
Marknader & Aktiviteter
Varje år får vi massor av saker från
vänliga människor som vi kan sälja
på våra loppisar. Detta är vi jätte
tacksamma för, bara det är helt oc
rent.
Den sista stora sommarmarknaden
har vi den 29/8 kl. 1100-15 00.

Då har vi massor av loppissaker
till försäljning och även lotterier
och våfflor.

Djurens dag firar vi med öppet hus
den 3/1 Okl. 1100-1500. Katterna

bjuder på hembakade kakor samt
kaffe/saft. Det blir också en liten

loppisförsäljning.
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oppas att ni alla har haft en riktigt
arm och skön sommar. Det har vi

å Tassebo haft, kanske lite för
armt när det överstiger 30 grader
ch luften är helt stilla. När vi hade
år första sommarmarknad var det

4 grader varmt och alla, både
änniskor och djur, var mer eller
indre utslagna.
lla årstider har något gott och ont
ed sig när det gäller djuren och

et går aldrig att skriva för mycket
m det. Att tänka på nu när det är
armt, är att alltid ha färskt vatten
te på sin tomt/uteplats då det är
erhört svårt för djuren att klara sig
tan vatten. Även om ni inte ser

ågon som dricker på dagen så
an ni vara säkra på att de luktar
ar vattnet finns och när det blir

örkt och lugnt ute, kommer de
mygande för att släcka sin törst.



GfJissi harfått ett hem!
Äntligen har Sissi fått en alldeles

egen familj. Här kommer ett brev
från dem:

J{ej på er trevCiga ocli dUkJiga

människPr!

Vår förra Rgtt 6fev 17år ocli dog i
Pe6ruari. Vi liade inte tänkJ på någon

ny Rgtt, när några 6eftanta 6erättade

om en Rgtt som dom tyckJe sftu{fe

passa oss.

I crasse606fadet skrev :Jvlarieom Sissi,

en Rgtt som varit {änge lios dom.

Ingen liade varit intresserad av att ge

Sissi ett nytt liem, Rgns~ för att lion

var Citeä[({reocliförsikJig. Vi åkJe ocli

tittade på lienne. J{on var så söt ocli

följde genast med oss liem!
:.Nu liar lion varit lios oss en tid ocli vi

Rgn garantera att lion är den snä{Caste

~{naste ftatt man Rgn tänRg sig.

J{on är inte rädd för våra 6arn6arn

effer andra 6esöRgre. J{on sover lios

oss i sängen, går ut ocli in ivår

trädgård ocli motionerar från Rji{faren

ocli upp genom liefa liuset i en väfdig

fart.

Vi sftu{fe a6so{ut inte vilja vara utan

Sissi ocli tacRgr våra vänner, som

tipsade oss, ocli crasse60för att vi liar

fått ta liand om vär{dens goaste ftatt!

qertrud ocli jlrne }l~fsson

~bin dr en underbar p!Jke som

vi to§ hand om ndr hallS d§are dog:

cYean dr mpcket sdllskap/zg-och
kelen. Cffjedan han kom till oss har

han dven !drt si§ att uppskatta att

para ute ifriska llflien i sin raJt§årt

cYean söker en npfam!!;!



Malva är en jättefin tös som

tydligen ingen saknar. Hon

är säkert 2-3 år gammal och

har garanterat haft ett hem en

gång. Hennes erfarenheter av
andra katter är inte särskilt

god. Ingen katt får närma sig

hennes bur för då börjar hon
varna dem. Hon vill alltså ha

sitt hem för sig själv fil

och slippa
konkurrens.

Ronny (bild ovan) och Ragge
(bild nedan) stod i en liten

bur tillsammans, som någon
hade satt utanför Tassebo en

natt. De är två unga pojkar

som är mycket gosiga. De

har med all säkerhet växt upp

tillsammans för de tycker

väldigt mycket om varandra.

Vi hoppas att de ska hitta ett
hem där de får bo båda två.




