
Fredag den 1. oktober var bestyrelsen vært 
for et aftenmøde med forældre og pårøren-

de til kommende beboere på Hjertebo.  

   
Præsentation af Hjerteboprojektet 

På mødet blev beskrivelse og tegninger for 
det kommende Hjertebo præsenteret af be-
styrelsen, hvilket gav anledning til en del 
spørgsmål og drøftelse vedr. indretningen 

af Hjertebo.  

   
Besøg af Ellen Hessellund fra KH 

På mødet deltog også landssekretær Ellen 
Hessellund fra Kristelig Handicapforening, 
som fortalte om, hvad Kristelig Handicap-

forening kan tilbyde.   

Ellen gav også en orientering om retnings-
linjerne for visitering til en bolig på et KH-
hjem som Hjertebo. I denne forbindelse 
understregede hun overfor forældrene, at de skal kontakte 
hende på KH’s landskontor, hvis de har spørgsmål eller pro-
blemer i kontakten med deres hjemkommune vedr. visitatio-

nen.  

Støtte fra KH - og opfordring til at støtte KH 

En vigtig og grundlæggende forudsætning for, at Hjertebo kan 
etableres er støtten fra KH, hvorfra vi forventer at modtage  
mere end en mio. kr. til medfinansieringen af Hjerteboprojek-
tet. Langt den største del af finansieringen kommer fra statsga-
ranterede kreditforeningslån. Når KH støtter projekt Hjertebo 
med en sum penge her og nu, har KH samtidig en forventning 
om, at vi fra Hjertebo er indstillede på at bakke op om KH og 
herunder efterfølgende bidrage med støtte til KH, så de bliver 

i stand til at støtte nye projekter.  

 
   

Mulighed for gavebrev 

Ellen opfordrede derfor forældregruppen til, at man tegner et 
gavebrev til KH. Et gavebrev har en løbetid på 10 år, og ind-
betalingen er fradragsberettiget. Hvis der for hver beboer teg-
nes gavebrev(e) for 800 kr. pr. måned, så vil støtten til Hjerte-
bo i løbet af 10 år være betalt tilbage til KH. Og KH kan med 

disse penge støtte nye projekter.  

 

Hvis ikke Herren bygger huset... 

Aase Jensen fra bestyrelsen afsluttede aftenen med at læse 
ordene fra Salme 127, 1, hvor der står: ”Hvis ikke Herren byg-

ger huset, arbejder bygmestrene forgæves.” Aase havde valgt 
disse ord til afslutningen, idet de på en præcis måde beskriver 
grundlaget for det ”byggearbejde”, som det er at etablere et 

KH-hjem for handicappede i Hvam. 

Kære Hjertebo venner!  
Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo.    
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Orienteringsmøde for Hjertebos venner på Hvam Skole 23. november kl. 19.30 

Bestyrelsen inviterer hermed Hjertebos venner til et mø-
de på Hvam Skole tirsdag den 23. november kl. 19.30.   
 
På mødet vil der blive orienteret om status for projektet, og 
beskrivelserne i form af tegninger over indretningen af Hjerte-
bo vil blive gennemgået.  Beskrivelse og tegninger kan i øvrigt 
hentes på Hjertebos hjemmeside, som er www.hjertebo.dk  
Klik først på ”Information”. På næste skærmbillede er det mu-
ligt at hente arkitektens tegninger og beskrivelse ved at klikke 
på ”Dispositionsforslag” 
 
Status er i øvrigt, at Palle Dinesen den 27. oktober til socialmi-
nisteriet indlevede materialet i tilknytning til det såkaldte ske-

ma A, som bla. omfatter dispositionsforslag for projektet.  
    
Status for finansieringen 
Vedr. finansiering af Hjerteboprojektet, så skal bestyrelsen selv 
skaffe finansiering af et beløb på ca. 400.000 kr. plus penge til 
inventar i fællesarealerne. Bestyrelsen er i øjeblikket i gang 
med at søge støtte forskellige steder mhp. finansieringen af 
dette beløb. 
Fra bestyrelsen beder vi samtidig Hjertebos venner om at bære 
med i forhold til at skaffe de fornødne midler til etableringen af 
KH-hjemmet. Det kan enten være ved direkte støtte eller gode 
idéer til hvordan midlerne skaffes.  
 


