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Kom til Koncert med Lis og Per i Hvam Kirke fredag 
den 23. marts kl. 19.00 - og støt Hjertebo! 

Glimt fra et velbesøgt rejsegilde på Hjertebo den 24. februar 

Billetter til koncerten købes 
følgende steder: 

• Uno-X tanken i Hvam 

• Hvam menighedsråd v/ 
Svend Jensen 

• Blå kors butikken i Aale-
strup 

• Hjertebos bestyrelse v/ An-
ders Jensen 2062 4517 eller 
ved henvendelse til en af os 
andre i bestyrelsen.  

Koncerten arrangeres i fællesskab mellem Hvam Menighedsråd og Hjertebos bestyrelse. Billetter til kon-
certen koster 100 kr. Efter koncerten er der kaffe på Hvam Skole. Der vil tillige være mulighed for at se den 
nye Hjertebo-bygning. I øjeblikket ser det ikke ud til, at bygningen kan blive klar til, at vi kan få vores kaf-
fe i Hjertebo-bygningen.  

En hilsen fra Anne 
  Så blev det forår, og naturen 
begynder at vågne efter vin-
terens kulde. Samtidig er jeg 
tiltrådt som leder på Hjertebo 
og er nu begyndt at tage fat 
på at få startet Hjertebo op og 
fyldt med skønne beboere. 
  Skulle nogen af Hjertebos 
venner ønske at tale med mig om stort eller småt, så 
kan jeg kontaktes på telefon 2051 5333 eller send 
en mail til anne@Hjertebo.dk. 
  Jeg vil også gerne sige tak til jer, der mødte frem 
til rejsegildet, samt til de af jer der gav udtryk for 
gerne at ville være kommet men var forhindret. Det 
er rigtig dejligt at mærke den store opbakning, der 
er til Hjertebo, og den glæde og støtte fra jer det 
giver mig som leder. Tusind tak for jeres deltagelse 
i Hjertebo! Jeg håber at se mange af jer til koncer-
ten med Lis og Per! 


