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Arnfrid Robstad, leder    Lene Johansen, vara 
Tone Stoveland, nestleder   Britt Aina Kravdal, vara 
Marit Stenslund, kasserer    Marianne Stoveland, vara 
Gunvor Theiss, sekretær    Inger Lise Eriksen, vara 
Kari De Wahl, styremedlem   Ragnhild Stensrød, vara 
Kjellaug Røyland, styremedlem   Camilla Gundersen, vara 
Åse Martinsen, styremedlem   Dan Veåsen, vara 
       Lene Figved, vara   
          
DYR TATT INN  
Som vanlig var det katter som var mest hjelpetrengende i år også. Vi tok inn 249 
katter, fant eier til 26, avlivet 8 og omplasserte 201. Til nyttår hadde vi 14 av 
kattene igjen hos oss. Tidligere år har vi også fått inn en del kaniner, men nå er 
det Kaninhjelpen som tar inn kaniner. 
 
 

NOEN SPESIELLE HISTORIER 
Vi utlovet dusør for tips om eier i to saker. 
Den ene gjaldt to katter som ble satt ut i en 
plastboks bak et verksted i Søgne. Bjørn og 
Tore var ukastrerte hanner på ca. 7 
måneder. Vi er fremdeles interesserte i å 
finne eier. 
Den andre var Olivia som ble funnet 
hysterisk redd langt inne i 

Oddernestunnelen. Utrolig stygt! 
 

 

 



 

 

 

Pusemor fikk et kull på kirkegården. De oppholdt seg mye i buskene ved 
Gartnerløkka og Baneheitunnellen. Vi vet ikke hvor mange unger hun fikk, men 
mirakuløst nok, overlevde tre.  Alle var veldig redde, og det tok mange måneder å 
få dem trygge. Det helt spesielle med disse kattene, er at de er utrolig kjærlige. 
Både mot hverandre og mot andre katter. Pusemor og en av sønnene er ennå i 
huset. De er så avhengige av hverandre at de må ha et hjem sammen. 

 

HENVENDELSER 

Vakttelefonen fikk rundt 300 henvendelser i fjor, en stor nedgang fra året før. 
Grunnen er sannsynligvis at åpningstidene er redusert på grunn av sykdom. 
Telefonen er nå betjent mellom kl 17 og 20 hver dag. De fleste telefonene er om 
katter, men vi får også mange henvendelser fra folk som vil omplassere hunder. 
Vi gjør igjen oppmerksom på at vi ikke omplasserer private dyr unntatt I helt 
spesielle tilfeller. Allergi er ikke et spesielt tilfelle. I tillegg  får vi e-poster og PM 
hver dag 

 
 

 



 

GAVER, MEDLEMMER OG GRASROTANDELEN 

Vi takker inderlig for støtten, det er den som redder oss økonomisk. Uten all 
privat støtte, måtte vi ha redusert inntaket av dyr. Vi får ingen offentlig støtte. Alle 
hos oss jobber frivillig, men vi har store utgifter til veterinær, mat, sand, etc. 

 

VÅR LILLE BUTIKK 

Blir større og større! Utvalget er veldig stort, og vi takker Lene, Kari og Kjellaug, 
og dere andre som bidrar! 
 

 

 

FØLG OSS OG HJELP Å DELE 

Mange dyr, både katter, hunder og kaniner, kommer hjem igjen fordi folk deler 
slik at dyrene blir observert. Takk til hver av dere som har delt! 

 

 www.dbkrist iansand.com  //   Facebook: DBKri  

 

 
For styret, mars 2018 

Arnfrid og Gunvor 

	



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

	


