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INVITATION TIL LOKALE NETVÆRK
Hermed har vi fornøjelsen af at invitere til de regionale 
plejermøder, som vi har talt om tidligere.
Formålet med møderne er primært at styrke samarbejdet 
lokalt, men også at bestyrelsen møder flere af jer rundt 
omkring i landet.

Vi har lavet en dagsorden for møderne:
1. Præsentationsrunde
2. Hvad sker der i jeres område
3.  Evaluering af den nye mentorordning og hvordan vi

oplærer ny plejere
4.  Er der brug for flere frivillige i jeres område, og

hvordan kan de findes
5. Evt. efter jeres valg
6. Afrunding med forslag til fremtidige møder

Der er afsat 3 timer til møderne og flere medlemmer fra 
bestyrelsen vil deltage.

Der er planlagt følgende møder:

Område Dato Sted Kontakt

Nord
Søndag 
den 17. 
marts 
kl. 14.00

Terndrupvej 125,  
9560 Hadsund

Charlotte Leth, 
30 29 52 81

Midt
Lørdag 
den 27. 
april 
kl. 13.00

Østergade 17, 
7400 Herning

Louise 
Mogensen, 
28 44 03 35

3Kant
Søndag 
den 3. 
marts 
kl. 14.00

Koldingvej 85, 
6040 Egtved

Mona Haarseim, 
22 80 86 33

Syd
Lørdag 
den 30. 
marts 
kl. 14.00

Åløkke 66, 6372 
Bylderup-Bov

Hanne Mette 
Kjær, 
26 71 26 59

Fyn
Søndag 
den 24. 
marts 
kl. 14.00

Nørrebjergvej 61, 
5220 
Odense SØ

Gerda 
Michaelsen, 
26 68 81 04

Sjæl-
land

Lørdag 
den 13. 
april 
kl. 14.00

Søgade 3, 4100 
Ringsted

Vivi Jeppesen, 
28 74 74 57

Nordsj. Følger Vedbæk Anni Preisler, 
60 61 66 14

Tilmelding

Vi vil gerne have tilmelding senest en uge før mødet til 
kontaktpersonen eller på mail til Aslaug Bugge på 
plejeransvarlig@pindsvin.dk 

Alle plejere har fået invitationen,. Hvis du har en 
engageret hjælpeplejer og/eller chauffør, så tag 
vedkommende med. Der er brug for hjælp til det 
praktiske: lave kaffe, bage boller, kage m.m. Du kan 
tilmelde dig hos kontaktpersonen, hvis du vil hjælpe.

GENERALFORSAMLING 
– SÆT KRYDS I KALENDEREN
Vi afholder generalforsamling den 6. april i Næstved – 
dagsorden ifølge vedtægterne. Der kommer indkaldelse 
med i bladet i marts.

OPFORDRING TIL INDBERETNINGER
Der er rigtigt mange af jer, der indberetter antallet af 
pindsvin, men vi vil gerne have jer alle med. Vi har haft 
meget stor gavn af at kunne oplyse statistik-tallene fra 
2017 , bl.a. til vores sponsorer, som er blevet meget impo-
neret over det store arbejde. Så I må endelig indberette 
jeres tal – også selvom I ikke har noget at indberette. I så 
fald indberetter I bare med 0 i alle felter.
I kan stadig indberette for alle månederne i 2018, hvis 
I ikke har nået det endnu. Mangler I link til en af 
månedsindberetningerne, kan I få et nyt hos Aslaug ved at 
sende en mail til plejeransvarlig@pindsvin.dk. Vi vil gerne 
have årets statistik med i bladet, der kommer i marts 
måned.

En lille anekdote fra Hanne der ikke orkede at 
indberette...
Hanne er plejer og bestyrelsesmedlem og ingen stor 
fan af at bruge tid på computeren. Hun vil bare gerne 
pleje pindsvin. Til at starte med forekom indberet-
ningen uoverskuelig og som en irriterende tidsrøver. 
Lige indtil hun fandt sit eget system. Hver måned 
printer Hanne en kladde ud fra intranettet: 
www.pidforum.dk. Når hun modtager et pindsvin, 
skriver hun straks ind i kladden, hvor hun sætter en 
streg for hvert enkelt dyr. Selve indberetningen 
udfylder hun på én gang. På den måde går det 
pludselig hurtigt. Når først man har gjort det et par 
gange, så går det som en leg. Som Hanne udtaler: 
"max. 10 minutter, så er det gjort".
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NETVÆRKSMØDE HOS 
DYRENES BESKYTTELSE

Ja, I læser rigtigt. Og I er sikkert nysgerrige.
Der har i mange år været afholdt årlige møder mellem 
DB og DOSO-medlemmer, som tæller omkring 20 
dyreværnsorganisationer. I 2010 valgte PID  at indmelde 
sig i DOSO, og var dermed også inviteret til disse møder. 
DOSO står for Dyreværns-Organisationernes Samarbejds-
Organisation, hvor 20 danske dyreværnsforeninger er 
medlemmer, med et samlet medlemstal på 150.000. I 
kan læse mere om DOSO på www.doso.dk. 
I år deltog vi med 2 repræsentanter (Lone og Ole). 

Efter en præsentationsrunde af alle deltagerne fik vi 
noget generel information af DB’s direktør Britta Riis. 
Derefter præsenterede hver forening, hvad de har haft af 
udfordringer i 2018.
Vi fortalte om vores nye vagttelefon system, at vi havde 
fået en ambassadør Monique Spartalis og vores statistik 
for 2017. Desuden så fortalte vi om vores nye 
mentorordning, og om de udfordringer vi havde i den 
tørre sommer sidste år. DOSO-medlemmerne var meget 
imponerede over,  at vi kan redegøre for det store 
arbejde, der gøres for pindsvinene. 
Vi får stor støtte fra DOSO, og især fra formanden Peter 
Mollerup. 

EUROPEAN HEDGEHOG RESEARCH 
GROUP WORKSHOP I LONDON
Afholdes den 22.-23. februar 2019. Det er 8. gang, at The 
Royal Parks i London arrangerer en international workshop, 
hvor formålet med mødet er at samle pindsvinforskere 
fra hele verden med særlig interesse for det europæiske 
pindsvin. På workshoppen vil de seneste resultater og 
fremskridt indenfor pindsvineforskningen blive delt, og 
deltagerne vil få muligheden for sammen at diskutere 
bevarelsen af denne sårbare art.

I slutningen af 2018 modtog PID et legat, der var øremær-
ket til specielle formål. Vi besluttede at anvende legatet til 
denne workshop, da vi kun er interesseret i at få udvidet 
vores viden, lære mere om pindsvin og få udvidet vores 
netværk. Fra bestyrelsen vil Aslaug og Lone deltage samt 
Mona Haarseim, plejer fra Vojens.
Der vil være mange spændende foredrag i løbet af disse 2 
dage. Forskere fra England, Wales, Schweiz, Tjekkiet, 
Tyskland, Holland og Danmark vil deltage i workshoppen.  

Vi forventer, at I får et referat af workshoppen i det kom-
mende nyhedsbrev. 

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og håber 
på et snarligt forår.

De bedste hilsener
Bestyrelsen
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Bestyrelsen er blevet enige om at bakke op om et forslag 
på at oprette en Instagram profil for at få mere synlighed 
på de sociale medier og på den måde promovere for-
eningen mere bredt, og forhåbentlig dermed også nå 
den yngre del af brugerne på Instagram. 
Instagram er et socialt medie, som fanger brugernes 
opmærksomhed først og fremmest med billeder og gode 
historier, der skiller sig ud. Derfor er der brug for nogle 
rigtige gode billeder, som vi vil være meget glade for at 
modtage og få lov til at bruge sammen med jeres gode 
historier.
Desa Desancic er administrator, og I kan sende til hende 
på desa.dd@gmail.com

NU ER VI OGSÅ PÅ INSTRAGRAM

PINDSVINEVENNERNES ILDSJÆLE
Vi modtog et forslag om at oprette en lukket Facebook-
gruppe til ALLE frivillige i PID. Desa Desancic og Katrine 
Olsson har derfor oprettet PINDSVINEVENNERNES 
ILDSJÆLE.
Gruppens formål er at styrke samarbejde på tværs af 
foreningen, udveksle ideer med hinanden, så vores 
forening kan blive stærkere og større. Dog skal selve 
sparringen og udfordringerne hos plejerne stadig holdes i 
PID plejegruppen.
Alle opslag i gruppen er medlemmers egene meninger, 
undtagen de opslag hvor det tydeligt fremgår, at det er 
bestyrelsen som ytrer sig. Tonen i gruppen skal være rar 
og alle skal føle sig velkomne.
I er velkomne til at invitere plejere, hjælpeplejere og 
frivillige ind i gruppen, men det er administratorerne, som 
godkender invitationerne.
Søg efter gruppen. Desa og Katrine ser frem til at byde 
jer velkomne.




