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Odder Kattehjem 

redder igen nødstedte katte 

 

 
 

 

Med fint løftede haler og aristokratisk ro spankulerer kattene rundt hos Betty 

Mortensen i Højby lige udenfor Hou. Tillidsfulde smyger de sig om benene på 

en, så man må overgive sig til at kæle og lege og pludre med de små 

charmerende væsner. Ingen tvivl om, at det er godt at være kat på Odder 

Kattehjem, uanset hvilken start i livet de har haft 

 

Først på året måtte Betty afbryde sit samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, fordi hun 

ikke med sin samvittighed kunne følge deres påbud om at aflive et stort antal katte. 

Sunde og raske katte, hvis eneste brøde var, at de havde overskredet foreningens 

tidsfrist for videreformidling. Uden samarbejdet - ingen økonomisk støtte, så Betty gik 

i gang med at afvikle afdelingen for hjemløse katte. 
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Ny forening på vej 

 
I mellemtiden har Betty fået stor opbakning af sponsorer, som har doneret mad, 

kattegrus og andet. Det er hun oprigtigt taknemmelig for, og de mange positive 

tilkendegivelser har givet hende mod på at forsøge at drive internatet videre i privat 

regi. I disse dage arbejder hun sammen med bl.a. Inge Lise Laursen, Odder 

Kommune, som har en aftale med Dansk Dyreværn Århus om indsamling af 

nødstedte katte. De forhandler aftaler med dyrlæge og søger frivillige til etablering af 

en forening, som skal drive internatet videre under navnet, Odder Kattehjem. 

 

 ”Vi søger folk med mange slags evner. Der skal være nogen, som er gode 

til at søge fonde og sponsorer, og der skal være nogen, som har lyst til at give en 

hånd med i det praktiske arbejde, og som vil kæle med vores katte. Vi vil gerne have 

frivillige, som har lyst til at tage en mor med killinger i pleje, indtil de er gamle nok til 

at få nye hjem,” siger Betty.  

 

Det er utroligt vigtigt, at killingerne kommer i menneskehænder og bliver 

socialiserede i en familie. Det er meget lettere for en familie at modtage en killing 

eller en voksen kat, som allerede har lært spillereglerne i en familie.  

 

Er du interesseret i at yde en frivillig indsats på den ene eller den anden måde, kan 

du finde oplysninger på hjemmesiden: www.odderkattehjem.dk  

eller skrive til Betty på email: odderkattehjem@outlook.dk  

 

Har du lyst til at donere et beløb, kan du gøre det på kontonr.: 1944 6889172264. 

Pengene går ubeskåret til dyrlægekontrol, vaccinationer, sterilisering, øremærkning, 

foder, kattegrus, m.m. for at sikre kattenes velfærd. 

 

 

 

http://www.odderkattehjem.dk/
mailto:odderkattehjem@outlook.dk
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Pensionærer hos Betty 
 

Sammen med internatet, driver Betty Mortensen også Carinas Kattepension for katte, 

som skal have et midlertidigt ophold. Også her er der luksuriøse omgivelser til 

pensionærerne. De får hver et rummeligt bur, som er indrettet med lænestol, 

kattebakke, kradsebræt, forskellige huler og hylder, som de kan gemme sig i og en 

kattelem til egen lille have, som også er indrettet til leg og hvile. Mange katte har 

også egne legesager og favoritmad med. 

 

Kattepensionen er opkaldt efter Bettys datter, Carina. Det var fordi, Betty ønskede at 

være så meget som muligt sammen med sin datter, da hun var lille, at hun 

etablerede kattepension i 1995 i hjemmet på Lemmestrupvej.  
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Internatet kom til i 2001, og den røde kat, Felix, som var årsag til dette, har hun 

endnu. Mens Betty havde rengøringsjob på Søsportscentret i Hou, kom en pedel hen 

til hende og gjorde opmærksom på en forpjusket, lille kat, som løb rundt på området. 

Det var besluttet, at den skulle køres til aflivning, men han ville lige give Betty en 

chance for at kigge på den først. Hun fangede den forsømte kat ind – sikkert en 

efterladt sommerhuskat – og tog den med hjem. Her fik hun kål på diverse 

sygdomme og fedet den op igen. Den lever i bedste velgående endnu og har en 

særstatus på matriklen. 

 

Med Felix kom idéen med internatet, og Betty har ikke tal på de katte, som har været 

gennem hendes kærlige hænder siden da. Men det er blevet en livsopgave for hende 

at redde liv og give glæden ved en dejlig kat videre til andre mennesker.  

 

Bettys mand, som ellers var mest til hunde, har nu også overgivet sig og tabt sit 

hjerte til de små indtagende væsner. Han deltager også i arbejdet med at holde 

burene rene og give kattene mad. 

 

Har du brug for at få din kat passet i trygge omgivelser, kan du finde flere 

oplysninger på hjemmesiden: www.carinaskattepension.dk  

 

 

http://www.carinaskattepension.dk/

