
YANKEE DAG D. 6 OKT  

 

Fælleshus 

Fruensbakke 32A, Løgten, 8541 Skødstrup 

kl. 13.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og få svar på de spørgsmål og mange flere. 

Vi har inviteret veterinærsygeplejerske Charlotte Aagaard til at komme og fortælle om hendes job. Charlotte vil blandt 

andet gennemgå, hvad hendes opgaver er under og efter operationer af katte. Hun vil også gennemgå, hvad der er 

vigtigt, at vi som katteejere holder øje med, når vi får en kat hjem efter operation. 

 

Charlotte vil også gennemgå og vise førstehjælp til katte.   

 

Vi besøger Birgit Holme DK ChiCha og hendes katte. Birgit har fået sit første kuld, så der er mulighed for ”killing-nus”. 

Praktisk info 
Pris for medlemmer 50 kr. Pris for ikke medlemmer 75 kr. Der vil være kaffe/the og kage 
 
Tilmelding skal ske til Simone på simone@mainecoonklubben.dk senest d. 1. okt. Betaling på dagen enten kontant 
eller mobilpay. 
 
Lidt om veterinærsygeplejerske Charlotte Aagaard. 

Jeg har været elev på Dyrehospitalet Midtvest i Herning fra 2008-2012. 

Herefter blev jeg fastansat i en fuldtidsstilling på Give Dyreklinik, hvor jeg var ansat i 5,5 år. I juni måned i år startede 

jeg op som selvstændig med VSP-Vikar v/Charlotte Aagaard. Jeg sælger mine timer og min arbejdskraft til dyrlæger i 

området, i perioder hvor de mangler et ekstra sæt hænder.  

Katten har altid haft en speciel plads i mit hjerte og jeg kan ikke forestille mig et liv uden kat i hjemmet. Det betyder 

rigtig meget for mig også at kunne rådgive og hjælpe andre katteejere. Både m.h.t. at informere omkring kattens natur 

og dens behov, men også hjælp til katte i nød. Jo mere katteejeren selv er opmærksom på sine kattes naturlige 

adfærd, jo tidligere vil han/hun opdage ændret adfærd. 

I tilfælde af ulykker vil vi også kunne redde nogle af kattene, hvis ejeren kender til førstehjælp hos dyr.  
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