, i ønsket om, at gøre det bedst
muligt og ikke være skyld i lidelse. Men dagligt udsættes de for
syge dyr, de ser vanrøgt og mishandling – der opstår etiske
dilemmaer grundet økonomiens begrænsninger og dyr aflives
ofte enten grundet sygdom eller alderdom – alt dette er situationer, som de skal forholde sig til, tage stilling til, rådgive om og i
særdeleshed drage omsorg for.
For alle dyrene har en individuel historie og et helbred og hvor
ville vi ønske, at vi kunne redde dem alle – hver evig eneste
en. Det er vi nok dem i verden, der ønsker allermest. Vi der
står og skal tage valget og nogle gange i måneder og år efter
stadig tænker på Molly... eller Silver. Tog vi det rigtige valg? Kunne
vi have gjort noget anderledes? Var det virkelig nødvendigt at
aflive? Eller gik vi for langt og forårsagede unødvendig lidelse?
Hver dag mødes vi med dyr, som har været udsat for fysiske
eller psykiske traumer. Dyr der kravler ind under huden på en
på grund af deres historie, dyr der er dumpet. På internatet
har vi oftest mange dyr vi skal passe – deres opholdssteder
skal holdes rene, vi skal holde øje med tegn på sygdom, vi
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skal adfærdsvurdere, vi skal aktivere, vi skal medicinere, vi skal
neutralisere, vi skal sundhedstjekke, vi skal aflive en kat fordi den
er for syg og skadet til at kunne reddes eller så vild, at vi ikke
kunne finde et hjem til den. Bagefter skal vi tage imod kunderne
i åbningstiden med et smil. Vi er nødt til at lægge det bag os,
at vi lige har aflivet den skønneste kat fordi han havde stærke
gigtsmerter. Lægge bag os at katten man har brugt 1½ måned
på at socialisere og gøre tam nu er blevet aflivet, fordi der bare
ikke var fremskridt, fordi katten led af stress og angst og ingen
familie kunne tilbyde hende de rette forhold. Vi lægger det bag
os, selvom vi lige har grædt.
Vi arbejder hver dag med at formidle vores katte ud til kærlige
og blivende hjem. Vi gør hver især vores bedste for at matche
kat og ejer ud fra et relativt kort bekendtskab, vi rådgiver og
vejleder om den første tid, om den nervøse kat, om sammenføring af to katte, om den frække teenager, om sjove, finurlige og
krævende killinger. Det er hårdt og kan være mentalt opslidende, men selvfølgelig også enormt givende. Især når man bare har
den bedste mavefornemmelse med den nye familie. Men nogle
gange skuffes man også over mennesker. Nogle gange kommer
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kattene retur af de forkerte grunde. Den bange kat, der havde
brug for tid, ro og tålmodighed. Katten, der skulle sammenføres
gradvist med anden kat. Den lille killing, der bare var en killing
og havde krudt bagi. I nogle tilfælde er det reelt, de har virkelig
prøvet, men det fungerede ikke i deres hjem. I andre tilfælde er
der ikke blevet lyttet godt nok til, hvad vi sagde.
Samtidig har de fleste af os familier derhjemme. Børn, en
ægtefælle eller en kæreste, katte eller hunde. I vores arbejdstid
skænker vi dem sjældent en tanke – for vi er på arbejde og
vores fokus er på dyrene, der har brug for os. Vi arbejder ofte
over, fordi vi ønsker, at det hele skal gøres godt nok, vi gerne
vil adoptere en kat mere ud, også selvom det betyder, at vi
kommer senere hjem den dag. Men også fordi at vi, ligegyldigt
hvor travlt der har været, ikke bare kan tage hjem. Vi er nødt til
at tjekke, at alle kattene, som endnu ikke har fået et hjem, har
det godt og har det, de skal have.

LAD OS SKABE FOKUS PÅ PROBLEMET
Jeg har valgt at skrive denne artikel af mange årsager, men
primært for at få sat fokus på problemet. Mange mennesker
kan lide af Omsorgstræthed, uden de nødvendigvis behøver at
arbejde i plejesektoren. For det kommer an på ens personlighed
og hvordan livets begivenheder påvirker en. Men jeg ønsker, at
folk skal være bevidste om det – at dem der arbejder i faget
passer på sig selv og deres kollegaer. At andre kender til problemet, så de husker at alle os der arbejder med at passe på dyr
(såvel som mennesker), vi gør det i langt, langt de fleste tilfælde,
fordi vi har en passion for at hjælpe. Men denne passion og de
oplevelser arbejdet giver, medfører desværre en risiko, hvis vi
ikke har værktøjerne og forholdene til at komme godt igennem
det. Så næste gang du kommer forbi dit lokale dyreinternat, så
giv et klap på skulderen og sig tak for det store arbejde der er
lige bag facaden.

Og når vi kommer hjem, plages vi ofte af den dårlige samvittighed – både overfor dem derhjemme men også overfor dyrene,
der stadig sidder tilbage på internatet.
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Tema sider
samt alle papirer på katte,
der kommer ind/ud af vor
es
kattepension skal gøres kla
r og der skal tjekkes op på
hvor
mange hjemløse katte, de
r kommer ind. Så skal de
r
og
så
lige hentes varer til butikk
en, for der er ikke flere tra
nsportkasser. Inden klokken
14, hvor vi åbner for kun
der.
Min ene kollega har nået
at bruge lidt tid og omsor
g på
Balder i dag og dagens po
sitive højdepunkt opstår,
da
hun siger, at hun kunne nu
sse ham, omend han ikke
var
begejstret – åååh, hvor vid
underligt! Så kan man se
et lys
for ham! Hun har fri og tag
er hjem. Så er der kun mi
g og
en anden kollega tilbage.
5 minutter inde i frokostp
ausen ringer det på døren
,
hvilket ikke er unormalt –
ingen af os har nået at spi
se
vores frokost og hvis vi går
fra, når vi ikke vores froko
st,
som også bruges til at bri
efe. Min kollega går ud og
svarer
døren og kunden er komm
et, fordi hun gerne vil ado
ptere
en kat. Min kollega svarer
, at vi desværre før st åbn
er kl. 14,
men der er hun også vel
kommen tilbage.
”Så katteempatien åbner
før st kl. 14?” svarer kunde
n vredt
og går sin vej.
Da frokostpausen er slut,
er det igen tid til at arbejd
e og
der er rigeligt at lave – kas
sen tælles op, jeg løber ne
d for
at hente transportkasser,
mens min kollega ordner
pap
irer
og mens klokken nærmer
sig 14, vokser der sig en kø
uden for døren.
Vi når at blive færdige me
d det hele (ok, jeg har kun
samlet et par transportkas
ser) og åbner derfor lidt
før og
fra vi åbner og næsten til
vi lukker er der en kø af
me
nnesker. Nogle skal hente kat
fra pensionen og nogle ska
l bare
købe noget kattegrus – de
t er oftest hurtigt klaret.
Me
n
flere skal også indlevere
en hjemløs kat til internate
t, nogle
vil adoptere en kat – me
n hvilken type kat søger de
og har
vi en, der passer til dem?
Ved de, hvordan de før ste
dage i
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hjemmet bedst skal foregå
? Er de klar over arbejdet
i den
killing, de er ved at forels
ke sig i?
Da klokken er 17:40 og de
n sidste kunde går, står båd
e jeg
og min kollega fuldstænd
ig mentalt udkørte efter
en
lan
g
og trættende dag. Vi tilser
alle kattene i hele huset,
sør
ger
for, at de får ekstra mad og
vand, hvis de mangler, sam
t en
ren kattebakke. Klokken 17
:55 er vi færdige, vi har fri
om
5
minutter – og en ny kunde
går op til døren.
Min kollega åbner døren
. De kom forbi, fordi de ger
ne ville
adoptere en kat. Skal vi tag
e dem ind – en kat mere
kan jo
få et dejligt hjem?
Jeg har en hund, der venter
på mig derhjemme og har
allerede haft overarbejde de
sidste mange dage – min
ko
lleg
a
har sin mand og sine børn
og sine katte… vi kan ikk
e
adoptere en kat ud på 5
minutter, det er ikke realist
isk! For
før ste gang i sit liv afviser
hun en potentielt ny fam
ilie til en
kat der sidder og venter.
Hun er for træt og hend
es
familie
venter derhjemme.

Kunden accepterer det og
vi tager hjem til os selv og
prøve at lægge arbejdet fra
os.
Men på vej hjem, kommer
jeg i tanke om Simba, jeg
aldrig
fik medicineret – og vende
r om.
En måned senere nager de
t stadig min kollega, at hu
n afviste kunden – for det kun
ne jo være den kunde, de
r ville
adoptere og give Balder
verdens bedste hjem?
Det får vi aldrig svar på.
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Tema sider

FAMILIEN MÅTTE VENTE

Dumpet ved kattehjemmet og desperat af sult
En dag i oktober 2021 havde to af vores medarbejdere fået
lukket og slukket på kattehjemmet klokken 18:00 efter en lang
dag. På vej ned af vejen, hvor kattehjemmet ligger, så den ene
af medarbejderne en kat sidde og miave hjerteskærende i
vejkanten. Hun kørte ind til siden og fik stoppet sin kollega der
kørte bag ved. Hun signalerede at hun straks skulle køre tilbage
og hente en transportkasse og noget lokkemad.
Katten ville meget gerne i kontakt og miavede meget højlydt,
men var samtidig også bange. Der var ingen tvivl om at det
var en kat der var blevet dumpet ved kattehjemmet og nu var

12

desperat af sult. Da maden kom fik vi hende lokket tæt nok på
til at kunne gribe fat i hende. Men øv hun slap ud af grebet. De
prøvede så at sætte maden ind i kassen i håb om at hun ville gå
derind. Det virkede, men hver gang de nærmede sig for at lukke
lågen, sprang hun ud igen. Tilbage på kattehjemmet og hente en
fælde. Katten var så sulten – så de var ikke i tvivl om at hun hurtigt ville gå i og ganske rigtigt. Efter 10 minutters betænkningstid
klappede fælden i. Nu kunne de endelig få hende installeret på
kattehjemmet i varmen og med dejlig mad. Så måtte de kigge
nærmere på hende næste dag. For nu var klokken 19:00 og
deres familier ventede utålmodigt på dem derhjemme.
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SPOT

ADFÆRDEN
Mange katteejere er frustrerede over, at katten pludselig napper eller slår ud med en
pote, når man kæler med den. Ofte synes folk ikke, de ser nogen tegn, før “angrebet”
sætter ind. Men de fleste katte signalerer faktisk, at de har fået nok, før der kommer
en reaktion; signalerne er blot så sparsomme eller svære at gennemskue, at de kan
være næsten umulige at få øje på.
PRØV AT HOLDE ØJE MED

X
X
X
X
X
X

Sitren i pelsen – i særdeleshed ned langs ryggen
Små slag med halen – evt. kun med spidsen
Katten stopper med at spinde
Anspændthed i kroppen – musklerne spændes
Ørerne går fra at “hænge” lidt i en afslappet position
til at blive mere spidse, drejer eller sitrer

X
X

Katten skifter stilling

X
X
X

Katten stopper med at ælte med poterne

Katten værger sig ved berøringen; f.eks. rykker sig
fra hånden

Knurhårene stritter fremad
Katten slikker sig om munden eller gaber

Pupillerne ændrer størrelse
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HJEMLØS KAT MED STIL
Da den berømte tyske digter Charles Bukowski talte om god
stil, sagde han altid: "Katte, de har det til overflod."
I Japan, er der en kat der hedder Puusuke-kun, og han har i den
grad fanget manges opmærksomhed på nettet. På et foto, der
blev delt på Twitter, af en dyreværnsforening ved navn Lucky
Star, bliver den 5-årige Puusuke-kun jo nærmest forvekslet med
en supermodel.
Iført noget badedragtlignende kattetøj og stirrende lige ind i
linsen med benene elegant krydset, ligner det virkelig at Puusuke kun poserer for kameraet. Billedet blev delt med teksten
(oversat fra japansk): "Er det virkelig nødvendigt at være så
sej?" Ja, den seje kat er i den grad så populær, at hans billede fik
næsten 40.000 likes.
Puusuke-kun er en hjemløs kat på omkring 5 år, og han bor på
et internat i Japan, så det er sandsynligt, at hans liv ikke altid har
været lige glamourøst. Nogle dyr er mere fotogene end andre,
og mon ikke at han efter han er blevet berømt, meget snart får
sig et nyt og kærligt hjem.
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KATTE ER NYSGERRIGE
AF NATUR
Åbner du et skab eller en skuffe, så kan du være sikker på at de
følger med og vil udforske det hele sammen med dig. Rachel
Zardus og Andrew Taylor, ejerne til en tidligere internatskat ved
navn Gulerod oplever dette hver dag, især når de prøver at
åbne deres køleskab. På et foto der er gået viralt på internettet,
ses gulerod stikke hele sit forben ind mellem døren til køleskabet, mens han prøver at få fat i en pose selleri. At dømme efter
sedlen, der er tapet op på hylden, er det nok ikke første gang, at
Gulerod har lavet dette stunt.
Gulerod er en klog kat, der ifølge Zardus og Taylor er "besat" af
at lege og som mange andre katte, er han meget glad for mad.
Selvom advarslen på hylden kan få dig til at bekymre dig om,
om Gulerod tidligere har fået klemt sit ben i døren, så er det nu
ikke sket. Det er nu mest tænkt som en vittighed. Det er let for
Zardus og Taylor at holde styr på gulerod, mens han er vågen,
men de skal nu alligevel være på dupperne. Hvis de efterlader
noget spiseligt som en burrito eller en yoghurt uden opsyn, så
er Gulerod der for at sikre at intet går til spilde og sørger for at
det bliver spist.

INGES KATTEHJEM / November 2021

CALIFORNIENS
HIPSTERKAT MED
INDBYGGET OVERSKÆG
Hamilton blev født i en vildkattekoloni i San Jose. Unge Hammy
blev hentet af dyreværnsorganisationen Humane Society of Silicon Valley (sammen med sin søster, Flower), der gik i gang med
at forberede de to semitamme katte til adoption. Det krævede
meget arbejde, tillid og tålmodighed, men da Hamiltons menneskefar adopterede ham i september 2012, var de allerede nået
langt - og Hammys øjeblikkelige tilknytning til sin nye Far gjorde
underværker.
Hamilton er idag en stor stjerne på Instagram med mere end
760.000 følgere og hans ejer donerer alt overskud til dyreværnsforeninger, som tak for hans bedste ven, der i sin tid blev
reddet fra et sølle liv på gaden.
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WEBSHOP
Produkter til at hjælpe katten
gennem den stressede højtid.

Besøg vores webshop på www.inges-kattehjem.dk/butik/
og se hele vores udvalg af produkter til dig og din kat.
Her kan du bla. købe legetøj, fodertilskud, seler, smykker og meget mere.
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4 stk. Dobbelt julekort
2 stk. A4 ark med
kravlenisser
8 stk. Til og fra kort

Kattekalender 2022
Køber du denne vægkalender får du:
• Skønne og finurlige kattebilleder
for hele familien.
• Dejlige historier om kattene.
• 12 sjove “Vidste du” om katte
og deres fantastiske egenskaber.
Og sidst men ikke mindst,
så støtter du de hjemløse katte.
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Julesmykker
VEDHÆNG

260,-

BROCHE

198,-

VEDHÆNG

150,-

Glæd dig selv eller en katteven
– eller måske begge dele – med et eller flere af disse smukke smykker.
Alle varer kan købes i vores
webshop: www.inges-kattehjem.dk

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

595,-

LOGOSMYKKE

395,-

Se det store udvalg af smykker
på vores hjemmeside.

www.inges-kattehjem.dk
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Den ægte Hilbert

Den falske Hilbert

FRA DANSK KATTEREGISTER

Den falske Hilbert

SÅ KOM
EFTERÅRET
NY KILLING I HUSET
Killinger har en tynd pels og mindre modstandskraft over
for vejr og vind, og det kan derfor være nødvendigt at
vente til foråret med at lukke jeres nye bedste ven udendørs. Men ikke nok med det, bør den selvfølgelig også altid
være neutraliseret og øremærket/chippet, før den får lov at
komme ud. Men endnu en yderst vigtig grund er også, at
killingen skal være minimum 7-8 måneder gammel, da dens
orienteringsevne først er udviklet i denne alder. Mange af
de store killinger og ungkatte der afleveres som hjemløse
på internaterne, kan være nogle der ikke har kunne finde
hjem igen.
DIN VOKSNE KATS TEMPERAMENT
Mange katteejere oplever, at deres ellers så aktive kat
bliver mere “doven” i vinterhalvåret, og måske heller ikke
udviser den samme interesse, som hidtil i at løbe ude eller
fjolle omkring. Dette er normal adfærd. Katten er fra naturens hånd indstillet på at spare på kræfterne, når det er
koldt. Dog skal man i tilfælde af markant ændring i kattens
personlighed og daglige vaner altid søge dyrlæge.
LEG MED DIN KAT
I takt med at klimaet bliver køligere og efteråret og vinteren sætter ind, foretrækker en del katte, som ellers går
meget ude, at holde sig indendørs. Det er derfor vigtigt,
at de har mulighed for at blive aktiveret via leg med deres
mennesker, med legetøj og eventuelt også et klatremiljø.
Kan katten ikke bruge sine kræfter på fornuftig vis, finder
den nemlig højest sandsynligt selv på noget - og den skelner måske ikke mellem kradsebræt og sofaen.
NU’ DET JUL IGEN
Hjerternes fest ligger for de flestes vedkommende et godt
stykke ude i fremtiden. Men planlægger du ikke at fejre jul
hjemme, bør du være i god tid, hvis du vil bestille plads til
din kat i pension. De gode pensioner bliver hurtigt fyldt op.
Husk derfor at booke i løbet af efteråret, hvis du ønsker,
at Inges Kattehjem i Glostrup skal passe din kat i vores
pension julen og måske også nytåret over.

En familie savnede deres kat Hilbert der havde været væk
et stykke tid. Tiden gik med at lede og efterlyse ham alle
steder. Men uden held. En dag stod Hilbert i haven – så tyndere ud end han plejede. Men han havde jo også været væk
et stykke tid og havde måske manglet mad. Familien var lykkelige og fik bragt ham ind i huset, så han kunne få vand og
mad. Han var godt sulten og tørstig. Det var hedebølge og
Hilbert virkede meget desorienteret. Deres anden kat var
sur på Hilbert og hvæsede af ham. Hilbert virkede som om
han havde fået hukommelsestab, han kunne ikke genkende
sit eget hjem og virkede også utryg. Familien var i vildrede –
hvad var der dog sket med deres elskede kat?
Men så et par dage efter stod der en ny kat i deres have
og den lignede grangiveligt Hilbert. Familien var helt forvirret nu. For hvem var det så der lå oppe på 1. salen og sov?
Op for at nærstudere den fremmede beboers øremærke. De fandt frem til noget af det og ringede så til Dansk
Katteregister. Ved hjælp af lidt alternativ søgning fandt vi
frem til en kat der passede på den fremmede beboer og
som boede nogenlunde tæt på. Ganske rigtigt. De savnede
deres kat Ghandi.
Hurra for øremærkningen. Ellers havde den falske Hilbert
måske stadig boet hos de fremmede mennesker og hvad
så med den ægte Hilbert. Hvor skulle han så bo.

Bastian før

Bastian efter

Kære Inges Kattehjem
For lidt over et år siden var vi forbi jeres afdeling i Glostrup for at adoptere en kat. Vores ældste søn Louis forelskede sig straks i Bastian. Han var ilde tilredt, og vi kunne
ikke få ham med hjem de første uger.
Her et år efter må jeg bare sige, at det er den bedste
beslutning vi har taget. Bastian er vores lille løve-mis og
han og Louis har noget helt specielt sammen. De putter,
hygger og leger. Det første vores Louis gør, når han står op
om morgenen, er at finde Bastian og sige godmorgen, og i
weekenden skal de hygge med dyne i sofaen sammen. Bastian ligner virkelig heller ikke længere den kat vi hentede
hos jer. Hans væsen er det samme, kælen, snakkende og
virkelig social og skal altid være hvor vi andre er. Men han
ligner nu en rigtig lille løve, der trives med masser af kys og
kærlighed.
Så jeg vil bare sige tak for at vi kunne adoptere vores
Bastian, og tak for jeres store arbejde.
Venlig hilsen Gerd Bols Linnebjerg
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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:
Konto nr. 4440 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.

ÆLP
ER
KATT
ENE

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

VI HJ

Kontonr.

Kat med sår på tungen.
Calici virus infektion.

DYRLÆGEN SKRIVER

CALICIVIRUS HOS KAT
Calicivirus er hos kat en almindelig og ret udbredt virus, som primært forårsager infektioner i og
symptomer relateret til de øvre luftveje. Virusset er en del af samlebetegnelsen “katteinfluenza” og
den udgør sammen med felin herpesvirus ca. 90% af de øvre luftvejsinfektioner hos kat.
Af Maria Tjørved Olsen, Dyrlæge
Calicivirus er relativt modstandsdygtig og svær at fjerne. Derfor
kan det efter inficering tage alt imellem et par uger til flere
måneder før katten er i fuld bedring.
Udover at angribe de øvre luftveje kan calicivirus også forårsage
læsioner/sår i mundhulen og på tungen, som er meget karakteristiske for netop denne virusinfektion og der kan også tilstøde
halthed hos katten, som oftest veksler fra et ben til et andet.
SÅ VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE
SYMPTOMER HOS DIN KAT
1. Symptomer fra de øvre luftveje:
Næseflåd/nysen (ses også typisk ved infektion med
herpes-virus). Gennemsigtigt/gulligt flåd fra næsen.
2. Læsioner i mundhule og på tungen, savlen. Sår på næsen.
3. Feber.
4. Røde øjne og flåd fra øjne.
5. Pludselig opstået halthed, som kan veksle fra ben til ben.
6. Mulige symptomer som følge af ovenstående:
Anorexi, dehydrering.
CALICI VIRUS OG SMITTESPREDNING
Calici-virus kan smitte akkurat som det vi kender fra humane
virusinfektioner. Calici-virus er meget smitsom og derfor også
meget udbredt. Calici-virus kan spredes fra kat til kat via dråbeinfektion i forbindelse med tæt kontakt enten fra katte, som
er syge med virus eller fra katte, som er det man kalder raske
smittebærere... Altså katte som ikke udviser symptomer på
calici-virus, men som efter endt sygdom bærer virus i kroppen.
Smitten kan også foregå via menneskelig kontakt med syge katte.
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Som det gør sig gældende ved langt de fleste virusinfektioner
er unge katte, svækkede katte, stressede katte og katte med
et udfordret/dårligt immunforsvar i størst risiko for at udvikle
sygdommen. Derfor er calicivirus absolut heller ikke et særsyn
på landets katteinternater, hvor mange katte er samlet på et
sted og for stort set alles vedkommende har de på den ene
eller anden måde oplevet stress og/eller dårlige livsvilkår forud
for deres indlevering til dyreinternatet.
Der findes flere calicivirustyper, hvilket bevirker, at en kat sagtens kan blive smittet flere gange igennem livet.
DIAGNOSTICERING AF CALICIVIRUS
Det kan ofte være svært at adskille calicivirus infektion fra de
andre virus, som kan give symptomer, der dækker over betegnelsen “katteinfluenza” med mindre der netop ses de karakteristiske læsioner i mundhule og på tungen hos den/de pågældende katte.
BEHANDLING AF INFEKTIONEN
Der findes ikke en egentlig behandling af calicivirus... Infektionen
er som oftest i sig selv selvbegrænsende over tid, som kan vare
fra uger til måneder, hvorfor en tilsyneladende rask kat som
ovenfor nævnt kan fungere som rask smittebærer.
Rent behandlingsmæssigt handler det om at afhjælpe generne,
som virus kan påfører katte... Specielt ved læsioner i mundhulen,
som kan være meget smertefulde og som kan hindre katten i at
ville optage føde og væske pga. smertereaktion og det samme
gør sig gældende, hvis der også opstår halthed. Katte kan ikke
som hunde og mennesker tåle at faste i en længere periode, da
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de har en udpræget tendens til at udvikle en alvorlig sygdom
kaldet fedtlever selv ved faste over relativt få dage, så det er
altid noget, vi som dyrlæger, veterinærsygeplejersker og andet
personale, der omgåes katte skal have fokus på.

ANBEFALET STANDARDVACCINATION AF KAT
1. Calicivirus hos kat (FCV)
2. Kattesyge (FPV)
3. Felin herpes virus (FHV-1)

Er katten meget hårdt medtaget kan det derfor blive nødvendigt med indlæggelse og væsketerapi.

Din dyrlæge/internat hvor du henter din kat vil helt sikkert kunne vejlede dig og er løbende opdateret på de nyeste anbefalinger.

SÅ BEHANDLINGEN ER
1. Smertestillende medicin ved behov.
2. TLC: (Tender, love and care) Sørge for at katten indtager
føde og give den fred, bedst af alt holde den indendørs til
den er symptomfri også af hensyn til evt. smittespredning i
lokalområdet.

Så det er indlysende, at calici-virus er essentielt at have fokus på,
når man arbejder på et katteinternat, hvor rigtig mange katte
med ukendt immunstatus/levevilkår kommer ind af døren til
videreformidling. Får man bare en enkelt kat ind, som enten er
rask smittebærer eller en kat, som allerede har symptomer på
callici-virus, så kan det ligge hele kattehjemmet ned.

FOREBYGGELSE AF CALICI-VIRUS
Calici-virus forebygges bedst ved hjælp af vaccination, hvor
calici-virus udgør en fast komponent af standardvaccinationsprogrammet hos kat. Vaccinen er ikke en garanti for at katten
kan undgå fremtidig smitte med calici-virus, men rammes den
vil symptomerne og sygdomsbilledet som oftest være af en mildere karakter. Selv har jeg som praktiserende dyrlæge oplevet
at mine egne katte er blevet ramt af calici-virus og trods det
faktum, at de begge var vaccineret, fik de begge et ret voldsomt
forløb, så jeg var absolut lettet over, at de var blevet vaccineret
og at de begge overvandt infektionen med den rette støtteterapi.

EN DEL AF FOREBYGGELSEN ER DERFOR OGSÅ
GRUNDIG RENGØRING AF DE TING, SOM EN
SMITTET KAT KAN KOMME I KONTAKT MED
1. Madskåle
2. Bure
3. Udstyr: børster, legetøj og kattebakker
Alt dette skal rengøres regelmæssigt for at undgå smittespredning.
Det er derfor også helt fair, at din kattepension kræver en
vaccinationsattest på bl.a. calici-virus, når din kat skal opholde sig
på en pension.

Hjælp Kattene

– Mere end 50 år

– Lad dit testamente gøre en forskel

med en holdning til kattevelfærd

En person testamenterer
1 million kr. til sin ven

En person testamenterer 1 million kr.
til sin ven og Inges Kattehjem

Bruttoarv til ven:
1.000.000 kr.

Bruttoarv til ven:
700.000 kr.

Bruttoarv til
Inges Kattehjem
300.000 kr.

Afgifter til staten
362.500 kr.

Inges Kattehjem
betaler afgift for vennen
af 700.000 kr. = 221.958 kr.

Nettoarv til ven:
637.500 kr.

Nettoarv til ven:
700.000 kr.

Bruttoarv til
Inges Kattehjem
78.043 kr.

INGES KATTEHJEM er fritaget for arve- og boafgift.
Derfor får kattene glæde af ALLE midlerne fra arv
og testamentariske gaver.
Ejbydalsvej 260 · 2600 Glostrup · Telefon 44 85 35 55
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Ønsker du at tilgodese både dine kære
og dine fire-benede venner,
kan du med denne model tilgodese alle.
Læs mere på inges-kattehjem.dk
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EN HILSEN

FRA MIT NYE HJEM

Lily
FOR 2 1/2 ÅR SIDEN FIK LILY ET NYT HJEM
FRA VORES AFDELING I GLOSTRUP
Hun var næsten 4 år og hendes tidligere familie havde desværre
fået allergi. Heldigvis kom Yvonne ind i Lilys liv og gav hende en
ny chance.
Hej Inges Kattehjem!
Jeg har tit tænkt på at fortælle jer, hvordan det er gået med at få
Lily hjem, men tiden løber afsted. Jeg fik Lily for 2 1/2 år siden. Jeg
var blevet syg, så I fandt frem til hende i samråd med min datter,
Julie og det var et match made in heaven. Hun er den dejligste
misser, og vi går og tuller rundt os 2 alene.
Hun er blevet rigtig god til at falde ind i vores rytme. Men hun har
fået kærlighed på sidebenene. Hun tog 2 kg på i de første 2 år, så
nu er hun lidt men bestemt på slankekur.
Hun trives rigtigt godt, fanger mus eller sidder og lytter til fuglene og
hun har fået 2 små rådyr som venner og hun elsker at tisse i sneen.
Jeg elsker hende SÅ meget. Jeg sender lige lidt billeder og tusind tak
for hende.
Mange tanker og kærlige hilsner til jer og alle misserne. I gør et
kanont job.
Fra Yvonne Trolle
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Mojo

FOR 1 ÅR SIDEN FIK KATTEN MOJO
(TIDLIGERE KENDT SOM JOHNNY DEPP)
PÅ DENGANG 9 ÅR EN NY FAMILIE
Hans første ejer kendte vi ganske godt, da han tit benyttede
vores kattepension og Mojo var faktisk i pasning da hans ejer
desværre gik bort. Vi har idag fået en skøn hilsen og vi er sikre
på at hans tidligere ejer kigger ned med et smil på læben og
glædes over at hans kat har det så godt nu.
Hej Inges Kattehjem!
Vi tænkte det var på sin plads med en lille opdatering, da vi den
25/9 fejrede at det nu var et helt år siden vi hentede Mojo hos jer.
Mojo lever stadig i bedste velgående! Han er, som han viste os fra
dag et, stadig en lille bestemt herre og det får vi mange grin ud af
hver eneste dag.
Da vi sagde ja til at adoptere Mojo for et år siden, var det med beskeden om at han miavede rigtig meget om natten. Det stoppede
han hurtigt med her og nu miaver han hovedsageligt hvis han vil
have opmærksomhed fra dem der går forbi vores vindue, som han
nyder at sidde i. Og det får han selvfølgelig masser af – for hvem
kan egentlig stå for hans søde ansigt. Eller når han mener det er
ved at være tid til intensiv opmærksomhed.
Vi har rundet et år, men det føles som om Mojo har været en del
af vores lille familie altid og vi vil aldrig undvære ham, hvis vi kan
slippe for det. På mange måder er vi taknemlige over de familier
som ikke kunne overskue ham. For vi er ikke et sekund i tvivl om at
han er havnet det helt rigtige sted her hos os på Amager.
For os er Mojo er bevis på at det ikke kun er små kattekillinger, der
kan bringe liv og glade dage ind hos en familie. Og det håber vi
at nogen vil tænke over. Ingen ved hvor mange år, vi kommer til at
have glæde af den gamle herre, men vi tror og håber på at vi har
maaaange gode år endnu.
Knus og kattekys fra Caroline, Kim, Marvin, Miffy og Mojo
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Karla på Inges Kattehjem

Killingesæsonen har været over os hele sommeren
og så længe det er muligt at få en killing, er det killinger,
de fleste vil have.
Derfor sidder vores voksne katte som regel længere på internatet, end de gør resten af året, hvor der ikke er killinger. Det er
synd, for der er mange fordele ved at vælge en voksen kat. En
voksen kats personlighed er færdigdannet, så du ved hvad du får
og de er fuldt ud i stand til at knytte sig lige så meget til sin nye
ejer, som en killing. Mange værger sig desværre ved at vælge en
voksen kat, da man er bange for, at man ikke kan præge den.
Sandheden er, at en voksen kat hverken er lettere eller sværere
at præge end en killing på 12 uger. En kats primære socialiseringsperiode ligger fra 2-3 uger til 7-8 uger – altså længe før
man får den. Der er således intet, der taler for, at en voksen
kat ikke er et lige så godt valg som en killing. Både killinger og
voksne katte kan “opdrages” – det kræver blot indsigt og tålmodighed. Vi håber, at flere vil overveje, om deres næste firbenede
familiemedlem behøver at være 12 uger, eller om en voksen kat
kan være et mindst lige så dejligt valg.
Men heldigvis for Karla, kom Mads og Marta forbi vores afdeling
i Glostrup i august måned 2021 og de valgte hende, selvom de
sagtens kunne have fået en meget yngre model.

HEJ INGES KATTEHJEM
Vi har nu haft Pedro i et halvt år og han stortrives.
Er legesyg, mere kælen, sover hos os om natten,
kan tages op og nusses og er i det hele taget bare
en sjov kat. Se hvor flot en kat han er nu.

LÆS MED HER:
Kære Inges Kattehjem
Vi ville bare lige sende jer en lille hilsen og fortælle, at den kære
Karla er faldet rigtigt godt til hjemme hos os. Hun slanger sig på
sofaen og nyder at være i selskab sammen med os. Hun er rolig og
glad og passer rigtigt fint ind i vores lejlighed og vores tempo. Hun
siger pænt goddag, når man kommer hjem fra arbejde og kommer
gerne op i sengen om morgenen og siger godmorgen. Hun er ikke
så glad for støvsugeren, men det kan være det bliver bedre med
tiden.
Vi er meget glade for at have kunnet tage Karla med hjem, vi nyder
hende i stor stil og tror også hun nyder os.
Kærlig hilsen
Mads og Marta

Pedro

Mange hilsner Familien Christensen
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DET PERFEKTE MATCH
Mange spørger os, hvordan vores internater hjælper den rigtige
kat til den rette familie. Formidlingen af herreløse katte til nye
hjem har altid og vil altid være vores fornemmeste opgave og
der er naturligvis mange forskellige faktorer, som spiller ind.
Her vil vi forsøge at beskrive, hvad vi lægger vægt på.
HVORDAN SIKRER VI OS, AT DET ER GODE
MENNESKER, SOM ADOPTERER KATTEN?
For det første er det ikke alle og enhver, som besøger et internat. Når man kommer på Inges Kattehjem for at finde et nyt
firbenet familiemedlem, har man gjort sig nogle tanker om, at
man gerne vil give en hjemløs kat en ny chance. Mennesker, som
grundlæggende er ligeglade med dyr, kører derfor sjældent på et
internat. Desuden koster katten et symbolsk beløb, som dækker
nogle af vores udgifter i forbindelse med dyrlæge og pasning. Er
man ikke oprigtigt interesseret i at få en kat, betaler man sandsynligvis ikke penge for den, men henter måske en killing gratis
på en gård. Så inden folk overhovedet kommer ind ad døren,
har vi sorteret langt de fleste af de mere usikre elementer fra,
alene i kraft af vores virke.
HVILKE KRAV STILLER VI?
Naturligvis stiller vi krav til den kommende katteejer, men vigtigst af alt stiller vi de rette spørgsmål. Kattehjemmet har mere
end 50 års erfaring i på kort tid at afdække hvilke rammer, man
kan tilbyde en kat. Bor man i lejlighed, skal man ikke have en kat,
der har været vant til at løbe frit, isåfald bør man vælge en kat,
som hidtil kun har levet inde. Har man i forvejen dyr i hjemmet, skal man gå efter en kat, som ikke udviser tegn på angst i
samvær med andre katte. Desuden er det ikke alle katte, som
er egnede til en børnefamilie, da det kan stresse dem for meget,
og små killinger har måske nogle særlige behov, som måske ikke
lader sig forene med lange arbejdsdage. Spørgsmål som disse

tegner et fyldestgørende billede af, hvordan det kommende
hjem vil rumme den kat, hvis adfærd fortæller, at den vil få det
godt inden for lignende rammer.
DEN VIGTIGE KEMI
Gennem samtalen pejler vi os med andre ord hurtigt ind på,
om vi har en kat, som matcher forholdene i den pågældende
familie. Det kan sagtens være nødvendigt at besøge os flere
gange, før der er gevinst. Heldigvis findes der en god kat til alle,
når blot vi vurderer, at man vil blive en fornuftig og omsorgsfuld
ejer og det vil de fleste af vores besøgende heldigvis.
SIGER VI NOGENSINDE NEJ?
Det hænder naturligvis. Selvfølgelig kan man ikke adoptere en
kat, hvis man er åbenlyst beruset eller på anden vis påvirket.
Men ind imellem må vi afvise et menneske, som ikke havde
forestillet sig at få et nej. Eksempelvis siger vi generelt nej til folk,
som inden for meget kort tid efter anskaffelsen ved, at de skal
flytte. Det er synd for katten atter at skulle skifte hjem så hurtigt
og isåfald er det bedre, at man venter, til man er kommet på
plads i sin nye bolig. Desuden oplever vi fra tid til anden, at en
besøgende ikke vil lytte til fornuft og vil have en bestemt kat,
der efter vores vurdering ikke vil passe ind i de rammer de
kan tilbyde. Kan vi ikke overbevise vedkommende, må han eller
hun gå herfra med uforrettet sag. Dog er langt de fleste meget
lydhøre over for vores forslag, da de forstår, at vi altid råder ud
fra kattens bedste.

Man bliver aldrig
for gammel
til en ny ven!
Adopter en hjemløs kat
Vi har afdelinger i Glostrup, Odense og Næstved
Kontakt os på 44 85 35 55,
vi har en kat der venter på dig
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OM PETER MOLLERUP
• Peter Mollerup er uddannet
biolog og har arbejdet aktivt
med dyreværn i 30 år.
• Formand for Dyrenes Venner og sammenslutningen af dyreværnsforeninger (DOSO).
• Medlem af Det Dyreetiske Råd siden 2001
• Næstformand i World Animal Protection.
• Fhv. medlem af Rådet for Dyreforsøg
– nu suppleant.
• Medlem af diverse arbejdsgrupper under
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
specielt vedr. landbrugsdyr.
• Har tidligere haft stillinger som direktør i
Dyrenes Beskyttelse og forlagsdirektør i Gyldendal.

DYRENES DAGS KOMITÉ

FYLDER 75 ÅR

På Dyrenes Dag den 4. oktober 2021 var repræsentanter fra næsten alle danske
dyreværnsforeninger samlet på Hotel Svendborg. Og i år var stemning særlig festlig,
fordi man samtidig kunne fejre Dyrenes Dags Komités 75-års jubilæum.
Af Peter Mollerup
For det var den 19. september 1946, at den navnkundige grosserer A. C. Andersen stiftede Dyrenes Dags Komité. Det var en
fond, hvis bestyrelse bestod af repræsentanter fra de førende
danske dyreværnsforeninger, som arbejdede sammen om
forskellige opgaver til gavn for dyrene – bl.a. drift af fire københavnske dyreambulancer, afholdelse af ”Dyrenes Dag” hvert år
den 4. oktober og fodring af svømmefugle i de strenge vintre.
Komiteen skulle også uddele legater til personer og foreninger,
som ydede hjælp til tilskadekomne og akut syge dyr samt tilskud
til mindre bemidledes dyrlægeregninger.
I 1987 fik jeg for første gang kendskab til Komiteen, og jeg blev
slået af dyb respekt og beundring. At store og små dyreværnsforeninger kunne samarbejde så målrettet – uden brødnid og
jalousi – var en virkelig positiv konstatering.
Vinteren 1987/88 var en af de meget hårde. Tusindvis af ænder
og svaner døde af sult og kulde, fordi de ikke kunne fouragere
gennem den tykke is. Komiteen opkøbte mange hundrede tons
korn, som Falcks Redningskorps kørte ud til Dyrenes Beskyttelses kredsformænd, der så i den sidste ende sørgede for at fodre
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fuglene. Det var i de tider, hvor Falck ikke kun tænkte på økonomisk fortjeneste – de kørte gratis ud og fik således også del i
den enorme positive omtale, som vinterfuglefodringen nød i alle
landets medier. Og presseomtale var der masser af, hvilket også
betød at Komiteen hen ad vejen har modtaget store arvebeløb.
Som årene er gået, er aktivitetsniveauet faldet. Ambulancekørslen stoppede, da Dyrenes Beskyttelse forlangte monopol på
denne service, og de strenge vintre forekommer faktisk ikke
mere i Danmark. Men stadig i 2021 er Komiteen aktiv med
hjælp til dyrlægeregninger, legater til de aktive dyreværnsforeninger, uddeling af Dyrevelfærdsprisen og afholdelse af Dyrenes
Dag.
Mange dyrevenner har gennem tiderne ydet en stor indsats,
men her skal særligt nævnes Komiteens advokat Mogens Klausen, som har været bestyrelsesmedlem siden 1984 og Karin Sørensen fra Husdyrenes Vel Fyn, som fra 2013 har fungeret som
Komiteens formand, og som er tovholder ved arrangementerne
på Dyrenes Dag.
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Glostrup

INGES KATTEHJEM

GLOSTRUP SØGER FRIVILLIGE
Vi har rigtig travlt på afdelingen i Glostrup og derfor søger
vi nye, engagerede frivillige, som har lyst til at hjælpe os
med at sørge godt for vores mange katte i weekenderne.
Vagterne ligger lørdag og søndag fra kl. 08.00 - 12.00 og
vi vil være glade for, at du kan komme fast en gang om
ugen, men det er ikke et krav. Arbejdet består i at fodre,
skifte kattebakker, vaske op og rengøre de arealer, kattene
opholder sig på. Der er naturligvis også mulighed for at
nusse om kattene og når alle er færdige, drikker vi en kop
kaffe og spiser et stykke brød, før vi siger god weekend til
dyr og mennesker.

MÆRK DIN KAT
– SÅ DIN KAT KAN KOMME HJEM IGEN ...
10 år gamle Socks kom hjem efter 2 år på egne poter. Hun
havde de sidste 6 måneder holdt til på en gård, da de til sidst
besluttede at indlevere hende hos os. Socks var øremærket, så
vi kunne hurtigt lokalisere ejeren, der altså havde savnet hende i
2 år og ikke havde regnet med at se hende igen.
Det var dejligt at kunne genforene Socks med sine ejere.

Vil du hjælpe os med at passe vores dejlige katte, så send
en mail til kat@inges-kattehjem.dk.
Der er også brug for dig. :-)

I MØRKE ER ALLE
KATTE GRÅ
Vi har været kreative og fået lavet
vores første podcast. Forhåbentlig
kommer der flere i fremtiden.
Første afsnit handlede om den
“kattelov”, der trådte i kraft den
1. juli 2021.
Du kan høre afsnittet på vores
hjemmeside eller på Spotify.
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AKUT OPERATION
I sommers måtte vi akut operere en hunkat der kom ind på
vores afdeling i Glostrup, sammen med hendes helt små killinger.
Normalt steriliserer vi ikke hunkatte med så små killinger, men
i dette tilfælde var der ingen anden udvej. Hun havde nemlig udviklet livmoderbetændelse og det kan hurtigt udvikle sig ganske
kritisk. Heldigvis gik det hele godt og både Mor og killinger har
fået nye kærlige hjem efter deres plejeophold.
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Glostrup

KAN EN KAT KLARE SIG SELV ?
Luna blev hjemløs da hendes ejer døde i maj måned.
Desværre skete det ulykkelige, at hun var blevet så bange
under tumulten med ambulanceredderne der kom op i
lejligheden, at hun fik held til at stikke af. Luna havde aldrig
været udenfor før og hun vidste derfor ikke hvor hun var
og hun var ikke vant til at klare sig selv. Lunas bror Frederik
kom ud til os med det samme, nu manglede vi bare Luna.
Hun blev efterlyst i Dansk Katteregister og noteret at vi
skulle kontaktes, hvis hun blev fundet.

LEO KOM HJEM EFTER 5 ÅR
Hurra for øremærkningen - uden den var Leo nemlig
aldrig kommet hjem igen. For 5 et halvt år siden forsvandt
Leo sporløst. Han var desværre smuttet ud af døren ved
en fejl. Han havde ellers været familiens kæledægge i 1,5
år og han var frygtelig savnet. I mellemtiden flyttede Leos
familie til et nyt hus, men de savnede jo stadig deres Leo.

2 måneder efter hun forsvandt, kom dyreambulancen forbi
med Luna. Hun var blevet fundet i en busk, hvor hun lå
ubevægelig, men stadig i live. Vores dyrlæge gik straks igang
med at give livreddende behandling med væske. Luna var
stærkt dehydreret og så tynd at knoglerne stak ud flere
steder under pelsen. Luna døde 5 minutter efter ankomst.
Vi gav hende hjertemassage, men hendes lille krop kunne
ikke mere. Luna døde af sult og tørst.

Da Leo havde et flot øremærke, kunne vi med det samme
finde ham i Dansk Katteregister og ringe og give hans familie den gode nyhed. Han blev hentet af hele familien og
Leo fik endda både en chip i nakken og en chip kattelem
med hjem.

Men så skete miraklet. Leo blev indleveret i vores afdeling i
Glostrup. Leo havde holdt til i en have i en måneds tid, kun
350 meter fra hans gamle hjem.

Lunas historie er vigtig. For selvom det var en ulykkelig
hændelse at Luna var blevet væk, så ser vi desværre at
mange mennesker stadig dumper deres katte.
Det sidste du måske tænker på, når du anskaffer et kæledyr
er, at du på et tidspunkt måske bliver nødt til at skille dig af
med det igen. Nogle fristes derfor til at lukke deres kat ud i
naturen, fordi det er en let måde at skaffe sig af med dyret.
Alle landets internater ser det hvert år. Dumpede voksne
katte, men også killinger.
I naturen hersker med Darwins ord ”kampen for overlevelse” og ”overlevelse af de bedst egnede”. I denne kamp
er det langtfra altid katten, som trækker det længste strå.
Når en kat sættes ud i naturen, er det ikke alene ulovligt,
men også etisk ukorrekt.
I tilfælde af at du ikke længere kan tage vare på din kat,
er det din pligt at sørge for, at katten får et nyt hjem eller
bliver aflivet i henhold til dyrevelfærdsloven.
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WENDY BLEV DUMPET PÅ KATTEHJEMMET
En dag vi mødte på job blev vi mødt af en tom transportkasse
foran kattehjemmet. Vi vidste derfor at der var en kat løs, der
nu var på ukendt territorie og som måtte være både bange og
forvirret. Vi fik sat en fælde op i håb om at fange katten, men
uden held. Men efter 14 dage kom hun pludselig til syne på
gårdspladsen. Miavede og klagende stod hun og kiggede på os
på afstand. Så vores ene dyrepasser satte sig ned med lidt mad
og langsomt kom hun nærmere og nærmere og haps så fik vi
hende. Hun var meget meget tynd og blev straks tilset af vores
dyrlæge. Langsomt skulle hun nu tage på, med nænsom fodring
af små måltider flere gange dagligt og hun blev bedre og bedre.
Hun endte faktisk med at blive adopteret af vores medarbejder,
der fik lokket hende ind i sin favn den dag, hun endelig miavede
på hjælp.
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Næstved

ET BESØG FRA SMILETS BY ÅRHUS
Mussi var så heldig at få besøg fra det jyske i dag.
Mussi er en smuk blid og kærlig missepige på 5 år, hvis ejer
desværre ikke kunne passe hende mere grundet sygdom.
Hun skal nu til at lære at miawe og kommunikere på jysk,
for hun var så heldig at komme med Maude hjem. Hjem til
Århus og hjem til Maudes kæreste.
Sikken en køretur for Maude, 3 timer hver vej, men afstande betyder ikke noget hvis man virkelig vil.
Tillykke med hinanden, Maude og Mussi. Vi håber I begge
kom godt hjem.

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.
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 en mand....
*Katteloppen* ligger nemlig på 1. salen, altså ovenpå
kattehjemmet :-)
Adressen er Kasernevej 1, 4700 Næstved.
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SOMMEREN OVER HAR DER
VÆRET TRAVLT PÅ AFDELINGEN I ODENSE
Killingesæsonen startede lidt sent i år. Vi fik vores første hunkat
med små killinger ind i maj måned og siden er der fulgt over
30 missemødre med deres mere end 100 killinger efter. Vi har
heldigvis også i år haft helt uvurderlig hjælp fra alle vores dygtige
og engagerede plejefamilier. Uden dem har vi ikke mulighed for
at hjælpe så mange hjemløse katte.
Udover vores meget engagerede plejefamilier har vi også mange mennesker, der støtter os på den ene eller anden måde. Folk
er søde til at donere kattefoder, brugte håndklæder og i flere
tilfælde modtager vi også økonomiske donationer til støtte for
Inges Kattehjem. Vi har netop lige modtaget den flotteste donation fra to meget søde og virkelige betænksomme drenge –
Lukas på 7 år og Aksel på 10 år. De to drenge har i deres skole
undervisning haft emnet “bag for en sag”. Drengene besluttede
sig for at lave havregrynskugler, som de ville sælge og derefter
give indtegningen til Inges Kattehjem i Odense. Og Lukas og Aksel og deres lærer kom derfor på besøg med billeder af deres
havregrynskugler og hele 2600 kr. som de gav som donation til
internatet. Vi blev meget rørt over deres betænksomhed og de
to drenge fik naturligvis en rundvisning på kattehjemmet og fik
hilst på alle vores internatskatte – inklusiv to helt små killinger,
der lige var ankommet. De to små killinger var fundet på en
landejendom, hvor deres mor lå trafikdræbt på vejen foran
ejendommen.
Vi siger tusind tak for den meget flotte donation.

?
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VIDSTE DU

• Sorte katte sidder
dage
længere på internat end katte
med andre farver.
Det er flere sorte
hankatte end hunkatte.
Sorte katte kan blive grå
med alderen.

• De fleste sorte katte har gyldne
øjne, da de har en højere
koncentration af melanin.

held og velstand
BLACK SUNDAY
I september havde der
siddet alt for mange sorte
skønheder i Odense og
charmeret os med deres skønne forskellige temperamenter, shined med deres sorte blanke pels og flotte gule øjne,
underholdt os med deres leg og fortrinlige jagttalenter og
ikke mindst sendt en pil lige ind i vores kattehjerter. Så det
var på tide for dem at komme ud i deres blivende hjem.
Så der blev arrangeret en Black Sunday i afdelingen og i
skrivende stund har de nu alle fået nye dejlige hjem.
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• På de britiske øer anses sorte
katte ofte for at give velstand til
ethvert hus de tager ophold i.
• I det gamle Egypten anså man
alle katte for hellige. men de
sorte mente man var tættest på
kattegudinden Bastet.
• I Japan anses en sort kat for at
give held, lykke og velstand.

VI HJÆLPER DE
HJEMLØSE KATTE

HVORFOR KOSTER
DET PENGE AT ADOPTERE
EN KAT HOS JER?
OVENSTÅENDE CITAT ER EN HYPPIG
KOMMENTAR PÅ INGES KATTEHJEM
Folk tror, at videreformidlingen af de hjemløse katte er en indtægtskilde – sågar en guldgrube, mener nogen. Dog er situationen en ganske anden. Inges Kattehjem taber penge, hver gang vi
finder et nyt hjem til en kat – hvilket sker mere end 2500 gange
på årsbasis. Vi mister i gennemsnit 1000 kr., når vi adopterer en
hjemløs kat til en ny familie, og derfor har vi et underskud på
kattene hvert år, når regnskabet er gjort op. Årsagen til underskuddet skal findes i, at nok betaler folk et symbolsk beløb for
en kat, men vores udgifter til behandling, neutralisering, vaccination, øre-og chipmærkning, orme- og loppekur samt foder,
pasning, rådgivning og formidling overstiger i høj grad prisen.
DET ER MED ANDRE ORD LANGT DYRERE
AT SØRGE FOR DE HJEMLØSE KATTE,
END FOLK TROR
Udgifter til personale, dyrlæge, lokaler, medicin og meget andet,
løber hurtigt i vejret, og en del katte kræver yderligere behandling, fordi de viser sig at være syge. Desuden giver vi ved adoptionen forskellige garantier – f.eks. gratis dyrlægehjælp de første
30 dage på vores klinikker, og det hele koster penge. Mange
penge. Især når det drejer sig om mere end 2500 katte – hvert
år. „Hvorfor tager I så ikke mere for en kat?” spørger folk, når
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de forstår, at vi taber mange penge på at hjælpe kattene. Svaret
giver sig selv: Mange steder i Danmark kan man nøjes med at
åbne sin dør, og straks har man en kat – ganske gratis. Derfor er
det begrænset, hvad vi kan forlange, folk skal betale for en kat –
også selvom de får en masse fordele ved at adoptere den fra os
frem for at finde en i Den Blå Avis. Det er således ikke i kattens
tarv at sætte prisen for højt, hvis den inden for overskuelig tid
skal få et hjem. Man støtter med andre ord ikke driften af Kattehjemmet ved at adoptere en kat fra os, selvom mange af vores
kunder er af den overbevisning.
MEN DET SKAL BESTEMT IKKE HINDRE NOGEN
I AT VILLE GIVE EN AF VORES INTERNATSKATTE
ET KÆRLIGT HJEM!
Vi ønsker blot, at I forstår, hvorfor Kattehjemmet altid vil være
afhængige af jeres bidrag for at kunne udføre vores vigtige
dyreværnsarbejde. Det er ikke alle, der ved det, men vi modtager ingen offentlig støtte. Inges Kattehjem drives udelukkende
for velmenende menneskers bidrag samt overskuddet fra salg
af varer i vores butikker og pensionsdrift. Vores arbejde kan du
støtte ved at give et bidrag – stort som småt – til Kattehjemmet
enten via bankoverførsel, PBS, Mobilepay eller SMS. Som du kan
læse, går dine støttekroner direkte til arbejdet for at skaffe nye
hjem til så mange hjemløse katte fra gaden som muligt.
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Julen nærmer
sig og du kan
give en hjemløs
kat en julegave
SMS

JUL12E45KAT

til
med
og bidrag

k21r54.0
1o0bil0
ePay 2

Du kan hjælpe os med
at hjælpe endnu flere
katte ved at sende et
valgfrit beløb på
konto 4440 6586600
www.inges-kattehjem.dk

M
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VIGTIGE ADRESSER
TELEFON

44 85 35 55
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 følge Inges Kattehjem på
Facebook og Instagram.
Så er du altid opdateret på vores
arbejde for Danmarks herreløse katte.

GRATIS

www.dansk-katteregister.dk
NB! Registrering og ændring af øre-/chipmærkede katte
skal foretages på hjemmesiden.

REGISTRERING
AF ALLE CHIP- OG
ØREMÆRKEDE
KATTE

