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Sælg lodsedler og hjælp os med at få en bålplads! 
Ved Anne Brorson:  
Kære venner! På Hjertebo ønsker vi 
inderligt en bålplads i haven. Vi har i et 
stykke tid selv samlet ind til formålet, 
men vil gerne have lidt mere fart på 
indsamlingen. Vi ønsker os en bålplads 
i lighed med den på fotoet nedenfor. 
Den er med siddepladser monteret som 
gynger. De kombinerede siddepladser 
og gynger er rigtig gode af flere årsager. 

Nogle beboere har svært ved at stå op i ret lang tid af gangen. 
Pga. gyngerne bevæger man kroppen lidt og stimulerer derved 
balancecenter og sansermotorik. De gyngende bevægelser ska-
ber ro, hvis man har det lidt svært ved længere tids stilstand. 
Bålpladsen vil helt sikkert blive et hit for beboerne på Hjertebo. 
Vi er derfor meget taknemmelige, hvis venner af Hjertebo vil 
hjælpe med at sælge lodsedler for KH.  
For hver lodseddel du sælger går 10 kr. direkte til en bålplads 
til Hjertebo. Derfor beder vi dig om at sælge 10 lodsedler! 
 
Lodsedler kan fås hos Anders 
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 tlf. 2062 4517. 
Eller henvend dig til en af os andre i bestyrelsen eller til Anne 

på Hjertebo. 

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

Generalforsamling fredag den 23. maj 
Der afholdes generalforsamling i foreningen for Hjertebos Ven-
ner fredag den 23. maj kl. 19.00. Generalforsamlingen forven-
tes i lighed med sidste år afholdt på Hvam Skole.  
 

Hjertebo fyldt op i løbet af sommeren 
Beboer nr. 11 flytter ind på Hjertebo kort før sommerferien, og 
i august flytter der en beboer ind i den sidste af de 12 lejlighe-
der på Hjertebo. Dermed er alle 12 lejligheder fyldt op. Vi op-
lever interesse efter at bo på Hjertebo, hvorfor vi har navne 
stående på en venteliste til en lejlighed på Hjertebo. 

 

Lodsedlerne koster 25 

kr. stykket. Hvis du sæl-

ger 10 lodsedler, hjæl-

per du Hjertebo med 

100 kr - og KH med 

150 kr, som også kom-

mer Hjertebo til gode!  

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