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Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer 

ca. d. 1. i hver måned. Redaktør: Allan Elm.  Redaktionsudvalg: Helle Han-

sen, Per Clauson-Kaas, Ole Wadsholt og Anne-Lene Jappe. 

Folk, som ikke er bosiddende i Hertha og som ønsker at abonnere, kan 

henvende sig til redaktøren på tlf. 3840 3402 eller pr. mail.  

Deadline for stof til bladet er d. 20. i måneden før til:  

tante@hertha.dk eller i postkassen Landsbyvænget 2A, mærket 

’Tante Hertha’. Stof, som kommer efter deadline, kan ikke garanteres 

bragt! 

Tante Herthas mail-adresse: tante@hertha.dk. 

KALENDER PÅ HERTHAS HJEMMESIDE www.hertha.dk opdateres løbende. 

Hertha er på Facebook (bestyres af Anne-Lene) 

Forsidefoto: Fra Sibyllas flotte malerier i trappeopgangen i Stalden 

(Fotos: Lars P.) 

 

Fuldmåne over gartneriet. (Foto: Sara Nitschke) 
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HerthaKalender 
 

Marts 2018 

Lørdag d. 3.  Lørdagscafé    Kl. 14.00-16.30 Salen 

Søndag d. 4.  Landsbymøde (herunder oplæg om  

  det antroposofiske menneskebillede  

  v/Per)     kl. 14-17 Salen 

Mandag d. 5.  25 års jubilæumsforberedelesescafé Kl. 19.30 Cafeen (obs ny tid) 

Onsdag d. 7. Ildfuglen—eurytmi   Kl. 19.00 Salen (se annonce) 

Torsdag d. 8. Suppe     Kl. 17.30 Cafeen 

Tirsdag d. 13. Generalforsamling i Hertha Kulturforening Kl. 19.30 Cafeen (se notits) 

Torsdag d. 15. Samtale-café om bæredygtighed Kl. 19.30 Cafeen 

Lørdag d. 17. Temadag for medarb. og forældre  Kl. 10-16 Skivholme 

  med John Zeuthen      forsamlingshus 

Tirsdag d. 20. Suppe     Kl. 17.30 Cafeen 

Fredag d. 23. Fællesspisning    Kl. 18.00 Salen 

April 2018 

Onsdag d. 4. Fællesspisning    Kl. 18.00 Salen 

Fredag d. 6. Suppe     Kl. 17.30 Cafeen 

Fredag d. 6.  Caramba musikgruppen  Kl. 19.00 Salen (se annonce) 

Torsdag d. 12. Årsmøde i Hertha Støtteforening Kl. 19.30 

Torsdag d. 19. Borum-Lyngby-koret   Kl. 19.30 Salen 

Fredag d. 20 Fællesspisning    Kl. 18.00 Salen 

Lørdag d. 21. Fællesskabsdannende dag  Kl. 9.00 -15.00 Overdethele 

Maj 2018 

Lørdag d. 5 Åben værksdag med café og bagagerumsmarked Overdethele 

Onsdag d. 9. Fællesspisning    Kl. 18.00 Salen 

Mandag d. 21 Fugletur    Kl. 20.30-23.00 P-plads Hertha 

Tirsdag d. 22. Bofællesskabs/Levefællesskabsmøde Kl. 19.00 Hos Kirsten 

Fredag d. 25 Fællesspisning    Kl. 18.00 Salen 

Lørdag d. 26 Fællesskabsdannende dag med  Kl. 8.00-16.00 Overdethele 

  pårørende og Levefællesskab 

 

 

Indhold i dette nummer: 

Rubrikannoncer og aktuelt s.   4 

Hulemalerierne i stalden s.    8 

Udvidelse af Sporet i Hertha s. 12 

Indtryk fra afskedsfest s. 14 

Samtalecafé om bæredygtighed s. 15 

 

Nyt fra landbruget s. 16 

Fastelavnsfest s. 19 

Mit Hertha s. 20  

Sne (digt) s. 21 

Ferier på Mallorca og i Norge s. 22 
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Organiseringen af arbejdet med de udendørs 
områder 

Vi er nu på vej ind i 2. sæson, hvor vi prøver at organisere arbejdet med pleje af 
Herthas udendørs arealer. Idéen er, at alle jo ikke kan gøre alt, men derimod 
kan nogen gøre noget. Vi prøver at finde en form til dette arbejde… en organise-
ring, der gør det let og overskueligt at deltage. 

Sidste år tog vi hul på det. Der blev hængt sedler op i caféen for områder, som 
man kunne skrive sig på, og det gjorde mange også. Men foråret var over os, 
førend vi var helt klar til det. Det betød bl.a., at nogle grupper aldrig kom i gang 
og at andre kom i gang, men på en måde, der ikke levede op til de visioner om 
fællesskab, som ellers var en bærende idé. 

Vi har måttet reducere ambitionerne til at omhandle alle, der ønsker at tage del i 
vedligeholdelsen og plejen af Herthas udendørs arealer, og som kan se en me-
ning i at gøre det på en organiseret måde. Det håber vi så til gengæld mange vil 
slutte op om. Vi har allerede skrevet meget om idéen, som er født ud af visions-
seminaret i 2016, så her bliver det i stedet holdt til det handleanvisende: 

Vi fortsætter, hvor vi slap! Arbejdsområderne bliver hængt op i caféen: 

· Tjek at du fortsat står der, hvor du ønsker at stå! 

· For hvert område skal der også findes en tovholder. Tovholderen har ansvaret 
for at organisere et første møde for sin gruppe, og at planlægge arbejdet. Vi 
lægger op til, at man er fælles om at udføre arbejdet, men i sidste ende aftaler 
grupperne selv, hvornår og hvordan opgaverne skal løses. 

Camilla, Else og Morten 

Generalforsamling Hertha Kulturforening 13.03.18 kl. 
19.30 i cafeen 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Behandling af indkomne Fastsættelse af kontingent 
5. Valg af formand (Formanden vælges for 2 år af gangen, Søren blev valgt 
i 2016, han er således på valg og vil gerne fortsætte). 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Morten blev valgt i 2016 og er 
på valg i år, han vil gerne fortsætte. Tove blev valgt i 2017 og er ikke på 
valg i år. 
7. Valg af to suppleanter. Suppleanter vælges årligt, hvorfor Merete Milner 
og Jette Boye begge er på valg) 
8. Valg af revisor for 1 år. Kirsten vil gerne fortsætte. 
9. Eventuelt 
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Tak til Hertha fra Abene, Senegal. 

Fra Hertha har vi sendt 3000 kr. til Senegal Voksenskoles solcelleprojekt: 2000 kr. 

fra overskuddet i suppecaféen, 1000 kr. fra overskuddet i Kikhullet! Vi har som tak 

modtaget følgende: 

Kære Tove 

Næsten i katolsk ånd er der nu en lille gruppe unge mennesker, der takker Allah for 

dig og dit initiativ.  

Lys er viden—et solcelleprojekt i Abene. 

Sekou Diafoune, leder af Mandela School i Abene og Birte Juel Sandberg, initiativta-

ger til, og projektansvarlig for Senegal Voksenskole, har taget det næste skridt i 

udviklingen af skolen i retning af at skabe arbejdspladser til skolens elever og elek-

trikere i Abene. Sekou Diafoune har taget en tre måneder lang uddannelse på  Nor-

disk Center for Vedvarende Energi i at sætte solceller op og vedligeholde dem. Han 

har afsluttet kurset med et diplom fra Centeret og er nu i stand til at instruere de 

uddannede elektrikere fra Abenes tekniske skole, som har den grundlæggende fagli-

ge kunnen i at arbejde med elektriske installationer. Der er nu en lille gruppe på ca 

10 unge kvinder og mænd, der brænder efter at komme i gang. De er ved at sætte 

et lille demonstrationsanlæg op, men som alle andre projekter, der vil vokse, har de 

brug for donationer. Derfor er jeres bidrag så betydningsfuldt, da det er med til at 

skabe det synlige lille men konkrete tiltag, der kan demonstrere at der er et leve-

dygtigt potentiale i projektet og i de unge elektrikere. 

Tusind tak fra Senegal Vok-

senskole! 

To elektrikere, der er ved at forberede de 

elektriske installationer. 

Solcellegruppen Sekou med diplom 

Elektrikere m. vandtårn 
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Hej Hertha! 
Mit navn er Esben og jeg er 28 år. Jeg søger et sted 
at bo lidt udenfor Aarhus fra omkring august 2018, 
og var på besøg på Hertha forleden. Jeg synes det 
virker som et hyggeligt sted med meget Hjerterum 
og en god tanke bag. Hvis nogen af jer skulle ha et 
værelse ledigt eller en lille lejlighed stående ledig i 
en kortere eller længere periode er jeg meget inte-
resseret. 
Jeg har siden i sommers boet og arbejdet på et lille 
økologisk landbrug udenfor Roskilde. Her malker 
jeg 16 køer og passer en lille flok grise og en stor 
flok høns. Fra 2014 til 2017 læste jeg en bachelor i miljøvidenskab på Lunds 
Universitet i Skåne, og inden da var jeg et år på Fosen Folkehøgskole uden-
for Trondheim i Norge. Oprindeligt er jeg fra en økologisk gård ved Nibe i 
Himmerland. Fra september skal jeg starte på en kandidatuddannelse ved 
navn Agro Environmental Management på institut for agroøkologi ved Aar-
hus Universitet. 
Jeg har i mange år kendt til dele af Rudolf Steiner’s pædagogik som jeg 
finder interessant uden dog at have meget praktisk erfaring med den. 
Jeg er et åbent menneske med stor empati og god til at forstå og snakke 
med andre mennesker. Jeg sætter dog også pris på stilhed og larmer ikke 
om natten - eller i det hele taget. Jeg har hverken kat eller hund og ryger 
ikke. I min fritid spiller jeg lidt folkemusik i blandt, kan lide at være ude i 
naturen og at lave fysisk arbejde eller anden fysik aktivitet. Hvis praktisk 
arbejde af nogen slags har interesse kan det for mig fint være en del af en 
aftale. 
Hvis i har et sted, kender til noget eller vil vide mere om mig, er i meget 
velkomne til at kontakte mig på telefon 26470828 eller  
esbenom@gmail.com. 
Venlig hilsen Esben 
Esben Øster Mortensen Brobjergvej 21, 4060 Kirke Såby 
Tlf: 26470828 esbenom@gmail.com 

 

Møde om Herthas 25 års jubilæum!!  

Mandag d.5/3 kl. 19.30 (bemærk tidspunkt) afholdes i cafeen et første for-

beredende møde om vores 25. års jubilæum (forår/sommer 2021).  

I mødet vil deltage repræsentanter fra Herthas ansvarsbærende organer 

(Hertha Støtteforening, Fondsbestyrelsen, Fællesledelsen og medarbejder-

gruppen.)  

Alle, der har lyst til at være med til dette uforpligtende idémøde omkring 25 

års fest og fejring, er velkomne.  

                                                            På Hertha Støtteforenings vegne  

                                                                                  Søren og Helle  
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Strikkecafé  
Lørdag den 10. februar 2018 var det 3die gang der var Strikkecafé hos Zetna. 

Initiativet udsprang af, at Gitte og Kamala engang snakkede om, at det kunne 
være fint, om håndarbejds-erfarne Hertha-folk kunne mødes og inspirere og 
hjælpe andre med mindre opgaver, som der kunne være brug for hjælp til. 
Det er et godt initiativ, at levefæller og beboere mødes, hvor de strikker, syr 

eller snakker. 

Zetna havde brygget kaffen, og i dag havde Lene sørget for lækker kage. 

Kvinderne strikkede eller syede, og snakken gik. Martin var i gang med at strik-

ke grydelapper, og Morten Krag hyggede sig. Søren C. skulle sy en lynlås fast. 

Der var tre piger, der havde været hos Zetna om formiddagen for at spørge: 

”Hvornår er det vi strikker.” Det var ikke lige så let for dem at forstå det med 

klokken; 14.30 hvad er det?  

Vi var 17 voksne og 3 piger denne dejlige eftermiddag. 

Denne gang var det rykket til lørdag, fordi der var fastelavn dagen efter.  
          Rita                                                

 

FÆLLES ARBEJDSDAG lørdag d. 21. APRIL kl. 9 til 15 
 
Foråret er på vej, og alle planterne står på spring for at springe 
ud. Det er på denne tid af året, vi har vores første fælles ar-
bejdsdag. 
Så glæd jer og vær med til i fælles flok at løfte de opgaver, der 
ligger og venter både inde og ude. 
Vi sætter en tilmeldings seddel op på butiks døren, når vi nær-
mer os dagen. 
 
       Hilsen HANNE og ELSE  
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HULEMALERIERNE I STALDEN 
Malerierne har deres oprindelige placering i hhv. Frankrig og Sverige: 
Grottes de Niaux, beliggende i de nordlige udløbere af Pyrenæerne syd for 
byen Foix, tæt på byen Tarascon sur Ariège. De ældste af malerierne der er 
ca. 15.000 år gamle. 
Grottes de Lascaux ved Vezèrefloden, sydvest for byen Brive la Gaillarde 
(omtrent 150 km nord for Toulouse). Malerierne her er mellem 15.000 - og 
20.000 år gamle. Besøgende får ikke længere adgang til den oprindelige 
hule. Da billederne efter en årrække med besøgende begyndte at smuldre, 
lukkede man hulen, og etablerede en kopi-hule for turisterne lige i nærhe-
den. 
Tanumshede/ Västra Götaland. Det er menneskefigurerne, jeg har fundet 
blandt de utallige smukke helleristninger fra Broncealderen (altså meget 
nyere oprindelse end hulemalerierne). Også gavlmaleriet med hesten, der 
trækker solen over himlen er fra Tanumshede. Materiale: Ægtempera, 
"lukket" med fixativ. 

          Sibylla 
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Udvidelse af spor mod øst og vest 

Indlæg til Tante Hertha og Herskindsigt 

Som omtalt i Herskindsigt dec. 2017 side 21, har der været ønske om, at 
sporet udvides mod øst fra Hertha, så man kan komme over til vejen ned til 
Borum Mølle. Dette kan kun lade sig gøre, hvis lodsejerne er positive over 
for det, og derfor er de blevet spurgt. 

Desværre er én lodsejer ikke interesseret i, at man kan gå i skel, og argu-
mentet er også, at det vil blive svært at etablere noget gangbart, fordi jor-
den skråner meget, og der ikke er plads til et spor uden at inddrage noget 
af marken. 

Derimod er der en vis sandsynlighed for, at sporet kan udvides mod vest fra 
slugten vest for Præst-brovej og over til bunden af Bøgeskovvej. Her er der 
en flot natur, og det vil være en god tur, som mange i Herskind kan have 
fornøjelse af at benytte. 

Planen er, at sporet etableres på det høje i kanten af marken ned til slug-
ten, som Hertha har forpagtet, samt at der etableres noget lige før sporets 
nedgang til Bøgeskovvej, så man kan komme over Herskind Bæk. En anden 
mulighed er, at lave adgang til Bøgeskovvej fra marken øst for Bøgeskovvej 
8. 

Af kortet fremgår det med stiplet linje, hvad der ikke bliver til noget øst for 
Hertha. Forhåbentlig bliver der etableret en cykel/gangsti fra Herskind til 
Helledigevej, og så kan man mere sikkert komme til området Gydeløkke 
skov og Borum Mølle. 

Med prikket 
linje frem-
går det, 
hvor sporet 
vest for 
Herskind 
ønskes. Det 
er øverst 
tv.; der er 
to mulighe-
der. Det vil 
vist være 
bedst at 
føre sporet 
øst om Bø-
geskovvej 
8, men her 
skal der 
også foreta-
ges opryd-
ning og 
påfyldning 
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af jord. Mulighederne for det skal undersøges. 

Hans Gravsholt 

Ved nedgang til Bøgeskovvej 8, nedkørsel     Ved bækken ned mod Bøgeskovvej 

Ved svinget SØ for Bøgeskovvej 
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Indtryk fra Anna og Coras afskedsfest (heldigvis bliver Cora hos os lidt end-

nu) (Fotos: Ole W) 
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Samtale-café om bæredygtighed d. 19/2.  

Mandag d. 19/2 blev der igen afholdt samtale-café om bæredygtighed. 15 
Hertha-beboere var med denne gang.   

Taknemmelighed var et tema for samtale-caféen. Og hvad har det nu med 
bæredygtighed at gøre? Det kan bl.a. handle om den måde, vi er i verden 
på. Vi startede ud med at se kortfilmen “Gratitude” af Louie Schwartzberg. 
Den kom bl.a. ind på, at hver dag er en gave, der er givet til os, at vi lever i 
en mangfoldighed af natur og menneskeskabte goder som elektricitet og 
varmt vand i vandhanen.   

Samtalen i par og grupper handlede igen om taknemmelighed og hvordan vi 
kan skabe mere bæredygtighed i Hertha.   
De ideer, der kom frem denne gang, var:  
Hertha-Herskind (ghettodannelse, relationen til det omgivende samfund).  
Mult-toiletter.  
Kompost (fælles).  
Bedre affaldssortering – interne genbrugsstationer.  
Sige “Hej” når man mødes.  
Større empati. Der er nogen, som er ensomme og har brug for støtte.  
Venligheds-café.  
Bivoks-wrap  
Bevidsthed om, hvad man køber / hvor man køber / hvorfra det kommer.   
Nogle af ideerne kom også frem ved landsbymødet og ved sidste samtale-
café, men det er jo først når nogen får lyst til at arbejde med ideerne, at 
der sker noget.   
Vi lavede også en opsamling på, hvad der er sket i grupperne siden sidst. 
Camilla og Gitte fortalte, at de i gruppen, der arbejder med bivoks-wrap, 
har lavet nogle eksperimenter og at gruppen vil arbejde videre.  
Tune fortalte om “Vild med vilje”-gruppen, der havde haft besøg af “Bi-
Værdi” som arbejder med at skabe vilde levesteder for dyr og planter. De 
havde gået en tur i Hertha og set på oplagte steder og vil nu arbejde på et 
forslag.   

Vi har fået lov til at bruge opslagstavlerne ved døren ind til varelageret til 
kommunikation omkring bæredygtighed, så der kan man orientere sig om 
ideer og grupper.  
Til sidst lavede vi en lille øvelse, som handlede om, hvordan man i gruppe-
arbejde kan være fokuseret på resultat, proces og relationer.    
Endelig kom der feed-back i forhold til, hvordan vi arbejder videre med 
samtale-caféerne, får samlet op på ideer og hvordan vi gør arbejdet synligt. 
Vi må arbejde videre på dette.  

Da det er en intention, at glæde og inspiration bærer arbejdet og at tillid er 
udgangspunktet, ser vi på det, sådan at DE, SOM MØDER OP, er “DE RIGTI-
GE,” og ideerne realiseres i takt med det personlige initiativ.   

Hvis du vil være med til at arrangere næste samtale-café, tag kontakt 
til Kamala eller Gitte.  Næste gang bliver torsdag d. 15/3 kl. 19-21 i caféen. 
Temaet vil være affaldssortering! Børn og unge er rigtig velkomne.   

       Kamala og Gitte 
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Januar-februar-nyt fra landbruget 

Af Lars Pedersen (alle fotos ligeledes af Lars) 
 
Medarbejdere 
Ole Ingerslev har sammen med Niels Tho-
rud arbejdet på at færdiggøre det nye he-
steskur. Det er ½ meter højere end det 
gamle for at opfylde normen for opholds-
skure for heste af Vigdis størrelse. Det er 
holdt i de samme farver som stalden. 
Svenskrøde vægge og gråt tag. Det er Ole 
der har klaret malearbejdet. Vægbrædder-
ne har han først grundet med linolie og 
senere malet to gange med svenskrød lin-
oliemaling. Skuret er bygget over en me-
talramme med beslag så det kan flyttes 
med traktor. 

Efter længere tids sygemelding er Lars O 
startet igen på fuld tid. I august var han 
uheldig og slog hul på knæet. Der gik infektion i såret, og det ville ikke læ-
ges. For at forebygge at det sker igen, har han fået arbejdsbukser med 
knæpuder. Det er dejligt at have Lars og hans gode humør tilbage igen. 

Vi er meget glade for vores nye pauserum. Det er blevet et stort og lyst 
lokale med plads til alle. Det er dejligt her i den kolde tid at kunne klæde 
om i et opvarmet lokale. Sibylla og Mathieu med flere har malet rummene 
for os og Matthias har i sædvanlig grundig stil lavet den sidste finish. Mange 
tak for denne indsats. En særlig tak til Sibylla for den store oplevelse hun 
har givet os, ved at fremmane dyr og mennesker fra både nutiden og 
svundne tider på væggene i den nye trappeopgang. Det er en stor æstetisk 
såvel som kunstnerisk oplevelse at have dem med i sin hverdag. De er 
samtidig også en stor inspirationskilde i vores arbejde i stald og mejeri. Til 
at gøre vores ypperste for, at vores arbejde har den samme høje æstetiske 
og kunstneriske indvirkning på vores omgivelser og det vi producerer. Vi 
kan i hvert fald bestræbe os på det. 

Dyrene 
Vi har denne vin-
ter rigtig meget 
wrapensilage til 
dyrene. Det er af 
en lidt grovere og 
mere tungt fordø-
jelig kvalitet end 
sidste år. Jeg for-
søger at ramme et 
høsttidspunkt, 
hvor kvaliteten i 
ensilagen er i 
stand til at mod-
svare køernes be-
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hov for fylde, tyggetid, fordøjelighed og næringsindhold. Til dette kunst-
stykke er det nødvendigt at have vejret med sig. Sidste vækstsæson var 
vejret meget vådt og der var kun ganske få perioder, hvor det kunne lade 
sig gøre at få den høstede afgrøde tør nok til at sikre sig en god ensilering. 
Det lykkedes at få en god ensilering, men på et tidspunkt, hvor afgrøden 
var for langt henne i sin udvikling. Dette gør at vinterens foder opfylder 
køernes behov for fylde og tyggetid, men ikke opfylder deres behov for for-
døjelighed og næringsindhold. De køer der har de bedste anlæg for at pro-
ducere mælk og derfor også det største behov for lige netop en god fordøje-
lighed og et højt næringsindhold taber sig. Det kan blive nødvendigt at sup-
plere deres foderration med lidt korn. 

Det forholder sig helt anderledes med hestene. De bliver her i vinter holdt 
på en stram diæt, hvor alt deres foder bliver vejet af. Dette fordi de island-
ske og shetlandske heste er nogle af de hesteracer der udnytter foderet 
bedst. Bliver især de islandske heste for overvægtige, vil en del af dem ud-
vikle en form for sukkersyge der gør at de ender op med at blive forfangne. 
Forfangenhed er en form for inflammatorisk tilstand i hovene, der er meget 
smertefuld for hesten. Dette skete for Vigdis sidste forår, hvor hun havde et 
længere sygeforløb med en del besøg af dyrlægen. De forhold disse heste-
racer er avlet til at klare, er en sparsom græsning af grove græsser om 
sommeren og meget lidt foder om vinteren. Selv under disse barske betin-
gelser er de i stand til at tage på i vægt om sommeren, så de kan stå vinte-
ren igennem, selvom de taber i vægt i de koldeste måneder. Det er disse 
forhold vi prøver at efterligne med den stramme diæt. 

Grisene trives rigtig godt. De har i vinterens løb levet af køkkenrester fra 
bofællesskaberne og det I har givet dem. Jeg synes, det har gået rigtig godt 
med at grisefolden ikke kom til at ligne en ”svinesti” med de problemer det 
vil give med rotter. Der har hele tiden været spist op, så der ikke var rester 
tilbage om aftenen. Til gengæld er jorden blevet rodet godt igennem og her 
til sidst været ret mudret. Vi har løbende strøet i hytten, så grisene havde 
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et godt sted at ligge. De to hangrise blev slagtet i uge 8 og ligger nu fordelt 
i diverse frysere. 

De to hangrises sidste rejse… (Fotos: Lars P.) 
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Fastelavnsfest i Hertha (Fotos: Ole W.) 
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Mit Hertha 

Min barndoms fortælling om et trygt og frit børneliv i en lille landsby på 
Djursland, har været medvirkende til min søgen til Hertha. For jeg ønskede, 
at min søn Alfred Lynge skulle vokse op i lignende rammer, med mulighed 
for at indtage hans nære miljø i tryghed og i frihed, og med landskabet tæt 
på og som en legeplads. Og sådan blev det. :-) 

Så når jeg skal skrive om mit forhold til Hertha, så kunne mange afsnit i 
den fortælling handle om livet med Alfred og om Hertha som et fantastisk 
barndomsland, set igennem brillerne som mor. Og den fortælling vil være 
fyldt med stor taknemmelighed over alt det, vi begge fik med i den fase af 
livet, af kærlighed, opbakning, leg, skønhed, muligheder, gode venner, fe-
ster, nærvær, hygge, håb og glæde! 

Vi flyttede hertil i januar 2008 og Alfred flyttede hjemmefra i 2016. I den tid 
nåede vi at bo i flere forskellige lejligheder pga. nogle valg jeg traf og som 
indebar, at vi flyttede væk i et lille års tid. Men Hertha åbnede igen sine 
arme og tog os ind, da vi gerne ville tilbage. Og på den måde har jeg ople-
vet Herthas magi… igen og igen har der åbnet sig muligheder, som ingen 
havde forudset.  

Det, jeg sætter umådelig stor pris på ved Hertha, er især tre ting: 
Vores fællesskab, at det er en evig foranderlig størrelse. Der kommer altid 
nye chancer, og vi har mulighed for hver især at være medskabende på 
rammerne såvel som på indholdet. 
Bofællesskaberne, beboerne og det liv de deler med resten af fællesskabet. 
De er bærere af en stor del af den kærlighedsstrøm, der cirkulerer her. 
Herthas jorder. 

En udfordring for mig kan til tider være det store udbud af arrangementer 
og generel hyppig kontakt, når man som jeg har introverte træk. Og samti-
dig elsker jeg det liv, der summer her. Har måske bare ikke altid brug for at 
tage aktiv del i det. 

Det er en spændende og vigtig proces, der er gået i gang i Hertha omkring 
bæredygtighed. Det har mulighed for at virke som en foryngelseskur, med 
øget bevidsthed. Der er ting vi kan gøre bedre, eller i hvert fald tage stilling 
til; bl.a. mht. vores forhold til dyrene (det er ingen kritik af landbruget), 
hvordan kan vi dele ud til den øvrige omverden af de goder vi har her, og 
hvordan kan vi generelt bare gøre det bedre mht. vores forbrug? 

Og så drømmer jeg om at skabe en smuk urtehave midt i Hertha, til gavn 
og glæde for os alle. 

Stafetten gives videre til Matthias. 

Gitte Pedersen 
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Lidt vinter på Valentin’s dag♥️ Hestene nærmest “stener” (Foto: 
Ellinor 

Sne 

Sne, der er meget sne 
Sne er kold som is 

Sne er smukt som stjerneskud 
Sne danser udenfor 

Sneen gemmer busken i sit skjul 
Sneen dækker mark og mose 
Sneen daler ned på græsset 
Sneen gør mig glad og frisk 

Sneen gir´os røde kinder 
Sneen er bidende kold 

Sneen knirker under skoen 
Sneen dækker mig fuldstændig 

Jeg elsker sne! 



22  

Ferie på Mallorca 
I januar var bofællesskaberne en uge på ferie for at nyde vinteren på for-
skellige måder. 
I sommerhus i Danmark, på sne-ferie i Norge og på den gamle ferieø Mal-
lorca. 

  
På Mallorca 

Fik vi sand mellem tæerne 
Spiste klementiner fra træerne 

Sad på strandcafé i solen 
Slapped´ af i liggestolen. 

  
Var på ture i bjerge så smukke 

Med terrasser, oliventræer og huler. 
Mødte æsler, får og gedebukke 

Besøgte fæstninger med kanon og kugler. 
  

Friske fisk var ikke mangelvare 
Ej heller mandeltræer i hvidt og lyserødt. 

Folk på øen var smilende og rare, 
Blomster-feer fyldte luften så blidt. 

  
Det var dejligt, væk fra regn og blæst, 

Her tilbage i Hertha er dog bedst! 

Fotos: Karen V. 
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Camilla omgivet af 

konger og baro-

ner... og Nicklas, 

der var på job i 

Norge og kiggede 

forbi i 2 dage. 

Ferie i Norge 

Til temaaften var der 

fest på slottet. 

På toppen med ud-

sigt over Skeikam-

pen. 

De friske langrends-

løbere.  

Fotos: Anne-Lene 
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DEN ORGANISKE BYGGEIMPULS 

En sjælens sande harmoni kan man kun opleve, når menneske-
sindet møder et miljø, hvor form, figur og farve er behandlet så-
dan, at det spejler det, som sjælen kender som sine mest værdi-

fulde tanker, følelser og viljesimpulser 

R.S. 


