Tante Hertha
Nr. 247, 22. årgang, februar 2019

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen af laden,
skeler til det tamme kræ.

Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger,
finken kun på kvisten gynger,
ser sig om og vipper lidt.

Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tø han spår!

Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!
(Tekst: St. St. Blicher, 1838
Melodi: Thomas Laub, 1914
Foto: Lars Pedersen)

Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer
ca. d. 1. i hver måned. Redaktør: Allan Elm. Redaktionsudvalg: Helle
Hansen, 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: Volontør Marie Renoux hjælper i Madordningen i børnehave og
skole. (Foto: Githa)
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HerthaKalender
Februar 2019
Lørdag d. 2.
Tirsdag d. 5
Onsdag d. 20.
Lørdag d. 23.
Søndag d. 24.

Lørdagscafé
Forberedelsesmøde for majmarked
Fælles Bundlinjemøde
Fastelavnsfest. Tema: MammaMia
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Kl. 14-16.30
Kl. 14.00
Kl. 20
Kl. 15.
Kl. 14-17

Salen
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Salen

Lørdagscafé
Lars Kongsteds fødselsdag - Kandis
Alle værksteder på udflugt

Kl. 14-16-30
Kl. 14.00
Kl. 9.00-16

Salen
Se annonce

Forårskoncert med Borumkoret
Biodynamisk Havekursus v/Birthe
Landsbymøde
Dobbelt koraften med Helenes kor
”Fryd” og Ians kor ”Smalle Steder”
Fælles Bundlinjemøde
Fællesskabsdannende arbejdsdag

Kl. 19.30
Kl. 17-21
Kl. 14-17
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Se annonce
Salen

kl. 19.30
Kl. 20
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Salen
Overdethele

Marts 2019
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Fredag d. 8.
Onsdag d. 27.
April 2019
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Torsdag d. 4.
Søndag d. 7.
Onsdag d. 10.
Onsdag d. 24
Lørdag d. 27.
Maj 2019
Lørdag d. 4.
Søndag d. 12.
Lørdag d. 25.
Lørdag d. 25.
Tor. d. 30 - fre. d. 31

Åben dag i Hertha med café,
bagagerumssalg, dukketeater
11-16.30
Fugletur til Lyngbygård å
Kl. 04-07
Fælles arbejdsdag for pårørende og
Levefællesskab
Kl. 8.00-16
Fugletur til Lyngbygård å
Kl. 20.30-23
Kristi Himmelfartsferie - værksteder lukket

Overdethele
P-plads
Overdethele
P-plads

Datoer for Landsbymøde 2019: 24.2, 7.4, 16.6.
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Nissegrøden i december gav
1000 kr. i overskud. De bliver
givet til Trægruppen.
Mvh. Tyge

Bolig søges i Hertha
Vi er en familie på 6 snart 5, da den ældste formodentlig flytter hjemmefra inden for
de næste par år.
Vi søger bolig i Hertha. Overvejer I at fremleje, udleje eller evt. sælge jeres bolig i
Hertha, vil vi meget gerne høre fra Jer.
Vi har tilknytning til Hertha, da min søster Marianne Lodberg og svoger Jens-Otto
Andersen er bosiddende derude,
Vi har desuden haft børn i "Solhjem" og /Syd-Rudolf Steiner skolen i Århus de sidste
15 år, her med 3, der stadig går på Sydskolen i 1. HF, 9. og 6. klasse.
Vi har haft kendskab til Hertha over mange år, og ønsker nu at blive en del af fællesskabet i Hertha, og bidrage til livet der.
Vinterhilsener
Helle og Jesper Christensen, Fuglesangs alle 49b 8210 Århus V.,
mail: Hellelchristensen@gmail.com telefon: 2273 6481

Vi vil gerne fra bofællesskabets beboeres side "åbne et
nyt vindue" i Kikhullet:
Mange af bofællerne er meget glade for at komme i biografen. Samtidigt har mange en masse DVD'er stående på deres værelse, som vi talte om, kunne være sjove at dele med andre her i levefællesskabet.
Vi vil derfor gerne en gang imellem invitere til FREDAGSBIO i
KIKHULLET!
Første gang bliver fredag den 1. februar kl. 19, hvor Sara N. fra Nerthus vil vælge film. Nærmere oplysning om hvilken film det bliver kan I
se på døren til cafeen i næste uge.
Næste dato bliver fredag den 15. marts.
Sibylla Hofstetter
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Invitation
Fredag d. 8/3-2019 fylder Lars Kongsted 60 år. I den anledning afholder vi festmiddag i bofællesskabets sal for inviterede. Kl. 14 kommer Johnny fra Kandis og spiller op til dans,
hvor vi åbner dørene for hele Levefællesskabet. Så har du
lyst til at dele denne store dag med Lars, er du meget velkommen til at komme og være med til at sprede fest og glæde.

P.v.a. Lars Kongsted
Katrine

Tyge og Lars´ Gårdbutik ved Steinerskolen i Skanderborg har over ca. 35 fredage skabt et overskud på
20.200 kr. som er doneret til Læger Uden Grænser.

Yoga i Hertha
Tirsdage kl. 19.30 - 21 er der yoga i Hertha i salen.
Yoga er godt for kroppen - og for toppen!
Bedste hilsen Mikkel

Fastelavnsfest - Mamma Mia
FREDAG D. 23 februar er der fastelavnsfest for Levefællesskabet kl.
15 i salen. Dramagruppen vil vise nogle af sangene fra Mamma
Mia, og vi opfordre til, at alle er udklædte - gerne i Abba-disco-stil
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Biodynamisk havekursus på Hertha

Torsdag 4 april 2019, kl. 17-21, Gartneriet Hertha

Praktisk kursus i biodynamisk grønsagsdyrkning i
have og drivhus.
Vi vil gennemgå opformering af småplanter - i drivhus, mistbænk og udenfor på bed - såtidspunkter, jordblandinger, sædskifter, grøngødning, etablering af såbed, jordbearbejdning,
ukrudtsregulering, brugen af de biodynamiske præparater, brug
af Maria Thun’s såkalender, og meget mere. Kurset vil på en
praktisk og simpel måde give en indføring i den biodynamiske
metode og baggrund med fokus på forårets arbejde.
Kurset er åbent for alle og finder sted i Herthas 1,5 ha gartneri, hvor der er 100m2 drivhus og hvor der dyrkes over 40 forskellige afgrøder, som aftages af 155 voksne.
For yderligere information og tilmelding til
Birthe Holt tlf. 3095 4577 eller birtheholt@live.dk.
Hertha, Landsbyvænget, 8464 Galten.
Pris: 500 kr. som inkluderer en let aftensmad af gartneriets
afgrøder og aftenkaffe/te og forfriskninger. Indbetales på
konto nr 84011105644. Der kan købes biodynamiske præparater af høj kvalitet.
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MEDVIRKENDE SØGES TIL KUNSTPROJEKT
i HERSKIND FORSAMLINGSHUS
Jeg er i fuld sving med at lave et lejlighedssangsprojekt i jeres skønne forsamlingshus. Projektet hedder "Lejlighedssange til enhver lejlighed" og er et
musikdramatisk værk, baseret på nyskrevne lejlighedssange, som skal iscenesættes og synges som fællessange af et publikum i forsamlingshuset.
Projektet får premiere til november 2019 og er blandt andet støttet af Statens Kunstfond, Koda Dramatik og Skanderborg Kommune, som alle støtter musikdramatik, der eksperimenterer med genren, inddrager sit publikum og flytter kunsten ud af storbyens institutioner, ud af vante rammer for at blive set på med nye øjne.
Jeg har forelsket mig i Herskind forsamlingshus som autentisk ramme for
projektet, fordi det rummer en blanding af både nyt og gammelt,
med scenen i salen, de høje vinduer, den nyrenoverede entre med sponsorplader osv.
Nu er jeg så på udkig efter borgere fra Herskind by og opland, som har lyst
til at medvirke i udviklingen og fremførelsen af værket. Her skal bruges personer, som vil sidde blandt publikum og synge med, samt personer der har
lyst til at udføre nogle små opgaver undervejs. At medvirke kræver ingen
erfaring med kunst eller noget - blot en lyst til at synge med.

OM SANGENE
Lejlighedssange i dette projekt ser, modsat den klassiske, muntre og kærlige
lejlighedssang, genren som en mulighed for ærligt og umiddelbart at sætte
ord på tabubelagte og fortiede tilstande i familielivet.
Med projektet ønsker jeg at udfordre, undersøge og reflektere over de potentialer der er i lejlighedssangen, fællessangen, forsamlingshusets, fællesskabet - det at dele med andre. I dette værk gør jeg det dels ved at lade
publikum synge sørgelige sange på velkendte og muntre melodier mm.
Projektet bliver til i et samarbejde med BORA BORA i Aarhus, AUT og Spillestedet RADAR og projektet vil blive promoveret i både Aarhus og Skanderborg kommune således publikum vil strømme til fra nær og fjern.
KOM OG HØR MERE OM DET HELE
OG SYNG MED PÅ DISSE SKØNNE, SKØRE OG TRISTE SANGE.
ONSDAG D. 13. MARTS kl. 19.30 - 21.00 i HERSKIND FORSAMLINGSHUS.
De bedste hilsner og på gensyn
Kirstine Fogh Vindelev
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Mit Hertha
I 15 år har Tyge og jeg nu boet i Hertha. Oprindelig
var det ikke meningen, at vi skulle bo her. Vi var
meget knyttet til Audonicon arbejdsmæssigt (kontor
og pedel), men vi følte os også ét med stedet efter
ca. 20 års virke der.
Sideløbende med vores engagement i Audonicon var vi dog også interesseret i, at Hertha kunne blive en realitet. Bl.a. var vi medlem af Støtteforeningen, hvor vi også i forbindelse med en arv fik en mulighed for at støtte med
et mindre beløb til køb af grunden her.
Jeg indledte med at skrive, at det ikke oprindelig var meningen, at vi skulle
bo i Hertha, men gode magter førte os alligevel hertil. Magter som først
virkede som en hæmsko for vores projekt med at få bygget et hus på en
tilstødende grund til Audonicon, men som førte til, at vi i stedet fik mulighed for at bygge et hus i Hertha – et hus med en meget dejlig udsigt til en
stor himmel. Leif Hansen tegnede huset og familie og venner trådte hjælpende til både økonomisk og arbejdsmæssigt. F.eks. mødte vores søn og
svigersøn op i et helt år hver anden weekend, samt i mange ferier som
tømrere. Men også bofæller i Hertha kom og gav en hånd med til at spartle
og male. Helt fantastisk.
Vi følte os meget båret og taknemmelige og bekræftet i, at det var det helt
rigtige sted for os at bo.

Det har også vist sig ”at holde stik”. Fællesskabet i Hertha er helt unikt. Vi
er så mange her, at der både er en mulighed for at finde mennesker, som
man ”klinger sammen med”, men også i større kredse til alle de dejlige fælles fester, der bliver holdt fortrinsvis af Bofællesskaberne, eller til koncerter
og foredragsaftener, kan man få sit sociale behov opfyldt.
Det er altid en oplevelse at møde beboerne på min gang rundt i Hertha.
Hvis man f.eks. en dag er en smule nedtrykt, så lyser deres glade hilsen op,
og får mig til at tænke på det privilegium, det er at bo i Hertha. Også de
andre bofællers hilsen og hyggelige snakke bl.a. i vores fælles ”mødested”:
Butikken, er opløftende. For slet ikke at tale om de gode hjælpsomme naboer, som man altid kan få en snak med og hjælp af. Vores fælles arbejdslørdage, hvor vi sammen udfører nogle nødvendige opgaver, men samtidig
mødes og taler sammen, hører også med til de positive oplevelser, vi har i
Hertha. En anden kvalitet er at få lov til ”fra sidelinien” at følge alle de børn,
der fødes og vokser op i Hertha. Det giver livskræfter og megen glæde hos
mig.
Jeg synes, for at det ikke skal blive et helt ”glansbillede”, at jeg vil nævne,
at der dog i perioder også har været konflikter de ledende organer imellem,
som har smittet af på livet i fællesskabet. Det er vel ret naturligt, når der er
så mange forskellige mennesker, der skal træffe beslutninger. Men efter
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min mening virker Hertha nu konsolideret.
De første fem år vi boede her, arbejdede jeg som medhjælper i børnehaven
Babuska 4 dage om ugen, så der var ikke så meget overskud til at deltage i
antroposofiske studiekredse eller som dukkefører/oplæser i Marionetteatret,
som jeg nu er optaget af.
Min daglige morgentur gennem gartneriet, hvor jeg kan følge med i planternes vækst, og senere ad stien langs marken, hvor jeg hilser på og snakker
lidt med køerne/kalvene - det sætter jeg stor pris på, og det ser også ud til,
at de gør det; de lytter i hvert fald og kigger på mig.
Altså, tak for at vi bor i Hertha.
Jytte i nr. 3
Stafetten går videre til: Else i nr. 5

De evigt aktive Jytte og Tyge i gang med hhv. dukketeater og salg af Hertha-varer
ved Skanderborgskolen. (Fotos: Ellinor og red.)
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Bent Nielsen er
død efter længere
tids sygdom
Bent har i mange år spredt
munterhed og varme omkring
sig på sine daglige morgenture gennem
Hertha. Han gik sine ture uanset vejret, og altid lød der et
frisk ”godmorgen, Ole” eller
”godmorgen, Karen … Jette …
Bente” osv. Som oftest fik Bente en lille svingom, og ind under jul fornøjede Bent som regel med en eller anden lille
selvgjort, finurlig/satirisk sangstrofe, der omgående satte en i
nostalgisk julestemning af noget ”brunt og brændt” à la Peters Jul.
Dyrene i Hertha havde et særligt hjerte hos Bent. Der var et
par gulerødder til hestene, og
mens grisene dybdegravede nr.
25–27, faldt der også lidt af til dem.
For en sikkerheds skyld havde Bent altid en hundekiks i lommen.
Som litteraturoplæser og fortæller besøgte Bent Hertha flere gange i stil
med de optrædender, han gennem årene leverede på bl.a. Galten Bibliotek.
En tilsyneladende vellykket behandling af en alvorlig sygdom, blev kort før
jul 2018 gjort til skamme, og videre behandling måtte opgives. De sidste
uger tilbragte Bent hjemme hos Åse på Fuglevænget, indtil han døde mandag morgen den 21. januar. Han var afklaret om, at det nu var slut, og han
udtrykte over for dem, der nåede at møde ham en sidste gang, at han havde haft et godt og indholdsrigt liv.
Vi er mange, der nu savner Bents daglige, opmuntrende bemærkninger.
Karen og Ole Wadsholt
(Fotos: Ole W. Billede t.h. er fra Maries 80 års fødselsdag )
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En morgenvandrers betragtninger
(Genoptryk fra Tante Hertha juni/juli 2017)
Jeg går morgentur i Hertha-området hver morgen – så'n da, og det kan
medføre de mest besynderlige oplevelser. Det kan blandt andet medføre, at
jeg på visse tider af året har mulighed for at falde og brække mine ældgamle lemmer, og det er ubehageligt, men også lidt underholdende. Det er
imidlertid ikke det væsentlige for mig at fortælle, men derimod den utrolige
glæde det er for mig at gå morgenturen og få sagt go'morgen til rigtig mange mennesker i Herskind og specielt i Hertha-området. Nogen skal der nikkes til, nogen skal der "håndes" med, nogen skal ha' en krammer, en enkelt
skal ha' en svingom (de første 8 takter af "Den toppede høne"), nogen skal
der brøles "go'morgen" til, for de sidder bag et vindue, og nogen kan jeg
forstyrre, hvis de er i gang med et eller andet arbejde – og hvor er det
skønt alt sammen. Og jeg har gulerødder i venstre jakkelomme og hundekiks i højre, og hundekiksene bliver givet til hunde af forskellig størrelse og
farve, inden jeg når frem til Hertha, og så skal jeg hen til Vigdis og Freja
(Herthas to heste; red.) med deres daglige gulerod, og kan grine lidt over
deres indbyrdes hakkeorden - hvem skal først ha' en gulerod. Så går jeg
hjem, og selvom mit humør i forvejen var godt, er det blevet endnu bedre
efter min daglige og dejlige morgengåtur i Hertha-området.
Venlig hilsen til alle mine morgenvenner fra Bent Nielsen
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Februar nyt fra landbruget
Tekst og fotos af Lars Pedersen
Medarbejderne
Så fik vi endelig de sidste omklædningsskabe på plads. I
løbet af en uge er der over 20
forskellige medarbejdere, der
har en eller flere af deres arbejdsdage i landbrug eller
mejeri. Alle har nu mulighed
for at få deres eget aflåste
skab til deres ting. De fylder
en del, men det er en stor
tilfredsstillelse, at man har et
sikkert sted til sine ejendele. Arbejder man i landbruget har man et skab i
det store omklædningsrum, og arbejder man i mejeriet har man sit skab i
forrummet til mejeriet.
Juleaftensdag lagde landbruget stald til den årlige tilbagevendende sammenkomst kl. 16. Ca. 40 mennesker samledes til sang og højtlæsning af juleevangeliet. Else og Søren spillede fløjte til sangene. Det er meget hyggeligt at mødes på denne måde og ønske hinanden god jul. Lad os
håbe, at det er en tradition, der kan fortsættes.
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Markerne
Det milde vejr i den første del af vinteren
har været skånsom ved
markernes afgrøder.
Både græs og rug står
rigtig godt. Træerne er
også langt fremme i
deres udvikling. Pilen
står flere steder med
gæslinger og hasselbuskene står med store
ranker. Men de skal passe på, for vi mangler
stadig den koldeste del
af vinteren. Det er også
på denne tid af vinteren, man skal vurdere
om markerne nu har
givet foder og strøelse
nok til dyrene. Til Kyndelmisse den 2. februar
er der tradition for at
holde status over beholdningerne. Vi er halvvejs gennem vinterfodresæsonen, og skal derfor have halvdelen tilbage, hvis ikke der skal indkøbes foder
eller slagtes dyr. Det ser dog ud til, at vi har nok og derfor ikke behøver at
skille os af med dyr af den grund.
Dyrene
Der er nu 10 drægtige køer og kvier. De vil kælve fra midten af august til
midten af september. Det er i år lykkedes at få kælvningerne mere samlet. Dette bevirker, at vi hurtigere kan komme op på fuld kapacitet i mejeriet og dermed få noget mælk til vore kunder. Som I kan se på billederne,
går køer og kalve
stadig sammen hver dag i en
kort periode på et
par timer. De ældste af kalvene er på
nuværende tidspunkt 6 måneder og den yngste 2½ måned. Det
går stadig godt med
både at malke og
lade kalvene få
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mælk ved deres egen mor. Det ser ud til, at koens villighed til at give mælk
til malkemaskinen hænger meget sammen med, hvor længe kalven går
sammen med den. Når kalven går lang tid sammen med moderen, drikker
den selvfølgelig også mere mælk, men koen er også mindre tilbøjelig til
at lade sig tømme helt af malkemaskinen. En kortere tid sammen for ko og
kalv giver større tilbøjelighed til, at koen lader sig tømme af malkemaskinen. Dette virker i og for sig meget logisk. De forædlede malkeracer har en
stor produktion af mælk, også større end kalven kan aftage eller har godt af
at aftage. Dette giver mulighed for, at kalven får det, den har brug for, og
at vi høster overskuddet. Det er planen, at køer og kalve dagligt bliver lukket sammen indtil 1. maj, hvor alle ungdyr kommer over i slugten.
Det går også rigtig godt med hestene. I forsommeren 2017 havde vi, som
jeg også har beskrevet her i Tanten, store problemer med hestenes fordring. De fik for meget foder og de var alt for overvægtige. Det gik især ud
over Vigdis, der blev forfangen. Forfangenhed er forandringer og smerter i
hovene, der kan forårsages af forkert fodring. Begge heste har tabt 20-30
kg hver, og har holdt denne lavere vægt i en længere periode. I denne periode er hestene jævnligt blevet tilset og beskåret af en hovsmed. Da han
sidste gang var på besøg, kunne han konstatere, at de forandringer i hovene Vigdis, tidligere havde haft, nu var normaliseret. Han har aldrig set hende mere sund end nu. Hurra for det. Det har været en lang og sej kamp for
at rette op på hende. Nu må vi så holde os i selen for at vedligeholde hendes gode form.
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En oversigt over hvad der kommer os i møde
i 2019 set fra Bofællesskabet
Beboerne i bofællesskaberne: Opfølgning og tanker om 25-27 fra marts
2019-august 2020
Måske nogle få nye eksterne. De fire nye beboere.
Forhåbentlig et sundt år.
Medarbejderne i Bofællesskaber og værksteder: Medarbejdere går på
barsesl og medarbejder kommer tilbage fra barsel. Medarbejder på efterløn.
Ny medarbejder i HBV til rengøring og en til udformning af handleplaner

Andet og tredje ”Nr. Vosborgmøde” om fremtiden i Hertha Bofællesskaber
og Værksteder med bestyrelsen og medarbejderne (marts og dec.)
Ledelsesgruppen: Afløser for Majken, der ønsker at træde ud af ledelsesgruppen.
Bestyrelsen: Afløser for Majken. Evt. udvidelse af bestyrelsen.
Kultur: Maj-marked d. 4/5. Høstmarked 31/8.
MamaMia (kort version til Fastelavn (d. 23/2)) – Jeppe på Bjerget på Fuglsø
-centret (uge 26).
Værksteds-heldags-udflugt 27/3.
Byggerier: 25-27 med opstart i marts frem til ca. august 2020.
Herthahusombygning – Nerthus´ nye funktioner: Slutning af 2021 til start
2022.
Landbrugets nye faciliteter til køer og maskiner 2019
Gartnerifacilitet til maskiner 2019
Bageri og Indkøbsforening 2019
Pedelhus (?)
Salen og vaskehusets ombygning fra aug. 2020.
Udgivelser: Noget om terapier, ny værkstedsbrochure. Noget om skolemaden.
Indkøring af den ny hjemmeside.
Plus alt det, som stadig er i den åndelige verden.
Overordnet: Vi har en pædagogisk og en social opgave.
Venlig hilsen
Hertha Bofællesskaber og Værksteder
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Feriebilleder fra Skagen
Vinterferie i Skagen.
I sidste uge var vi en mindre gruppe
fra Herthahus, der drog til Skagen på
vinterferie. Det var Malene, Freia, Lars
K, Anina, Roy, Anne-Mette og Majken.
Vi boede i et rigtig fint skagensgult
hus midt i byen på Havnevej, huset
hed Mathildes Hus. Vi tilbragte en uge
med fine udflugter til Grenen, Vippefyret, Kunstmuseum, Ålborg Zoo og
Ocenariet i Hirtshals.
Vi fik også shoppet, spist livretter, set

håndbold i fjernsynet, sovet længe, gået ture, hygget, strikket og
hæklet, ja selv Roy fik lært at
strikke. Anina lavede frikadeller til
os alle en dag, og Lars spiste lune
frikadeller til han næsten revnede. Anne-Mette havde fødselsdag
om onsdagen, og Malene, som er
kendt i Skagen vidste heldigvis
lige hvor byens bedste Otellolagkage kunne købes. Vejret var
med os hele ugen. Tak for en
dejlig ferie.
(Tekst og fotos: Majken)
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Feriebilleder fra
Norge

Billedet af Lars Oliver og Ditte
herover er fra ”Scenen er din”
hvor de spillede og sang Dancing Queen. (Fotos: Anne-Lene)

17

Feriebilleder fra
Firenze
Det har tydeligvis været en meget kulturel tur til Firenze (Fotos:
Sara Nitschke)
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Her nogle få billeder fra
Herthagans-selskabet (den
Herthaviganske udgave af roligans) i Caféen d. 27/1, spontant arrangeret af Brian og
Helene. Jeg slap med nød og
næppe for at blive dekoreret,
men nåede dog at knipse et
par billeder. (Tekst og fotos:
Ole W.)
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Hørt i Herthahus i tirsdags...
1: Havde I en god tur til Norge?
2: Ja tak.
1: Hjalp I med at banke Norge i det der bold?
2: Nej, det gjorde vi nu ikke, men vi så håndboldkampen. De spillede selv.
1: Ja, vi vandt, så nu er vi verdensminister!
(A-L)
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