Nyhedsbrev fra bestyrelsen til Hjertebos Venner 27. april 2012, Nr 2012-4

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

En velsignelse for mig at have dette job!
Af Anne Brorson: Nu har jeg
efterhånden været aktiv i stillingen som leder for Hjertebo i små
to måneder. Jeg må sige, at det
er en stor velsignelse for mig at
have dette job. Der er stor opbakning fra lokalområdet til
Hjertebo, og jeg oplevede stor
deltagelse til både rejsegilde og
støttekoncert. Det er også udelukkende venlige ord, jeg møder,
når jeg er udeomkring til møder.
Det er en fornøjelse!

Rekruttering af personale til Hjertebo
Jobbet som souschef er blevet genopslået efter have været
opslået fra før påske.
Desuden er de øvrige stillinger på Hjertebo nu blevet opslået.
Stillingsopslagene kan ses på www.hjertebo.dk Interesserede
kan henvende sig til Anne Brorson for yderligere oplysninger.
Hvis Hjertebos venner ved om personer, for hvem det har interesse at søge job på Hjertebo, opfordres I hermed til at formidle denne viden videre til vedkommende.

Samtidig begynder de praktiske detaljer så småt at falde på
plads, og der bliver løbende taget beslutninger, der bringer
opstarten af Hjertebos drift tættere på. Naturligvis er der nogle
forhindringer undervejs, men i det store hele udvikler tingene
sig godt!

Møde for kommende beboere lørdag
den 9. juni kl. 10.00
Lørdag den 9. juni kl. 10.00 afholdes et møde for kommende
beboere samt forældre/netværk på Hjertebo. Deltagerne skal
tilmelde sig til Anne på mail anne@hjertebo.dk
Nærmere program for mødet fremsendes snarest.

Vi har stadig lodsedler - vil du sælge 10 lodsedler og støtte Hjertebo med 100 kr?
Vi har stadig lodsedler, som endnu ikke er solgt. For hver 10 lodsedler som sælges af Hjertebos venner, får vi 100 kr i direkte støtte til Hjertebo. Hvis du vil hjælpe os med at sælge lodsedler, kan du henvende dig til en af os i bestyrelsen eller til Anders på akk@post.tele.dk
Stor tak om du vil række os en hjælpende hånd med lodseddelsalget. Salget varer til 15. maj.

Fotos fra Hjertebo

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