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

Sælg lodsedler og hjælp os med at betale Hjertebos bus!
Kristelig Handicapforeningens (KH) årlige lotteri er netop indledt og varer frem til 15. maj. Lodsedlerne koster
25 kr pr. stk. For hver lodseddel, som venner af Hjertebo
sælger for os, får Hjertebo 10 kr i direkte støtte.
Bestyrelsen for Hjertebo har bestilt i alt 2000 lodsedler.
Vi håber rigtig meget, at vore venner vil være med til at
give en håndsrækning og sælge et mindre antal lodsedler.
Og vi har brug for pengene til finansieringen af en handicapbus, som vi netop har købt.
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.
Sidste år fik vi med jeres hjælp solgt lidt mere end 2.000
lodsedler, og vi fik ca. 20.000 direkte til Hjertebo. Stor
TAK til jer som hjalp med dette sidste år!
Lodsedler kan fås hos Anders
Lodseddelsalget varer indtil 15. maj. Hvis du/I vil hjælpe
os med at sælge lodsedler, kan de bestilles ved henvendelse til Anders Jensen på mail akkj@post.tele.dk eller
tlf. 2062 4517. Eller henvend dig til en af os andre i bestyrelsen eller til Anne på Hjertebo.

Dagligdagen på Hjertebo ved
Anne Brorson
Jeg kan næsten ikke få hænderne
ned! 5 beboere er blevet til 8 i
løbet af januar-februar. Nu mangler vi kun at tilføje 4 beboere mere til herligheden - hvilket der
skulle være udsigt til i 2013. Men
vi nyder den tid, vi har haft med
de første 5 beboere, og nu med de
8 beboere. Samtidig er der nu 12 medarbejdere på Hjertebo, fraset mig.
Vi er også gået over til vågen nattevagt, hvilket har flyttet
en del praktiske opgaver til nattetimerne - og derfor givet
mere tid og ro til beboerne i dagtimerne. Naturligvis er
ikke alt fryd og gammen. Blandt andet har vinterens sne
og kulde givet nogle frustrationer for visse beboere. Men
i det store hele trives vi på Hjertebo! Vi er på mange måder stadig i opstartsfasen, men de basale linjer er efterhånden ved at være fastlagt. Medarbejdernes engagement
gør Hjertebo til et godt sted at være!"

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

Stor tak til jer, som
hjælper os med at
sælge lodsedler!
Generalforsamling fredag den
17. maj 2013
Vi planlægger at afholde generelforsamling i foreningen
af Hjertebos venner fredag den 17. maj kl. 19.00.
Vi planlægger at holde arrangementet på Hvam Skole,
idet vi er bange for, at det giver for meget uro for beboerne, hvis vi holder arrangementet på selve Hjertebo.
Vi udsender indkaldelse til generalforsamlingen senere
på foråret.

Ny hjemmeside er nu klar!
Efter at hjemmesiden i en periode har været nede, er
den nu klar igen i en ny udgave.
Klik ind på www.hjertebo.dk og besøg Hjertebos
nye hjemmeside!

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