Nyhedsbrev fra bestyrelsen til Hjertebos Venner 8. juli 2012, Nr 2012-6

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

Hjertebo er klar til indflytning!
Af Anne Brorson: Det er sommer, det er sol, og det er fantastisk! Hjertebo er klar til indflytning! Mange mennesker har set frem til denne dag og arbejdet hårdt for, at det skulle blive
muligt. Derfor er det med stor glæde, at jeg kan fortælle, at den første beboer flytter ind på
Hjertebo onsdag den 1. august om formiddagen. I løbet af de første seks dage i august, flytter
der 5 dejlige mennesker ind på Hjertebo, der skal have en helt ny hverdag stablet på benene
sammen med 9 skønne og dygtige medarbejdere.
I kan se billeder af byggeriets sidste fase på Hjemmesiden, hvor også de nyansatte medarbejdere så småt er ved at være at finde.
I er meget velkomne til at deltage i åben hus mandag den 30. juli kl. 18.00 til 20.00. Jeg håber
også at se mange af jer til indvielsen den 9. september. Læs mere herom på www.hjertebo.dk

Vil du give en gave til Hjertebo?
I forbindelse med indvielsen af
Hjertebo spørger vi frimodigt vore
venner, om I vil give en gave til
Hjertebo. Ved åbningen af Hjertebo er der brug for mange ting, idet
hjemmet startes op helt fra bunden.
Stor tak til jer, som vil betænke
Hjertebo med en gave i forbindelse
med indvielsesfesten 9. september.
Se flere fotos på
www.hjertebo.dk

Tak for hjælp til
salg af lodsedler!
I det netop afsluttede
lodseddelsalg har venner af Hjertebo solgt i
alt 2.300 lodsedler. Dette giver et direkte tilskud til Hjertebo på i alt
kr. 23.000. Stor TAK til
jer, som har hjulpet os
med salg af lodsedler!

Indvielse af Hjertebo søndag den 9. september
Alle venner af Hjertebo inviteres til indvielse af Hjertebo søndag den 9. september. Indvielsen indledes med en Gudstjeneste kl. 14.00 i Hvam Kirke, hvor biskop Karsten Nissen medvirker. Vi fremsender særlig invitation i løbet af
sommeren. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 9. september.
Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)
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