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

Udvidelse med yderligere tre lejligheder og fælles faciliteter igangsættes efter nytår
Bestyrelsen har på møde 1. december
besluttet at iværksætte de planlagte
udvidelsesplaner på Hjertebo. Ændringerne består af yderligere tre lejligheder samt en tilbygning ud mod
nord med en træningssal og mødelokale. Hovedindgangen flyttes til en
placering i den nye del af bygningen. I
den bestående bygning etableres to
skillevægge i det store fællesareal ud
for køkkenet, således at der bliver
bedre mulighed for opdeling i mindre
grupper. Endelig etableres et såkaldt
orangeri yderst i den nordlige boligfløj.
Bestyrelsen har på en række møder
drøftet udvidelsesplanerne og herunder også overvejet fordele og udfordringer ved udvidelsen. En række
faktorer har indgået i disse overvejelser, inden den endelige
beslutning blev truffet. Og planerne har også været drøftet i
kredsen af pårørende til beboerne.

kunne etablere bedre muligheder for, at beboerne kan samles i
mindre grupper indenfor Hjertebo i hjemlige omgivelser. Derfor indsættes der bl.a. skillevægge i det store fælleslokale, og
der indrettes et orangeri. Boligkapaciteten på Hjertebo forøges
Der er et stort behov for etableringen af træningslokalet, hvor med yderligere tre boliger. Det er bestyrelsens vurdering, at
dette kan gøres samtidig med at Hjertebos fastholdes som et
det bliver muligt lave aktiviteter med beboerne, som det i dag
er meget svært at kunne gøre. Der er et stort behov for et møde- hjem for beboerne.
lokale til brug for statusmøder mv. Og endelig er der brug for at

Marianne Hansen bliver pædagogisk leder på Hjertebo
Med virkning fra 1. januar 2016 er Marianne Hansen ansat som pædagogisk leder på Hjertebo. Funktionen som pædagogisk leder er normeret til 20 timer om ugen. Den resterende tid indgår hun i funktionen
som pædagog. Marianne er uddannet pædagog, og har været ansat på
Hjertebo siden starten i sommeren 2012.

Anne går på barsel i løbet foråret
Hjertebos leder Anne Brorson går på barsel i løbet af foråret. Efter
planen indledes hendes barselsorlov i marts 2016. Mens Anne har barselsorlov konstitueres Marianne Hansen som daglig leder på Hjertebo.

Glædelig jul!
Bestyrelsen ønsker Hjertebos venner
en rigtig glædelig og velsignet julehøjtid samt godt nytår!

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