
 
 

  

 

Katterådgiver Michelle Garnier & Agria dyreforsikring 

 

Søndag d. 26-1-2020 kl. 10.00 – ca. 15.00 

 

Maine Coon Klubben inviterer sammen med katterådgiver Micheller Garnier og Agria 

dyreforsikring, til en spændende dag hvor vi skal høre om hvilke muligheder der er for at 

forsikre vores dyr, uanset om det er til kæl eller avl, og bl.a. årsager til adfærdsproblemer. 

Vi lægger ud med Michelle Garnier som er uddannet katterådgiver, og hjælper mange med 

deres katte og deres trivsel. Michelle vil bl.a. gøre os klogere på årsager til kattenes  

adfærdsproblemer, og stress der kan opstå i forbindelse med at der f.eks. kommer ny kat i 

hjemmet, dyrlæge besøg, udstilling m.m. Besøg Michelle’s hjemmeside på: 
https://michellegarnier.dk/ 

Efter frokost, kommer Agria’s rådgivere Karina Didriksen & Lotte Evers, og fortæller os, 

helt uforpligtende, hvad det vil sige at have en forsikring på vores katte, hvad de dækker 

og hvordan man kan sammensætte den, uanset om man har katte til kæl eller avl. Vi har 

sikkert allesammen prøvet at stå i en akut situation hos dyrlægen med en syg kat og har 

måtte vinke farvel til julegaver eller sommerferien sydpå. 

Kom med til endnu en skøn dag med Maine Coon Klubben, vi byder på kaffe, te og kage. 

Der kan købes sodavand og vand. Til middag tilbyder vi at, i kan forudbestille en af 

følgende bagels (mod forud betaling):     

MegaBagel m/ferskrøget laks og dild dressing kr. 59,- 

MegaBagel m/røget skinke/ost og sennep kr. 54,- 

MegaBagel m/oksepastrami og sennep kr. 54,- 

MegaBagel m/chorizo og hvidløgsdressing kr. 54,- 

MegaBagel m/kalkunbryst og mild chili dressing kr. 54,- 

MegaBagel m/tunmousse og creme fraiche dressing kr. 54,- 

MegaBagel m/æg og karry dressing kr. 54,- 

MegaBagel m/kyllingebryst og karry dressing kr. 54,- 

MegaBagel m/BBQ kylling og mild chili dressing kr. 54,- 

MegaBagel m/humus og hvidløgsdressing kr. 54,- 

Arrangementet koster kr. 50,- for medlemmer og kr. 75,- for ikke medlemmer.  

Adressen er: Frederiksvej 27, 4180 Sorø  

Tilmelding samt evt. bestilling af bagels, skal ske til Tina@mainecoonklubben.dk  Sidste 

frist for til- og afmelding d. 23-1-2020 eller når lokalet er fyldt.    
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