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

Mange julevarme hilsner fra Hjertebo!
Ved Anne Brorson:
”Kære vennekreds
På Hjertebo er vi ikke altid så begejstrede for efterår. Det regner, så vi ikke kan
være ude alt det, vi gerne vil. Det er
koldt, så man skal have så irriterende
meget tøj på. Men det er også den tid,
hvor vi rykker tættere sammen i lyset.
Vi hygger med varme drikke og nyder
stearinlysets skær. Vi laver julehjerter
og hjemmebag – og så er det slet ikke så ringe endda!
Vi glæder os rigtig meget over, at der nu er 12 beboere på
Hjertebo. Vi har så småt lært hinanden at kende og fundet ud
af, hvordan et hjem med 12 beboere kan fungere.
Nu hvor Hjertebo er blevet to år gammel, er vi ved at have lavet
os nogle traditioner. En af dem er, at vi skal holde juleklippeklister-hygge lørdag den 6. december med familierne. Det plejer at
være rigtig hyggeligt, så det ser vi frem til igen i år.
Hvor er det dejligt, at vi overhovedet har noget, der hedder
”plejer”. De første to år har været en udfordring for os alle sammen, men vi kan alle mærke, at de to år har frembragt et Hjertebo, som vi er glade for. Når bare man har et godt og trygt hjem,
så er det våde efterår og den kolde vinter udenfor slet ikke så
slemt.
Mange julevarme hilsner fra Anne Brorson
på vegne af Hjertebo!

Overvejelser om udvidelser på Hjertebo
I bestyrelsen glæder vi os over, at Hjertebo i løbet af året er
blevet fyldt op, så der nu er fuldt hus med 12 beboere på hjemmet. Der er al mulig grund til at glæde sig over dette! På nogle
områder er det imidlertid lidt trangt med pladsen på Hjertebo.
Det gælder bl.a. udendørsskuret. Her skal der være plads til
haveredskaber, plæneklipper, snerydder, beboernes specialcykler og meget andet. Og der er ikke plads nok. Vi er derfor i
gang med forberedelser til en udvidelse af skuret. Vi håber meget på, at vi får udvidelsen gennemført i løbet af vinteren.

Behov for aktivitetslokale og mødelokale
På Hjertebo har det vist sig, at der er behov for mere plads til
særlige aktiviteter for beboerne og til afholdelse af møder både til personalemøder og møder med forældre og sagsbehandlere fra de kommunale myndigheder.
I bestyrelsen har vi på flere møder drøftet disse behov, og vi
har drøftet, om det kan være en mulighed at udvide Hjertebo
med yderligere 3 pladser. Formålet med udvidelsen er at hæve
antallet af pladser til et niveau, som forventes at være mere
bæredygtigt fremadrettet i driftsmæssig henseende. Formålet
også, at vi med denne udvidelse samtidig kan skabe bedre mulighed for at finansiere et nyt aktivitetslokale og nyt mødelokale.
I løbet af sommeren har vi hos myndighederne søgt om og
modtaget en såkaldt kvoteudvidelse. Det betyder, at vi har mulighed for at udvide fra 12 til 15 pladser på Hjertebo. Ansøgning om kvoteudvidelse kan finde sted én gang om året.
En alternativ mulighed er, at vi etablerer lokalerne til aktiviteter og møderum uden at udvide med flere pladser. Denne mulighed har vi på et tidligt tidspunkt drøftet med arkitekten, som
har sagt, at det vil blive en temmelig dyr løsning. Vi er dog i
gang med at undersøge nærmere, hvad en sådan udvidelse vil
koste, samt hvordan den kan finansieres.

Muligheder for udvidelse drøftet med forældre/
pårørende samt på personalemøde
På generalsamlingen inden sommerferien drøftede vi mulighederne for at udvide Hjertebo med yderligere tre pladser. Det er
vigtigt, at vi holder os for øje, at Hjertebo er et hjem for beboerne og ikke en institution! Og dette emne blev naturligvis drøftet
på generalforsamlingen. På et møde for forældre/pårørende i
efteråret har emnet også været drøftet sammen med Arne
Silkjær (far til Ditte) og Anne. I bestyrelsen er vi glade for tilbagemeldingerne fra drøftelserne i kredsen af forældre/
pårørende, og vi er meget opmærksomme på de synspunkter,
som vi har modtaget herfra. Det samme gælder drøftelserne og
tilbagemeldingerne fra personalet på Hjertebo.
I skrivende stund er vi fortsat i overvejelsesfasen i forhold
til hvilken løsning, vi skal vælge. I bestyrelsen har vi aftalt med
hinanden, at vi tager dette med i vore bønner for Hjertebo, og
det samme ønsker vi, at I som vore venner også vil gøre.
På generalforsamlingen 17. maj blev idéer og tanker om udvidelse af Hjertebo præsenteret.

Med disse ord vil vi ønske jer alle en glædelig jul og en stor
tak for jeres støtte til Hjertebo i året der gik!

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 Leder for Hjertebo er Anne Brorson, tlf. 2051 5333 mail anne@hjertebo.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

Side 1 af 1

