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Grodan Bens vän blev Årets djurhjälte
Caroline Lönngren har
blivit utsedd till Årets
djurhjälte.
Hon räddade grodan
Ben och matade honom så han blev grodan Boll. Hon hjälper
också bortsprungna
djur, småfåglar och
igelkottar.

Det var i januari i år som
Caroline Lönngren hittade
en groda hemma i källaren
som var helt utmärglad.
Några månader senare – efter många turer till djuraffären efter konstig och rätt
äcklig grodföda – var Ben
stor, frisk och rund som en
boll igen. Carolina hade räddat honom och släppte småningom ut honom i sitt rätta
element.
Bland annat denna insats
bidrog till att Caroline utsågs till Årets djurhjälte av
styrelsen för Ålands djurskyddsförening.

Överraskning
Föreningen hade efterlyst
nomineringar och styrelsen
röstade mellan förslagen.
Carita Facius, ordförande i Ålands djurskyddsförening hade förberett en
överraskning.
Caroline som tillfälligt

Årets djurhjälte
Några av anledningarna till
varför Caroline Lönngren fick
utmärkelsen:
Hon räddar allt från grodor
och igelkottar till bortsprungna katter och hundar.
Masserar hundar och
hästar.
Hon är väldigt engagerad.
Hon har byggt igelkottbon.
Fåglarna har en fantastisk
buffé på vintern i hennes
trädgård.
Caroline är en sann hjälte i
djurvärlden!
Hon deltar i Väntjänsten,
där Danny är med och
besöker äldreboenden.

GRODA RÄDDAD
ES I februari i år berättad
grodan Ben som e vi om
av Caroline Lönn räddades
gren.

GRATTIS DJURHJÄLTE! Carita Facius överraskar Caroline Lönngren på jobbet.
hoppar in på ett kontor i staden visste ingenting.
Så kom hon, ordföranden, med blomkvast, penningcheck och diplom och
överräckte till en minst sagt
överrumplad Caroline.
– Nu blev jag alldeles till
mig, är det första hon säger.
– Woff, säger Danny, pudeln och bästa kompisen som

ligger under skrivbordet.
Det visar sig snart att där
Caroline är, där är också
Danny.
– Han är min största trygghet, säger hon.

Djurmänniska
Carolin har alltid tyckt om
djur.
– Jag har alltid varit djur-

människa, förklarar hon.
Med djur blir det mindre
missförstånd än med människor.
Det började med systerns
marsvin, sedan blev det en
mus, andras kattor som hon
släpade hem och småningom hästar, som betytt väldigt mycket för henne.
– Jag kan inte låta bli att
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känna med djuren. Som med
grodan Ben, honom hade väl
de flesta slängt ut bara, säger
hon.
Kan du slå ihjäl en fluga?
– Jo, om de stör mig så.
Också mygg och getingar
kan åka på smäll.

Fågelfrön
Just nu håller Caroline på

och matar en igelkott i trädgården som inte vill gå i ide.
– Han känner igen min
röst och kommer när jag
kallar.
Har du katter också?
– Nja, det är väl snarast så att
de har mig.
Vad ska du göra med de
300 euro du fick i pris?
– De går till fågelfrön.
I fjol gick utmärkelsen
Årets djurhjälte till Sani
Gustafsson, som hade tagit
hand om 140 kattungar som
alla fick nya hem.
Kiki Alberius-Forsman

Mysigt att kura
Kura Skymning på Ålands
fotografiska museum på
måndags kvällen samlade
cirka 30 personer till att lyssna på då Anna-Lena Nordberg-Dahlén läste ur Islänningasagan om vänskapen
mellan Egil och Arinbjörn.

Doris Ingman (bilden)
läste sina dikter både på ett
humoristiskt och allvarligt
sätt, mycket skratt blev det
från publiken. Gruppen Visavi spelade och sjöng visor på årets tema Vänskap
i Norden.

– En väldigt mysig stämning blev det under hela
kvällen i ljusens sken, meddelar Sonja Berglund vid
Sunds bibliotek, som delade
på arrangemanget med biblioteken i Finström, Geta,
Saltvik, och Vårdö.

Utfärd om skutor redan fullsatt
Lemlands Biblioteks- och
kulturnämnd arrangerar en
busstur på söndag, den 15
november. Den är redan

fullbokad. Bussen åker
runt i Lemland till platser
där skutor har byggts i
slutet av 1800-talet. Syftet

är att sprida kunskap om
kommunens skuttradition.
Resan avslutas på Skeppargården Pellas. (ka-f)

