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

Hjertebo har pr. 1. august 2012 ansat souschef Rosa Rosendal
Rosa er 37 år og uddannet pædagog. Hun har de sidste 6
år arbejdet i Kernehuset i Ans, der ligesom Hjertebo også
er medlem af Kristelig Handicapforening. Rosa har derfor
pædagogisk erfaring indenfor arbejdet med voksne med
fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.
Rosa ser frem til at være en del af Hjertebo og glæder sig
til at opbygge et nyt hjem. Et hjem hvor kærlighed og omsorg er vigtige egenskaber for udvikling; et hjem hvor
fællesskabet har sine værdier i det kristne menneske- og
livssyn; et hjem hvor hver enkelt har værdi i det hele menneske, det er.
Rosa arbejder for en anerkendende pædagogik og det at se
ressourcer frem for begrænsninger, hvilket er en god tilgang til dialog og udvikling i samarbejde.
Privat bor Rosa sammen med sin mand og tre drenge på
en nedlagt landejendom nær Karup.
Rosa ser frem til det spændende arbejde, der ligger foran,
og hun ser frem til at lære beboere, forældre, kollegaer,
bestyrelse, Hjertebos Venner med flere at kende.

Af Anne Brorson: I kan tro, at jeg er glad! Nu har vi fået ansat en fantastisk ny souschef, og der er også så småt ansat øvrigt personale på Hjertebo. Jeg kan vist roligt
bruge det store ord ”fantastisk” om vores medarbejderflok. Når der er skrevet ansættelseskontrakter med personalet, vil de løbende blive lagt ind på hjemmesiden, hvor I
kan holde øje med dem.
Der er dog kommet en anden lille ”bakke” ind på vores vej – det drejer sig om beboere. Der har været noget frafald af interesserede, hvorfor jeg gerne vil have jer til at
hjælpe med at sprede budskabet om, at Hjertebo har to indflytningsklare lejligheder ledige.
Jeg er dog fortsat fortrøstningsfuld og tror fuldt og fast på, at Hjertebo snart bliver
fyldt med skønne beboere!

Indvielse af Hjertebo søndag den 9. september
Alle venner af Hjertebo inviteres til indvielse af Hjertebo søndag den 9. september. Indvielsen indledes med en Gudstjeneste kl. 14.00 i Hvam Kirke, hvor biskop Karsten Nissen medvirker. Vi fremsender særlig invitation i løbet af
sommeren. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 9. september.
Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)
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