
Kære Hjertebo venner!  Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo.    
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Hjertebo skal have ny leder - Anne Brorson har opsagt sin stilling 
efter endt barselsorlov! 

Lodsedlerne koster 25 kr. 
stykket. Hvis du sælger 10 

lodsedler, hjælper du Hjerte-
bo med 100 kr - og KH med 
150 kr, som også kommer 

Hjertebo til gode!  

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 (konstitueret) for Hjertebo er Marianne Hansen, tlf. 2051 5333 mail mariannehansen@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   

Generalforsamling fredag den 9. juni 
2017 kl. 19.00 

Fra bestyrelsen skal lyde en stor og varm TAK til Anne for hendes indsats i de fem år, der er gået, siden hun tiltrådte stilling som 

leder på et Hjertebo, som dengang var under opførsel. Anne har været utrættelig i sin indsats under Hjertebos tilblivelse. Hun har 

med stor dygtighed, energi og engagement påtaget sig de mange udfordringer, som det har været at få Hjertebo startet op og ud-

viklet til et velfungerende hjem for beboere og personale. Vi har stor respekt for Annes beslutning. Vi ønsker Guds velsignelse 

over Anne og hendes fortsatte virke.    

Marianne Hansen har påtaget sig opgaven at fortsætte som konstitueret leder på Hjertebo, indtil vi har ansat en ny leder. Besty-

relsen har iværksat processen for rekruttering af en ny leder. Der vil snarest blive udarbejdet og rundsendt et stillingsopslag som 

leder på Hjertebo.  

Byggeriet på Hjertebo 
går fremad! 
Byggeriet af de tre nye lejligheder er virkelig ved at tage 

form. Håndværkerne har nu givet en dato for indflytning 

af de nye beboere. I starten af maj flytter tre nye beboere 

ind på Hjertebo.  

Resten af byggeriet forventes færdigt i løbet af somme-

ren.  

Den årlige generalforsamling afholdes fredag den 9. juni i sognegården 
i Hvam. Husk at sætte kryds i kalenderen! 
 
Det årlige lodseddelsalg er i gang og varer frem til 15. maj. Hvis nogen 
af Hjertebos venner vil hjælpe med lodseddelsalget, kan I henvende jer 
til kasserer i bestyrelsen Inger Marie Andersen, tlf: 2619 7598, mail: 
stevnsgaard@gmail.com 
Tusind TAK til jer, der vil hjælpe med salg af lodsedler.  
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