
 

Her en lille hilsen fra Freja og familien. 
 

 

 
Freja – oprindeligt kaldet ”Mini Callies hvalp” 

Vi hentede Freja i lufthavnen den 5. april – og efter lidt forsinkelse, så blev det endelig vores tur til at møde vores 

nye familiemedlem. Både mor, far, Laura og Jeppe var taget til lufthavnen, så alle var spændte og glæden var stor. 
Ikke mindst for ungerne, som havde ventet så længe. Freja var dog mere reserveret, da hun skulle ud at buret, efter at  
hendes rejsekammerat var kommet ud. Vi skulle hilse og sige, at enhver form for angst for længst er glemt! 
 

Freja har lige fra første nat sovet igennem uden at lave ballade, og kan godt holde sig, til 

vi når ud. Hun er dog ikke lært at sige til, når hun skal ud, så der har været et par svipsere 
ind imellem, men det er mest fordi, vi ikke har været helt opmærksomme. 
 

Hun har allerede lært at sætte sig på kommando, og er blevet meget bedre til at gå i snor. 

Det bliver dog ikke til de helt lange ture endnu, da det simpelthen er for svært at 
koncentrere sig om det hele. Er også begyndt at reagere på sit navn, men vil stadig selv 
gerne bestemme, om hun har lyst til at komme med det samme. 

”Så slip dog den hundekiks....” 

 

Vi har fået en fantastisk hvalp, som både er kærlig, tillidsfuld, rolig og til tider en rigtig dejlig krudtugle, som elsker 

at lege med ungerne og ikke mindst stjæle deres legetøj. 

  
En tyggepind – dét ved man hvad er! Der er også en verden udenfor hegnet... 

 

Vi skylder en stor tak til foreningen af Græske Hunde, som hver dag gør en forskel og et kæmpe stykke frivilligt 

arbejde – og en stor tak til vores kontaktperson Helle, som matchede os med Freja. Tak for tilliden og din søde måde 
at være på – vi vil alle passe rigtig godt på Freja! 
 
 

Mange kærlig hilsner fra Frejas nye familie 


