Besøg hos ”Min ven Katten”
Søndag den 4. maj hentede Teddy
og jeg Inge ved toget og kørte til
åbent hus og loppemarked hos Min
ven Katten, ledet af Sonja A. Nielsen,
i Nr. Lyndelse Vej 2 5260 Odense S.
Vejret var perfekt, dejlig solskin og let
vind, og vi var spændte på at se Min
ven Kattens nye lokaler såvel internatet som den nye kattepension.
Der er virkelig brug for begge dele,
da ikke alle katte er så heldige at have et hjem.
I sommerhus- og ferieområder bliver
de ofte efterladt, så her er internatet
nødvendigt, og en pension er der også brug for, når ”almindelige” folk skal
have passet deres dyr.
Pensionen er adskilt fra internatet, og
da vi var der, var der 35 katte, hvoraf
19 af dem var nytilkomne og i karantæne, og 16 misser gik frit mellem de
besøgende. Der var dejlig plads til
sovepladser, og der var en dejlig løbegård med træstammer til
klokradsning samt høje siddepladser.
Misserne tog det stille og roligt, og
alle blev kælet og nusset med.

Salli, sort som en panter

var der en masse ting lige fra transportkasser, kattehuler, meget glas,
porcelæn, bøger, DVD’er, skåle, stole, lamper osv.
Det væltede ind med besøgende mellem kl. 13-15. Mange “dørvagter” sørgede for, at der var plads til alle. I Min
ven Kattens blad har jeg læst, at der
blev solgt for ca. 10.000,- kr., i det
Der var omkring 150 besøgende, hvil- beløb er også indregnet loppesalg og
ket var rigtig godt, for der skal mange varer fra internatet.
penge til at drive et sådan sted.
Det er også hyggeligt at gå på hobbyFor at indsamle penge var der et stort udstillingen arrangeret af Min ven
katten. Der har vi været med i mange
loppemarked, forskellige boder med
salg af ting og lotterier, og der var lidt år, og i år afholdes det den 30. november.
for enhver smag. På loppemarkedet
En hobbyudstilling er utrolig hyggelig,
og næsten alle racer er repræsenteret. Der er normalt 2 “dommere”, og
bedømmelsen der foregår anderledes. Hvem har den længste/korteste
hale, bedste knurhår, sjoveste pels
eller ingen, samt hvem har længst/
korteste vej.
Det er alle mod alle, og der er ingen
udstillere der evt. er stressede, da
der ikke kæmpes om certifikater,
men til gengæld søde, sjove og dejlige præmier.
Sonja er nemlig en mester i få sponsoreret præmier. Kom selv og se.
Den afholdes den 30. november, og
Sofie, en rigtig tiger
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derfor er udstillingstemaet helt naturlig jul, hvilket betyder, at der er julebure, juletræer og nisser. Boder fra
Min ven Katten og lotterier forefindes
selvfølgelig også. Udstillingen foregår
i FKS-hallen i Odense, og man kan
finde flere oplysninger om hobbyudstillingen på www.minvenkatten.dk
Jeg håber, at I har lyst til at deltage,
også hvis I ikke har prøvet det før.
Det skal lige nævnes, at man ikke må
medbringes mad og drikke i hallen
eller i dens område. Til gengæld serverer cafeteriet dejlig morgenmad og
frokostbord ved forudbetaling.
Vi kan kun sige tak for en dejlig dag
til alle medarbejdere, frivillige og Sonja, og vi håber alle 3, at Din ven katten, vil gentage det hele igen om 1 til
2 år.
Mange kattehilsner
Birgit Edelfors
www.attis.dk

