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Djurens vän, Annica, till minne.

Vår vän och kollega Annica Moreskogh har, efter en tids sjukdom, lämnat oss och
sin kära katt Molly. Hon blev 69 år, var född i Östersund och ömmade redan tidigt för
de svagare i samhället, både människor och djur. Hon har arbetat på Sollidenhemmet
med barn och ungdomar som hade en funktionsnedsättning. Senare arbetade hon på 
s k träningsskola på Karlslundsskolan för årskurs 1-3.

Annica hade en alldeles särskild känsla för djur. Hennes vän Anitha och hon brukade
skämtsamt säga att om Anitha och hennes hund höll på att drunkna, skulle nog Annica
rädda hunden först. I unga år hade Annica en egen nordsvensk häst, Dorinda, som hon
också tävlade med i hopp och dressyr. Tillsammans med sin älskade hund Kelly hade
hon precis avslutat en utbildning med Kelly som terapihund, då Kelly tragiskt
förolyckades.

Annica var medlem i Djurskyddet Jämtlands läns styrelse sedan slutet av 90-talet. Där
var hon under senare år bl a ansvarig för genomförandet av den populära Djurens dag
på Östersundstravet. Hon har också varit med i katthemmets ledningsgrupp och ansvarat
för pensionatsverksamheten där. Annica var tillsammans med Inez rösten utåt, de
delade på telefonjouren. De som ringer är ofta intresserade av att adoptera katt. Men i
många fall kommer samtalen också från människor som är ledsna och oroliga över
borttappade djur eller djur som hittats skadade och på olika sätt farit illa. Det är ett
flertal som hört av sig till oss som berättar att de saknar Annicas vänliga och lugna röst.

Ett annat exempel på hennes omsorg om djuren var att hon var månadsgivare för
WAP, World Animal Protection. En organisation som arbetar för djurvälfärd över hela
världen, bl a för att stoppa handel och utnyttjande av vilda djur och som hjälper till vid
katastrofer.

Annica var också en andlig person och hennes sökande förde henne bl a både till USA
och Indien. Hon var empatisk och vänlig, hon ville inte framhäva sig själv.

Vi saknar dig, Annica!

Vänner och kollegor
genom
Eva Johansson och Inez Backlund
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