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

Nyhedsbrev fra bestyrelsen til Hjertebos Venner   14. december 2011, Nr  2011-6  

Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15) 
Nyhedsbrevet er udgivet af bestyrelsen for Hjertebos Venner, Formand: Anders Jensen, Gl. Viborgvej 93, 

9620 Aalestrup, tlf. 9864 8218, mail Akkj@post.tele.dk www.hjertebo.dk  Bank: 5970 1070936 

 

KH på landsplan: Kristelig Handicapforening, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov, tlf 8741 0138, mail: landskontor@k-h.dk   

www.k-h.dk   Bank: 7780  2068252 

Byggeriet af Hjertebo skrider frem jf. planen. Betonelementer-
ne blev leveret i starten af december, og bygningen tager nu 
mere og mere form. Og murerne er i færd med at mure forskal-
lingen.  Vi håber rigtig meget, at vi i år må få en mild vinter, 

hvilket vil spare os for en del omkostninger.  
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Hjertebo begynder at tage form  

Der er mange udgifter i forbindelse med byggeriet af Hjertebo 
og opstarten af hjemmet. Selvom byggeprojektet ”nåede sam-
men” så vil der ved opstart af hjemmet være mange udgifter. 
Derfor beder vi frimodigt om en gave til dækning af disse ud-
gifter. Indbetaling kan ske til Hjertebos egen konto i Hvilsom 

Andelskasse som er reg: 5970 konto:1070936.  

Hvis man ønsker at gøre brug af skattereglen om fradragsret, 
skal indbetaling ske til KH på landsplan, som har kontonr,  reg: 
7780, konto:  2068252. Husk at skrive ”Hjertebo” + cpr nr i 
meddelelsen ved indbetaling. Hjertebo kan til hver en tid søge 
om økonomisk støtte fra KH. Indbetaling til KH kan også ske 
på giro. Ved henvendelse til en fra Hjertebos bestyrelse, frem-

sender vi gerne et girokort.  

Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at vi gerne hører fra per-
soner, som ønsker at blive tilbudt en bolig på Hjertebo samt at 
fristen for at søge stillingen som leder på Hjertebo er 3. januar 

2012. Stillingsopslag kan findes på www.hjertebo.dk  

 

 

 

  

 

 

Giv en gave til byggeriet af Hjertebo - mange udgifter skal dækkes 

Støttekoncert ved Lis og Per 23. marts 2012 
Hjertebos bestyrelse har lavet en aftale med den kristne duo ”Lis 
og Per” om, at de medvirker ved en aftenkoncert i Hvam Kirke 
den 23. marts. Menighedsrådet støtter koncerten, og entreindtæg-
terne fra koncerten vil gå til Hjertebo. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen 23. marts og glæd dig til koncerten med Lis og Per.  
 
   

Bestyrelsen retter en stor tak til alle 
vore venner for støtte, forbøn og 
hjælp i det forløbne år, og ønsker jer 
en rigtig glædelig jul samt godt og 
velsignet nytår! 


