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MULIGHEDER FOR AT STØTTE "TØSTRUP"   Oktober 2022 

Du kan støtte "Tøstrup", som i 2022 indtil nu har taget imod ca. 2000 katte, på flere måder – se herunder. 

Obs.: Skriv altid dit navn og formål med støtte ved henvendelser pr. e-mail og overførsler via MobilePay eller bank. 

• Formidling af katte (kun ved personligt fremmøde): 
Killinger over 12 uger og voksne katte: 1150 kr. Seniorkatte: 850 kr. Priserne er inkl. registrering i Dansk Katteregister 
(150 kr.). – Der medfølger foder til ca. 1 uges forbrug og en lille mappe med alle kattens papirer og dokumentationer. 

 

• Facebook-grupper, bl.a. Tøstrup fjernadoption (offentlig 
gruppe) – se mere nederst til højre 

• Loppeladen i Tøstrup: Fysisk loppemarked 

• Donationer 

• Medlemskontingent: 350 kr./år, kontingentår 1.6.-31.5. 

• Indsamlingsbøtter i forretninger mv. bl.a. på Djursland 

• Årlige markeder bl.a. "Kattenes Høstmarked" 

• OK Benzinkort mv.: Se mere nederst til venstre 

• Støtte-/gavebevis: Oplys navn på modtager af beviset. • Boks- og andre skilte: Se eksempler og priser herunder. 
   

Støtte-/gavebevis Loppeladen Boksskilte Andre skilte 
Min. 100 kr. + porto (100 g) Fysisk loppemarked For private og firmaer  For firmaer og private 

 

 
I laden på "Tøstrup" (se 

åbningstider på Facebook). 
 

Udvidet loppemarked to 
gange årligt ifm. "Kattenes 

weekend/høstmarked" 

 
15 x 12 cm, 6 el. 12 mdr. 

 

Pris for private: 
50 kr./md., min. 6 mdr. 

Pris for firmaer (+ moms): 
100 kr./md., min. 6 mdr. 

 
Endegavl af bygning, 30x40 cm 

Pris: 3000 kr. + moms/år 
 

 
Skilte på killingebokse i 2 mdr. 

Pris: 50 eller 100 kr. 
     

OK Benzinkort Fjernadoption/VA Andre skilte Facebook-støttegruppe 
Støt Tøstrup, bl.a. når du 

tanker benzin 
Giv OK besked om, at du 
gerne vil støtte Tøstrup 
Dyreværn & Kattehjem. 

 

Så støtter OK med 5 øre pr. 
liter benzin. 

 

Læs mere her om bl.a. el-
aftale og mobilpakke: 

 

https://www.ok.dk/privat/ok-og-
sporten 

Støt din "egen" kat 
VA: 100 kr./md. for killinger 

u/12 uger, 50 kr./md. for 
katte o/12 uger. 

 

Med-VA: 70 kr./md. for 
killinger u/12 uger, 30 

kr./md. for katte o/12 uger. 
 

Navngivning: 50 kr. 
 

Se mere på Tøstrup 
fjernadoption på Facebook 

Især for firmaer 

 
Topbanner-bokse, 42x15 cm 

 

 
Vinduesskilt, 28x14 cm 

Pris: 1500 kr. + moms/år 

Bliv optaget i den private 
Auktions- og salgsgruppe til 
fordel for Tøstrup Dyreværn 

& Kattehjem 

P.t. over 2100 medlemmer. 
Gør gode handler og både køb 

og sælg (næsten) alt i 
gruppen. Al indtægt fra 

auktioner og salg går direkte 
til Tøstrup. 

 
https://www.facebook.com/groups/678353305701684/ 

    
 

Med venlig hilsen 

Tøstrup Dyreværn & Kattehjem 

 
Mariann Betzer-Poulsen 
Internatsleder 

https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten
https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten

