Nyhedsbrev fra bestyrelsen til Hjertebos Venner 12. april 2011, Nr 2011-2

Kære Hjertebo venner! Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo.

Ingen fortidsminder på Hjertebo-grunden
Tæt på grunden, hvor vi planlægger at bygge Hjertebo, er der
en gravhøj. Derfor har det været et krav fra Nationalmuseet, at
der skulle graves nogle såkaldte søge-render for at se, om der er
fortidsminder i jorden. Disse søge-render er sidst på vinteren
blevet gravet, og der blev ikke fundet nogle fortidsminder, hvilket vi er rigtig glade for. Hvis der var blevet fundet fortidsminder i jorden, kunne dette både have udskudt og fordyret projektet med etablering af Hjertebo. Nationalmuseet har derfor frigivet grunden, så der nu kan bygges på den. Der er desuden blevet foretaget prøveboringer, som bruges til at bestemme omfanget af fundamentet under bygningen.

KH-årsmøde med mange indslag i Vejle missionshus 26. marts
Lørdag den 26. marts var der KH-årsmøde i Vejle
Missionshus. På årsmødet blev Hjertebo-projektet
præsenteret som ét af tre nye bofællesskabsprojekter, som i øjeblikket er under opførelse. Udover
Hjertebo drejer det som projekt ”Tre-Huse” i Tåstrup og projekt ”Sydhjørnet” i Vamdrup ved Kolding.
På mødet kunne Anders fortælle, at vores arkitekt
har iværksat udbudsrunden for byggeriet af Hjertebo. Håndværkere og byggefirmaer kan stadig rekvirere licitationsmateriale. Den 11. maj afholdes
der licitationsmøde på Hvam Skole.
På årsmødet var der bla. et musikalsk indslag, som
beboere og personale fra Kernehuset stod for. Og
de gav den hele armen med højt humør. Årsmødet
blev afsluttet med et gribende foredrag af Inger
Margrethe Kofod Svendsen, som fortalte om smerten og troen på Gud i forlængelse af, at hun og
hendes mand mistede en søn, svigerdatter og to
børnebørn ved tsunamien i Thailand i julen 2004.

Vi er rigtig glade for hjælp til salg af lodsedler - der er bestilt i alt 1900 lodsedler
I sidste udgave af nyhedsbrevet bad vi om hjælp til at sælge
KH’s lodsedler, idet Hjertebo direkte støttes med en 10’er for
hver lodseddel, som vore venner sælger. Denne anmodning er
blevet godt modtaget. Vi har modtaget bestillinger på i alt 1900
lodsedler. Stor tak til jer, som hjælper os med at sælge lodsedler!
Lodseddelsalget varer ved indtil 15. maj, så det er stadig muligt
at bestille lodsedler, hvis du ønsker at hjælpe os med at sælge
lodsedler. Lodsedlerne koster 25 kr pr. stk. For hver lodseddel,
som venner af Hjertebo sælger for os, får vi 10 kr i direkte støtte. Lodsedler kan bestilles ved henvendelse til Anders Jensen
på mail akkj@post.tele.dk

Hvis du sælger 10
lodsedler, hjælper
du Hjertebo med
100 kr - og KH
med 150 kr, som
også kommer
Hjertebo til gode!

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