
Nyheder fra din dyrlæge

Nyt navn og nyt logo
Vi kan med glæde fortælle jer, at spaltningen af 
Dyrlægecentralen Sydvest A/S en realitet.
Fra nu af hedder vi .
Vi er fortsat placeret midt i Sønderjyllands 
kvægtætte område og har udgangspunkt fra 
Fabriksvej 2, Løgumkloster med administration 
og kvægkontor samlet her. 
 
Vores kerneområde vil være servicering af jer, 
der driver professionelt kvægbrug med fokus på 
rådgivning om sundhed og dyrevelfærd. 
 
Praksis består af 9 dyrlæger og 4 administrative 
medarbejdere, hvoraf de fleste vil være kendte 
ansigter. 
Sønderjysk Kvægpraksis ejes af Jette Klogborg, 
John Thomsen og Anne Juul.
Du kan som altid få fat på os ved at ringe på
tlf. 74 74 35 30

Som nogle af jer sikkert ved, solgte 
Dyrlægecentralen Sydvest i april de to 
hospitaler i Tønder og Aabenraa til Vetgruppen 
A/S. De tager sig af kæledyr og kan kontaktes 
på tlf. 74 72 13 27 (Tønder) og 74 74 54 00 
(Aabenraa)

Skærbæk Dyreklinik overgik under spaltningen 
til dyrlæge Mette O. Pendorff. Mette driver nu 
klinikken videre under navnet Skærbæk 
Dyreklinik ApS, hvor de tager sig af kæledyr og 
heste. Skærbæk Dyreklinik ApS kan kontaktes på 
tlf. 74 75 11 17.

Sønderjysk Kvægpraksis ApS

Nyt ansigt
Midt i juni fik vi en ny dyrlæge i folden, 
Christoffer V. Karlsen. Flere har måske 
allerede haft besøg af Christoffer, og vi 
håber, at I vil tage godt imod ham og 
hjælpe ham godt i gang, så han bliver 
glad for at være hos os.
Christoffer er ansat som barselsvikar for 
Pernille Issack. Pernille går på barsel 
d. 31/8 - 2020.

God sommer!
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske 
jer alle en rigtig dejlig sommer.
Vi håber, at I vil få tid til at nyde det gode 
vejr og de lyse sommeraftener med venner 
og familie.
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