Nyhedsbrev fra bestyrelsen til Hjertebos Venner 27. januar 2012, Nr 2012-1

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

Ny leder på Hjertebo: Det er vigtigt for mig, at Gud
bliver inddraget i hverdagen på Hjertebo!
Jeg hedder Anne Brorson og er blevet ansat som leder for Hjertebo. Jeg er meget glad for at kunne præsentere mig selv lidt
overfor Hjertebos venner.
Til jobsamtalen blev jeg spurgt om tre grunde til, hvorfor jeg
skulle ansættes som leder af Hjertebo. Mit svar var: Mine kompetencer, mine visioner for Hjertebo og min tro. Når jeg nu skal
præsentere mig selv lidt for jer, så bliver det også med de tre
samme temaer.
Jeg er uddannet socialrådgiver og kommer fra et job i et handicapteam i en familieafdeling.
Mine visioner for Hjertebo er mange. For blot at fremhæve en
enkelt, kan jeg sige, at jeg ser Hjertebo som værende et hjem,
der varetager beboernes støttebehov med respekt og inddragelse. Et hjem hvor beboernes ønsker bliver hørt men samtidig
med faste rammer. Det er vigtig for mig, at Hjertebo føles som
et hjem for beboerne og skal indrettes som et sådan.
Jeg har en indremissionsk baggrund og har alle intentioner om
at føre dette med ind i Hjertebo. Det er vigtigt for mig, at Gud
bliver inddraget i hverdagen på Hjertebo.
Anne Brorson sammen med sønnen, Noah. Familien består
desuden af ægtemanden Ulrich og lillesøster Rebecca.
Bestyrelsen har ansat Anne Brorson som leder af Hjertebo.
Anne starter op på halv tid fra 1. marts og frem til 30. maj. Herefter går hun over på fuld tid. Læs hendes egen præsentation
her.

På den private front bor jeg i Bjerringbro, sammen med min
mand og to børn.
Jeg håber naturligvis på opbakning fra jer alle til den store opgave, det er, at få Hjertebo op og køre. Tak om I vil bede for
projektet, ledelsen og bestyrelsen, så Gud må vise os hvert
skridt på vejen.
Jeg håber at møde jer alle!

Velkommen til rejsegilde på Hjertebo fredag 24. februar kl. 12.00
- efterfølgende inviteres forældregruppen til kaffe på Hvam skole
Fredag 24. februar kl. 12.00 er der rejsegilde på Hjertebo. Vi
håber meget at se både venner af Hjertebo og forældre til kommende beboere til rejsegildet. Anne Brorson, vores nyansatte
leder af Hjertebo vil være sammen med os til rejsegildet.

Efter rejsegildet inviteres forældregruppen til kaffe på Hvam
skole, hvor der vil være mulighed for at møde Anne og drøfte
fremtiden på Hjertebo sammen med hende.

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