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HILSEN FRA HERTHA

Til vores naboer i Herskind
Omvendt integration og inklusion er Herthas fornemste opgave og 
står som ledestjerne til et godt liv for alle, især dem vi tager vare på 
i bofællesskaberne, de voksne udviklingshæmmede

AF ANNE-LENE JAPPE
anne-lene.jappe@hertha.dk
Telefon 4034 5114

UDFORDRINGER: I denne tid er social isolati-
on på dagsordenen. Det er en helt ny øvelse for 
os alle, og det kræver tålmodighed, opfindsom-
hed, kreativitet og ikke mindst tilpasningsevne.

Vores hæmmede levefæller i Hertha er beteg-
net som særligt sårbare, så medarbejderne skal 
hele tiden holde sig opdateret på Sundheds-
styrelsens anbefalinger, påbud og anvisninger, 
samtidig med at vi forsøger at opretholde en 
hverdag med aktiviteter og struktur. 

Vi har inddelt husene og værkstederne, så be-
boere og medarbejdere kun er tilknyttet ét hus 
og et eller to værksteder. Det er udfordrende, 
både skemamæssigt men også helt praktisk. 

Besøgsforbuddet på de sociale tilbud gælder 
stadig, men samtidig er det voksne mennesker 
i eget hjem med ret til at tage på familiebesøg 
med samme forholdsregler som alle andre i 
samfundet. Den balance gør vi os umage med, 
så vi både understøtter de sociale behov og 
samtidig støtter op om de officielle strategier. 
Vi savner dog de daglige besøg i husene, hvor 
naboer og venner lige stikker hovedet ind og 
hilser på. 

Mange daglige rutiner består
Landsbyens liv går videre, køerne skal malkes, 

mælken forarbejdes, der skal vaskes tøj, laves 
mad og luges i gartneriet i den altid travle for-
årsmåned. 

Der er kommet en lille ny verdensborger til 
verden, vi har hilst på hende gennem vinduet 
og glæder os til, at vi kan komme indenfor og 
hilse rigtigt på hende og hendes forældre. Til-
lykke til de nybagte forældre.

 
Vi skulle have opført Mamma Mia, nu står sce-
nen og kostumerne og samler støv. Majmarke-
det er aflyst, vores sommerferie til Schweiz er 
udsat på ubestemt tid. 

Gensynsglæden bliver stor 
Vi glæder os over, at der stadig kommer gåen-
de gennem Landsbyvænget, at cykelbanen igen 
bliver brugt, nu hvor vi desværre har måttet 
lukke vores legeplads ned for besøgende, for 
selvom vi har trukket os, så glædes vi over at 
vinke og hilse på hinanden, når vi passerer på 
behørig afstand.

 Solen skinner, foråret spirer frem alle steder, 
så det virker så forkert, at vi ikke må glædes 
over det sammen. 

Vi holder afstand og glæder os, til vi igen mø-
des i et smil og et kram, ses på legepladsen, mø-
des i Brugsen og på gåturen, og til vi igen skal 
lave mad, synge og spise sammen til Folkekøk-
ken.

 Glædelig forårshilsen fra alle os i Herthas bo-
fællesskaber og værksteder.
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Rideundervisning for børn og voksne
SKRIBENTBUREAUET

v/Jakob Houg Jakobsen
Fuglevænget 36, Herskind
8464 Galten

Telefon +45 2231 0191
info@skribentbureauet.dk
www.skribentbureauet.dk

Alle typer skriftlige opgaver udføres 
for virksomheder og private

korrektur og opsætning • journalistik • personportrætter • festsange • taler • og meget andet

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://lipo-s.dk
http://skribentbureauet.dk
http://torbensvendsen.dk
https://www.andersenogovesen.dk/
http://fribikeshop.dk
http://mortenselservice.dk/
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://jutlander.dk
https://www.facebook.com/decoplant
http://pensleriet.dk
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind
http://jbogr.dk
http://mastaal.dk
http://skovby-el.net
http://kran-elektro.dk
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Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videreAROS Galten

Lisa
Gaarsmand

Ejendomsmægler MDE

Helle Boll
Jørgensen

Ejendomsmægler MDE

Elizabeth 
Holberg Larsen 

Ejendomsmægler MDE
86 94 66 55

Steffan Sander
Nielsen

Ejendomsmægler MDE

Susanne skøtt
Iversen  

Ejendomsmægler MDE

Martin
Elboe

Ejendomsmægler MDE

Nicolai
Fallesen

Ejendomsmægler MDE

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

Her kunne din annonce           
have været! 

Ring til os på telefon 2231 0191,     
så vi kan få det fixet.

https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/galten/
https://okmaskinudlejning.dk/
http://fjeldsted-anlaeg.dk
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/

