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

Nyhedsbrev fra bestyrelsen til Hjertebos Venner   19. marts 2012, Nr  2012-3  

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  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 

Vi vil rigtig gerne, hvis venner af Hjertebo, vil hjælpe os med at sælge lodsedler! 

Kristelig Handicapforeningens (KH) årlige lotteri er netop ind-
ledt og varer frem til 15. maj. Lodsedlerne koster 25 kr pr. stk. 
For hver lodseddel, som venner af Hjertebo sælger for os, får 
Hjertebo 10 kr i direkte støtte. 
 
Bestyrelsen for Hjertebo har bestilt i alt 2500 lodsedler. Vi hå-
ber rigtig meget, at vore venner vil være med til at give en 
håndsrækning og sælge et mindre antal lodsedler. Og vi har 
brug for pengene til Hjertebo. 
  
Derfor henvender vi os til dig/jer og spørger frimodigt, om du/I 
vil sælge 10 lodsedler for os? Dermed støtter du direkte Hjerte-
bo med 100 kr., og du støtter KH på landsplan med 150 kr. 
Men også disse penge kommer Hjertebo til gode, idet KH støt-
ter Hjertebo med bl.a. økonomiske midler.  
  
Sidste år fik vi med jeres hjælp solgt i underkanten af 2000 
lodsedler, og vi fik knap 20.000 direkte til Hjertebo. Stor TAK 
til jer som hjalp med dette sidste år!  
 
Vi har lodsedler klar på fredag til koncerten 
Vi har modtaget lodsedlerne for i år og kan udlevere dem i for-
bindelse med koncerten med ”Lis og Per” på fredag i Hvam 
Kirke. (Husk at købe/bestille billet til koncerten!) 
 

Lodseddelsalget varer  indtil 15. maj. Hvis du/I vil hjælpe os 
med at sælge lodsedler, kan de bestilles ved henvendelse til 
Anders Jensen på mail akkj@post.tele.dk eller til en af os andre 
i bestyrelsen eller ved henvendelse til Anne.  

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

Besøg vores nye hjemmeside 
www.hjertebo.dk  
  
Hjertebo har fået ny hjemmeside. Henning (gift med Aase fra bestyrelsen) udvik-

lede for flere år siden en hjemmeside for Hjertebo. Og han har trofast opdateret 

hjemmesiden løbende med nyheder vedr. Hjertebo-projektet. Det har været til stor 

hjælp for os. Med ansættelse af Anne som leder er vi samtidig kommet i kontakt 

med en person, som har viden og ekspertise på ekspertniveau vedr. opbygning af 

hjemmeside-løsninger. Anne er nemlig gift med Ulrich, og sammen har de udvik-

let en ny hjemmeside for Hjertebo. Derfor inviterer vi interesserede til at besøge 

os på www.hjertebo.dk  

Hvis du sælger 10 

lodsedler, hjælper du 

Hjertebo med 100 kr - 

og KH med 150 kr, 

som også kommer 

Hjertebo til gode!  

Fra KH-årsmøde 17. marts i Vejle 
Lørdag den 17. marts var der KH-årsmøde i Vejle Missionshus.   
På årsmødet var der bla. et musikalsk indslag ved beboere og 
personale fra Østbækhjemmet. Se foto.  
 
Der var god fremmøde til årsmødet, hvor der om formiddagen 
var beretning ved formand for KH Peter Andreasen efterfulgt 
af debat. Om eftermiddagen var der desuden foredrag ved for-
stander Jens Maibom Pedersen fra Diakonhøjskolen, som talte 
om ”At være menneske i et sorteringssamfund”. Der bliver 
informeret yderligere om årsmødet på www.k-h.dk  
 


