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

Sælg lodsedler for Kristelig Handicapforening og støt Hjertebo!
Kære venner!
Vi er meget taknemmelige, hvis venner af Hjertebo vil hjælpe
med at sælge lodsedler for KH. For hver lodseddel du sælger
går 10 kr. direkte til Hjertebo. Derfor beder vi dig om at sælge
10 lodsedler!

Lodsedler kan fås hos Inger Marie Andersen
Lodseddelsalget varer indtil 15. maj. Hvis du/I vil hjælpe os
med at sælge lodsedler, kan de bestilles ved henvendelse til
medlem af bestyrelsen for Hjertebo Inger Marie Andersen på
mail: stevnsgaard@gmail.com eller tlf. 2619 7598.
Eller henvend dig til en af os andre i bestyrelsen eller til Marianne på Hjertebo.

Stor tak til jer, som hjælper os
med at sælge lodsedler!

Lodsedlerne koster 25
kr. stykket. Hvis du sælger 10 lodsedler, hjælper du Hjertebo med
100 kr - og KH med
150 kr, som også kommer Hjertebo til gode!

Status for byggeriet
I skrivende stund arbejder vi stadig på at kunne komme i gang med
udvidelsen af Hjertebo, som tidligere besluttet i bestyrelsen. For at
kunne iværksætte byggeriet skal kommunen udstede en byggetilladelse, og vi håber at vi meget snart vil modtage byggetilladelsen.

Etablering af skillevægge i fællesarealet

En del af byggeprojektet omfatter etablering af to skillevægge i det
store fællesareal. Dette iværksættes i nær fremtid formentlig medio
april.

Generalforsamling fredag den 20. maj
kl. 19.00
Der afholdes generalforsamling i foreningen for Hjertebos Venner
fredag den 20. maj kl. 19.00. Generalforsamlingen vil i lighed med
sidste år blive afholdt på Hvam Skole.

Marianne Hansen er konstitueret som daglig leder
Med virkning fra 1. marts er Marianne Hansen konstitueret som daglig leder på
Hjertebo, mens Anne Brorson har barselsorlov.

Fra Marianne:

Vi har mistet en afholdt kollega
Vi mistede en meget afholdt medarbejder/kollega, da Annette Rolighed i denne
uge døde efter lang tids sygdom. Vi har sammen med beboerne, brugt tid på at
tage afsked ved at skrive afskedshilsner og mindes alle de dejlige oplevelser, vi
har haft sammen med Annette. Hendes varme og kærlige væsen, hendes smittende
latter og hendes skøre indfald, som da hun puttede blå farve i mælken, vil alt sammen blive husket her på Hjertebo.

Ære være Annettes minde!
Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)
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