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Kære Hjertebo venner!
Hermed fremsender vi det første Nyhedsbrev fra bestyrelsen i 2010. Vi håber, at vi bl.a. med jeres opbakning kan gøre fremskridt i
2010 i forhold til virkeliggørelsen af Projekt Hjertebo i Hvam.

Teknisk Udvalg besluttede at springe indledende høringsfase over
Forslaget til lokalplan for Hjertebo blev 11. Januar behandlet i
Teknisk Udvalg, Viborg Kommune. Teknisk Udvalg var
positiv indstillet og besluttede at springe den indledende
høringsfase over i processen for udarbejdelse og vedtagelse af
lokalplanen. Det drejer sig om en høringsfase, hvor borgere i
lokalområdet har mulighed for at komme med idéer og forslag.
I behandlingen har udvalget vurderet, at det ikke er relevant at

gennemføre denne høring i denne sag. Næste skridt vil være, at
lokalplanforslaget skal udarbejdes, og der skal foretages en
såkaldt miljøvurdering, inden lokalplanforslaget skal behandles
i Teknisk Udvalg, Økonomi Udvalget og Byrådet. Der er stadig
usikkerhed om, hvor vidt vi kan nå at få lokalplanen vedtaget,
så vi kan nå at søge en boligkvote i 2. halvår 2010.

Vil du hjælpe Hjertebo-projektet ved at sælge 10 lodsedler?
Kristelig Handicapforeningens (KH) årlige lotteri indledes 16. marts og varer
frem til 16. maj. Lodsedlerne koster 25 kr pr. stk. Sælgere, som sælger mere end
100 stk, kan selv beholde 10 kr. pr. stk. Hjertebo-bestyrelsen bestiller samlet
hjem til de af vore venner, som vi vil være med til at give en håndsrækning og
sælge et mindre antal lodsedler. På kort sigt har vi brug for penge til at kunne
købe grunden i Hvam.
Derfor henvender vi os til dig og spørger frimodigt, om du vil sælge 10 lodsedler
for os? Dermed støtter du direkte Hjertebo med 100 kr., og du støtter KH på
landsplan med 150 kr. Men også disse penge kommer Hjertebo til gode, idet KH
støtter Hjertebo med bl.a. økonomiske midler. Støtte og opbakning fra KH er en
hovedforudsætning for, at vi kan realisere Hjerteboprojektet.
Hvis du vil hjælpe os, kan du ringe til Anders Jensen på tlf. 9864 8218 eller sende ham en mail på akkj@post.tele.dk

Temadag for forældre og pårørende til kommende beboere overvejes..
Hvordan kan vi give slip på vores handicappede, voksne barn,
når hun/han flytter hjemmefra? Kan andre end vi selv tage
vare på vort barns behov? Og hvad med alle de praktiske
spørgsmål i forhold til myndighederne? Spørgsmålene er
mange, og svarene er ikke altid enkle. Kristelig
Handicapforening overvejer i øjeblikket at arrangere en

temadag målrettet forældre og nære pårørende, som ønsker
eller overvejer, om deres voksne barn skal flytte ind på et KHhjem. Hvis du, som læser dette, har spørgsmål eller emner,
som du gerne ser bliver taget op til behandling på et sådant
arrangement, så skriv en mail til KH’s landskontor
landskontor@k-h.dk og fortæl om dine idéer eller ønsker.

Vi havde alle en klump i halsen, da vi tog afsked med Tanja

Kort før vi tager afsked med Tanja, som sidder ved
computeren.

Den 2. Juni 2009 efterlod vi Tanja på Kernehuset, som herefter var
Tanjas hjem. Forinden havde vi haft tid til at forberede os på Tanjas
indflytning. Lederparret Torben og Kirsten gjorde meget ud af, at vi fik
mærket efter, om vi nu også var helt sikre på, at det var den rigtige beslutning. Et antal lørdage var vi i Ans for at forberede de praktiske ting i
Tanjas lejlighed med gardiner, møbler, og hvad der ellers hører sig til i
lejligheden. Og dagen oprandt, hvor flaget strøg til tops på Kernehuset,
fordi Tanja flyttede ind. Det var en festdag på Kernehuset. Vi andre
havde en klump i halsen, da vi tog afsked med Tanja og kørte hjem.
Det er nu 8 måneder siden, og vi har svært ved at beskrive vores
taknemmelighed over, at det blev muligt, at Tanja kunne flytte ind på
Kernehuset! Tanja er psykisk udviklingshæmmet og en pige med et
friskt humør og rigtig mange gode kompetencer. Men hun er også
fuldstændig afhængig af andres omsorg i dagligdagen. Det er svært at
sætte ord på, hvad det betyder for os, at Tanja kan bo på Kernehuset.
(Poul Erik, far til Tanja og medlem af Hjertebos bestyrelse)

Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)
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