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Lederen
Frivillighetens år 2022. Uten frivillige hadde Norge stått overfor, mildt sagt, en katastrofe når det gjelder hjemløse dyr.
En katastrofe er det allerede vil vi påstå, og kan man jo bare
tenke seg til hvordan det ville stått til uten de frivillige dyrevernsorganisasjonene i dette landet. Det settes stort søkelys på
Frivillighetens År, men vi har enda til gode å se at dyrevernsorganisasjoner har blitt trukket fram noen plass. Igjen bare en
bekreftelse på det vi gjentar til det kjedsommelige: Dyr/Dyrevelferd er ikke et prioritert felt. Bare trist!  
Statusen for frivillige innen dette området må høynes betraktelig. Vi priser oss lykkelige for de frivillige
vi har hos oss. Uten dere hadde ikke dette latt seg gjøre. Skulle så bare ønske at det offentlige også
verdsatte frivillige innen dyrevernsorganisasjoner like mye som vi gjør. Ved å være frivillig hos oss er
du med på å gjøre verden til et litt bedre sted for de som ikke har en stemme selv.
Store deler av året har vi hatt arbeidsfolk på huset. Vi grudde oss litt for dette styret, men det viste
seg å være helt ubegrunnet. Pusene hos oss syntes bare det var stas med flere folk på huset, og noen
oppførte seg som små hjelpere. Alt og alle skulle inspiseres. Det ble mange uforglemmelige opplevelser for store og små.
Vi vil takke superflinke fagfolk som tok alle hensyn til dyrene og gjorde dette til en flott oppussingsperiode. Og det har blitt så bra!!! Helt i mål med dette nødvendige prosjektet er vi jo ikke, men vi er i
gang, og må si oss superfornøyde med alt som er gjort.
Dette året skal etter planen arbeidet med Bussveien starte. Kan ikke si at vi gleder oss. Så kan det jo
være at vi blir positivt overrasket. Vi får prøve og ikke ta sorgene på forskudd.

Det blir mange møter i løpet av et år. I 2021 var det et møte som skilte seg ut. Vi ble invitert til et
stort firma som driver med fiskeoppdrett, da de ønsket innspill til å bedre dyrevelferden innen fiskeoppdrettsanlegg. Det sier seg jo nesten selv at det er noen ting vi aldri blir enige om her, men vi syntes
virkelig at det var/er positivt at de ønsker å gjøre noe for å bedre velferden for fisken. Det ble et konstruktivt møte, med god dialog og mange innspill.

Så håper vi at året 2022 vil bringe oss et lite hakk nærmere bedre dyrevelferd.

Eli Lunde Gilje
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To saker fra dyrenes hus
Garmin 💙
Denne gutten var livredd, men var så sulten at han i
desperasjon grabbet mat ut av hendene på folk, og
sneik seg inn i hus/leiligheter etter noe som kunne
stille sulten. Et ungt par som leide en leilighet, startet
heldigvis å mate ham, og Garmin kom trofast til faste
klokkeslett for å få mat. Eieren av huset ble rasende da
han fant dette ut, og skulle selv sørge for å få tatt livet
av pusegutten om de ikke sluttet å mate ham. De ringte
desperate og fortvilte til oss. Vi syntes jo ikke dette var
noen oppførsel til etterfølgelse så vi tok en tur hjem til
huseier som etter en prat med oss nok skjønte hvor landet lå. Garmin fikk etter dette mat igjen hver dag frem
til vi fikk fanget ham. Akkurat det var han ikke noe glad
for på det tidspunktet. Nå har det gått noe tid og vi har
fått overbevist ham om at vi ikke er så verst. Garmin er
nå en superkosen gutt som elsker oppmerksomhet og kos.

Oreo 💙
For en type! Sjefen over alle sjefer.
Om Oreo er født ute, vet han bare selv. Glad
i folk var han ihvertfall ikke, og ingen ville
vedkjenne seg å ha noe kjennskap til denne
herren. Han prøvde seg først som stallgutt
og hestehvisker, men det var ikke noe som
falt i smak, så da tok han peiling på nærmeste hus. Der var det heldigvis folk med
hjerter av gull. Flott seng og ly på terrassen,
og matservering til alle døgnets tider. Dette var jammen ikke verst. At de andre pusene
som bodde i dette huset ikke så noe syn på å få en ny sjef i nabolaget, var det siste som
bekymret Oreo. Jeg viser dem bare at sjefen, det er meg!
Oreo fikk et hjem hos oss. Sjefen har roet temperamentet, og er nå egenerklært
bodygard for alle nyankomne. Skulle staben mot formodning prøve og nærme seg en litt
skeptisk nyankommen, må en forvente seg et poteklask i skallen. Oreo the Bodygard is
on duty.
Fine gutten vår.
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VI VIL RETTE EN EKSTRA STOR TAKK TIL

KORNELIUS KIIL ENOKSEN Vi ønsker å rette

en ekstra stor takk til Kornelius som ordnet den
flott forsiden til årsrapporten i år også. Vi ønsker
også å takke for den flotte kalenderen han fikset
for oss i år!

Franzefoss

Vi var i 2021 en blant de heldige som
mottok støtte fra Franzefoss-fondet

Camar Tusen takk for den generøse julegaven
fra de ansatte hos Camar

Webstep

Tusen takk for julegaven fra de ansatte
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Takk for godt samarbeid i 2021
Vi ønsker speseilt å takke alle våre frivillige
for det uvurderlige arbeidet dere gjør for
dyrene vi har på Dyrenes
hus Hinna. Samt deltagelsen på dugnader vi
holder, er vi veldig glade for.
Vi ønsker også å takke alle som har donert
gaver, utstyr og pant. Og ikke minst tusen takk
for alle bidrag til fredagstieren.
Å se hvor mange unge, flotte mennesker som
ønsker å hjelpe dyr i nød, er for oss en utrolig
flott opplevelse! Så tusen takk for innsamlinger
ved bassarer og loppemarnader.

Også en ekstra takk til disse aktører:
Anicura Forus

Galta Rør AS

Anicura Hillevåg

Hinna Dyreklinikk

Byggmester Sagen AS Lagerzoo
Dyrego Herbarium

Sola strand hotel

Dyrego Kilden

Solheims Elektro AS

Dyrego Kvadrat

The Body Shop

Dyre ID
Dyrlege Abrahamsens Smådyrklinikk
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En hilsen fra to familier som ha

Vi er en familie på 4, 2 voksne og 2 barn, som i 2018
hadde lyst til å adoptere en katt. Jeg tok kontakt med
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, og vi avtalte en
dag som vi alle sammen fikk lov til å komme på besøk.
Vi opplevde de som
jobbet der som veldig hyggelige, og de svarte på alle
spørsmålene vi
hadde. Noe som overrasket oss, var at de husket
navnene på alle kattene,
og det var ikke få!
Da vi hadde fått hilst på kattene, gikk vi hjem i
tenkeboksen. Vi valgte Vicky, en nydelig, kosete pus!
Hun prater mye, er
nysgjerrig og liker å være rundt oss. Hun er veldig klumsete, så istedenfor
å fange fugler og mus, så fanger hun løv som fyker i
vinden.
Hvis hun vil ha oppmerksomhet, så biter hun oss forsiktig i leggen. Vi er så
glad for at vi fikk adoptere Vicky!

Mvh Silje Laustsen

Vicky
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m har fått sin pelskling fra Dyrenes Hus på Hinna

Mali
Velkommen inn i familien vår Mali
Våren 2021 bestemte vi oss for å utvide
familien med et til familiemedlem. Våre
døtre ønsket seg en kattunge, noe de fleste
kanskje velger, fordi de er søte og små.
Men vi var enige om en ting, og det var at
vi ønsket å adoptere fra Dyrebeskyttelsen
Sør-Rogaland hvis vi skulle ha katt.
Da vi søkte om adopsjon hos
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, så skulle
vi skrive hva vi ønsket, og fortelle hvem vi
var. Ut fra det kunne de sikre at katten fikk
det bra hos oss, og at katten passet vår
“livstil”/hverdag. Vi hadde en “utfordring”,
og det er at vi har en hund på 3 år fra før.
Men med søknad sendt, ventet vi spent på
svar!
Så kom dagen vi skulle få komme og se
pusekattene hos Dyrebeskyttelsen SørRogaland. Vi var veldig spente og hadde
fått vite at det var to aktuelle katter som
kunne passe for oss. En hannkatt på 1 år
fikk vi møte først, leken, sjarmerende og
nydelig å se på. Men så kom vår fine Mali
inn terrassedøren, vinterpelsen var vekke,
hun hadde litt pels her og litt pels der. Ved
første øyekast blant utallig mange andre
katter hadde vi kanskje ikke “sett” Mali,
ikke hvis vi skulle valgt selv uten å ha

noe kompetanse. Da ville vi nok gjort som
mange andre uvitende gått for å se på pels,
farge og at Mali er 5 år. Vi er så takknemlig
for at dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland har
så stor kompetanse at de tenkte Mali
kunne passe sammen med oss. Vi kunne
ikke vært henne foruten i dag. Hun har
vunnet alle våre hjerter og hun er blitt vår
lille prinsesse, noe som er akkurat det vi
ønsket, det var Mali på 5 år sin tur nå å bli
adoptert.

De første dagene lurte hun nok veldig
på hvor hun var, men hun fant seg fort
til rette. I dag er Mali og vår hund Castro
aldri fra hverandre, de ble venner fra
første øyeblikk. Morgen og kveld går de
sammen på tur ute, vår hund Castro slipper
henne aldri ut av syne og han passer
alltid på henne. På morningen så er det
“tisserunden” i nabolaget før vi drar på
jobb, da sitter de side om side og gjør sitt,
den som er ferdig først, venter på den
andre. Så vårt største ønske ble virkelighet,
vi fikk to firbente familiemedlemmer
som ikke bare kunne leve sammen, men
er blitt bestevenner. Dette takket være
vurderingen hos Dyrebeskyttelsen SørRogaland.
9

Ikke se på utseende og størrelse.
Dyrebeskyttelsen Sør- Rogaland er en trygg
vei å gå, både for deg og ikke minst for
katten.
Så vi ønsker å takke Dyrebeskyttelsen SørRogaland for jobben de gjør, alt de bistår
med, og alle de gir et bedre liv.
Så tusen takk!

Mali sine hverdager nå består av turer med
sin bestevenn Castro, ligge og dra seg i et
ledig fang, der er det trygt og godt. Å bli
børstet i pelsen, og ligge tullet inn i håndkle
om det har regnet ute, og litt hvitost på
morningen er en favoritt!
Etter vi fikk Mali, har vi snakket sammen i
familien, hvorfor er det ikke flere som ønsker
seg en voksen katt? En som har ferdig
utviklet personlighet, hadde det da blitt færre
katter som ikke mistet hjemmet sitt, fordi de
ikke passer inn hos dem som takket ja når de
var kattunger?
Så til alle som tenker på å anskaffe seg katt,
få hjelp hos Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland,
spør dem;
- hva er viktig å tenke på før en får katt?
- hvilken katt passer familien vår?
- tenk katt, ikke tenk kattunge, alle blir
voksne til slutt!
Alle katter fortjener å komme til noen som
virkelig er klare, og et hjem der de er sterkt
ønsket!
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Kryssord

Løsning lenger bak i bladet
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Noen ord fra styret
Inger Skeie
Så var 2021 også over. Et år preget av korona, restriksjoner og
tiltak. I skrivende stund er det ennå ikke over, men vi får tro det
roer seg nå snart.
For oss har det som vanlig gått i ett. Med mange henvendelser
på e-post, Facebook og telefon. Mange dyr som trenger hjelp
på ulike måter. Noen har vi kunnet hjelpe, andre ikke. Vi blir
dessverre ikke arbeidsledige for å si det sånn. Selv om det er
givende å stå i det arbeidet vi gjør, så ønsker jeg virkelig at det
vil bli mindre behov for oss. At folk kan ta ansvar og sterilisere
kattene sine i det minste. Tenke gjennom ansvaret det innebærer å skaffe seg et dyr. Jeg ønsker meg også flere stabile medhjelpere. Folk som ønsker å bidra på ulike måter til det vi gjør.
For det er givende! Å se en redd pus bli tryggere og tryggere for så å kanskje få sitt eget hjem,
evt. finne roen her hos oss.... Det er en glede jeg unner flere å ta del i!

Linn Beathe Tau
Dette har vært mitt andre år i styret, og det har vært både tunge
og fine øyeblikk. Vi har har fått pusset opp en del på senteret
og fått det riktig så fint. Mange av kattene våre har fått sine nye,
egne hjem, men vi har også fått flere hjemløse og pleietrengende katter inn.
Det er tungt å tenke på alle de dyrene som ikke får hjelp, eller
der hjelpen kommer alt for sent. Jeg håper flere vil kastrere og
chippe kattene sine, og ikke minst, tenke over hva det innebærer
å ha dyr, før man skaffer seg det.
Jeg er glad for alle de flotte og flinke personene vi har, både i styret og som frivillige, og de som
donerer midler og ting til oss.Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og for de dyrene vi får
hjulpet, gjør det en stor forskjell.
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Hanne Croff
Nok et år med korona-restriksjoner er over. Vi snakket om at
2020 var et vanskelig år, men det ble dessverre ikke så mye bedre
i 2021, slik vi hadde håpet.
Det har vært stor og omfattende virksomhet på Dyrenes Hus
gjennom hele året. Vi har rehabilitert store deler av huset, noe
som betyr at det blir et mye bedre miljø for alle kattene. I tillegg
har vi fått bygget smitterom og isolasjonsrom. Mye riving- og
byggevirksomhet med kattene som undrende tilskuere. Mon tro
hva de har tenkt om alle disse fremmede som kom og bråkte og
skapte stor uro i en ellers rolig tilværelse. Det ser ut til at de har tatt det med stor ro og har
taklet det svært bra.
Omfattende rehabilitering og nybygg har medført store kostnader, så økonomisk har det
vært et krevende år for oss. Vi har likevel klart oss bra ved hjelp av alle gaver, (Fredagstieren på Facebook er til svært god hjelp), donasjoner og grasrotandeler.
Da jeg nå trekker meg fra Styret, ønsker jeg DSR all lykke til videre med små og store utfordringer, og jeg er sikker på at alle deler av driften vil bli tatt godt vare på i fremtiden.

Anne Britt Nielsen
Det har vært et langt, men spennende år på Dyrenes Hus. Tragiske
saker har stått i kø, men også så mange med lykkelig slutt, eller jeg
bør vel heller si nye begynnelser på nye liv i så fantastisk mange
gode for- alltid-familier. Det er en sann lykke å se hvor glade dyrene
er i sine nye, gode og trygge hjem. Tusen hjertelig takk til alle som
bidrar til at dette er mulig for dyrene.
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Monica Erdal
Enda et år er omme. Det har vært et begivenhetsrikt år med mye som
har skjedd både på godt og vondt. Senteret på Hinna «Dyrenes Hus Hinna» har virkelig fått seg en makeover. Dyrene har fått seg nye rom for
puser med spesialbehov og nytt smitterom er på plass. Men enda er det
mer som må gjøres, men alt til sin tid.
Straks går de i gang med bussveien og det blir nok en del som må gjøres
i den forbindelse også. Kattene må ivaretas i forhold til støy. Heldigvis
er det folk fra kommunen og fylkeskommunen som er godt opptatt av
å ivareta dyrenes behov. (Ellers så har det med tanke på at dette også
har vært et Covid-19 påvirket år.) Det har vært en utfordring å stelle i
stand dugnader og ellers aktiviteter vi kunne tenkt oss å stille på. Katter
og andre dyr, spesielt fugler, har hatt et stort behov for hjelp. Jeg tror ikke det vil bli mindre i tiden som
kommer, men kanskje på lang sikt. Om det blir ett større søkelys på lovpålagt kastrering/sterilisering og
ID- merking samt en form for regulering av oppdrett på huskatter, så er vi veldig langt på vei.

Tone Michelle
Jeg startet som frivillig høsten 2020 og ble umiddelbart fortryllet i
alle disse søte, små firbeinte som møtte meg i døren, hver en med
sin unike personlighet. Alle hadde det så harmonisk, fint og trivelig
sammen.
Fikk et innblikk som frivillig i hvordan en dyrebeskyttelses-organisasjon drives, men det var da jeg begynte i styret juni 2021 at
jeg fikk se i dybden hvor omfattende det er, og hvor mange triste
skjebner det er der ute. Og det har virkelig vært en øyeåpner for
hvor stor viktigheten av ID-merking og kastrering er!
Vil anbefale på det varmeste å starte som frivillig på Dyrenes Hus
på Hinna - er så givende, og du vil bli belønnet med massevis av
snutenuss og kos og få gleden av å se forvandlingen fra forvillede
og sky katter til å bli de største kosebamser.
I løpet av fjoråret har Dyrenes Hus vært gjennom en stor oppgradering, til
både de firbeinte og tobeinte sin store glede. Det har vært spennende å følge
prosessen, og ikke minst å se hvor fint det har blitt.
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Jeg trekker meg fra styret dette året, men kommer selvsagt til å fortsette som
frivillig. Det har vært en fin og lærerik tid i styret sammen med en fantastisk
flott gjeng med ekte dyrevenner.

Sudoku
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VALG AV STYRE
DYREBESKYTTELSEN SØR-ROGALAND

Sak 9.

Valgkomitéens forslag til styre for 2022 - 2023
LEDER: Eli Lunde Gilje - Gjenvalg
NESTLEDER: Monica Erdal - Ikke på valg
KASSERER: Monica Erdal
SEKRETÆR: Inger Skeie
1. STYREMEDLEM: Anne Britt Nielsen
2. STYREMEDLEM: Inger Skeie
3. STYREMEDLEM: Linn Beathe Tau
1. VARAMEDLEM: Astrid Bügelmeier - NY
2. VARAMEDLEM: Helle Erevik - NY

Valgkomitéen har bestått av Karin Axelsen, Henriette Lalid Helland, Thordis O.
Johannsdottir, Hanne Stokkeland
Vaktmester: Even Lende Åmlid
Frivillig Snekker: Anders Dysvik

Sak. 10

VALG AV REVISOR
Revisor Torhild Aanonsen - Gjenvalg

Sak 11.

Forslag om å heve medlemskontingent til kr 300,-

Sak 12.

Forslag om nedleggelse av Valgkomitéen
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Nyttige telefonnumre
Hvem man kan kontakte
om man møter dyr i nød

Telefonnummer

Mattilsynet

22 40 00 00

Politi

02800/51899000

Norsk Viltsykehus

40 31 94 26

Stavanger og omegn
brevdueforening

900 63 121

Når kontaktes de
Bekymringsmeldinger for
husdyr som ikke har det
tilfredsstillende
Hunder som springer løst,
anmeldelse av
dyremishandling og skadet
vilt
Ville fugler og vilt som
trenger dyrlegehjelp nær
Stavanger omegn
Om man har funnet en ring
merket due

51 66 69 98 (FOR Å FÅ
OPPGITT VAKTENS
NUMMER)

For behandling av akutte
skader etter dyrlegens
åpningstider

93495959

Råd om dyrehold/ Hjelp til
dyr i akutt nød

Stavanger

40033277

Ved funn av skadd vilt

Sandnes

41502559 / 90560569

Ettersøk av skada hjortevilt

Sandnes

47304674/ 40177417

Mindre dyr, småvilt og
fugler

Sola

90792131

Skadet storvilt, vilt i nød og
selvdødt vilt

Vakttelefon smådyr

Dyrebeskyttelsen SørRogaland

Viltnemd i nærområde

17

22

Støtt foreningen
bruk Flügger

Andelen
Flügger tilbyr et bredt sortiment innen dekoSkal du pusse opp – da kan du som få minst
rativ maling, trebeskyttelse, sparkelmasse,
20% rabatt på maling og verktøy og samtidig
tapet og malerverktøy i god malermestervære med å støtte foreningen.
kvalitet. Flügger farve-kjeden består av
ca. 50 butikker i Norge som er eiet av
Flügger AS samt en rekke selvstendige
Besøk din lokale Flügger farve butikk og handle
franchiseforretninger. Vi har sterk fagpå
foreningens kjøpskonto. Oppgi foreningens
kompetanse og står klare til å gi deg
navn når du betaler i kassa, så får du minst 20%
råd og veiledning til å bruke riktig
fremgangsmåte og produkter.
rabatt og foreningen får minst 5% støtte beregnet

på ditt kjøp.
Les fullstendige betingelser for kjøp på
flugger.no/fluggerandelen

flugger.no/fluggerandelen
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Vil du gi din støtte til DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND?
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til
Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det
mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND.
Vårt organisasjonsnummer er 984950640.
For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.
Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 7 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av
alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra fysiske Flax-lodd og Belago.
Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.
Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 984950640 til 60000
For mer informasjon se www.norsk-tipping.no
*For Multix, Oddsen og Instaspill gjelder annen beregning.
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Retur adresse:
Dyrebeskyttelsen
POB 3040 Hillevåg
4095 Stavanger

Hundrevis av uskyldige,
forsvarsløse dyr dumpes hvert
eneste år i Rogaland!

