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LEDEREN

For et år det har vært! Hvert år satser vi på at dette året skal bli litt bedre 
enn sist år, men den tankegangen kan vi visst bare legge fra oss. 
Vi har sprengt budsjettet hva veterinærutgifter gjelder.
 Det er blitt kastrert/sterilisert og tatt inn et hav av puser dette året 
(også). En skulle ikke tro det fantes puser igjen, uten hjem, i distriktet.
 Men, det vet vi jo at det gjør. Før lovverket blir forandret, vil dette aldri
 ta slutt. Det finnes altfor mange uansvarlige katteeiere, å ja, jeg vil kalle 
det uansvarlig å velge å ikke kastrere/sterilisere pusen sin. Man kan forsvare det så mye man vil, men det er 
å lukke øyne og sinn for at man da er med på å bidra til at dyretragedier aldri tar slutt. Det er veldig, veldig 
mange som ser bilder av en liten, skjønn kattunge, og uten å tenke seg om, skaffer seg en pus. Så sitter man 
der da, etter noen få måneder, med en stor pus, som plutselig ikke har kattunge-utseende, er driftig og sær. 
Kanskje man skal på ferie, kanskje sitter man plutselig med en voksen og 4 små. Kanskje blir pusen syk, 
eller kanskje man plutselig må flytte. Jeg blir så frustrert, så sint og lei av å høre alle disse argumentene. Så 
ja, det er uansvarlig å ikke ta ansvar, og å sette et annet liv i en uholdbar situasjon. Samme hva! Flere land 
har lovpålagt kastrering/sterilisering og chipping av katt. Hvorfor ikke Norge? På spørsmål angående dette, 
svarer norske myndigheter at det ville krevd for mye å følge opp. Men i himmelens navn! Vi skal liksom 
utgi oss for å være så bra, i alt, men når det kommer til dyrevelferd, så skal vi ikke klare det samme som 
andre land klarer. Latterlig! Jeg/vi ble overlykkelige da bystyret i Stavanger enstemmig vedtok å ta tak i 
dyrevelferd. Vi håper og ber om at dette resulterer i en noe bedre hverdag, for både to- og firbente. 

Vi får en del spørsmål angående om det bare er katter vi hjelper. Det er det tydeligvis mange som tror. Å 
nei, vi heter: Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland. Ikke kattebeskyttelsen. Vi skiller ikke på hvilke dyr vi hjelp-
er. Om det er dyreraser vi ikke har mulighet til å ta inn til oss, henviser vi videre til instanser som har en 
plass, eller hjelp, for den eksakte dyrerasen. Vi finner en løsning. 

Engasjementet til folk er stort når de ser/leser en sak om en dyretragedie/ett dyr som trenger hjelp. Å en-
gasjere seg er bra. Men kjære dere, det kreves jo noe mer enn å sitte og taste på tastaturet. Det er så lett å 
fortelle andre hva andre må gjøre. Og helst hvordan. Til deg som eventuelt engasjerer deg i en fb-sak: Hva 
gjør DU for å hjelpe?? Å nei, det er ikke hjelp å kun engasjere seg i ett kommentarfelt. Hva kan du gjøre for 
å bidra: Tenk gjennom alle scenarioer før du skaffer deg et dyr. Vær en ansvarlig dyreeier. Bli frivillig. Verv 
deg som støttemedlem (det koster kun kr. 250 pr år). Vi, som Frivillig Organisasjon er avhengig av DERE. 
Alt dere bidrar med, går uavkortet til dyrene. Ingen av oss tar ut en eneste 50-øring i lønn eller noen form 
for godtgjørelse. Så du kan være helt trygg på at om du støtter oss, så hjelper du dyrene. 

I høst stod vi i den uholdbare situasjonen at vi ikke hadde sekretær. Heldigvis trødde Thordis umiddelbart 
inn som Fungerende Sekretær, og har gjort/gjør en formidabel innsats. Nå, endelig, kommer ting ”på stell”. 
Det har vært en tøff periode, men nå er det igjen latter og “drive” i styret. 

Mitt ønske for dette året er mer ansvarlige dyreeiere. Mer bevissthet ang. dyrevelferd. At du, ja akkurat du, 
kan gjøre en forskjell. Vær deg bevisst hva dine holdninger er. Hva formidler du. Vi trenger ikke alle å være 
enige om alt. Men, om vi ikke er enige, kan vi ihvertfall være enige om å være uenige, og allikevel behan-
dle hverandre med respekt. Dyr, som mennesker. 

Vil rette en stor TAKK til alle dere som bidrar, på forskjellig vis. Takk til styret i DSR, takk til deg som er 
frivillig, takk til deg som er medlem, takk til deg som donerer, takk til deg som gir oss gaver, takk til alle de 
vi samarbeider med. Sammen kan vi utrette mirakler. TAKK!

Eli    
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ÅRSRAPPORT 2018
Motto: Respekt for individet

JANUAR 
Året har så vidt startet da vi må ta inn en 
bitte liten pus som blir funnet forlatt i en 

låst garasje. Det går ikke mange ukene før 
Laban er husets apekatt!

Bare noen få dager senere bærer det ut 
igjen. Denne gangen for å hanke inn en godt 
voksen herremann (med bart), som ikke har 
noe sted å bo i vinterkulden. Dagene går i 
ett, og vi blir nedringt i fortvilete saker. Ja-
nuar ble en måned med mange nye beboere 

på Dyrenes Hus.

FEBRUAR 
Januar går over i februar, og det vil ingen 
ende ta. I starten av måneden får vi flere 
meldinger om en pus som går ute og uler 
som en ulv. Alle eiendelene hans var satt 
på trappen, og eier var ingen sted å finne. 
Dette ble en innviklet sak, men som, for 

pus, heldigvis endte godt, med et nytt hjem 
hos oss.

I en annen sak tar vi inn ikke mindre enn 13 
stykker. Der det er hjerterom (hos oss), er 

det husrom.

MARS 
Det som skulle være en vårmåned, er frem-
deles en bitende kald vintermåned. Vi har 
vanskelig for å si nei til de stakkarene som 
bor ute nå. Og flere beboere får vi. Fra en 

kant av byen tar vi inn 8 forfrosne puser. Der 
av den ene føder 3 små nøster. I en annen 

sak får vi inn 3 stykker. Vi vet ikke hvor vi 
skal ta timene fra, og måneden er ennå ikke 
slutt. Denne vinteren har vært beinhard for 

både 2- og 4-beinte. Og flere beboere ønskes 
velkommen.

Årsmøtet ble avholdt 26. mars.

5. mars Eli på radiointervju m/ «Utsnitt» 

APRIL 
Fra nord i fylket kom det reisende en pen 

liten frøken som ville gjøre byjente av seg. 
Hun «tok huset» med storm, og bedårende 

som hun er, var det som om hun skulle bodd 
her alltid!

Bedårende var også den pusen som, i uke-
svis, hadde sprunget rundt blant avfall og 

containere med en strips stramt rundt halsen! 
I mangel på oksygen, klarte han ikke å holde 

styr på bakbeina, stakkars, og han ristet i 
kramper. Men å bli med oss ville han i alle 
fall ikke! No way! Gi opp har aldri vært i 
vårt vokabular, så etter 1 time med kryp-

ing innimellom containere, åling blant boss, 
og myyye springing, ble det biltur til vet-
erinæren. Francis er i dag en stor, nydelig 
pus, som elsker å spurte rundt i hagen. At 

det finnes dem som kan finne på å stripse en 
katt, og det rundt halsen, er sjokkerende i 

seg selv. 
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Men det som sjokkerte oss mest i denne 
saken, er at vi fikk informasjon fra firmaet der 
Francis sprang rundt, om at en annen organ-
isasjon, skal ikke nevne navn, hadde prøvd å 
få tak i ham i flere uker, men hadde gitt opp. 
Vi trodde vi hørte feil, og måtte spørre om 

vi virkelig hadde hørt riktig. Er det mulig?? 
Man har IKKE lov til å gi opp i et tilfelle som 

dette! At dette faktisk ble gjort, eller rettere 
sagt ikke gjort, av en organisasjon som (lik-
som) utgir seg for å hjelpe dyr, ja, det er så 

sjokkerende at det ikke finnes ord.

Det er så mange katter som trenger hjelp at 
vi nesten ikke vet hvor vi skal begynne. Vi 
tar inn en koloni som sårt trenger både mat, 

omsorg, husly, tannbehandling og diverse. Det 
er en fryd å se hvordan forknytte og skremte 
puser forvandler seg til å bli rolige, avbalan-

serte, nydelige kosepuser.

En skikkelig kosepus var også sistemann som 
kom inn til oss denne måneden. Han fikk 

navnet Siffnos, og er en fryd for både hjerte 
og sjel.

Kari i NRK radio. Tema katt.

MAI 
Et fyrverkeri av en ungdom, ja, katt vel å 

merke, fyker rundt ensom og forlatt, og vet 
ikke hva han skal røyne seg ut på. Heldigvis 

har vi stor hage, og Odin vet å bruke hver 
kvadratmeter på spilloppene sine. Man må 

bare bli glad! 

En total motvekt var den «damen» som van-
dret rundt i gatene og så, mildt sagt, sliten ut. 
Til veterinæren det bar. En frisørtime og litt 

god mat, og slitne, «gamle damer», forvandles 
til de flotteste fotomodeller. Det er bare fryd 

og gammen, synes Fru Sariel.

Sommeren nærmer seg, og det merkes. En for-
skremt mor med 3 små, hentes inn. To fraflyt-
tede søsken flytter også inn. Vi freser fra den 

ene saken til den andre, og har ikke hjerte til å 
si nei til en stakkars kattemor med 5 små.

 

Ved en fortauskant i regnet, lå en stakkars liten 
bylt. Så svak at den nesten ikke klarte å røre på 
seg. En haug med folk hastet forbi. Men hjelpe- 

plikten er det visst ikke så mange som tar in-
nover seg. Heldigvis passerte en person som 

selv har katt, og et stort hjerte, så lille Angel fikk 
hjelp.

Ute i skogen, uten en mor å finne, 
satt 2 små og hylte. Til Hinna det bar.

JUNI 
På en stor anleggsplass, blant maskiner og 

sørpe, satt en bitte liten grå bylt og kikket for-
skrekket. Det var litt i tidligste laget å bli grave-

maskinfører, så ny beboer flyttet inn til oss.

Det samme gjør også 2 kattemødre til. Begge 
med 4 små hver. Hvor skal dette ende? Er det 

mulig å få be om flere timer i døgnet? 24 timer 
strekker langt fra til. Men, når vi får ny meld-

ing om 3 små, som i flere dager har sittet og hylt 
etter en mor som aldri kommer, så må man bare 

gå på autopilot, og hente dem inn.

Siddis Radio: Kari snakker om katt, dyr og livet.
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JULI 
Det er folk an mass på badeplassen, men 

ingen ser ut til å ta notis av den stakkars, vok-
sne pusefrøkna som desperat prøver å få hjelp. 
I denne varmen er det ulidelig å gå uten vann. 

Denne fikk selvfølgelig et hjem hos oss, og 
skal aldri mer måtte oppleve at ingen viser 

omsorg. Vally elsker å ligge på gode puter og 
se ut, og bare nyte livet.

En annen plass i byen springer en annen pus 
og hyler etter oppmerksomhet. Vi får den inn 

til oss, men heldigvis hadde denne chip, og det 
ble en lykkelig gjenforening med eier.

Sent en søndagskveld får vi (igjen) en telefon 
fra en desperat dame. Hun hadde hatt besøk 
av en pen pusefrøken, og det fantes ikke tvil 
om at denne holdt på å føde!! Ja, ja, vi får jo 
bare trø til, og til oss hun kom. Vi stusset da 

vi så henne, da hun ikke virket sååå gravid, og 
hadde orm så det holdt. En uke gikk, og ingen 
små kom. Da fattet vi mistanke, og til veter-

inæren det bar. Og jo da, mistanken viste seg å 
stemme. Denne frøkna fantes ikke gravid i det 

hele tatt. Folk altså!!

Til neste «dame» kan vi bare ikke si nei. Kun 
skinn og bein, og en stump av en hale. Hjertene 
våre blør, og vi kan ikke få gitt denne «gamle 
damen» nok av ALT hun vil ha, og mere til - 

fort nok. Lille, lille Pippa - vi elsker deg!

TV Haugaland sender fjorårets dokumentar 
«Som hund og katt» i reprise. DSR er sterkt 

representert.

AUGUST 
Er det mandag? - søndag? - sol? - regn? 

Dagene og timene går i ett, og det er fullt 
kjør. Til veterinær, hjem fra veterinær, hent-

ing, bringing, innfanging, medisinering, oms-
org, omsorg, omsorg i store doser, rengjøring 

- og sånn går nå dagene.

I et hyttefelt i et utkantstrøk, dukker det en 
dag opp en liten pus. Den bare dukket opp 

som fra intet, og ingen vil vedkjenne seg å eie 
pusen. Ja, hva skal man gjøre? Jo, hos oss er 

det som alltid hjerterom og husrom.

Eeehhh, skal jeg begynne i barnehagen nå??? 
Hvorfor får jeg ikke komme inn da, og hvor-
for går alle hjem uten meg, tenkte nok søte, 

lille, snille Solan. Denne fredagen fikk Solan 
oppleve å bli hentet i barnehagen, og kjørt til 
et hjem. Og mottakelsen hos oss var det nok 

ingen ting å utsette på.

August ender med innfanging av nok en 
koloni. Denne saken utviklet seg til å bli litt 
av et drama, men politiet visste råd, og hjalp 

velvillig. Slikt politi vil Norge ha!
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SEPTEMBER
En gammel, sliten pusefrøken flytter inn. Det 

samme gjør 4 villstyringer som vel aldri hadde 
satt sine ben på innsiden av et hus. Men de ble 
fort enige om at dette var jammen meg ganske 

greit, altså. 

I en steingarde ved et folksomt boligstrøk 
hadde 2 pusemammaer tilhold med hver sine 
små. I denne saken ble det litt av et styr, men 
heldigvis fikk vi dem samlet, og inn til slutt. 

På Dyrenes Hus er det nå puser i hver en krin-
kelkrok. Og en bøling med små røvere som 

henger både i gardiner og hyller. Nøstene våre.
Dypt nede i tunnelen lå en liten vettskremt pus. 

Heldigvis stoppet et par, og fikk brakt den til 
oss. Pondus er en hjerteknuser.

Fotball er tingen! Det synes i alle fall neste pus 
vi måtte ut for å redde. I iveren etter å trene på 
og score mål, hadde den lille stakkaren hektet 

bakfoten fast i et tau, og det var ikke mulig 
å komme løs. Hjelp ville den heller ikke ha, 

men må man, så må man. Så med god hjelp fra 
flotte, snille brannmenn/damer, fikk vi pus til 
veterinær. Heldigvis var det ingen brudd eller 
andre skader. Så nå storkoser pusen seg med 

alle de nye vennene sine hos oss.

En lørdag formiddag ringte det på døren, og en 
ung mann med en liten pusekatt sto på trappen. 
Pusen hadde han funnet kvelden før, da han var 
og fisket ved en elv. Dette var en superkosen, 

bitte liten pus. Så at den var der alene, langt fra 
folk, fantes jo ikke naturlig. Så mannen hadde, 
heldigvis, ikke hjerte til å bare forlate den der. 
Så han tok den med seg hjem. Da han ikke har 
noen mulighet til å beholde denne stakkaren, 

ber han om hjelp. Så lille Sid flytter inn hos oss. 
Noen timer senere denne dagen, får vi så meld-
inger fra en annen organisasjon om at dette er 
deres pus, og de forlanger at vi utleverer den - 

NÅ! Nå forstår vi ingen ting. 

Personen som ringte på vår dør og ba om 
hjelp, nevnte aldri noe om en annen organ-

isasjon. Her har vi jo ikke akkurat mangel på 
katter, så hvis vi hadde fått det minste hint 

om at det var en annen organisasjon sin pus, 
så kan vi garantere at vi hadde forklart per-

sonen at han var kommet til feil organisasjon. 
Det var det jo aldri snakk om, så vi stiller oss 
undrende til hele denne greia. På grunn av alt 
denne lille pusen hadde måttet oppleve i løpet 
av noen timer, bestemmer vi oss for at pusens 
beste må veie tyngst. Og at det beste nå var 
å få ro, omsorg o.l., og ikke måtte dra ut på 
enda en kjøretur, og til enda et nytt hjem.

 
Denne andre organisasjonen synes ikke noe 

om vårt valg i denne saken, selv om de måtte 
innrømme at ut fra situasjonen/informasjonen, 
så kunne vi ikke ha handlet annerledes. Så her 
gikk både telefon og mail varme, kan man si. 

For å gjøre en lang historie kort: Denne organ-
isasjonen meldte oss til Mattilsynet for å ha 

stjålet deres katt. Nå var jo Mattilsynet enige 
med oss her. Vi har nok puser, så å krangle om 
pusene, synes vi blir rett og slett for dumt. Vi 
ønsker heller å bruke energien på å hjelpe de 

vi kan hjelpe. Mattilsynet henla saken. 

Man skulle tro denne saken nå var slutt. Men 
nei. Denne andre organisasjonen er visst mer 
opptatt av papirarbeid enn å rette fokuset på 
å hjelpe. Så når de ikke nådde frem i Mattil-

synet, var det politiet neste. Kan du tenke deg! 
Nå kunne vi ikke annet enn å le. Anmeldelse 
for å ha stjålet denne pusen. Vi trenger vel 
ikke si så mye om hva politiet mente om 

dette. Så det ble, igjen, henleggelse. Så til de 
som spør hvorfor vi ikke samarbeider på tvers 
av disse organisasjonene: Det er jammen ikke 

lett å ha et samarbeid med en organisasjon 
som er mer opptatt av å fremme seg selv (noe 
som jo for deres del fikk stikk motsatt utfall 

her), enn å bruke energien på å virkelig hjelpe 
dyrene. Vårt fokus er Dyrene Først. Så når 2 
små nøster, på to forskjellige plasser, virkelig 

trenger hjelp, så er vi der.
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OKTOBER 
I et av byens «penere» strøk, går en liten, forlatt 

pusefrøken og gråter. Lenger ute av byen bor 
en liten herremann i et hull i marken. Det finnes 
ingen tvil om at disse to får et nytt hjem hos oss. 

På dette tidspunktet har vi i flere uker sittet i 
timesvis utover kveldene ved en gravlund, for å 
få inn en storfamilie. Det er fremdeles OK tem-
peratur ute, så å bli med i en bil er helt uteluk-
ket, synes de. Men tålmodigheten vår er større 
enn sulten deres, så 7 puser, små som store, blir 
tatt inn. Og det tar heldigvis ikke mange dagene 
før de skjønner at vi ikke ønsker dem annet enn 

godt. Finingene våre! I denne saken må vi, igjen, 
få rette en stor takk til politiet i denne byen. Mer 

skal vi vel ikke si om den saken ;-)

Man skulle tro at nå når høsten begynner, at det 
skulle begynne og roe seg litt. Men nei. Det vil 

ingen ende ta dette året. Vi er tomme for ord. Og 
energi. Går på autopilot. Så da en gammel sliter 

virkelig trenger hjelp, ja, så kommer hjelpen. 
Aviichi-gullet får bo hos oss. 

Med tre dagers mellomrom får vi meldt inn 
saker som begge gjelder små, tamme pusunger. 
Sakene er på vidt forskjellige plasser i distriktet, 
og begge dukker opp hos personer som må reise. 
Så enda 2 små flytter inn. Vi får vel heller ta ned 

gardinene.
De neste som kommer inn, er en pusemor med 2 

små. Heldigvis har de mammaen med.
Nå er denne måneden slutt. Ny måned venter, og 

vi kan jo bare håpe og be om at den blir et lite 
hakk roligere. Er jo lov å håpe.

Styret i DSR var til stede i bystyresalen da sam-
tlige partier stemte for å jobbe for en egen 

Dyrevelferdsplan for Stavanger/Rogaland. Vi er 
overlykkelige!

Journalist-student fra UiS er og filmer hos oss, 
og får innspill til spørsmål å stille til politiker-

duell mellom Høyre og Venstre.

Kari på NRK Lokalen.

NOVEMBER
Vi får telefon fra en dame som bor i en nabo-
kommune om at hun de siste ukene hadde fått 
en ekstra katt. Det virket som om pusen var 

underernært, syk og sliten. Pus hadde ikke chip, 
og damens egen pus så ikke syn på å dele hjem-

met sitt med noen andre. Den fikk komme til 
oss. Denne saken fikk en lykkelig slutt, da det 

viste seg at denne pusen bare bodde noen få hus 
fra denne damen og var dypt savnet. Den 14 

år gamle pusen fikk komme hjem igjen til sine 
kjære. 

En svær branne av en pusekatt har gått ute i 
månedsvis i all slags vær. To kjekke damer gav 
den mat (noe som var veldig tydelig utfra stør-
relsen), men da det ikke var mulig å få komme 

nær den, så de med fortvilelse på månedene 
som kom med vinterkulde. Denne pusen var 

ikke noe lettlurt type, men med litt tid, så fikk vi 
Romeo inn til oss. 

Eli – intervju med Siddis Radio.   

DESEMBER
I ukesvis har vi prøvd å få inn en ”fotball”-

pus. Vi har lokket og lurt, servert de herligste 
lekkerbiskener, og til slutt ga det

 resultater. Zymer var ikke det bitten glad 
for å bli med oss, men med tiden skjønte han 
heldigvis sitt eget beste. Det er jul, og selvføl-

gelig jul for dyrene også. Det vanker både 
godbiter og kalkun med diverse. 



      2018 Årsrapport i kortversjon
 

   Vi har avholdt 13 styremøter
   Vi har hatt 3 dugnader på Hinna

   Antall dyr i vår varetekt 1. januar 2018:   148
   Antall dyr tatt inn i 2018:        128
   Antall dyr tatt ut   i 2018:                                102
  Antall dyr i vår varetekt 31 desember 2018:   174

   Antall saker behandlet:                               841  (i fjor 1035)
   Saker ang. katt:                  57%  (i fjor 63%)
   Saker ang. hund:                  8%  (i fjor 12%)
   Saker ang. diverse:                  24%  (i fjor 13%)
   Saker ang. fugl:                    10%  (i fjor 7%)
   Saker ang. gnagere:                   4%  (i fjor 3%)
   Saker ang. vilt:                 0%  (i fjor 1,5%)
   Saker ang. gårdsdyr:                 1%  (i fjor 0,5%)

   Vi har avlagt veterinærbesøk:            79 (i fjor 50)
  Dyr sterilisert / kastrert:             115 (69 F , 46 M) (i fjor 61)
  
   Dyrearter på Hjelpesenteret 2018 : Katt, kanin, fugl og chinchilla  
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NOEN ORD FRA STYRET

     KARI MILLS 

     Det er godt 2018 er over, det var et herrens år. Hvordan dette året  
     blir, gjenstår å se. Men dersom det enstemmige bystyrevedtaket     
     blant  alle politikerne i november, om at det trengs politisk 
     økonomisk bistand og støtte til dyr generelt og katter spesielt, er  
                                          mitt mål i livet nådd. Det har vært en lang og vond kamp. 

Jeg ivaretar nå bare 4-5 katter i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogalands regi, og savner årene med 
et par hundre katter. Det var meningsfylt og givende, selv om det var mye arbeid. Takknem-
ligheten kattene ga for å få hjelp, var en opplevelse i seg selv og en oppveielse for alt strev, jeg 
ville ikke vært det foruten. 

Jeg er stolt av Dyrebeskyttelsen Sør-Rogalands arbeid og videreføringen av respekt for indivi-
det. 

ARNE DINESEN

Jeg begynte som frivillig hjelper hos Kari og Duane Mills i 2008. 
Min kone hadde vært frivillig hjelper der en stund, så jeg ble 
med henne en dag for å se alle dyrene. Tror jeg ble forhekset, for 
jeg ble værende. Året etter satt jeg i styret og der har jeg vært siden. 

Det har vært fine tider, travle tider, vonde tider og 
hjerteskjærende tider. I Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland opplever vi 
den mørke siden ved dyr og dyrevern. Vi ser det vonde og det 
smertefulle, men på tvers av dette opplever vi gleden når et sykt eller skadet dyr friskner til 
etter behandling og omsorg. Da ser vi at alt strevet, søvnløse netter, bitt og klor var verdt det. 
Det har vært rike år på godt og vondt, jeg ville ikke vært foruten. Samtidig finner jeg det 
riktig å si at det å være aktiv i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland innebærer omkalfatring i 
livsstil, en må gi avkall på noe. 

Jeg har valgt å overlate mitt verv til andre, takker for meg, ønsker 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland alt mulig godt i det krevende arbeidet for dyrenes ve og vel. 

Lykke til. 
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 KARIN AXELSEN 

Da jeg ble spurt om jeg ville være med i styret i DSR for 
2 år siden, var jeg veldig i tvil om jeg skulle si ja. 
Var det dette jeg ville, da? Det var jo så enkelt å «bare» 
være frivillig; da kunne jeg stelle for og kose med kattene, 
og så gå hjem - og ikke ha noe mer ansvar for dyrene. 
Etter å ha gått noen runder med meg
 selv, innså jeg at alle de triste og fæle skjebnene hadde satt seg 
dypt i meg, og jeg bestemte meg for at jeg ville være med, og 
faktisk prøve og gjøre en forskjell for alle disse skjønne skapningene.

Det har vært forferdelig mange vonde og grusomme ting å oppleve, og jeg slutter aldri å 
forundre meg over menneskenes grusomhet og ondskap! Hvordan kan et følende og tenk-
ende menneske få seg til å vanskjøtte, pine, plage og torturere et forsvarsløst dyr? Det går 
over min forstand! Og tanken har dukket opp om jeg virkelig orker å være alle tragediene 
på så nært hold, men da har jeg holdt fast ved tanken på at de dyrene vi har reddet, trenger 
meg.

Helt forferdelig har det også vært når noen har dødd fra oss, enten det var gamle og syke 
puser som var mette av dage, små kattunger som hadde hatt en for tøff start på livet, eller 
de som døde av sykdom. Trøsten har vært at de har hatt det godt den tiden de har vært på 
Dyrenes Hus!

Til tross for alle dyretragediene og alt det vonde og vanskelige, bestemte jeg meg for å 
fokusere på det positive; for her er masse positive ting også! For hvem kan vel stå for et ti-
talls glade puser (ja, for jeg er overbevist om at de er glade!) som kommer deg springende i 
møte når du åpner døren? Du kan være lei deg eller i dårlig humør når du kommer, men det 
snur kjapt når denne glade gjengen ønsker deg velkommen! Og hva varmer et hjerte mer 
enn når en ekstremt sky pus på et tidspunkt kommer nær for å få den første koseklappen? 
Det er som et under at den sky skapningen som var livredd bare dagen før, plutselig har fått 
tillit til deg! Og småtassene som kommer pilende på sine små poter, tar rennefart og klatrer 
i full fart oppover bena og videre opp på skuldrene, der de holder (klorer!) seg fast og skal 
være med på alt som skjer, være seg risting av kasser, børsting av møbler, gulvvask og alt 
det andre - utrolig stas!

Det er selvfølgelig umulig å nevne alle, men tusen takk til Ronaldo, Policen, Burre, Syl-
vester, Lorenzo, Draco, Mali, Domino, Angel, Luka, Modri, Saga, Sid, Perle, Pondus og 
alle dere andre fantastiske puser som bor på Dyrenes Hus! Jakob må også nevnes; han som 
alltid vil «danse» når det er musikk på radioen! Dere har alle gitt meg to veldig givende og 
rike år, og jeg gleder meg alltid like mye til å se dere igjen!

DYRENE FØRST!
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     MONICA ERDAL 
      
     Litt på vei...

     Et år i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland har gått, og 
     Rogaland er enda en litt tryggere plass for dyr. 2018/2019  
     har vært til stor glede for meg og alle som    
     engasjerer seg og bryr seg om dyrevelferd. På ett politisk 
nivå så ser det ut som det vi arbeider for 24/7 365 dager i året blir tatt mer på alvor, og de 
ser behovet for et enda bedre Rogaland og Norge for dyra. Mye gjenstår og veien er lang. 
Selv er jeg takknemlig for at jeg får være med på veien videre og håper på enda et år med 
enda mer fokus på dyrevelferd i regionen.

THORDIS JOHANNSDOTTIR 

I Oktober 2018 fikk jeg en telefon fra 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, de hadde mistet sekretæren 
sin på dagen og måtte ha inn en ny med en gang. 
Jeg forsto at situasjonen var kritisk da det var en del ting 
som avtredende sekretær skulle gjøre i månedene fremover. 
Jeg hadde ikke sett for meg å bli en del av styret før i 
mars 2019, men steppet selvfølgelig inn da behovet oppsto.
Fra og med 22. oktober så har jeg vært Fungerende Sekretær i DSR. 
Det har vært noen travle måneder hvor det har vært mye å sette seg inn i, men jeg er veldig 
fornøyd med å være en del av styret. Jeg har vært frivillig på Dyrenes Hus i noen år, og har 
hatt et ønske om å bidra enda mer for å hjelpe dyrene. 

SUNNIVA OLSEN 
KIRSTEN CLAUSEN 
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HJELP OSS Å HJELPE 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er en frivillig 

organisasjon som hjelper dyr i nød. 
For at vi skal kunne fortsette med dette så er vi 
avhengig av den gode støtten fra menneskene i 

samfunnet. 

Det er flere måter man kan støtte DSR:

BLI MEDLEM

Et medlemskap koster kun kr. 250 pr. år. 
Som medlem får du tilsendt årsrapporten og invitasjon til årsmøtet. 
Pengene fra medlemskapet går uavkortet til dyrene. 

Lurer du på hvordan du kan bli medlem? 
Betal inn 250kr på kontonummer 3201 56 15647 og merke med medlemskap.

DONASJON 

Du kan donere penger inn på kontonummer 
3201 56 15647. 
Ved donasjon over 500 kr får du fradrag på skatten. 
For å få fradraget er det viktig at du merker 
innbetalingen med personnummer. 

FACEBOOK 

Når man har bursdag kan man nå på facebook 
opprette en ”Bursdagsdonasjon” kostnadsfritt. 
Vi er registrert som organisajon som kan motta 
slike bursdagsdonasjoner. Det eneste du trenger 
å gjøre er å søke oss opp når du oppretter en slik 
donasjon. 

BLI FRIVILLIG 

Det er alltid behov for frivillige på Hjelpesenteret. 
Stellet er delt opp i to, du har morgenstell og kveldsstell. 
Morgenstellet inkluderer foring, gi nytt vann, rense kasser, rense møbler, vaske gulv. 
Kveldsstell inkluderer, foring, gi nytt vann, rense kasser og koste gulv + ta stell hos 
fuglene, kaninene og chinchillaen. 
Det er mye arbeid å ta stell, men til gjengjeld får du oppleve mye glede og ikke minst 
enorme mengder med kos. 
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FLÜGGER ANDELEN 

Er du medlem hos Flgger kan du få 20% rabatt på
maling og verktøy og samtidig kan du støtte DSR. 

Det du gjør er å handle på 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogalands kjøpskonto når du 
handler på din lokale Flügger Farve butikk. Bare oppgi 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland når du betaler i kassen, 
og vi får 5% støtte beregnet på ditt kjøp. 

VIPPS

Det er mulig å gi gaver over VIPPS ved å sende 
til nummer 86 156.

GRASROTANDELEN 

Norsk Tippings kunder kan øremerke sju prosent 
av summen de selv spiller for til et frivillig lag 
eller forening som har registrert seg 
som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.
Du kan støtte oss ved å registere DSR (org.nr 984 950 640) som din grasrotmottaker.

DONASJON TIL HJELPESENTERET

Det bor en del katter på huset, og det betyr at det 
er behov for utskifting av ting innimellom. 

Har du noe liggende som du tror kan være til hjelp 
på senteret er det bare å avtale tid for drop-off. 

FJERNADOPSJON 

Vi har flere katter på huset som av diverse grunner ikke kan adopteres ut, disse pusene er 
kandidater for fjernadopsjon. 

Det vil si at du donerer 100 kr for 1 katt eller 150 kr for 2 katter i måneden, som da vil 
dekke mat, veterinær og evt andre ting. 

Hva får du som fjernadopterer? 
Du får tildelt en katt, hvor du får tilsendt bilde av katten sammen med informasjon. 
Du vil også få tilsendt bilde av katten årlig. 
Du kan også avtale et tidspunkt hvor du kan komme på huset for å møte pus. 
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VI VIL RETTE EN EKSTRA STOR 
TAKK TIL 

    
 KORNELIUS KIIL ENOKSEN 
Alle de fantastiske dyrebildene i denne årsrapporten, 
samt forsiden, er tatt/laget av ham. Dette året hadde vi 
også en utrolig fin kalender, den kan vi også takke 
Kornelius for. Kornelius har også gjort en formidabel 
jobb for Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland utover dette.    

MUSÉGATENS BLOMSTER
som donerte 

inngangspenger for julearrangementet 
Jul i Muségate som de arrangerte.

 

DØGNVILL BURGER AVD. STAVANGER

De ansatte ved Døgnvill Burger Avd. Stavanger 
valgte å gi sin julegave fra administasjonen til 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland. 

SAKKI.NO

som sponset styret i DSR med 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland T-skjorter


