
Kære Hjertebo venner!  
Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo.    
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Den 28. december modtog vi den endelige godkendelse fra 
Socialministeriet, hvor der gives tilsagn om, at vi kan etablere 
12 friplejeboliger på grunden i Hvam. Og næsten samtidig med 
denne tilladelse blev bestyrelsens køb af grunden i Hvam ting-

lyst.   

Næste fase går ud på, at vi får aftalt alle detaljer med arkitekten 
vedr. bebyggelsen. I denne fase forsøger vi så vidt muligt at 
imødekomme de ønsker og behov, som blev fremsat på mødet 

med forældregruppen, som fandt sted i efteråret.  

Når alle detaljer er aftalt med arkitekten vil han sammen med 
sin bygningsingeniør forberede projekteringen samt forberede 
de udbudsrunder, hvor byggefirmaer kan byde ind på opgaver-

ne med byggeriet. 

Inden vi kan igangsætte byggeriet kræver nationalmuseet, at 
der foretages såkaldte prøvegravninger for at tjekke, om der 
findes elementer i jorden, som har historisk interesse. Disse 
prøvegravninger er nødvendige, idet der tæt på grunden findes 

en gravhøj.  

Desuden skal der også laves såkaldte geotekniske jordbundsun-
dersøgelser, som skal bruges til at bestemme den præcise ud-
formning af funderingen af bebyggelsen. Disse undersøgelser 

bliver lavet i nær fremtid.  

Som det ser ud lige nu, er planen, at vi kan komme i gang med 
byggeriet på denne side af sommerferien. Men omvendt er det 
også sådan, at hvis f.eks. prøvegravningerne viser historiske 

fund i jorden, så vil dette udskyde igangsætning af byggeriet.   
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 Side 1 af 1 

Vi skal bruge en daglig leder eller lederpar til Hjertebo 

Som vi ser situationen lige nu er det i bestyrelsen vores forvent-
ning, at vi i løbet af 2. halvår 2011 skal have rekrutteret en dag-

lig leder til det kommende Hjertebo. 

Vi får brug for en person eller evt. et lederpar, som skal kunne 
mange ting indenfor f.eks. ledelse, administration og pædago-
gisk faglighed. Og frem for alt skal holdningerne hos den kom-
mende leder være i overensstemmelse med det kristne livs– og 

menneskesyn, som også er beskrevet i KH’s værdigrundlag.   

Derfor, hvis du/I kender en person, for hvem det måske kunne 
være relevant at søge et job som daglig leder på Hjertebo, så 
må du meget gerne gøre vedkommende opmærksom på, at vi 

får brug for en leder eller lederpar til Hjertebo.  

I bestyrelsen har vi valgt at melde ud herom i nyhedsbrevet her 
i håb om, at mulige kandidater til jobbet som daglig leder må-
ske ad denne vej bliver opmærksomme og interesserede i at 
søge jobbet som leder, når vi er klar til at skulle rekruttere en 

leder for Hjertebo.  

Vi har endnu ikke udarbejdet en jobprofil for den kommende 
leder, og kan derfor heller ikke på nuværende tidspunkt udleve-

re en sådan til interesserede.  

Evt. interesserede i jobbet som daglig leder er naturligvis meget 

velkommen til at henvende sig til bestyrelsen med spørgsmål.  

Vil du hjælpe Hjertebo-projektet ved at sælge 10 lodsedler? 
Kristelig Handicapforeningens (KH) årlige lotteri indledes 15. marts og varer 
frem til 15. maj. Lodsedlerne koster 25 kr pr. stk. For hver lodseddel, som ven-
ner af Hjertebo sælger for os, får Hjertebo 10 kr i direkte støtte. Bestyrelsen for 
Hjertebo bestiller samlet hjem til de af vore venner, som vil være med til at 
give en håndsrækning og sælge et mindre antal lodsedler. Og vi har brug for 

pengene til projekt Hjertebo. 
Derfor henvender vi os til dig/jer og spørger frimodigt, om du/I 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.  
Sidste år fik vi med jeres hjælp solgt i alt 1500 lodsedler, og vi fik 15.000 di-
rekte til Hjertebo. Stor TAK til jer som hjalp med dette sidste år!  
 
Vi vil derfor blive rigtig glade, hvis du vil sælge 10 lodsedler fra KH for os! 

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 
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