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Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn samarbeider 
med Dyrevernalliansen

Vi i Dyrebeskyttelsen Oslo & Om-
egn – Dyrenes Hus, blir daglig kon-
taktet av folk som ønsker råd og 
hjelp til dyr man er bekymret for. 
I noen saker klarer vi å mobilisere 
og rykke ut umiddelbart, men noen 
ganger må saker vente da kapasite-
ten på våre frivillige og vårt inntak 
er sprengt. Ikke alle vil godta det og 
noen kan til og med bli sinte. 

Vi har forståelse for denne reaksjo-
nen selv om vi noen ganger kan synes 
den både er urimelig og urettferdig. 
I et rikt land som Norge med et høyt 
skattetrykk og gode velferdsordninger 
på alle nivå, har folk en forventning 
om at det også skal � nnes et o� entlig 
dyrevern. Vi har lover som regulerer 
hvordan man skal behandle dyr, men 
de som er satt til å håndheve lovene er 
for få – og har et for lite tjenesteapparat 
- til å kunne klare å følge opp lovene 
e� ektivt. De gangene Mattilsynet blir 
kontaktet, er det o� e snakk om avliv-
ning. Dersom dyr skal gis en mulighet 
for omplassering og et videre liv må 
det et privat initiativ til. 

I dette nummeret har vi fokus på de 
gode historiene – de som gjør vårt ar-
beid meningsfylt og som gir oss kre� er 
til å fortsette.  Du kan lese den drama-
tiske historien om nydelige men trau-
matiserte Ronja som ble funnet på et 
avfallsdepot sammen med sine søsken. 

Å drive dyrevern 
og hjelpe dyr i nød 
– en privatsak?

I forrige nummer av Dyrenes Stemme 
hadde vi bilde av henne på forsiden, 
hvor hun ligger og våker over en li-
ten baby. Et nydelig bilde som gjorde 
at mange medlemmer henvendte seg 
med ønske om å få vite mer om Ronja. 
Les også om den utrolige historien til 
Lillepus. Var det tilfeldigheter eller var 
det skjebnen som førte han tilbake til 
sin eier? Frk Fresia hilser fra sin foster-
hjemsresidens. Mon tro om hun noen 
gang vil � ytte der i fra? Vi har også 
plukket ut to hyggelige hilsninger fra 
fornøyde eiere og deres nye familie-
medlemmer. 

Vi går en sommer i møte fulle av på-
gangsmot. Det skjer mye positivt på 
Dyrenes Hus. 

Ta med venner og familie og besøk 
oss på Åpen Dag søndag 26.august.  
På vegne av alle oss på Dyrenes Hus 
ønskes du og alle dine en riktig � n 
sommer
 

Sølvi Frøland Svoren
styreleder, redaktør og frivillig

Støtt oss via Grasrotandelen – det nytter!
Tenk at du kan spille favorittspillene dine – Lotto, Tip-
ping og Joker for eksempel – og samtidig gi noe mer 
den foreningen du selv ønsker å støtte. Ved spill hos 
Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til din 
forening.  Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte 
går ut over innsatsen eller premien din – du blir ikke 
belastet noe for å være grasrotgiver.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede 
i dag, og du gør det på følgende måter:
1. Ta med deg orginisasjonnummeret til Dyrebeskyt-
 telsen Oslo & Omegn 971260483,
2. SMS: GRASROTANDELEN 971260483 til 2020 
 (tjenesten er gratis)
Mer informasjon fi nner du på www.grasrotandelen.no.
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

Grasrotandelen er en ordning fra 
Norsk Tipping, hvor du som regis-
trert spiller kan velge ett lag eller 
en forening som du ønsker å støtte 
– din Grasrotmottaker. Vi oppfor-
drer deg til å støtte oss i DYRE-
BESKYTTELSEN OSLO & OMEGN!

Orginsasjonsnummer: 971 260 483

Foto: Jeanette Åsli.

Gra� sk design og trykk: www.birkelandtrykkeri.no
Papirkvalitet: Tom & Otto 130 gr silk bestrøket
Forsidefoto: Hans M. Haram
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Papirvalg 
med tanke på miljøet
Birkeland Trykkeri AS, som er serti� sert Miljøfyrtårn be-
dri� , synes det er veldig bra at også våre kunder bryr seg 
om miljøet og dermed også papirvalget.

Papir er en fornybar resurs som kan gjenvinnes mange 
ganger. Når det i tillegg utføres en fornu� ig og regulert 
skogsdri� , med sporbarhetssystemer som FSC, inkluderer 
dette at også dyrelivet blir tatt på alvor og bevart på en god 
måte.

Vi er stolte av å kunne trykke Dyrenes stemme på FSC 
godkjent papir, som er det ledene miljømerke på det glo-
bale papirmarkedet. Miljøet tar vi på alvor og derfor drives 
hele trykkeriet med 100 % fornybar energi.

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn inviterer også i år til

Åpen dag på Dyrenes Hus
Søndag 26. august, kl. 12 – 16

• Hils på våre katter og kaniner
•  Utlodning med fl otte premier
•  Boder med salg og opplysningsmateriell
•  Ansiktsmaling for barn
•  Salg av kaker, saft , kaff e m.m.
•  Sosialt og hyggelig samvær 
 med andre dyrevenner 
     
Alle inntekter går til vårt hjelpearbeid 
for hjemløse dyr
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histOrieN OM rONja

Etter at vi trykket bildet av Ronja og 
babyen på forsiden av forrige num-
mer av Dyrenes Stemme, har vi fått 
mange henvendelser fra medlemmer 
som ønsker å få vite mer om Ronja 
og hennes liv. Ronja har en svært dra-
matisk historie men med en lykkelig 
slutt. Det er derfor en glede for oss å 
fortelle den.  

Ronja kom til Dyrenes Hus en august-
dag i 2008 sammen med brødrene Bra-
vo og Alfa i tillegg til �re nesten nyfødte 
halvsøsken. De var hentet inn fra et 
avfallsdepot i Frogn hvor alle kattun-
gene var funnet i en søppelcontainer.  
Det var tilfeldigheter som gjorde at de 
ble oppdaget. Ronja hadde hengt etter 
halen høyt oppe i lu�en på søppelgrab-
ben og var vettskremt. Da føreren av 
grabben �kk �sket Ronja ned, lette ar-
beidsfolkene litt rundt og fant de andre. 
Bravos hode var klemt mellom avfallet 
slik at kjeven hans for all ettertid forble 
skjev. Ronjas hale var brukket.  Kattun-
gene var sterkt traumatisert og livredde. 
Arbeidsfolkene lovet å varsle dersom 
kattemoren dukket opp, noe hun aldri 
gjorde.  Alle syv kattungene ble plassert 

i fosterhjem og etter en stund tilbake-
ført til Dyrenes Hus.  Etter hvert �kk 
søsknene nye hjem, men Bravo og Ronja 
ble igjen på Dyrenes Hus da de var de 
mest fryktfulle. 
Ronja ble forsøkt å bli gjort trygg i et 
nytt fosterhjem. Denne familien tok 
henne med på hyttetur på �ellet. Det 
gikk bra veldig lenge – men så stakk hun 
av. Ronja oppholdt seg alene på �ellet til 
alles bekymring i lang tid. Heldigvis 
ble hun tilslutt fanget inn. Da hun kom 
tilbake til Dyrenes Hus var hun fortsatt 
veldig redd. Alle som var innom Dyre-
nes Hus syntes at Ronja var helt nydelig 
– men hun var ikke mulig å omplassere 
på grunn av hennes redsel for mennes-
ker. Men en dag kom hun som skulle bli 
Ronjas nye eier inn døren på Dyrenes 
Hus. 
Disse øyeblikkene hvor katt og eier �n-
ner hverandre er helt magiske – og kan 
vel best beskrives som «kjærlighet ved 
første blikk». Anne Pusser Hilmirsdot-
tir falt helt pladask for Ronja – og hadde 
stort hjerterom for denne traumatiserte 
og redde katten.  Det som har skjedd et-
ter at Ronja �yttet til sitt nye hjem, er 
ikke mindre magisk. Det tok 2 måneder 
før noen �kk lov å røre Ronja. Det var 
sønnen i huset på 20 år som oppnådde 

kontakt først. Etter at Ronja hadde blitt 
trygg på han, kunne han forsiktig og 
gradvis introdusere de andre i fami-
lien. Dette er tre år siden nå, og i dag 
er Ronja en trygg og fornøyd katt. Hun 
lar seg fortsatt ikke lø�e, men er veldig 
kjælen så lenge hun får forholde seg til 
en person av gangen. Alle får kos bare 
man setter seg i sofakroken, Ronjas fa-
vorittsted.  Da kan hun gjerne ligge i 
armkroken og male, og hun elsker barn. 
Bildet på forside av forrige nummer av 
Dyrenes Stemme var det ingen som 
hadde trodd skulle være mulig å ta.  Vi 
er veldig glade på Ronjas og hennes fa-
milies vegne – og det gir oss håp. Vårt 
arbeid nytter – det gjelder bare å �nne 
den riktige familien til det enkelte dyr.
For noen uker siden �kk også Bravo et 
nytt hjem etter nesten fem år på Dyre-
nes Hus.  Hvordan det har gått, kan dere 
lese om på vår facebook side hvor opp-
datering fra hans nye eier ligger. 

Ronja koser seg i sofaen. Foto Anne Pusser Hilmirsdottir Ronja og babyen. Foto: Anne Pusser Hilmirsdottir

Livredde Ronja nylig kommet til Dyrenes Hus. 
Foto: Solveig Dyrhol

Ronjas
dramatiske historie
Av Sølvi Frøland Svoren
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Ronja og babyen. Foto: Anne Pusser Hilmirsdottir

	  
	  

Trenger	  du	  hjelp	  med	  ditt	  kjæledyr	  når	  
du	  reiser	  bort	  eller	  er	  på	  jobb?	  

	  

KAJATO	  Kjæledyrservice	  

gir omsorg for dine kjæledyr; hunder, katter, 
kaniner, marsvin, hamstere og fugler. 

 

	  

De fleste kjæledyr foretrekker å bo hjemme når eierne er borte på ferie, 
helgeturer eller forretningsreise. Dyrene har sin egen seng, sitt eget bur, 
og er i sine egne omgivelser, og ønsker vanlig menneskekontakt i sitt 
trygge hjem.  

Mating: Vi besøker deres kjæledyr en til to ganger om dagen for å mate 
det, slipper katten din ut og inn ved behov, koser og snakker med 
dyrene, lager mat (koker fisk til de kresne), rengjør matskåler og skifter 
vann. 

Lufting: Vår tjeneste innen lufting av kjæledyr er tilgjengelig på en 
regelmessig eller ad-hoc basis. Den kan skreddersys til dine krav, men vi 
unngår å gå med mer enn 2 hunder sammen på en gang.  

	  

	  

 

 

Ta kontakt med oss på  

tlf.: 944 71 790 eller besøk oss på	  www.kajato.com	  	  
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Fr. Fresia

Jeg heter Frk. Fresia – og er en fosterkatt i det som må være årets lengste foster-
katt-tilværelse. Sammen med mammaen min og mine to søsken, ble jeg funnet 
langt inne i Bærumsmarka for snart et år siden. Da var vi fryktelig kalde, frykte-
lig sultne og utrolig, fryktelig REDDE!

Etter det som fortonet seg som et la-
aangt år – men som egentlig bare var 2 
uker – fant Bente et fosterhjem til meg. 
Dette for at jeg skulle bli trygg, sosial 
og godt rustet for å møte hverdagen og 
framtiden, i et nytt, omsorgfullt og livs-
varig hjem.
Jeg vet ikke helt hva omsorgsfullt betyr, 
men jeg håper det er at de jeg kommer 
til, er supersnille. 
Ønskelisten min er:  
• Innendørs matskåler
• Trygt utemiljø, uten tra� kkerte gater.
• Egen inngang (- hehe, ønsker ikke 

alle ”� ortis’er” det…?)
+ Kos: Morgen, middag og kveld og 
midt imellom…….

Men tilbake til fosterhjemmet ……..

Jeg var ikke særlig ”høy i hatten”, da jeg 
kom, for første gang heeelt alene. Dette 
varte ikke lenge!  Velkomstkomiteen be-
sto nemlig av katten Simone DottiLotti 
og dachsene Vilja og Do� en Danilo.

De var kjempenysgjerrige – jeg var 
vettaskremt!!

Etter ett døgn på ”enecelle”, � kk jeg slip-
pe ut, og plutselig var ingenting farlig 
lenger. Den jeg ble best kjent med første 
døgnet, var Do� en Danilo. Han lå tro-
fast utenfor buret hele tiden, og jeg var 
sikker på at han var min høyt lønnete 
”body-guard”. Etterhvert skjønte jeg det 
– det var nok kattematen min han pas-
set på, og IKKE meg, nei!

Nå har jeg bodd her nærmere et år, noe 
som er ca. � re ganger lenger enn en 
gjennomsnittlig fosterhjemstid. Men 
det har jeg trengt! Selv om jeg aldri har 
vært noen ”under-sofaen-katt”, var jeg 
innmari god på fresing – derav mitt va-
kre navn. Men det er lenge siden. 
Nå bare maler jeg, prater og koser meg – 
og jeg TILBER Simone DottiLotti. Hun 
har selv vært ”gatens dronning”, og vet 

alt om det å ikke ha et hjem! Vi har hatt 
mange gode samtaler om det, vi to. Vilja 
og Do� en Danilo har gitt meg trygg-
het på at hunder ikke nødvendigvis er 
skumle. Ikke en eneste gang har de vært 
sinte på meg eller jaget meg, uansett 
hvor mye jeg har utfordret dem……. – 
OG fostermoren min, hehe.
Det har gått med noen potteplanter, 
og gardinene i stuen blir heller aldri 
de samme som før jeg kom. For ikke å 
snakke om plastduken, som fostermo-
ren min la på for å skjerme duken un-
der. KJEMPEUTFORDRING å komme 
mellom de to…….
Jeg kunne skrevet om hundrevis av epi-
soder og historier fra dette året, men 
dem kan jeg heller hviske i øret til min 
nye mamma eller pappa. De vil nok 
gjerne at jeg deler noe bare med dem.

Men når jeg beundrer meg selv i spei-
let, ser jeg at jeg har utviklet meg fra en 
nydelig, redd, fresende kattunge til en 
vakker, trygg og stolt katt, med alle for-
utsetninger for å klare meg godt.

Hilsen Frk. Fresia
  

Hei! Tekst og foto: Kari Elisabeth Kvamsdal

kom, for første gang heeelt alene. Dette 
varte ikke lenge!  Velkomstkomiteen be-
sto nemlig av katten Simone DottiLotti 
og dachsene Vilja og Do� en Danilo.

De var kjempenysgjerrige – jeg var 

DYRENES STEMME 1/2012
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Vi søker
fosterhjem til
sky og redde
katter
På Dyrenes Hus har vi alltid noen katter som ikke �nner seg et nytt 
hjem fordi de er sky og redde mennesker. Mange av disse kattene 
har gått lenge ute eller er født av en vill mor. Noen unngår men-
nesker og vil ikke la seg klappe. Andre er veldig forsiktige og usikre 
på håndtering, men kan klappes. Noen katter liker heller ikke å 
være sammen med andre katter. Disse kattene trenger litt ekstra 
omsorg, og den muligheten håper vi at de kan få i et fosterhjem. 
Derfor søker vi nå etter deg som kan tenke deg å gi en redd katt 
sjansen til å stole på mennesker igjen og øke sjansen deres for å få 
et eget hjem etter hvert. Det vil kreve litt tålmodighet og pågangs-
mot, men hvis katten etter hvert blir trygg på mennesker kan du/
dere bli grunnen til at katten senere får et kjærlig hjem. Å være fos-
terhjem innebærer muligheten til å få gjøre noe for dyr som virke-
lig trenger det. Til å gi trygghet, omsorg og verdighet til de dyrene 
som har blitt fratatt dette på ulike måter. Erfaringene og gledene 
man får tilbake som fosterhjem er uvurderlige.
For mer informasjon og for å se hvilke katter som trenger foster-
hjem: se vår nettside dyreneshus.no

Foto: Claire Glenister

Alice

Anne

Alice og Anne søker fosterhjem.
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Historien om LILLEPUS
Det var for noen år siden, at jeg skulle 
innom bokhandelen på Bekkestua et-
ter jobb. Mens jeg var der inne og kik-
ket, kjente jeg noe silkemykt som gned 
seg inntil bena mine. Da jeg tittet ned, 
så jeg en liten og sort kattunge, som 
var rundt fem måneder gammel. Jeg 
lø�et den opp, og spurte hva den gjorde 
her, mens jeg kikket forundret rundt 
i bokhandelen. Da var det en av de 
ansatte som reagerte. – Ja, det er så slit-
somt. Nå har den gått her i en hel uke. 
Vi kaster den ut om kvelden, men neste 
morgen så er den her igjen, og vi klarer 
ikke å bli kvitt den, sa hun surt. Det var 
da jeg bestemte meg for at denne pusen 
skulle slippe å oppholde seg et eneste 
minutt lenger i den bokhandelen! Alle 
måtte da skjønne at denne pusen hadde 
gått seg bort og ikke fant veien hjem ig-
jen? – Ja vel, sa jeg – da tar jeg den med 
meg! Alle så på meg med store øyne, da 
jeg strenet ut av butikken med katten 
under armen, men uten bokbindet som 
min sønn skulle hatt. 

Hele veien hjem i bilen lå kattungen i 
fanget mitt og malte. Det var akkurat 
som om den skjønte at nå skulle den få 

hjelp. Vel hjemme syntes både barna 
og min mann at kattungen var nydelig! 
Den ble raskt døpt til Lillepus av mine 
barn. Han �kk sin egen eske å sove i, og 
navnet hans var skrevet på med store 
bokstaver: LILLEPUS.
Våre egne katter derimot, gjorde det 
helt klart at Lillepus ikke kunne bli en 
permanent beboer i vårt hjem. Det var 
heller ikke min hensikt da jeg tok med 
kattungen fra bokhandelen. Målet mitt 
var å �nne igjen hans rette eiere. 

Dagen etter satte jeg i gang med arbei-
det. Jeg laget lapper til å henge opp, og 
tok kontakt med både Budstikka og 
veterinærer. Og så hadde det seg slik at 
min mor skulle på et møte på Stabekk 
den kvelden. Jeg antok at det var stor 
sannsynlighet for at Lillepus kunne 
komme fra Bekkestua/Stabekk-områ-
det, så jeg ba henne ta med noen lap-
per om Lillepus som hun kunne henge 
opp. Og så skjedde det som man bare 
kan drømme om: På samme stolpe som 
hun skulle henge opp lappen om Lille-
pus, hang det en lapp om Lillepus som 
var savnet fra sitt hjem! Ikke bare fant 
vi eierne hans, han het også Lillepus! 

Og dagen etter ble han gjenforent med 
sine eiere, som var overlykkelige for å få 
kattungen sin tilbake.

Og slik endte historien lykkelig for 
Lillepus, en liten kattunge som så 
mange andre kattunger ble sluppet ut 
alene altfor tidlig. Før stedsansen er 
fullt utviklet, er det lett å komme seg 
bort ved å følge etter barn eller andre 
som er ute og går. Og vips så er man på 
Bekkestua, når man egentlig bor på Sta-
bekk. Og uten retningssans, hadde ikke 
Lillepus noen mulighet til å �nne veien 
tilbake alene.

Lena Mangen

(Denne historien er fra før jeg begynte som frivillig 
på Dyrenes Hus. Nettsider som Dyrebar og Nett-
katten var ikke etablert.)

Tekst og foto: Lena Mangen

Katter og stedsans
Stedssansen til kattunger utvikler seg 
først ved seks måneders alder, og er 
ferdig utviklet når katten er ca. 1 � år.
En voksen katt i nye omgivelser må 
holdes inne i ca. fire uker. Så kan man 
slippe den ut en kort stund av gangen 
under oppsyn, for å la den gjøre seg 
kjent i området.

lillepus
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LEGEVAKT VEST AS, Griniveien 6, Røa • Telefon 2325 1111 • www. legevaktvest.no

LEGEVAKT VEST
Allmennleger og spesialister

Timebestilling og drop-in 
365 dager i året.

Åpningstider:
man-fre 17-21  lør 10-16  søn 13-21

Hva gjør du
hvis katten
din blir borte?
Alle som er glad i katten sin har opplevd å 
bekymre seg hvis pus ikke kommer hjem 
når den pleier. Her følger noen gode råd fra 
vår inntaks- og omplasseringsansvarlige 
Jeanette.

Forebygging
- Ta bilder av katten din. Få med ansikt, sær-

trekk, spesielle fargenyanser eller mønster. 
Ta nye bilder etter hvert som katten vokser 
slik at du alltid har et bilde som ikke er for 
gammelt.

- Lagre bildet elektronisk slik at du lett kan 
laste det opp på internett

- Gi katten et navn og bruk det! Gi katten ros 
og klapp når den lyder navnet sitt.

- Fortell naboene at du har fått deg katt, særlig 
barna i området. Barn er skikkelige detek-
tiver og opptatt av dyr!

- Sørg for å vaksinere, kastrere/sterilisere og 
Id-merk katten din. Husk å melde fra til 
Dyreidentitet dersom du �ytter eller ski�er 
telefonnummer. Du må også melde fra der-
som katten ski�er eier. 

Pus er borte – hva kan du gjøre?
- Let i nærområdet, spør naboer og få med barna i nabolaget til 

å lete. Hvis katten er skadet vil hvert minutt telle. Få naboene 
til å sjekke garasjer og boder.  Går det �ere dager – utvid søke-
området.

- Legg ut annonse med et bilde på dyrebar.no med en gang. 
Utlov gjerne dusør. Beskriv hvordan katten ser ut, og i hvilket 
område den forsvant og når + kontaktinformasjon.

- Heng opp plakater i nærområdet; på stolper, i nærbutikken, i 
nærheten av skoler og barnehager. 

- Ring veterinærene i området der du bor, og til veterinærhøg-
skolen. Forhør deg om det har kommet inn noen skadede 
katter.

- Ring om meld fra til Dyrebeskyttelsen der du bor. Google på 
internett for å finne den nærmeste.

- Legg ut savnet melding på Facebook og på nettsiden din  
- Sett inn annonse i lokalavisen – husk også avisenes nettutgaver
- Følg med på katter som er funnet på dyrebar.no

Foto: Hans M. Haram
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Hilsen fra en gammel beboer
Hei alle dere hos Dyrenes Hus!

iDa hYGGeN

Tekst og foto: Heidi Hagelund

Har tenkt mye på dere, og � kk lyst til 
å sende en hilsen for å fortelle litt om 
hvordan det går med ”Ida Hyggen”.

Jeg hentet henne 31. januar 2009, og de 
første to månedene satt vi stort sett og 
så på hverandre. Hun godt gjemt under 
sofaen eller sengen, og jeg på kne på 
god avstand. Det var en tålmodighets-
prøve, det skal innrømmes! 

Etterhvert kom hun frem av og til, men 
pilte over gulvet som om noen skulle 
vært etter henne så fort hun hørte en 
lyd. Jeg lot henne få den tiden hun 
trengte, og sakte, men sikkert, kom 
hun bort til meg og snuste forsiktig. 
Hun var veldig sky og redd, men � kk 

etterhvert lov å gå utendørs da hun ble 
litt tryggere på meg. Hun stortrivdes 
ute fra første dag! 

Vi bor i et rolig villastrøk uten særlig 
tra� kk, med et stort jorde og krattskog 
på ene siden av huset. Inne i krattsko-
gen fant hun seg godt til rette. En dag i 
april, etter at hun hadde vært hos meg 
i omkring tre måneder, kom hun ikke 
hjem. Jeg var ikke engstelig i begynnel-
sen, for jeg var vant til at jeg kanskje 
ikke så henne på et par dager. Men da 
det hadde gått nesten en uke, forsto jeg 
at noe var galt. Jeg gikk rundt i nabola-
get med en plakat med bilde og telefon-
nummer, men ingen hadde sett henne. 
Jeg lette og ropte, men ingen Ida kom. 

Etter ni dager � kk jeg telefon på jobb 
fra en nabo. De hadde sett Ida komme 
hjem, men hun var i en veldig dår-
lig forfatning. Jeg reiste hjem med en 
gang, og � kk et syn jeg aldri glemmer. 
Hun var helt utmagret, med ku- og 
hestemøkk over hele seg. Redd, kald 
og halvdød � kk jeg henne i hus og i en 
varm dusj, før vi dro rett til dyrlegen. 
De tok henne inn, og hun ble værende 
over natten. Heldigvis så ville hun spi-
se, og det var redningen! Pels og hud 
var etset bort under potene, oppover 
bena og under magen. Jeg tror hun har 
kommet seg inn i møkkakjelleren på 
nabogården, men ikke kommet seg ut 
igjen. 
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Jeg � kk henne hjem, nesten 5000,- 
fattigere, med bandasjer som måtte 
ski� es og medisiner som måtte tas. Jeg 
så for meg en nesten umulig oppgave 
med denne skye og redde pusen. Men 
Ida ble som forvandlet etter denne epi-
soden. Hun ble en mønsterpus som 
var tålmodig med bandasjene og tok 
medisinene sine uten problemer i det 
hele tatt! 

Og siden har vi to vært verdens beste 
venner. Hun vil mer enn gjerne kose, 
og krøller seg opp i sofaen hos meg. Og 
som et mirakel, så har hun fått tilbake 
all pelsen sin der den var borte, samt at 
putene under bakpotene har blitt like 
� ne. De var bare røde kjøttet da jeg fant 
henne. Dyrlegen sa at hun ikke hadde 
trodd det, så skadet som hun var. 

Hun kan fremdeles være borte en dag 
eller to, men kommer stort sett hjem 
om kvelden/natten for å sove på dy-
nen sammen med meg. Det er sjel-
den at hun er borte et helt døgn. Den 
bortskjemte pusen har fått katteluke, 
og kan komme og gå som hun vil. Det 
hender vi får besøk av andre puser, 
men det går som regel greit, vi jager 
dem ut igjen. (Mest jeg, det skal inn-
rømmes….) Tålmodig sitter hun og ser 
på at de fremmende pusene spiser ma-
ten hennes. 

Hun er heller ikke så sky mot folk 
som kommer på besøk lenger. Tidli-
gere kom hun ikke hjem hvis jeg hadde 
gjester. Av og til kan hun til nød kom-
me bort og hilse på. Det er bare helt 

spesielle folk som blir beæret på den 
måten, det kan jeg love. Det har gått 
fremover med henne. Og med tanke 
på at hun har vært villkatt, så synes jeg 
hun nå har blitt veldig trygg og � ott. 
Det har tatt mye tid og tålmodighet, 
men en katt som Ida trenger tid, ro og 
rom for å blomstre, og det har hun fått 
hos meg. Min ”premie” er dette gode 
resultatet!

Ida er ikke særlig leken. Jeg har kjøpt 
en del leker til henne, særlig i begyn-
nelsen, men hun bryr seg lite om dem. 
Hun synes Q-tips kan være morsomt 
av og til. Da ”jakter” hun på den un-
der matter og bak dører, men det varer 
ikke mange minuttene før hun går lei. 
Hun har aldri tatt med fugl eller mus 
hjem (heldigvis), og jeg har aldri sett 
at hun har fanget noe. Men jeg må vel 
anta at hun gjør det når hun er ute på 
jordet og i skogen. I skogen har hun 
funnet seg en liten ”hybel”, og sist vin-
ter måtte jeg o� e gå bort dit og hente 
henne om kvelden. Det er et lite hus 
som noen unger antakelig har bygd for 
noen år tilbake hvor hun nå har � yt-
tet inn og ligger tørt og godt for vær og 
vind. Hun er en snodig kattepus. Når 
jeg går på stien og roper på henne, hø-
rer jeg et par ”mjau” innenfra krattet 
og ut kommer Ida og følger meg hjem 
som en hund. Det virker som hun sy-
nes det er stas at jeg henter henne fra 
”hybelen”. Ingen skal si at hun mangler 
personlighet i hvert fall!

Jeg har hatt tre katter før, men Ida 
er desidert den triveligste pusen jeg 

har hatt. Det er sant som de sier, dyr 
fra omplassering er helt spesielle. Det 
er som de skjønner at de har fått en 
ny sjanse. For en fantastisk jobb dere 
hos Dyrenes Hus gjør! Ida og jeg er så 
takknemlige!

Jeg har lagt ved et bilde som jeg tok sist 
lørdag. Som dere ser har hun blitt god 
og rund, hun elsker tun� sk og katte-
melk som hun får litt av hver dag. Og 
godt kvalitetstørrfor for hud og pels. 
Min gevinst av at hun får kvalitetsmat 
er at hun røyter helt minimalt, og pel-
sen er blank og � ott! 

På bildet ser dere henne på yndlings-
plassen ute på terrassen hos meg. På 
bordet hvor hun egentlig ikke har lov 
å ligge, men jeg later av og til som jeg 
ikke ser henne… Bordene og kjøkken-
benken inne ligger hun aldri på, så da 
får jeg være fornøyd…

Håper dere har det � nt, og at alle dyre-
ne dere har fått inn får et godt og trygt 
hjem hos snille mennesker.

Varm hilsen fra Ida og Heidi på Løten! 

iDa hYGGeN
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Porrijo holder seg stort sett i skogen, men forleden 
luktet �sken litt for godt i fangstfella så han gikk i den. 
Vi ble glade for å høre at Wenche veterinær erklærte at 
Porrijo er en frisk og �n katt som kan fortsette sitt glade 
liv som låvekatt. 

Porrijo er født ute, og har aldri hatt regelmessig kon-
takt med mennesker. Så vi er derfor takknemlige for å 
kunne la han leve sitt liv på Dyrenes Hus i selskap med 
de andre låvekattene. Dessverre setter Mattilsynet gren-
ser for hvor mange låvekatter vi kan ha. Uten støtten fra 
�ernadopsjonsordningen kunne vi heller ikke hjulpet så 
mange hjemløse dyr eller hatt låvekattene våre. Så tusen 
takk til alle dere som �ernadopterer dyr hos oss!

Smilla, Viking og Gisha ser vi ikke så mye til. De kom-
mer gjerne når det vanker litt fisk, da glemmer de å være 
så redde. De koser seg med å streife i skogen rundt Dy-
renes Hus og nyter at det igjen er blitt grønt og varmere 
i været.

Gisha og Inge ligger o�est på Solveigs terrasse som er 
utenfor låvestua. Der nyter de solen og har full utsikt 
over tunet på Dyrenes Hus. Der går de ikke glipp av noe.

Av Lena Mangen

Nyhetsbrev
om fjernadopsjonskattene

Sommeren har kommet og kattene på låven er mye ute 
og nyter sola. De gleder seg til nok en sesong med opp-
dagelsesturer og spennende aktiviteter. 

NYhetsBreV

Porrijo

HermanViking
Gisha følger med fra Solveigs 
terrasse

Smilla

Foto: Frida Lysgård

Foto: Frida Lysgård Foto Claire GlenisterFoto Claire Glenister

Foto Claire Glenister
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NYhetsBreV

Snø

Vinter

Smilla og Milla streifer i skogkanten, og er o� e å se men 
aldri så veldig nærme. De to søstrene er veldig ulike. 
Den ene langhåret og den andre korthåret. Det er nok 
et resultat av to forskjellige fedre, som et kattungekull jo 
kan ha. Søstrene har nå blitt 10 år gamle, men er fortsatt 
ikke særlig interessert i menneskelig kontakt.

Herman, Snø, Vinter og Emma er de � ernadopsjons-
kattene vi ser mest til på tunet på Dyrenes Hus. Det er 
kanskje fordi de har oppdaget at de kan vanke både litt 
oppmerksomhet og en ekstra godbit hvis de maser litt 
på oss. Synes de at vi er litt sene, kan de komme helt inn 
i huset. Her en dag vi spiste lunsj inne på kontoret, kom 
Vinter inn som for å spørre om ikke vi hadde glemt å 
gi dem mat liksom? Herman og Snø har også skjønt at 
det kan lønne seg å komme og hilse på når noen er en 
tur på fôrlageret. Da kommer de alltid ruslende inn for å 
minne om at det er der inne kattegodteriet er lagret – og 
er det mulig å få en smakebit? Den som er ivrigst på kat-
tegodteriet er Snø.

Inge og Viking på Solveigs terrasse Foto: Frida Lysgård

Foto Claire Glenister

Foto Claire Glenister
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Lille, skjønne Emma – liten for hun er minst av de 3 
sorte kattene (Emma, Mario og Milla) men hun er 
eldst med sine snart 14 år. Hun sitter o�e utenfor kjøk-
kenvinduet og venter på at beboer Judyta skal se henne 
og komme med litt godt til henne. Emma er en av de 
kattene vi tenker at det kan være mulig å få omplassert 
- selv om hun er en aldrende dame. Hun skal også inn 
til helsesjekk, men vi har hatt litt u�aks. Emma gikk rett 
inn i fangstfella, spiste all fisken og gikk ut igjen. Uten at 
den klappet igjen! Vi sto med store øyne og så på, skuf-
fet over at vi ikke �kk tak i henne. Nå håper vi at det går 
bedre neste gang. Vi må nok gjøre det vanskeligere for 
kattene å få tak i godsakene!

Mario ser vi nå o�ere på tunet. Han har oppdaget at 
det skjer spennende ting der, og han er blitt mer sosial 
med de andre kattene. Den letteste måten å skille Emma 
og Mario på, er å se på halen. Beklager Emma, men din 
hale er ganske beskjeden og tynn i forhold til Mario sin! 

Kattene og kaninene trives sammen på Dyrenes Hus. De 
er nysgjerrige på hverandre. O�e ser vi at kattene følger 
nøye med på hva kaninene holder på med i burene sine. 
Og det er kjempegøy og løpe i full fart ved siden av ka-
ninburet. Ekstra gøy er det hvis kaninene får gå litt løse 
rundt på tunet under nøye oppsyn av de frivillige. Snø 
synes det er supert å få hilse på Peter kanin. En dag fant 
vi nysgjerrige Rikke inne i buret til Gustav og Doris. Det 
ble nok litt for spennende for henne, for vi har ikke sett 
henne i nærheten av buret der etterpå. Rikke liker ellers 
veldig godt å ligge på toppen av hyllene inne på låven 
og følge med på alle som går ut og inn. Der har hun full 
oversikt. Rikke på låven

Peter i sin nye hage

Snø og Peter Foto Frida Lysgårrd

Foto Gro Britt Skarseth

Foto Lena Mangen

NYhetsBreV
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Ivar

Mysti Emma får servering

Bravo og Lonely

Foto Claire Glenister

Foto Claire Glenister

Foto Privat

Foto Lena Mangen

Dessverre har vi fått en inn�ytter på låven som ikke er 
så grei og skaper problemer blant låvekattene. Vi har kalt 
ham Ivar. Det blir en del slåssing mellom kattene, og 
både Wenche, Smilla og Inge har fått grundig juling av 
Ivar. Heldigvis har de ikke blitt skadet. Vi har fangstfella 
ute, og venter bare på at han skal gå i den, men hittil har 
han vist seg for smart. Herman, med Snø ved sin side, 
virker å være den eneste som holder Ivar litt på avstand.

På øverste hylle på låvestua �nner vi o�e trioen Smilla, 
Milla og Inge. Spesielt om det er dårlig vær. Da er det 
varmt og godt og trygt der.

De eldste låvekattene som Herman, Snø og Vinter har 
slått seg til ro på låvestua etter at vi avviklet det gamle 
låvekatterommet. Det brukes nå til oppbevaring av tep-
per og håndklær.  

Vi vil gjennom sommeren fortsette å fange inn kattene 
for helsesjekk og status. Vi har fått helt nye kattefeller, og 
vi håper at arbeidet skal gå noe lettere. Hvis bare kattene 
kunne samarbeide litt med oss, og ikke være så smarte!

Nydelige Mysti er fortsatt på kattehuset og hovedrom-
met der. Vi håper snart å �nne det rette fosterhjemmet 
som kan hjelpe oss, slik at han etter hvert kan bli om-
plassert til et permanent hjem.

Vår alles kjære Bravo ble endelig adoptert og �yttet 
sammen med en annen katt (Lonely) fra Dyrenes Hus i 
mars. Det var trygt for han å få med seg en ”storebror”. 
Det går veldig bra med begge to i det nye hjemmet (men 
vi har en mistanke om at de snurrer sin nye matfar rundt 
�ngeren!)

Kaninen Peter og hans venninne Ravina har endelig 
også blitt omplassert etter hele 5 år på Dyrenes Hus. De 
har �yttet til en familie på Hvalstad i Asker. Det var nok 
rart for dem å �ytte fra Dyrenes Hus etter så mange år, 
men de har funnet seg veldig godt til rette i den nye ka-
ningården.

Doris og Gustav er de nye kaninene som kan �ernadop-
teres. Mer informasjon om de kan dere lese på kaninsi-
den her i Dyrenes Stemme. 

NYhetsBreV
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Doris elsker å spise grønt gress og er rene gressklipperen 
når sommeren kommer. Hun kan også være en liten grave-
maskin og graver huler og ganger av hjertens lyst. Det skulle 
man ikke tro - søt og uskyldig som hun ser ut! Doris er litt 
beskjeden, men er en grei kanin å håndtere selv om den 
lange, hvite pelsen krever stell og hun må børstes regelmes-
sig. 

Gustav er den som er mest frampå av de to. Har er alltid på 
pletten når noen kommer inn døren. Han følger med på alt 
det som skjer, og vokter territoriet sitt godt. 

Selv om kaninene ikke tilhører gnagerfamilien, er de noen 
store gnagere! Seljekvister er favoritten på Dyrenes Hus. Ka-
niner har stor personlighet, er nysgjerrige og interesserte i 
alt som foregår – og ingen ting er mer avslappende enn å 
observere enn en kanin som koser seg. Da ligger den gjerne 
rett ut med bakbena til siden. Hvis man behandler kaninen 
riktig blir den fort en del av familien og til stor glede for alle.

Gustav og Doris ønsker seg et hjem sammen hvor det
ikke er små barn - og helst hos noen som har erfaring med 
kaniner fra før. 

Kaninene Gustav og Doris er begge ca tre år gamle 
og har vært på Dyrenes Hus i lang tid. Vi håper at det 
snart er deres tur til å få et nytt og permanent hjem. 
Gustav er en hvit dvergkanin med sorte elegante 
scheketegninger mens Doris er en hvit og fl uffy løve-
hodekanin.

Gustav og Doris
– to nydelige kaniner som trenger et nytt hjem

KaNiN

Doris

Gustav

Tekst og foto: Frida Lysgård

Vi på Dyrenes hus anbefaler:

Den store Kaninboka

For mer informasjon om 
kaninhold, sjekk ut nettsidene: 

• kanin.org
• kaninhold.info
• maritemilie.com
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KaNiN

Mila
Foto:barebente.com

Det hele startet med at jeg (Hege) en-
gasjerte meg som frivillig på Kattehuset 
hos Dyrebeskyttelsen Norge avdeling 
Fredrikstad og Omegn høsten 2011. Der 
kom etter hvert lille Bugge-kanin inn, og 
han gikk rett i hjertet mitt. Så etter å ha 
lagt alt det praktiske til rette her hjem-
me, �yttet han til oss i oktober. Verdens 
nydeligste og snilleste kosekanin! 

Vi ønsket at vår lille venn skulle få litt 
selskap, og startet å sjekke rundt om det 
var noen kaniner som trengte et nytt 
hjem. Det tok ikke lang tid før vi fant an-
nonsen som Dyrenes Hus hadde lagt ut 
på Finn.no om Mila, og der og da falt vi 
pladask! Gleden var derfor stor da vi av-
talte med dere at vi kunne ta turen inn til 
dere og hilse på noen dager senere.

Så bar det av gårde fra Fredrikstad, og 
avgjørelsen om å ta med Mila hjem var 
ikke vanskelig å ta da vi endelig �kk 
møte henne. For ei vakker og yndig, lita 
frøken! Så gleden var stor da vi �kk mu-
ligheten til å få adoptere Mila. 

Introduksjonen mellom Bugge og Mila 
gav vi god tid, med romslige bur ved si-
den av hverandre med netting i mellom. 
Det første ”ordentlige” møtet mellom 
dem foregikk i kontrollerte omgivelser, 
med en spent matmor og -far som til-
skuere. Bugge trengte et par dager på å 
�nne ut om denne dama var verdt å gi 
opp ungkarslivet for, men gutten tok hel-
digvis et klokt valg, og ønsket Mila hjer-
telig velkommen til sin ringe bolig. 

Derfra har det bare gått en vei med våre 
to, hoppende barn. De har blitt verdens 
beste venner, og har masse selskap i 
hverandre. Stadig ser vi dem ligge godt 
inntil hverandre og bare nyte dagen. Og 
Mila har blitt et skikkelig ”koneemne”, 
som tar seg godt av Bugge, steller han og 
sørger for at det er orden i heimen. Nåde 
den som prøver å ordne litt opp og �ytte 
på ting der. Her er ei dame som vet hvor-
dan hun vil ha det, og ikke er redd for 
å gjøre noe med det! Fine matvaner har 
hun fått også; her er det kun gule epler 

MILA OG BUGGE Her kommer en liten hilsen fra kaninen Mila, som vi var så 
heldige å få lov til å adoptere fra Dyrenes Hus.

som gjelder, kom ikke her med grønne
eller røde, altså. Og ingenting smaker 
som en drue eller to etter en dag ute. 
(Dette er selvsagt bare snacks hun får 
som en godbit i tillegg til ”hovedfôret”).

Det vi har måttet jobbe med- og bruke 
tid på med Mila, er å få henne trygg på 
mennesker, og spesielt menneskehender. 
Hun var veldig skvetten og nærmest litt 
sky da hun kom til oss. Da var Bugge god 
å ha, og hun holdt seg mye i nærheten av 
han og bare observerte oss. Men denne 
�otte jenta skal få all den tiden hun tren-
ger på å forstå at vi bare vil henne vel, 
og de siste ukene har det virkelig begynt 
å løsne! Nå kan vi kose med henne, rik-
tignok ikke så lenge av gangen, og ”kose 
nese” uten at hun spretter unna, og hun 
kommer oss o�e i møte når vi går til bu-
ret. Fantastisk herlig å se den positive 
fremgangen! Hun er også, i likhet med 
Bugge, veldig rolig i forhold til vår dat-
ter på 2 år. De kommer sprettende mot 
henne for å hilse på når vi er ute i hagen, 

og lar henne få klappe dem forsiktig un-
der oppsyn fra oss. Flott gemytt på alle 
mulige måter, med andre ord.

Nylig har vi utvidet buret i hagen, og i 
vinter satt vi pleksiglass foran uteburet, 
sånn at det skjermet for vær og vind, og 
de kunne ligge ”ute”. På dager da tem-
peraturen tillater det, har de fri tilgang 
mellom buret i den isolerte bua, som går 
over to etasjer og har vindu, uteburet, og 
trappen ned til buret på gresset i hagen. 
Det er toppen av lykke, og Mila får den 
ene lykkeraptusen etter den andre, mens 
Bugge betrakter det hele med en ro som 
bare en ved navn Bugge kan ha. 

Vil bare nok en gang takke dere for at vi 
�kk muligheten til å få Mila inn i livet 
vårt, for �ott oppfølging, og for den vik-
tige jobben dere gjør!

Varm hilsen fra
Mila & Bugge

Hege, Trond & �ea Bjørnstad

Mila og Bugge
Foto: Familien Bjørnstad
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VeteriNÆrsiDeN

Tannkjøttsykdommen 
Periodontitt
Tannsteinen i seg selv er ikke så farlig, 
men det er all mat og bakterier som fester 
seg i tannsteinen som kan føre til prob-
lemer. Innledningsvis blir tannkjøttet 
betent. Etter hvert kan det utvikle seg 
lommer mellom tennene og tannkjøttet, 
hvor ytterligere belegg med mat og bak-
terier kan feste seg. Tannkjøttet vil etter 
hvert trekke seg oppover, slik at røt-
tene blottlegges og tennene løsner. Etter 
som tannkjøttbetennelsen utvikler seg, 
vil dette slå over på kjevebeinet, med 
tannkjøttsykdommen Peridontitt som 
resultat. Disse tennene må trekkes.

Med kunnskap om denne utviklingen, 
vil de � este forstå at det er viktig å passe 
på dyrenes tenner. Dyrene våre setter 
like stor pris på å ha tennene sine hele 
livet som det vi gjør. Gjennomsnitthun-
den og - katten er ca 5-6 år når man må 
� erne tannstein første gang. 

Tannproblemer kan forebygges 
med riktig fòr og tannpleie
Det er � ere ting man kan gjøre for å 
forebygge tannproblemer. Det første og 
enkleste er å gi dyret mye tørrfór og an-
net som dyret må gnage på. Dette gjør 
at dyret må tygge maten skikkelig. Våt-
mat legger seg lettere som et belegg på 
tennene. Det andre, og kanskje det som 
forebygger best, er å pusse tennene. Er 
man tålmodig nok, kan man klare å få 
det til på alle hunder, men det er helt 
klart en større utfordring å pusse ten-
nene på katter.

Dersom man ikke klarer/orker 
å pusse, må man sjekke tennene 
til dyret � ere ganger i året. Dette 
gjøres enkelt ved å lø� e/dra lep-
pene tilbake, uten at dyret gaper 
noe særlig. Det vanligste ste-
det å få tannstein er på 
tennen oppe og bak, men 
fortenner og hjørneten-
ner kan også være utsatt. 
Dersom dyret ditt har fått 
tannstein, bør det vurderes 

Hunder, katter og kaniner, i likhet med mennesker, kan få problemer med tennene i løpet av livet. Hunder, katter 
og kaniner får ikke ”hull i tennene” på samme måte som oss, men de kan pådra seg mange problemer med mye 
tannstein og de alvorlige følgene dette kan få.

Tannstell 
er viktig for alle kjæledyr
Av veterinær Wenche Bjerke

Foto: Hans M. Haram
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Foto: Hans M. Haram

av en veterinær om å få dette fj ernet. 
I lengden vil det bli mye rimeligere å 
oppsøke veterinær jevnlig for å fj erne 
tannstein enn å vente til man må beg-
ynne å trekke tenner. 

Når det gjelder kaniner, er det ikke så 
lett for eier å få sjekket annet enn forten-
nene. Disse skal møte hverandre rimelig 
greit, om ikke må de trimmes. Kinnten-
nene må sjekkes av veterinær. For ka-
niner er det viktig at den får ting å tygge 
og gnage på som holder tennene korte. 
Fri tilgang på høy av god kvalitet skal 
være hovedkost for en kanin. Kaniner 
som får problemer med tenne sine spiser 
o� e dårligere etter hvert, og man ser at 
de sliter med å gnage/tygge. 
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Fast veterinær for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn siden 2001 
 
Er du lei av forskjellig dyrlege hver gang du har behov for 
veterinærhjelp? Eller bli henvist til venterommet ved undersøkelser 
og inngrep? Jar Dyreklinikk er en liten, men moderne og velutstyrt 
dyreklinikk, med kun to faste veterinærer. Dette gjør at 
pasient/eier og veterinær får et tettere kundeforhold. Vi er svært 
opptatt av at eier skal få være til stede så langt det er mulig ut ifra 
et kvalitets- og sikkerhetsmessig hensyn. Dette gjør at vi kan yte en 
mer personlig og bedre service til våre kunder. 
 
      
 
Allmennpraksis – Kirurgi- Tannbehandling – Tannkirurgi  
  Røntgen – Hjemmebesøk – Fòrsalg – Enkel pelspleie 
 
 
 

Foto: Hans M. Haram
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ÅrsMøte

Årsmøtet den 26. april 2012 ble avholdt på Mariehaven Bo- og 
Behandlingssenter, Dønskiveien 46 - Gjettum.
Referenter: Lena Mangen og Siri Hall.

Konstituering: Registrering av stemmeberettigede tilstedevæ-
rende: Antall: 25. Antall registrerte fullmakter: 1.

1. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent mot 
3 stemmer.

2. Dagsorden: Årsmøtets agenda ble godkjent mot 3 stemmer.

3. Møteleder: Styrets forslag Espen Ramsbacher velges med 
stort �ertall.

4. Møtereferenter: Lena Mangen og Siri Hall ble enstemmig 
valgt.

5. Tellekorps: Karin Lystad, Frida Lysgård og Kari Grønberg 
ble enstemmig valgt.

6. Møtevitner: Kari Grønberg og Kari E. Kvamsdal ble en-
stemmig valgt.

7. Årsberetning for 2011: Årsberetningen for 2011, som var 
vedlagt innkallingen til møtet, ble godkjent mot 2 stemmer. 
Årsmøtet var godt fornøyd med den gode orienteringen sty-
releder Svoren ga før årsmøtet, som ga årsmøtedeltagerne et 
godt innblikk i status for foreningen.

 Regnskapet for 2011: Regnskapet for 2011 ble godkjent. 
Revisors beretning ble delt ut på møtet. Årsmøtet hadde 
ingen bemerkninger til regnskapet. Styreleder Svoren red-
gjorde for de store utgi�ene foreningen har hatt til advokat-
honorarer.

 Kontingenten for 2013 ble vedtatt uendret mot 2 stemmer. 
Styret ble bedt av årsmøtet om å utrede muligheten for �ere 
typer medlemskap som studenter, barn og honnør til neste 
årsmøte.

8. Innkomne saker: Ingen nye saker har innkommet til be-
handling, men styret �kk oversendt fem saker fra �orårets 

Protokoll fra Årsmøte
i Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 2012

årsmøte den 26.04.2011, som styret nå har ferdigbehandlet 
og som nå rapporteres tilbake:

 Bruk av fullmakter: Styret fattet enstemmig vedtak om at 
man ikke �nner noen grunn til å endre dagens praksis med 
bruk av fullmakter ved avstemming på årsmøte. Forutset-
ningen er at legitimasjon medfølger – og at både den som 
gir fullmakten og den som bruker fullmakten – er stemme-
berettiget i hht forenings vedtekter.

 Bekymringsmelding – brev fra Anita Egenæs: Styret fatte 
enstemmig vedtak om å ta bekymringen til etterretning.

 Tilsynsrapport fra Mattilsynet: Alle avvik er lukket med 
unntak av reduksjon av låvekatteavdelingen. Styret  har fat-
tet enstemmig vedtak om å igangsette arbeidet på nytt i lø-
pet av våren.

 Foreningens juridiske bistand – brev fra Sølvi Fr. Svoren: 
Brevet blir tatt til etterretning av et vedtaksberettiget sty-
re bestående av nestleder Lena Mangen og medlemmene 
Wenche Bjerke og Karin Lystad. Sølvi Fr. Svoren erklærte 
seg inhabil under avstemming.

 DBO omgjøres fra en forening til en sti�else – forslag fra 
Anita Egenæs: Styret fattet enstemmig vedtak om at det ikke 
finner noen grunn til å gjøre endring i nåværende organise-
ring av bedri�en.

9. Valg: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig valgt. 
 Det nye styret er som følger:
 Styreleder:  Sølvi Frøland Svoren
 Styremedlemmer for 2 år: Wenche Bjerke og Siri Hall
 Styremedlem for 1 år: Kathrine Glestad
 Varamedlemmer for 2 år: Julianne Marie Schønen og Maya 

Tomasbråten
 Varamedlem for 1 år: Solfrid Mangen
 Valgkomité: Karin Lystad, Kari E. Kvamsdal og 
 Eli Gillholm
 Varamedlem valgkomité: Frida Lysgård
 Revisor: BDO A/S

Eiksmarka, 15. mai 2011

Styreleders signatur Nestleders signatur

Underskri�er bekre�es, protokoll lest og godkjent

Sølvi F. Svoren Lena Mangen
Kari Grønberg Kari E. Kvamsdal

Foto: Unni Fonneland Foto: Hans M. Haram Foto: Unni Fonneland
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Styreleder 
Sølvi Frøland Svoren
Gift og har to barn. Utdannet Sosio-
nom og jobber i Oslo kommune. Har 
vært fast frivillig i over 5 år. Har sit-
tet i styre i to sammenhengende pe-
rioder, siste året som styreleder. Har 
omplasseringskatten Rosa Tricolora 
fra Dyrenes Hus + Pusi som snart 
skal bli besøkskatt.

Styremedlem for 2 år
Wenche Bjerke
Mor til Jonas. Utdannet veterinær i 
1998 med etterutdanning i tannbe-
handling. Hun startet egen klinikk i 
2001, og har vært Dyrenes Hus sin 
faste veterinær i mer enn 10 år. I til-
legg er hun frivillig og fosterhjem 
ved behov. Hun har vært styremed-
lem i flere perioder.

Varamedlem for 1 år
Solfrid Mangen
Pensjonist etter mange år som ansatt 
ved Bærum sykehus. Mor til 2 og
bestemor til 6. Har alltid hatt katt i 
familien og har nå to, hvorav en er
omplassert fra Dyrenes Hus.

Styremedlem for 1 år
Kathrine Glestad
Mor til Andreas på 13 år, og jobber 
som kundeansvarlig på pensjon i 
Storebrand. Har vært fosterhjem si-
den 2011 med katten Pjusken og nå 
Sokrates. 

Varamedlem for 2 år
Julianne marie Schønen
Privatist med mål om å komme inn 
på veterinærhøgskolen i 2014. Poli-
tisk aktiv i Nettverk for dyrs frihet 
med fokus på norske pelsfarmer. 
Praksisplass ved Dyrenes hus våren 
2007, og flyttet inn som beboer sam-
me sommer og bodde i to år. Har for 
tiden ingen dyr, men har hatt rotter i 
8 år - samt kanin og hund tidligere.

Styremedlem for 2 år
Siri Hall
Bor på Sollihøgda og er politisk aktiv 
med dyre -og naturvern som spesi-
alfelt. Hun var aktiv dyrevernsfor-
kjemper på 80 tallet hvor hun bl.a. 
frontet hvalfangstsaken. Har alltid 
hatt katt – på det meste 17. Hun har 
sittet i styre ved Dyrenes Hus i flere 
perioder. 

Varamedlem for 2 år
May Britt Tomasbråten
Har vært frivillig – og fast «inventar» 
på Dyrenes Hus siden 2007 med ka-
niner som spesialområde. Hun had-
de kanin selv da hun var i tenårene, 
og er i dag fosterhjem for Albin. 

Nestleder 
Lena Mangen
Mor til to gutter. Har vært fast frivil-
lig i 4 år med utvidet ansvar det siste 
året som «alt-mulig-kvinne» og ko-
ordinator av daglig drift. Har vært 
styremedlem i to sammenhengende 
perioder, siste året som nestleder. 
Har vokst opp med katt, og har tre 
omplasseringskatter fra Dyrenes 
Hus. 

Styret 2012
Torsdag den 26.04.2012 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte ved Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus, og 
nytt styre ble valgt. 

Styret

Foto: Jeanette Åsli

Foto: Wenche Bjerke

Foto: Guro Mangen

Foto: Scanstockphoto.com

Foto: Lena Mangen

Foto: Lena Mangen

Foto: Kathrine Glestad

Foto: Julianne Schønen
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Gatas skrekk, 
men elsket av far.
Mons er en huskatt som er ute og reker til alle døgnets tider. 
Påkjørsler og slåssing er blant de vanligste skadeårsakene hos 
katter. En god veterinærforsikring kan redde liv. I Agria er alle 
katter velkomne, også Mons. 

Våre kunder går på fi re ben
Ring 815 20 005 eller et av våre Agria-ombud som du også tre� er 
etter kontortid og i helger. Se www.agria.no for mer informasjon.

Agria Dyreforsikring er Norges ledende spesialistselskap for forsikring av hester, hunder og katter.

Veterinær-forsikring for en 50-lapp i måneden
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Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus har avtale med Norstat AS  
 

  

 

DBO er deltakerforening i panel.no – og når du svarer på en undersøkelse 
kan du donere dine poeng til oss. Meld deg derfor som deltaker i panel.no 
og begynn å motta undersøkelser. Du kan svare på så mange du vil og når 
det passer deg, men husk at jo flere undersøkelser som svares på – jo mer 
penger til dyrene. Og når man har samlet 100 poeng kan de doneres bort. 

En gjennomsnittsundersøkelse tar ca. 10 minutter. Om 250 medlemmer 
bruker 20 min av sin tid i måneden, vil det generere ca. 50.000 kr. til 
Dyrenes Hus. 

Kontakt oss på post@dyreneshus.no for å få link til påmelding til panel.no 
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Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn - Dyrenes Hus mottar ingen offentlig støtte og er derfor avhengig av donasjoner og medlemsinntekter. 
Vi har mange støttespillere i næringslivet samt privatpersoner som bidrar slik at vi klarer å holde kostnadene nede. Bidragene kan være 
alt fra mat og utstyr til dyrene, praktisk hjelp eller gaver/donasjoner. Noen har også latt oss få lov til å ha våre tiggerbøsser stående på 
disken. Vi er utrolig takknemlig for all støtte!

Arken Zoo, Sandvika
Barebente.com
Beaphar Care+
Barnevernstjenesten, Bærum kommune
Bekkestua Dyreklinikk
Bjørnegård Psykososiale senter, Bærum kom-
mune
Body Shop, Sandvika Storsenter
Buddy, CC Vest
Buddy/Noas Ark
Bærum Akvarie
Cornelia Bull m/venner
Doktor Dyregod, Grini
Dyrego Zoo, Sandvika Storsenter
Dyrehospitalet, Kolsås
Eiksmarka Hund og Katt
4 Poter
Franzefoss A/S
Hills
Husse, avd Oslo & Akershus

Dyrenes Hus har mange støttespillere 
og vi vil takke de alle!

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus
har avtale med Norstat AS

iPet – www.ipet.no
Jar Dyreklinikk
Kiwi Eiksmarka
Mars Norge, avd Ski (tidligere Masterfoods)
Mariehaven Bo- og behandlingssenter, Bærum kommune
Meny, Østerås
Mo-Lu Dyreklinikk, Høvik
Moseng Dyreklinikk
Nestlè Purina A/S
North Face Event A/S
Ny Vri A/S
Paddock Hestesport, Røa
Rimi – Makrellbekken
Royal Canin
Rytteren A/S, Rud
Røa Hundesport og Zoo
Sandvika Storsenter
Steinhuset A/S, Grini Næringspark
Tømrer Odd Sørensen

Dersom noen av våre støttespillere skulle ha 
falt ut av listen, beklager vi dette. Vi ber om å få 
beskjed slik at vi kan få rettet opp listen.

DBO er deltakerforening i panel.no – og når du 
svarer på en undersøkelse kan du donere dine 
poeng til oss. Meld deg derfor som deltaker i 
panel.no og begynn å motta undersøkelser. Du 
kan svare på så mange du vil og når det passer 
deg, men husk at jo � ere undersøkelser som 
svares på – jo mer penger til dyrene. Og når 
man har samlet 100 poeng kan de doneres bort.

En gjennomsnittsundersøkelse tar ca. 10 
minutter. Om 250 medlemmer brukes 20 
minutter av sin tid i måneden, vil det generere 
ca. 50.000 kr til Dyrenes Hus.

Kontakt oss på post@dyreneshus.no for å få 
link til påmelding til panel.no

Gatas skrekk, 
men elsket av far.
Mons er en huskatt som er ute og reker til alle døgnets tider. 
Påkjørsler og slåssing er blant de vanligste skadeårsakene hos 
katter. En god veterinærforsikring kan redde liv. I Agria er alle 
katter velkomne, også Mons. 

Våre kunder går på fi re ben
Ring 815 20 005 eller et av våre Agria-ombud som du også tre� er 
etter kontortid og i helger. Se www.agria.no for mer informasjon.

Agria Dyreforsikring er Norges ledende spesialistselskap for forsikring av hester, hunder og katter.

Veterinær-forsikring for en 50-lapp i måneden
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Returadresse:
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn,
østernvannveien 65, 1359 eiksmarka.

ettersendes ikke ved varig adresseendring, 
men sendes tilbake til avsender med beskjed 
om den nye adressen.

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn
Dyrenes Hus
Svarsending 4404
0093 Oslo

jeg har tidligere fjernadoptert:

som er så heldig å ha fått seg et nytt godt hjem!

jeg ønsker å fjernadoptere:
 

(Presentasjon av dyrene fi nner du her i bladet og på hjemmesidene våre www.dyreneshus.no).

jeg ønsker nå å fjernadoptere følgende katt/smådyr:

(Presentasjon av dyrene fi nner du her i bladet og på hjemmesidene våre www.dyreneshus.no).

jeg ønsker å hjelpe dyrene ved å bli medlem.

jeg kan gi en redd katt sjansen til å stole på mennesker igjen, jeg ønsker å bidra med fosterhjem.

Navn:

adresse:

postnr./-sted:

Melding til Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn:

takk for at du støtter oss!

✂ Fjernadopsjon og medlemsskap


