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Hilda Henrikssons Fond
 

Ur denna fond kan företrädesvis du med MS eller CP söka som bor i 
Göteborg med omnejd. Även du som har en annan neurologisk sjuk-
dom/skada kan söka bidrag ur fonden.  
 
Sista ansökan för hösten är 15 oktober 
 
Ansökningsblankett får du från kansliet: tel. 031-711 38 04,  
e-post: info.gbg@neuro.se eller hämta blankett från vår hemsida: 
www.neuro.se/goteborg. 

Önskar du ytterligare information lämna namn och tel nr  
till kansliet så ringer ansvarig upp dig.

15 
oktober

 Kansliet informerar
 
Kära medlemmar 
Hoppas att ni har haft en bra sommar trots det läge som världen 
befinner sig i. Efter den osäkra våren då vi tvingades ställa in så 
gott som all vår verksamhet har vi nu återkommit efter semestern 
med förnyade krafter och är fulla av nya idéer.

Hösten kommer inte att kunna vara som vanligt men vi ska inte 
låta detta stoppa oss. Vi har planerat för flera aktiviteter både stora 
och små och dessa kommer att vara säkra att delta i för alla våra 
medlemmar. Vi kommer att jobba mycket med digitala möten som 
ersättning för fysiska träffar. Vi vet dock att många känner stor 
misströstan efter att under lång tid ha tvingats avstå från sociala 
sammanhang och därför planerar vi träffar som ska kunna genom-
föras på ett säkert sätt. Vi får helt enkelt ha fler möten men med 
färre personer på varje träff. 

Självklart kommer vi fortsätta att följa de rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten föreskriver och vi uppmanar alla att göra 
detsamma. Var rädda om er och håll ut. Tillsammans kommer vi 
igenom detta, starkare och bättre rustade inför framtiden. 

Praktisk information om vilka regler som gäller i föreningslokalen:

•	 Vid möte i föreningslokalen kommer endast 8 deltagare att 
kunna tas emot samtidigt.

•	 Det är obligatoriskt för alla att direkt vid ankomst till loka-
len sprita händer och i förekommande fall även driv- 
ringarna på rullstolar.

•	 Innan man sätter sig till bords måste även alla tvätta sina 
händer med tvål och vatten.

•	 Alla besökare hänvisas till att endast använda toaletten 
längst in i lokalen.

•	 För att kunna hålla goda avstånd till andra är det endast 
tillåtet med en person vid varje bord.

•	 Vid möte kommer kanslipersonalen att servera kaffe och 
fika.

•	 Vid minsta symtom på sjukdom måste man genast avboka 
sig och man måste vara helt symtomfri i 48 timmar innan 
man kommer till föreningslokalen.
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AKTIVITETER

Kom och var med på en fest som sent ska glömmas.

Korv – Kartoffelsallad - Prezels – Apfelstrudel – Musik och sång – Sauerkraut – Öl och 
en massa trevliga människor.

Ta på dig dina bästa Lederhosen (om du har) och kom. Annars kläder efter väder.  
Coronasäkert gäller! Vi försöker hålla oss utomhus i tält och på verandor. Här finns  
varma filtar. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

PROGRAM 

Lördag Kl. 12:00   Ankomst och lunchmacka
 Eftermiddag  Spel, lekar och fika
 Kväll   Middag och festligheter med musik
Söndag Morgon   Enklare frukost
 Senast kl. 11:30  Tack för denna gången och avresa.

Lördag den 26 september bjuder vi in till:

Kostnad inkl. övernattning 350 kr. (annars 250 kr)  
Anmäl dig senast 22/9 och meddela ev. allergier,  

via mail till strannegarden.gbg@neuro.se  
eller på Strannegårdens nya  

telefonnummer: 031-774 01 83
När du fått bekräftelse på ditt deltagande är det  

dags att betala till   
Swish 123 190 21 54 eller bg 399-4001
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Välkommen till årets Neurodagar  
21 september och 1 oktober

Pga. rådande pandemi har vi i år valt att digitalisera våra föreläsningar.   
Föreläsningarna kommer att livesändas och även vid senare tillfälle visas för mindre grupper på  

Neuroförbundet Göteborgs kansli.

      

Måndag 21 september, kl. 18.00 – 20.00 

”Så mycket mer än ALS”
 Kim Kanefur berättar sin historia om hur det är att leva  
som anhörig till någon med ALS.

 
Torsdag 1 oktober kl, 18.00 - 19.30

”Genetik och tidiga infektioner styr mycket  
av risken för att få MS”
 Oluf Andersen, professor emeritus. 
 

Torsdag 1 oktober, ungefärlig tid kl. 10.00 - 13.00

Neuro Uppsala-Knivsta bjuder in till en konferens om polyneuropati 
som sänds på TEAMS i samband med Neurodagen

Föredrag av läkare, diagnosstödjare och ortopedtekniker m.fl. Möjlighet att ställa frågor.
 
Mer information och länk till aktiviteten kommer att finnas på vår hemsida någon vecka före  
konferensen. Alla intresserade är välkomna, ingen avgift!

AKTIVITETER

DAGARNA 2020

Kim Kanefur

Oluf Andersen

Årets teman: 
ALS, MS, Polyneuropati

 
Anmälan via länk på vår hemsida www.neuro.se/goteborg. Avgift: Gratis för medlemmar och 50 kronor för icke med-
lemmar. Betalning skall göras till plusgiro 1 21 30 – 1  så snart du fått din bekräft- 
else. För frågor kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se
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AKTIVITETER

I samband med årets Neurodagar inbjuder vi till 
en digital livesänd föreläsning.  

      ”Så mycket mer än ALS!” 

Kim Kanefur är 32 år gammal, polis sedan 8 år och 
nybliven förälder. Han följde och tog hand om sin 
far som levde med diagnosen ALS under åren 2015 
till 2019.
 
Nu berättar han sin historia och tar upp många av 
de frågor och tankar som uppstod under faderns 
sista år:

• Hjälplösheten när diagnosen ställdes
• Hur var livet innan?
• Hur var livet under sjukdomstiden?
• Hur blev livet efteråt?
• Vad händer och hur påverkas relationer till  

anhöriga?

Det kommer även att finnas tid för frågor från del- 
tagarna. Du kan skicka din fråga till oss i förväg via 
mail eller kommentera under föreläsningen.

Datum: 21 september 

Tid: Kl. 18.00 - 19.30 

Avgift: 50 kr.  
 (Medlemmar i Neuroförbundet deltar  
 gratis.)

Föreläsningen kommer att genomföras via livesändning. 
Anmäl dig via länk på vår hemsida www.neuro.se/goteborg 
Så snart din anmälan är bekräftad av oss betalar du in din  
deltagaravgift till vårt plusgiro 1 21 30-1 märk betalningen 
med ”ALS”.

Kim Karnefur 

”Genetik och tidiga  
infektioner styr mycket av 

risken för att få MS”
 
Kvällens föreläsare är Oluf Andersen, professor eme-
ritus på institutionen för neurovetenskap och fysio-
logi, Göteborgs Universitet och förtroendeläkare för 
Neuroförbundet Göteborg.

 
Pga. rådande situation med Corona genomförs  
förläsningen endast digitalt utan publlik. 

Du kan ställa dina frågor under föreläsningen eller 
maila in dina frågor till oss på kansliet  
info.gbg@neuro.se  så läser  vi upp dem under  
frågestunden.

För dig som inte har möjlighet att delta digitalt 
kommer vi under två tillfällen under hösten/vintern 
erbjuda ett fåtal att se inspelningen av Oluf Ander-
sens föreläsning hos oss på kansliet. 

Datum:            1 oktober 

 
Tid:          kl. 18.00 - 19.30

Avgift:   50 kr.  
 (Medlemmar i Neuroförbundet deltar  
 gratis.)

Föreläsningen kommer att genomföras via livesändning. 
Anmäl dig via länk på vår hemsida www.neuro.se/goteborg 
Så snart din anmälan är bekräftad av oss betalar du in din  
deltagaravgift till vårt plusgiro 1 21 30-1 märk betalningen 
med ”MS”.

Oluf Andersen, professor emeritus



6 KONTAKTEN NR 6 - SEPTEMBER 2020

AKTIVITETER

Oluf Andersen, professor emeritus på institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet  
och förtroendeläkare för Neuroförbundet Göteborg.

Lär dig göra vackra blommor  
i sockerpasta 
 
Nu gör vi ett nytt försök!

Kom och få en grundkurs i detta ätbara hantverk. 
Du får lära dig olika enkla metoder till att skapa 
vackra blommor att dekorera tårtor och bakverk 
med. Vi kommer även att prata om tips och trix kring 
skapandet av tårtor och bakelser samt om hur man 
kan anpassa recept efter allergier. 

Kursledare är Teresé Antonsson som har flera års erfarenhet 
av tårtkonst. Inga förkunskaper krävs.  

Platser kvar: 4 st. Först till kvarn gäller 

Td:   Onsdag 16 september kl. 15.00 – 17.30 
 
Plats:  Kansliet, Arkitektgatan 2 
 
Pris:   150 kr. Kursmaterial, goody-bag  
  och fika ingår 
 
Anmälan:   Senast 10 september via mail  
 info.gbg@neuro.se eller tel 031-711 38 04 

De  fina blommorna är gjorda av Teresé

Virtuell Café-träff MS
Tid: Tisdag den 8 september kl. 18.00 
Anmälan: Till Sara via mail: 
 ekstroemsara@gmail.com

Onsdagsfika
 
Som ett sätt att stötta våra medlemmar och 
hjälpa till att bryta social isolering kommer vi 
under flera onsdagar i höst att bjuda in till  
eftermiddagsfika. 

Vi på kansliet kommer att turas om att hålla i 
dessa träffar. Därför kommer ingen onsdag att bli 
den andra lik. Vårt mål är att försöka förgylla er 
tillvaro under några timmar och det viktiga är att 
ni som känner att isoleringen börjar kännas tär- 
ande ska få en möjlighet till en säker social sam-
varo. 

Vi kan ta emot max 8 personer vid varje tillfälle 
för att säkerställa att vi har tillräckligt avstånd 
mellan varandra. Vi vill även uppmana alla del- 
tagare att undvika trängsel i kollektivtrafiken när 
ni skall ta er till kansliet. 

Första fikan kommer att vara onsdagen  
den 9 september kl. 15.00 – 16.30
Anmälan ska göras till kansliet och denna gång är 
det först till kvarn som gäller. Därefter kommer vi 
att gå i turordning vilket innebär att de som inte 
fick plats på första träffen har förtur till träffen 
därefter, och så vidare. 
Anmälan  ska göras via telefon 031-711 38 04 eller 
via mail info.gbg@neuro.se senast måndagen inn- 
an träffen. Avgiften är endast 30 kr per person. Av-
giften ska betalas till vårt plusgiro men vänta tills 
du fått bekräftelse på att du har fått plats. 

Skulle du bli sjuk måste du avboka dig så fort som 
möjligt så någon annan kan komma istället.

 
Övriga datum för träffarna under  
höstterminen är:

•	 23/9
•	 14/10
•	 28/10
•	 11/11
•	 25/11

Foto: Pixabay
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Lägenhet på Teneriffa  
- att låna! 
Neuroförbundet Göteborgs medlemmar (i första hand du 
med ms-diagnos), kan ansöka om att låna den andels- 
lägenhet på hotell Mar y Sol, som Greta Bernhardsson  
donerade till en av våra stiftelser. 

Du kan ansöka om att låna lägenheten under en 
tvåveckorsperiod år 2021, vecka 6 och 7 eller 8 och 
9. Lägenheten är en ”Studio” avsedd för 1-2 personer 
och du som söker kan ta med dig en person. Man 
beställer själv sin flygresa och övriga kringtjänster. 
Sista ansökningsdag för lån av lägenheten är 1 oktober.
 
Kontakta Kansliet eller gå in på hemsidan för  
ansökningsblankett och mer info: tel. 031-711 38 04,  
e-post: info.gbg@neuro.se  
Hemsida: www.neuro.se/goteborg   

AKTIVITETER

Borgen,  
lokalgruppen i Kungälv
Borgen i Kungälv ställer in resten av året på grund av 
Covid 19. Vi återkommer med mer info i slutet av 2020  
om träffarna för 2021.

M.v.h. Inger Larsson tel. 0303-21 11 28   
L-G Andersson 0705-944572 

Parkinsonträffar för yngre
Har inte några planerade träffar i höst som det ser 
ut nu. Men gå in på Facebooksidan: Yngre Parkinson 
Västra Sverige, vi lägger upp aktiviteter där när vi hit-
tar på några.
 

Med vänlig hälsning , Charlotte Elgh 
 
Mobilnr: 0709-757097,  
Mailadress: kraftenattleva@gmail.com

ALS-träffar
Höstens ALS-träffar på LaSSe blir bara två stycken 
som det ser ut i dagens läge. Tegnell och de på Folk-
hälsomyndigheten lyssnar vi på och rättar oss efter.
 

Tid: 29 oktober och 26 november  
 kl 13:30-15:30  
Plats: LaSSe Brukarstödscenter 
 

Anmälan: Senast två dagar innan varje träff tel.  
 031-84 18 50, e-post: brev@lassekoop.se 

FRÅN KANSLIET

Egenträning Rehabbassängen 
Högsbo sjukhus
 
För dig som har egenträning/program från sjukgymnast och 
klarar dig helt på egen hand eller har med dig personlig assis-
tent. Det finns endast en badvakt på plats, inga medhjälpare.
Med anledning av covid-19 kommer vi att begränsa antalet 
badande och anpassa oss till de regler som gäller.

 
Startdatum:  Fredag 11 september

Tid:  Bassängen är öppen  
 mellan kl. 10.00 och 12.00

Omklädningsrummen får disponeras 20 minuter före 
och senast 20 minuter efter den hyrda tiden så var 
noga med att planera ditt besök. Det är även begrän-
sat antal som får vistas i omklädningsrummen samti-
digt.

Avgift:  50 kr/gång för medlemmar i Neuro- 
 förbundet Göteborg. 75 kr/gång för icke   
 medlemmar, som endast har tillträde i   
 mån av plats.

Anmälan:      Till Madeleine Kyllerfeldt på Neuro- 
        förbundets kansli via telefon 031-711 38 04   
        måndag-torsdag, eller via e-post  
        madeleine.gbg@neuro.se

Anmälan måste göras varje vecka. Vi kommer att 
skicka ut särskilda hygienföreskrifter för vad som gäl-
ler före och efter bad.

OBS! Begränsat antal platser

Högsbo rehabbassäng
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Rullstolsdans
Tid: Tisdagar kl. 17.00 - 18.30

Plats: Pjäshallen Kviberg, övre Kaserngården 
 
Avgift:  150 kr/termin för medlem i Neuro- 
 förbundet  Göteborg, 450 kr för ej   
 medlem 
 
Anmälan:  Kontakta Teresé på kansliet, telefon:  
 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se

AKTIVITETER

 
Vad gäller för inomhusidrott?
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrott- 
en står att idrottsföreningar ”när det är möjligt bör 
hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utom-
hus”. Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF 
förtydligat att det innebär att när det inte är möj-
ligt att bedriva idrott utomhus får verksamheten 
bedrivas inomhus.

För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte 
kan bedrivas utomhus gäller de allmänna råden för 
inomhusaktiviteter och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer i övrigt. Folkhälsomyndighet-
ens förtydligande innebär att de idrotter som inte 
har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus 
nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verk-
samheten inomhus.

 
Vad gäller för idrotter med närkontakt?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmän-
na råd ändrades den 14 juni. Bland annat togs 
rådet att undvika närkontakt mellan idrotts- 
utövare bort. RF:s tolkning är därmed att 
även idrott där mycket närkontakt före- 
kommer kan genomföras, så länge Folkhälso- 
myndighetens råd följs i övrigt.

RF menar samtidigt att idrotter där mycket när- 
kontakt förekommer har ett särskilt stort ansvar 
i att utarbeta detaljerade riktlinjer för att minska 
risken för smittspridning.

 
Vilka åtgärder har vi gjort för våra idrotter?
• Vid minsta symtom måste man vara hemma.

• Man måste vara helt symtomfri i 48 timmar före  
träningen. 

• Vid ankomst till träningslokalen skall händer, driv- 
ringar och handtag spritas.

• Det är obligatoriskt att tvätta händerna med tvål och 
vatten innan man blir insläppt i träningslokalen.

• Samtliga deltagare måste hålla ett gott avstånd till 
övriga i lokalen.

• För att undvika risk för smitta ber vi samtliga del- 
tagare att i största möjliga mån undvika att resa  
kollektiv. 

• Tänk även på att hålla avstånd och följa alla restrik-
tioner även utanför träningslokalen.

• Ansvarig ledare har rätt att avvisa deltagare som upp-
visar symtom som kan kopplas till covid-19.

Föreningens återkommande 
idrottsaktiviteter

 
Höstens terminsstarter
Exakt datum för när idrotterna startar kommer att 
publiceras på hemsidan. Orsaken till detta är att vi 
inte har fått besked om vilka lokaler som kommer 
att öppnas under hösten.

MS - gymnastiken
 
Tid:  Onsdagar kl. 18.15 - 19.30 
 
Plats:  Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  
 Vita Stråket 13, plan 2 
 
Avgift:  250 kr

NMD - badet
 
Tid:  Måndagar kl. 17.30 – 19.30 
 
Plats:  Reumatologen,  
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Avgift: 300 kr, vid frågor kontakta Michael  
 Ahlberg på tel. 0709-66 51 52

Rullstolsdansen i Göteborg
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KRÖNIKA

Senast jag skrev var 2008 och jag 
hade precis blivit äkta fru till min 
kära gubbe. I den näst sista rap-
porten skrev jag om vad vi hade 
gjort på vår semester. Jag mås-
te erkänna att jag är glad att vi  
slutat med dessa strapatser för jag 
blev utmattad av att bara läsa om 
alla upptåg. Denna sommar har 
ju dock inte varit lik någon an-
nan, inte för någon. Därför tänker 
jag här berätta om min hemester 
och kanske kan det ge inspiration 
till er som fortfarande tvingas till  
social distans ytterligare en tid. 

Håll till godo. 

 
 
Vi hade egentligen vår sommar väl 
planerad, för detta var året då vi 
skulle slå på stort tillsammans med 
hela min sida av släkten. Vi skulle 
resa, umgås och fira hundra-gubbe-
jubileums-kalas tillsammans, men 
så blev det ju inte. I mars då världen 
stängde ner och vi insåg att resorna 
inte skulle bli av började jag istället 
leta efter något annat att förgylla 
semestern med. Mitt vanliga tids-
fördriv under sommaren, att i full-
ständig panik sy  årets  medeltids- 
kläder inför  v32 i Visby, kändes 
lite lönlöst eftersom den fysiska 
Medeltidsveckan ställdes in och 
blev digital istället. Att då lägga 
tid på sömnad kändes lite onö-
digt eftersom barnen ändå inte 
skulle kunna ha kläderna nästa år.  
 
Så vilket av mina andra intressen 
skulle jag grotta ner mig i? Att 
baka tårtor var inte aktuellt, för 
vem ska äta dem när man inte får 
träffas? Och vad är vitsen att baka 
vackra tårtor om de inte ska ätas? 
Dansträning var ju inte möjligt. 
Alltså fanns endast ett brinnande 
intresse kvar. Pälsbollar! 

Säkert har du hört talas om be-
greppet ”sommarkatt” och hur 
illa det ofta går för de katter som 
lämnas att klara sig själva när 
sommaren är slut. De katter som 
överlevt vintern skulle snart börja 
föda sina oskyldiga ungar  utomhus. 
En farlig och ofta smärtsam miljö 
för en tamkatt. När jag nu hade 
både tid och möjlighet så var detta 
ett perfekt sätt att förena nytta 

med nöje! Därmed beslutade jag 
att vi skulle öppna hemmet för 
en kattfamilj i nöd, och med vi 
så menade jag mig själv. Maken 
kunde få vara med på ett hörn om 
han ville.

 
Hur man övertalar sin make…

Att jag är en hysterisk djurvän 
och älskar allt som har päls och 
max fyra ben, det har maken vetat 
länge. Att jag kan gå fullständigt 
bananas när något djur behöver 
hjälp är han också väl medveten 
om. Många gånger har han him-
lat med ögonen och skakat upp- 
givet på huvudet över att jag alltid  
måste hjälpa när jag ser en ledsen 
pälsboll eller skadad pippifågel. 

Så för att sälja in detta till min 
kära gubbe lovade jag att det inte 
skulle kosta oss något mer än tid 
och kärlek. Varpå jag åkte till Ikea 
och köpte hyllor, mattor, kor-
gar och lådor för att kunna katt- 
ifiera gästrummet. Jag försäkrade 
att våra egna katter inte skulle risk-
era att drabbas av några otäcka 
sjukdomar som hemlösa katter 
kan ha drabbats av.  Jag åkte därför 
till apoteket och köpte handsprit, 
engångshandskar, desinficerings- 
medel och annat nyttigt. 

Jag garanterade honom att ingen 
av katterna skulle stanna längre 
än nödvändigt och att maken inte 
skulle behöva göra mer med dessa 
katter än vad han själv önskade. 
Hur det gick med det återkommer 

jag till. Jag måste nu inflika att 
jag gillar att han fortfarande tror 
på mig när jag bedyrar sådana 
här saker. Han borde ha bättre 
erfarenhet vid det här laget, men 
icke. 

 
Familjen flyttar in

I slutet av maj kontaktade jag 
Frusna Tassar som är en djur-
skyddsförening som verkar i och 
omkring Göteborgsområdet och 
genom dem kom så en kattfamilj 
till oss. 

De hade hittats vid en vältrafikerad 
tågstation och levde mycket far-
ligt. Mamma Paddi med sina fyra 
små bäbisar på ca fyra veckor an-
lände en fredag eftermiddag. Till-
sammans med dem kom också en 
annan hona som misstänktes vara 
dräktig och som hade setts mycket 
tillsammans med Paddi. Man gis-
sade att dessa var mor och dotter.

Paddi var mycket försiktigt i början 
och väldigt rädd om sina små 
bäbisar. Det märktes att hon hade 
haft dåligt med mat för hon hade 
väldigt tunn päls och man kände 
varje kota längs ryggen på henne. 
Trots detta var hon duktig och 
diade sina små så gott hon kunde. 
Ungarna var modiga redan från 
första stund och började genast 
inspektera sitt nya hem. 

Som jourhem behöver man ha 
tålamod och låta katterna veta att 
man inte vill dem något ont. Att 

En krönika om livet-  
Corona special

Paddi med bebisar 4v. gamla.
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bygga upp förtroendet hos en katt 
som tidigare behandlats illa kan ta 
tid. Man får också vara beredd på 
en del klösmärken och annat den 
första tiden, men det är det värt. 
När de förstår att de kommit till 
en trygg plats så får man så mycket 
kärlek tillbaka. 

Låt mig så presentera mina  
sommargäster

Rännstensungar som de var fick de 
namn efter vilda blommor, de hit-
tades ju i en rabatt vid tåg-statio-
nen och hade ändå överlevt trots 
den farliga miljön. 

Den största ungen i kullen fick 
namnet Narcissus. Namnet betyder 
Påsklilja på latin och den kan ju 
växa på de mest oväntade platser. 

Dessutom var han den av ungarna 
som höll sig mest för sig själv och 
verkade anse att han var sin egen 
bästa vän. Lite som den romerska 
guden som ser sig själv i en spegel 
och blir förälskad.

Taraxacum, som är det latinska 
namnet på Maskros, var den näst 
största av ungarna.  Han fick det-
ta namn eftersom han trots den 
ogästvänliga miljön han fötts i 
ändå visade att han skulle bli en 
stark och självsäker kille. 

Dagen efter att de flyttade in 
började hans ena öga att rinna. 
Det visade sig att han hade en 
reva på hornhinnan och att han 

skulle behöva  behandling. Jag fick 
tvätta ögat flera gånger per dag 
och droppa antibiotika i det så det 
skulle läka. Han var ju inte van att 
bli hanterad av människor heller 
vilket gjorde att det blev många 
rivsår på mina händer under de 
första dagarna. Tack och lov så 
läkte ögat och synen verkar inte ha 
påverkats heller. 

Därefter har vi Lonicera som be-
tyder Kaprifol. Från början trodde 
jag att detta var en liten tös och 
därför är hans namn kanske lite fe-
minint. 

Han var minstingen i kullen men 
den charmigaste och mest fram- 
fusiga i kullen. Han tog fullständigt 
över alla ytor i rummet, precis som 
ett ogräs tar över rabatten om man 
inte ser upp. 

Han var också den av ungarna som 
var mest förtjust i klappar och 
mys. Så fort jag kom in i rummet 
tog han sig upp i mitt knä och ville 
antingen busa eller ha klappar. Idag 
har han flyttat till sin egen familj 
och där gör han fortfarande skäl 
för sitt namn genom att han helt 
enkelt har tagit över hela det nya 
hemmet. De äldre katterna som 
bor där har fått stryka på foten och 
lämna plats åt en vilding.

Slutligen har vi den enda tjejen 
i familjen, Majalis. Även hon 
påminner om ett litet ogräs både i 
sin personlighet och sitt utseende. 
Hon är en försiktigt liten dam och 
riktigt kräsen. Namnet betyder 
Liljekonvalj, som ju är en vacker 

blomma även om den räknas som 
ogräs ibland. De behöver de rätta 
förutsättningarna för att kunna 
trivas och så var det även med 
denna lilla fröken. Liten och söt 
men med en enastående envishet 
och vilja.

Den vackra mamman Paddi var 
försiktig och väldigt rädd i början. 
Hon hade fått sitt namn av den 
som räddade familjen från tågsta-
tionen. Hon har  varit en fantastisk 
mamma och så mån om sina små.  

 
Så vad skulle jag då återkomma 
till?

Det var ju så att jag hade lo-
vat maken en massa saker inn-
an katterna kom. Det var ju det 
där med att maken inte skulle 
behöva märka så mycket av dessa 
sommargäster. Där gick det inte 
riktigt som planerat.

Den där honan som upphittaren 
trodde var dräktigt och som 
kanske var Paddis mamma visade 
sig inte alls nöjd med att behöva 
dela rum med Paddi och alla 
hennes yrväder. Efter bara två 
dygn visade hon aggressivitet 
mot kattungarna och Paddi gick i 
försvarsläge. 

Hon behövde flyttas ögona böj 
så att ingen skulle skadas. Men 
vart skulle hon flyttas? Det enda 
rum i huset som hade en dörr att 
stänga var det rum där maken 

NarcissusMajalis Lonicera
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sedan i mars hade installerat 
sin arbetsplats. Han arbetade 
ju hemifrån pga. Corona. Men 
här var det nödläge och något 
annat alternativ fanns inte. 
Katten flyttades till detta rum 
och eftersom hon varit så 
tillbakadragen tillsammans med 
kattfamiljen tänkte jag att hon 
nog inte skulle störa maken på 
arbetet. Ack som jag bedrog mig…

Katten visade sig vara en mycket 
närhetstörstande kisse som 
krävde massvis av klappar från 
alla människor hon såg. Nu var 
hon placerad i ett eget rum med 
tillgång till en egen människa 
under flera timmar varje dag. 
Självklart har hon krävt att maken 
ska lägga mest tid på att klappa 
henne och inte engagera sig allt 
för mycket i sitt arbete. Blev han 
för oengagerad mot henne gick 
hon helt sonika ett varv över 
tangentbordet så att han skulle 
förstå att det minsann var hennes 
tur att få uppmärksamhet igen. 

Flera veckors spänning följde då 
jag försökte fastställa om hon var 
dräktig eller inte och samtidigt 
se till att maken kunde få jobba 
någorlunda i fred. Det slutade 
med att maken har förälskat sig i 
kattan och döpt henne till Mirran. 
Dessutom blev han lite sugen på 
att hon ska få stanna hos oss. 
Tack och lov var hon inte dräktig 
utan bara smått överviktigt så 
nu går hon på diet och ska snart 
kastreras, vaccineras och id-
märkas. Förhoppningsvis ger 
maken med sig och låter henne 
flytta till en egen familj så hon 
kan få all den uppmärksamhet 
och kärlek som hon förtjänar. 
Hon gillar ju inte andra katter så 
därför är vårt hem inte det bästa 
för henne. 

Summa summarum

Att maken endast på frivillig 
basis skulle umgås med dessa 
jourkatter kan man väl säga gick 
i stöpet eftersom Mirran har 
pockat på hans uppmärksamhet 
under all sin vakna tid. 

Att det inte skulle kosta oss något 
ekonomiskt hade jag ju motbevi-
sat så fort beslutet fattades efter-
som inköpen faktiskt blev i högsta 
laget. 

Den enda del av avtalet jag lyckats 
hålla är att inga smittor har drabbat 
våra egna katter och det måste jag ju 
säga är det viktigaste. 

Det har varit en fantastisk sommar 
som har gett mig massor av energi 
och ödmjuk tacksamhet. Att se ung-
arna utveckla sina personligheter i 
en säker miljö, att se rädslan släp-
pa ur Paddis ögon och ersättas med  
tillit. Att dessutom få så mycket upp-
skattning ifrån Mirran varje gång jag 
stack in näsan i rummet har gjort 
denna semester till en underbar upp-
levelse. Därför vill jag varmt rekom-
menderar denna sysselsättning för 
dem som har tid, plats och möjlighet 
för det är det bästa jag gjort på väl-
digt länge. 

Vid pennan

Teresé Antonsson

Taraxacum

Vackra Paddi

Mirran
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