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Endelig blev det forår! 

Pindsvinene begynder så småt at røre på 
sig, og alle plejere går en travl tid i møde. 
Bestyrelsen er opmærksom på, hvor stort 
et arbejde det er, og hvor meget af jeres tid, 
det tager. Vi ved også, at I gør det med stor 
glæde, og med meget omsorg for dyrene. 

Alle håber vi, at de mange pindsvin, som 
har overvintret i deres respektive 
plejestationer, får de bedste steder at 
trives hen over sommeren, og gerne i 
mange sæsoner fremover. 

Dette er bestyrelsens første nyhedsbrev i  
lang tid. Der har desværre været meget lidt 
tid til at skrive om, hvad der rører sig i 
foreningen, og hvad vi arbejder med. 

I er meget velkomne til at komme med 
input og forslag til, hvad vi kan arbejde 
med. Vi vil behandle emnerne på 
bestyrelsesmøderne. I hvert nyhedsbrev vil 
vi informere om, hvornår næste møde 
afholdes samt en tidsfrist på, hvornår vi 
senest skal have jeres input/forslag. 

Jeg håber på et godt samarbejde – og 
ønsker jer alle en rigtig god sommer🌞🌞 

/Lissy Fisker, formand 

Nyt om plejerintra: 

Vi har fået revideret plejerintra en smule, 
idet vi har fået oprettet en side med 
diverse dokumenter, som kan bruges til 
udlevering til findere.  

Plejerintra er til for jeres skyld. Hér kan I 
finde mange oplysninger. Så vi kan kun 
opfordre jer til at bruge det flittigt. 

Måske synes I, at der mangler noget, og så 
er I velkomne til at skrive til os. Vi vil 
behandle jeres input så hurtigt som det er 
muligt. 

Brochurer og events: 

Foreningen har fået lavet nogle flotte 
brochurer, som kan bruges både til 
udlevering til findere, men også til events. 

Brochurerne kan rekvireres hos Søren på 
infomat@pindsvin.dk. Men – da de er dyre 
at få trykt, så beder vi jer om at udlevere 
dem med omtanke. 

Vi vil gerne have brugt de resterende 
brochurer, inden vi bestiller nye. På de 
nuværende står vores ”gamle” vagtnumre 
med tidspunkter. I bedes, inden 
udleveringen, overstrege nummeret 
30141664 samt alle tidspunkterne, og 
gøre finder opmærksom på at vagten har 
åbent døgnet rundt. 

mailto:infomat@pindsvin.dk


 
 
 
 
 
 
  

 

Generalforsamling: 

Som det fremgår af referatet, der findes på vores hjemmeside, blev følgende valgt til bestyrelsen: 

Lissy Fisker, Ole Hansen, Lone Læbel Ehlers,  
Aslaug Bugge, Mette Christensen, Hanne Skou, 
Katrine Ida Olsson, Desa Desancic  

Vi konstituerede os efterfølgende således: 
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Vi fordelte også de forskellige områder i mellem os, og på nedenstående diagram kan I se, hvem I 
kan kontakte, såfremt I har spørgsmål: 
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Vi har mange ”usynlige” frivillige, som hjælper os med diverse opgaver: 

• Hanne Stajner, fundraiser 
• Karina Hougaard, bogholder 
• Signe Hartung, webmaster 
• Lena Nielsen, hjælpemiddel-og startpakkekoordinator samt vagttelefonist 
• Bethina Nielsen, medlemskoordinator 
• Søren Mogensen, lager-og logistikkoordinator (webshop og informationsmateriale) samt 

plejer 
• Katrine Olsson, grafiker, redaktør og frivillig chauffør 
• Desa Desancic, chaufførlistekoordinator og vagttelefonist 
• Vivi Moshage, udsætningskoordinator, vagttelefonist og plejer 
• Helle Kauffmann, koordinator på pindsvin@pindsvin.dk og hjælpeplejer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvad arbejder vi med i øjeblikket?: 

• Etablering af regionale netværk 
• Mentorordning 
• Leksikon 
• Deltagelse i DOSO-møder 
• Vedligeholdelse af statistikken 

 
 

 

Efterlysning! 

Vi har brug for én med skriftlige 
kommunikative kompetencer, som kan 
hjælpe os med vedligeholdelse af vores 
skriftlige materiale – både til intern og 
ekstern brug. Vi kan også godt bruge én, 
som kan skrive nogle gode 
pressemeddelelser. 

Er der én af jer, som kender en 
kvinde/mand, der godt kunne tænke sig 
at hjælpe os med det?  

Så kan I kontakte Lone på tlf. 30141662 
eller på mail: kasserer@pindsvin.dk 
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Genudsætning 

Der er kommet nye plejere til, og i år vil det 
være første gang, at de skal sætte pindsvin 
ud. Det skaber noget usikkerhed, så vi vil 
kort beskrive nogle gode råd om, hvordan 
udsætning foregår.  

Pindsvinene skal først og fremmest have en 
ordentlig vægt, inden de sættes ud. De 
første døgn efter udsætning har pindsvin 
travlt med at akklimatisere sig og lære 
området at kende. Derved kan de hurtigt 
tabe sig 100 gram eller mere. 

Folk, der får pindsvin sat ud i deres natur, 
er nødt til at sørge for godt med buskads og 
gerne blad- og grenbunker, evt. i et hjørne 
af haven. Der vil pindsvinenes normale føde 
også holde til. Vi anbefaler, at 
”værtsfamilien” laver en pallebolig, som du 
kan sætte pindsvinene ud i sammen med 
det redemateriale, pindsvinene har ligget i, 
så de ikke skal løbe rundt og starte friheden 
med at finde en bolig (vigtigt!!). 

Det er vigtigt, at man enten ser det område 
pindsvinene skal genudsættes i, eller 
kender det i forvejen, da man nogle gange 
bliver skuffet over, hvad folk mener er godt 
for pindsvin. 

Vi er klar over, at det er en tidskrævende 
proces, men vi anbefaler, at I kører ud for at 
se udsætningsstederne for at sikre jer, at 
forholdene er gode for pindsvin.  
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Pindsvin kan ikke overleve de steder, 
hvor der kun er en trampolin og en 
græsplæne. De skal have rede-
/gemmesteder - gerne tæt bevoksede 
haver, fri for snegle- og sprøjtegift. 
Pindsvin lever ikke i dyb skov, og skal 
ikke sættes ud der. 

Sætter du ud sidst i april/ maj, så helst 
en vægt på 600 gram og gerne mere. 
Hunnerne skal op på en god vægt, før de 
kommer i brunst, så de kan blive parret.  

Både efterår og forår, skal der være mad 
i naturen til pindsvinet. Når 
nattemperaturen er under 10 grader, er 
der ikke meget mad til pindsvinene. Det 
er en god målestok, at de vilde pindsvin 
er vågne; så er der ofte den mad, de har 
brug for. 

Husk at sige til folk, at de skal fodre i 
starten og gerne i tørkeperioder. Det er 
en livsbetingelse, at de har vand til at stå 
gerne flere steder i haven. 

Medbring gerne en lille pose med det 
foder, som pindsvinene er vant til at få, 
så folk har noget at starte op med, og til 
de første par dage.  

Vi har en aftale med Royal Canin, som 
donerer små 400 grams poser til 
genudsætning. I kan bestille disse poser 
hos Aslaug, når I bestiller jeres 
almindelige foder. I skal selvfølgelig kun 
bestille poser i det omfang, som I har 
brug for. 

 



 

 

  

 

Vagttelefonen 

Som I sikkert har lagt mærke til, så har vi 
nu kun ét nummer til Pindsvinevennerne. 
Dem, der passer telefonen døgnet rundt, er 
et stabilt hold, der er klar uge efter uge. 
MEN vi kunne godt bruge flere!  

Vagterne er på 4-5 timer mellem kl. 8-22 
alle ugens dage, og der er – i sæsonen – 
meget at se til, idet der kommer opkald ind 
konstant i løbet af en vagt. Nogen har et 
par vagter om ugen, andre har én vagt om 
ugen.  

Er du interesseret i at have en telefonvagt 
eller kender du nogen, der kunne være 
interesseret i det, så kontakt Aslaug Bugge.  

 

Nyt tilbud til sårpleje 

Vi har besluttet, at foreningen vil tilbyde, 
at man kan få visse forbindsstoffer til 
sårplejen. Hvis du er én af dem, der tager 
pindsvin med sår, så bestil en grundpakke 
hos Aslaug. 

 

Fra plejer til plejer 

Vi skal hilse fra Aslaug, som gør 
opmærksom på, at det er meget vigtigt, at 
pindsvinene får masser af væske FØR 
mad.  

Hvis pindsvinet er dehydreret og tilbydes 
mad på sprøjte, vil organerne sætte gang i 
omsætningen for at fordøje maden. Det 
betyder, at organerne bruger den lille 
væskemængde, de indeholder og 
organerne vil bryde sammen. Det er 
derfor vigtigt, at pindsvinet spiser af sig 
selv, når det har fået væske nok. 

Mange bruger Oralade, som kan købes hos 
dyrlægen eller på nettet. Det bruges til 
væskebehandling, og består af sukker og 
mineraler. Det kan fryses.   
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PID fylder 25 år i 2018 

Ja, det er korrekt. Foreningen blev 
stiftet den 24. november 1993 af 
Kirsten Fournais, som var formand 
frem til 2013. 

Mange har nydt godt af Kirsten’s store 
viden om pindsvin, og vi anvender 
stadig den dag i dag hendes 
plejemetoder, dog med et tvist af 
fornyelse – da ny viden jo kommer til. 

Bestyrelsen er gået i tænkeboks, og vi 
har allerede gjort os nogle tanker. 
Men vi kan da godt bruge inspiration 
fra jer, så hvis I får en god idé, så tøv 
ikke med at kontakte os på: 

bestyrelsen@pindsvin.dk 

Men husk datoen:  

lørdag den 24. november 2018! 

Donation 

Vi har jo fået en donation fra Petworld 
på 20.000 kr., og vi har besluttet, at den 
skal gå til køb af KMR. 

Da det ikke varer længe inden ungerne 
begynder at komme, anbefaler vi, at I 
bestiller KMR i god tid hos Aslaug, 
foder@pindsvin.dk 

 Aslaug holder ferie i ugerne 30, 31 og 
32, så være sød at bestille KMR senest 
den 22. juli 2018, så I har inden 
ungerne kommer ind. 

Aslaug beder om, at I husker at give 
jeres adresse med, når I bestiller foder 
m.m. – så er det hurtigere for hende at 
ekspedere jeres bestilling. Husk også 
antallet af pindsvin, I bestiller foder til. 
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