
   

 

 

 

 

Nr. 250, 22. årgang, maj 2019 

Tante Hertha 



2  

 

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. Referater 

o.lign. som ønskes bragt, forudsættes af redaktionen at være klar og  

egnede til offentliggørelse! 

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: Nerthus transporteres hjem af Falck (se mere side 16)  
(Foto: Sibylla). 

Pausekaffe i landbruget - og dagplejen. Måske 3 kommende "daglejere"? (Foto: 

Ole W.) 
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HerthaKalender 
 

Maj 2019 

Lørdag d. 4.  Åben dag i Hertha med lørdagscafé  

   i Salen, bagagerumssalg, dukketeater,  

   frokosttelt    11-16.30 Overdethele 

Mandag d. 6.  Fællesspisning - tilmelding på butiksdør Kl. 18.00 Cafeen 

Søndag d. 12.  Fugletur til Lyngbygård å  Kl. 04-07 P-plads 

Mandag d. 13.  Høring vedr. farve på Fælleshus  Kl. 19.00 Cafeen 

Onsdag d. 15.  Suppe i cafeen    Kl. 17.30-18.30 Cafeen 

Lørdag d. 25.   Fælles arbejdsdag for pårørende og  

   Levefællesskab    Kl. 8.00-16 Overdethele 

Lørdag d. 25.  Fugletur til Lyngbygård å  Kl. 20.30-23 P-plads 

Tor. d. 30. - fre. d. 31. Kristi Himmelfartsferie - værksteder lukket 

Juni 2019 

Lørdag d. 15.   Fællesskabsdannende dag  Kl. 9-14 Overdethele 

Søndag d. 16.  Landsbymøde    Kl. 14-17 Salen 

Søndag d. 23.  St. Hansaften (pt. ingen planlagte arr.) 

22.-28.   Bofællesskaberne er på Fuglsø 

Fredag d. 28.   Sommerferie i værkstederne. 

 

Juli 2019 

Mandag d. 29.  Værkstederne begynder. 

 

Indhold i dette nummer: 

Rubrikannoncer og aktuelt s.  4 
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Referat af Fundraisingmøde s. 16 

Referat af Landsbymøde s. 17 

Referat af Fællesledelsesmøde  s. 19 

Efterklang s. 20 
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Årets Fælles Arbejdsdag i Hertha 

Lørdag d. 25. maj kl. 8.00-16.00 for alle i Levefællesskabet og forældre. 

Så er det for 23 år i træk, at vi skal plante porrer og selleri samt male en af 

vore mange træbygninger. I år bliver det bageri og fælleshus, der skal  

males. 

Der bliver brug for mange hænder. 

Tag gerne familie og venner med - de andre år har vi været 50-60 flittige, 

der er mødt op. 

Vi spiser først  morgenmad i salen kl. 8-9. Herefter er der morgensang, og 

efterfølgende deler vi os op i malegruppe, plantegruppe, madlavningsgrup-

pe og nogle grupper for små opgaver. 

Kaffepause kl. 11.00 

Vi spiser fælles frokost kl. 13.00 

Kaffepause kl. 15.00 

Arbejde slut kl. 16.00 

Vi har brug for tilmelding - gerne på mail til per.clauson-kaas@hertha.dk 

eller på døren til salen eller butikken. 

Fra bageri-døren 
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Kære Hertha  

Mit navn er Signe, og de fleste af jer har 

nok allerede set mig gå rundt i landsby-

en eller nede i gartneriet. Men til jer, 

som jeg endnu ikke har hilst på, vil jeg 

gerne give en kort præsentation af mig 

selv. 

Jeg er studerende fra den nordiske bio-

dynamiske landbrugsuddannelse BINGN 

(Biodynamic Initiative for the New Gene-

ration - Nordic), og skal derfor bruge et 

af uddannelsens 3 år her på Hertha, for 

at suge alt den viden til mig, som jeg kan få ud af Birthe, Lars, dyrene og 

alle hektarerne. Men jeg tror ikke det skal blive noget problem, Birthe har 

taget mig godt under sine vinger, og er en rigtig god læremester.  

Lige nu er jeg fast i gartneriet, men når vi kommer til efteråret, flytter jeg 

over i landbruget. 

Jeg bor sammen med volontørerne og udfører også en del af volontør-

opgaverne. 

Jeg kommer oprindeligt fra Salling, men har boet det sidste år inde i Aar-
hus. Dog med en kæmpe trang til at komme ud af byen, få luft omkring 
mig, men samtidig have tættere relationer til de mennesker, der bor om-
kring mig. For nogle år siden troede jeg, at jeg skulle læse dramaturgi på 
universitetet, men det skete aldrig, for min interesse for et mere bæredyg-
tigt landbrug overhalede mig indenom, og pludselig fandt jeg mig selv på 
besøg i Hertha. Jeg forelskede mig ret hurtigt i både landbruget, gartneriet 
og selve ånden herude. Så da jeg fandt ud af, at jeg kunne få lov til at tage 
min praktik her, må jeg indrømme, at jeg fældede en tåre. Selvom jeg kun 
har boet i Hertha i knap 2 måneder, føler jeg mig allerede stærkt knyttet til 
stedet. For mig er Hertha et helt perfekt sted at både lære og bo. 

Kohorn er noget af det, man læ-

rer om i det biodynamiske gartne-

ri i Hertha… (Foto: Ole W.) 
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Omkring fælleshus/kulturhus 

Fra den første start af Hertha Levefællesskab har tanken om et fælleshus/

kulturhus levet. Det blev besluttet, at en lille del af fælleskassebidraget 

blev lagt til side til formålet. Her i 2019 er det blevet til en opsparing på ca. 

1,5 mio. kr. 

Siden de første tanker blev tænkt, er der hen over årene sket mange ting. 

Da økonomien til bageri/café/varelager skulle stykkes sammen, gik en del 

af de opsparede midler hertil. Da Herthahus efter branden fik en ny ind-

gang til salen, gik Fælleskassen ind. En gruppe arbejdede så videre med 

tanken om et fælleshus/kulturhus. 

Det blev til et projekt om en udvidelse af cafélokalet og et nyt varelager 

samt en større sal. Cafélokale og nyt varelager står nu over for en realise-

ring. Salprojektet måtte opgives p.g.a. for lidt egenkapital. 

Men for at gør en lang historie kort er situationen nu denne: 

Gennem et sejt arbejde er det lykkedes at komme i samtale med nogle 

store fonde, som allerede har givet bidrag til, at bofællesskabet 25-27 kan 

realiseres. De er også med på at hjælpe med en gennemgribende ombyg-

ning af Herthahus. 

Og her opstår en stor mulighed for at realisere en større fælles sal for os 

alle i Levefællesskabet. Og det en 15-20 år før det ville være muligt, hvis vi 

selv skulle finansiere. 

Da der på sidste Landsbymøde syntes at være opbakning til, at salen i Her-

thahus blev vores allesammens sal, har Fundraisinggruppen arbejdet videre 

ud fra dette koncept, og en gruppe med deltagere fra HBV, Fællesledelsen 

og et par borgere er nu godt i gang med at projektere. Gruppen vil snart 

fremlægge sit forslag for Fællesledelse, HBV´s bestyrelse og Landsbymø-

det. 

Tilbage står spørgsmålet: Hvordan realiseres ejerskabet til vores fælleshus/

kulturhus? Det gælder økonomisk, juridisk og i den daglige forvaltning. Mit 

forslag på Landsbymødet var, at den rest, som bliver tilbage efter café-/

varelager-byggeriet er realiseret, gives som gave til Landsbyfonden, og at 

vi fortsætter med at spare op til Fælleshus/kulturhus. De fortsat opsparede 

midler kunne så fremover dække en del af driftsomkostningerne til salen 

(vand, varme, el, vedligehold og nyanskaffelser) så vi alle til fester, fore-

drag osv. ikke hver gang skal betale leje. 

Omkring regler for brug af salen burde man måske nedsætte en mandat-

gruppe. 

Og naturligvis kan dette projekt kun realiseres, hvis alle vore ansvarsbæ-

rende organer kan finde sammen og blive enige. 

Søren Hansen 
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Mit Hertha 

Min vej ind i Hertha startede i vinteren 2014. 
Jeg arbejdede på det tidspunkt på et kontor i pro-
duktionen på Brabrand Mejeri, som var knudepunk-
tet for at holde produktionen i gang og hvor vi gen-
nem flere år, havde været igennem sparerunder og 
samtidig øget produktionen. Dette resulterer jo selvfølgelig i, at dem, der er 
tilbage, er nødt til at løbe stærkere og påtage sig flere opgaver. Det kan 
man godt klare i en periode, hvis der er en løsning på vej. Men når man er 
meget pligtopfyldende, som jeg, og perioden bliver til 2-3 år uden en løs-
ning i sigte, så kan kroppen ikke blive ved med at køre i højeste gear. Jeg 
gik ned med stress. 
 
Gennem de næste 5 mdr. var jeg i et forløb med terapi, samtaler, meditati-
on, refleksion, og en masse tid på vandet i en sejlbåd, som på det tidspunkt 
var det eneste sted, jeg ikke tænkte på arbejde og hvad der skulle ske i 
fremtiden. De sidste par måneder af den tid var jeg delvist tilbage på arbej-
det med den frihed, at jeg kunne tage hjem lige når jeg havde lyst. Men det 
var meget tydeligt for mig, at det ikke ville komme til at fungere for mig, at 
blive i det samme som før.  
I løbet af sommeren tog jeg, sammen med nogle gode venner, ud i den 
svenske skov, hvor telefonerne var slukket i et par uger. Og så handlede 
det ellers for mig om, hvad der skulle ske på den anden side af sommeren, 
og hvad jeg kunne tænke mig at bruge fremtiden på. Der skulle i hvert fald 
ske noget helt nyt, men jeg ville stadig gerne bruge min uddannelse.  
 
På turen hjem, midt på Øresund, tikkede der en mail ind fra en bekendt 
med et stillingsopslag fra noget der hed Hertha. Mejerist, landmand og pæ-
dagog, tre spændende ting. Og de ville oveni købet have mig til at bo der. 
Jeg kom ud og afleverede en ansøgning og gik en tur rundt i landsbyen - en 
helt perfekt sommerdag. Jeg mærkede atmosfæren og nød omgivelserne og 
følte, at det var lige det sted, jeg søgte. Det blev endnu tydeligere for mig, 
da jeg blev inviteret til at spise med i Herthahus og mødte beboerne. 
Det er vel unødigt at fortælle, at jeg fik jobbet. 
 
Jeg startede på arbejdet d. 1 oktober 2014 og blev meget godt modtaget. 
Første arbejdsdag gik i gang, og den store navnerunde startede. Jeg skulle 
lære 50-60 nye navne at kende, samtidig med en helt ny måde at arbejde 
på, og egentlig også at tænke på. Jeg var drænet for energi, når jeg tog 
tilbage til Århus, hvilket er klart med så mange nye mennesker og nye ind-
tryk. Men jeg følte med det samme, at det var en arbejdsplads lige for mig. 
Jeg havde i længere tid gerne villet væk fra Århus, men helst ikke for langt 
væk, så efter 4 mdr. med arbejde i Hertha solgte jeg min lejlighed og ryk-
kede ind i den gamle vævestue. Så var det ikke kun en arbejdsplads, men 
også et hjem for mig.  
 
Nu, efter lidt mere end 5 år, er jeg faldet på plads, har mødt Loise og er 
flyttet sammen med hende op i den skønne lejlighed i 19-rækken.  
Jeg kan virkelig se, hvor heldig jeg har været, at få lov at komme indenfor i 
sådan et fællesskab, hvor der bliver ydet omsorg og hensyn på kryds og 
tværs. Og jeg kan på nuværende tidspunkt ikke se mig selv bo andre ste-
der, og jeg nyder at kunne følge med i livet i ”Downtown” Hertha fra vores 
køkkenvindue. Der sker overraskende meget i løbet af en dag - et hav af 
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menneskemøder på kryds og tværs på ”torvet” og fællesplænen foran os. 
Masser af børn, der mødes og leger, både med deres forældre og med hin-
anden. Der bliver stoppet op, når folk har besøg og der er rundvisninger, 
hvor der bliver peget og fortalt. Døren til stalden går op og i mange gange 
på en dag, så dyrene går ikke ned på opmærksomhed. Dejligt der altid er et 
øje på dem. 
 
For mig er omdrejningspunktet uden tvivl beboerne. Uden dem ville jeg nok 
ikke være her i Hertha, og der ville nok ikke være et Hertha som det er nu. 
Jeg elsker at møde på arbejde hver dag. Og skulle jeg vågne op og have lidt 
en off-dag, så bliver det vendt, ligeså snart jeg træder ind ad døren i et af 
bofællesskaberne. Man bliver altid mødt med smil og en filterløs åbenhed, 
som man ikke finder mange andre steder. Man bliver simpelthen læst som 
en åben bog og mundvigene kan ikke andet end hurtigt vende opad. 
 
Et par af højdepunkterne i løbet af året er for mig markedsdagene og jule-
spillet. Specielt høstmarkedet, som godt nok er temmelig hektisk i dagene 
op til, men som virkelig samler hele byen. Julespillet markerer afslutningen 
på året og bliver fulgt op af dejlige dage med familien. 
 
Jeg er stolt af at bo et sted, der bliver brugt som et forbillede og inspirerer 
folk rundt ikke bare i Danmark, men nærmest hele verden. Et sted, som 
folk, man møder rundt omkring, ofte kender til og har et eller andet forhold 
til eller bare har hørt om.  
 
Michael 
 
Stafetten er givet videre til Henrik 
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Maj nyt fra landbruget 2019  

Af Lars Pedersen  

Medarbejderne  

Efter lang tids forberedel-

se gjorde Philip, søndag den 

7. april kl. 18.30, alvor af 

planerne om at servere gri-

setæer i Burishus. Underteg-

nede fandt et påskud for at 

blive inviteret på denne kuli-

nariske specialitet. Tæerne 

stammede selvfølgelig fra 

vore egne 

grise, der blev slagtet sidste år. Grisetæerne var utroligt 

veltilberedte og skabte stor forventning som det fremgår af 

billedet. 

Kasper fra Skanderborg der har været hos os det sidste hal-

ve år, stoppede igen tirsdag den 16. april. Han arbejdede 

hos os to dage om ugen og de tre andre dage på et værk-

sted i Skanderborg. Han var meget glad for at være på Her-

tha, men har også behov for kun at arbejde ét sted. Han 

valgte derfor at blive på værkstedet i Skanderborg. Held og 

lykke til Kasper på hans videre færd.  

Markerne  

Markerne, der indgår i vores sædskifte, fik humuspræparat i løbet af ugen. 

Mark 7 (neden for stalden) og mark 21 (nede hos naboen) var forinden ble-

vet harvet nogle gange, da der her er etableret korn. Det er jo nogle år si-

den vi stoppede med at pløje og i stedet løsner jorden i dybden uden at 

vende jorden. Fremgangsmåden for etablering af jorden til såning er derfor 

som følger. Først harves jorden øverligt i ca. 4-5 cm. på kryds med en 

smaltandet harve for at rive græsdækket i stykker. Herefter med 

en bredtandet harve der gennemskærer jorden horisontalt. Så blev der gi-

vet humuspræparat. 

Efterfølgende blev jor-

den løsnet i 30-40 

cm. Efter løsningen af 

jorden kan den godt 

være lidt knoldet og 

ujævn på overfladen. 

Den jævnes derfor igen 

med den smaltandede 

harve. De steder der er 

mest leret får et par 
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ture med såmaskinen uden korn. Bag på såmaskinen er der nemlig en så-

kaldt stav-eller rørtromle der er god til at knuse lerknoldene. Så er jorden 

klar til at tage imod kornet. Såmaskinen er en såkaldt tandsåmaskine, fordi 

den sår efter nogle harvetænder. Denne type er rimelig god til at så i jord 

hvor der er en del græstotter og strå. Det tilstræbes at såsæden placeres 

i 4-5 cm. Efterfølgende er der sået græsfrø oven på jorden. Denne opskrift 

på såsædsetablering indeholder altså hele 10 overkørsler. På mark 7 er der 

sået vårhavre med kløvergræs udlæg. Udsæden af vårhavre er vores eget 

korn, som vi har renset på vores rensemaskine. Kløvergræsudlægget er 

indkøbt frø. Det er en blanding med flere forskellige græsser og kløverarter. 

Der er der foruden også kommen og cikorie i.  

Dyrene  

Vi startede afgræs-

ningen af markerne 5 

og 6 allerede 1. april, 

hvilket køerne var 

glade for. Det spæde 

forårsgræs er bare 

lækker ko-mad. De 

steg da også lidt i 

mælkeydelsen. De 

mindste kalve får 

stadig mælk ved de-

res mor om morge-

nen. Efter de har gå-

et en times tid sammen med deres mødre, kommer de ud på rundelen for 

at spise græs om dagen.   

De største af tyrekalvene Tyr, Tidsel og Thorkild er nu vænnet fra mælk og 

er kommet over i slugten på den anden side af Herskind. De var begyndt at 

blive lidt for aktive, og jeg var bange for at de skulle løbe de små kvier og 

gøre dem drægtige. Nu går de sammen med de 5 store drægtige kvier. Her 

kan de ikke gøre skade. Den mindste tyrekalv Akeleje vil følge trop i begyn-

delsen af maj. I starten af maj fravænnes også de små kviekalve, og de 

kommer til at gå i en anden del af slugten længst mod vest.  

De kolde nætter og solrige dage gør, at græsset producerer en del sukker, 

som det kan have svært ved at 

omsætte til vækst på grund af den 

lave temperatur. Sukkeret opho-

bes derfor i græsset. Kreaturerne 

kan godt omsætte dette høje suk-

kerindhold, men vore heste har 

svært ved det. Især Vigdis. Heste-

ne tilbringer derfor en stor del af 

tiden her i forårsperioden på jord-

fold og bliver fodret med hø.  
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Ko-kalv relation 2019 
Af Lars Pedersen 

Der har i nogen tid været meget fokus på, hvordan kalve af malkekøer bli-
ver behandlet i landbruget. Dette gælder både herhjemme og i udlandet. 
Uden at gå ind i hvordan man gør i resten af landbruget, vil jeg her beskrive 
hvordan vi gør i Herthas landbrug. 

Herthas køer kælver alle fra midten af august til midten af september. Man 
kalder det for sæsonkælvning, når alle køer kælver næsten på samme tid. 
Kalvene får lov til at gå sammen med deres mor døgnet rundt, indtil de er 3 
måneder gamle. Malkekøerne i dag giver meget mere mælk end deres kalv 
har brug for. Vores køer giver op til 25 liter mælk på en dag, når de lige har 
kælvet, mens kalvene kun har brug for 6-8 liter. Indtil kalvene er 3 måne-
der, drikker de så meget mælk de kan, og resten går til mejeriet. Efter den 
første 3 måneders periode bliver ko-kalv samværet reguleret efter behovet 
for mælk i mejeriet. Vi skal her bruge ca. 70 liter mælk om dagen. Er der 
for lidt, begrænser vi kalvens adgang til at die ved koen. Dette gør vi ved at 
adskille ko og kalv, så de går i to forskellige bokse ved siden af hinanden i 
den tid, de er på stald. Her kan de stadig se og røre hinanden, men kalven 
kan ikke die ved koen. Resten af tiden, typisk 3-6 timer om dagen, går køer 
og kalve sammen, hvor kalven har mulighed for at die. I begyndelsen af 
maj bliver alle kalvene vænnet fra mælk og deres mor. De har nu nået en 
alder på 7-8 måneder og er ved at blive kønsmodne. Det er derfor ikke hen-
sigtsmæssigt at have tyrekalvene gående sammen med hundyrene mere. 
De kommer på fold i slugten sydvest for Herskind.  
Lørdag den 4. maj kl. 11-16.30 holder Herthas værksteder åbent hus og 
indbyder alle til at besøge os. Der vil denne dag være åbent i vore værkste-
der og dermed også i landbruget. Der vil være mulighed for at overvære 
malkningen og kalvefodringen. Adresse: Landsbyvænget, 8464 Galten. Se 
mere på: www.hertha.dk 

http://www.hertha.dk
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Referat af Fundraisinggruppemøde d. 21/3-2019 

Tilstede: Per, Søren, Tommy, Niels Jørgen, Jens-Otto, Grethe, Allan (ref.) 
(Et enkelt navn er udeladt af ref.) 

På dagsorden var den foreslåede ansøgning til Velux Fonden om hjælp til 
udvidelse af Salen og til energisystem til både Herthahus og 25-27. 

Saludvidelsen skønnes at koste ca. 3 mio. kr. og hvert energianlæg 
(jordvarme og solceller) 0,5 mio. I alt 5 mio. kr. 

Spørgsmålet om hvorfor Levefællesskabet ikke er involveret i ombygningen 
af salen og ihvorvidt det skal være en teatersal med amfiteater-præg eller 
en multisal med større gulvareal uden højdeforskel, blev rejst. Spørgsmålet 
er, om – hvis vi udbygger Salen – vi nogensinde får en yderligere sal (i 
forbindelse med den planlagte udvidelse af Fælleshuset). Der var forslag 
om, at saludvidelsen bringes op på førstkommende Fællesledelsesmøde og 
det kommende Landsbymøde (d. 7/4), således at der kan tænkes i hele 
Levefællesskabets behov. 

Der var opbakning til, at vi kan formulere en ansøgning, som vi kan udbede 
os kommentarer til vedr. udvidelse af sal, således at den fremstår som en 
offentlig del isoleret ind mod resten af Herthahus med et ordentligt handi-
capvenligt indgangsparti, foyer, depotrum, the-/anretterkøkken, depotrum 
mv. 

Der tilbagestår fortsat en del spørgsmål vedr. salen – hvad udvidelsen præ-
cis skal omfatte, hvad den vil koste, i hvilken grad resten af Levefællesska-
bet skal/kan/vil være engageret i præcisering af indretning mv. Vil man 
f.eks. kunne leje salen som udenforstående? 

Det blev foreslået, at der kan laves en tavle med navnene på donerende 
fonde. 

Ansøgningen foreslås startet med en kort indledning omkring det kulturelle 
aspekt af salen (multisal, kulturdel, den daglige brug). Der skal vedlægges 
tegninger, beskrivelser, budget mv. Tilsvarende skal der laves bilag til an-
søgningsdelen vedr. energianlæg. 

Det præciseredes, at referenten sender referatoplæg rundt til fundraising-
gruppen, og hvis der ikke kommer indvendinger, betragtes det som god-
kendt. Referatet skal primært være et beslutningsreferat, som jf mandatet 
sendes bredt ud (Levefællesskabet, Fællesledelse, Fondsbestyrelse, HBV´s 
bestyrelse, medarbejdergruppen, forældregruppen). 
Ref.: Allan 

oooOOOooo 
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485 Referat af Fællesledelsesmøde d. 27-3-19 

Til stede: Carsten, Freja, Hanne, John, Jonathan, Merete, Marianne og 

Tommy (referent) Afbud: Anne-Lene og Camilla 

1. Hanne og Søren C, som organiserer opgaverne omkring Butikken, 

hjælper med at finde en hjælper til Soroush, som står med Butiksregn-

skabet. 

2. Så er Fælleskassen i gang med bank nr. 2. I første omgang er 750.000 

flyttet over i Folkesparekassen. I Merkur står nu 656.000. Hermed er Fæl-

leskassens penge sikret i tilfælde af et bankkrak (der er nemlig en garanti 

for de første 750.000). 

3. Emner på Landsbymødet 

a) På valg til Fællesledelsen er Freja, Jonathan og Hanne. De modtager 

alle genvalg. 

b) 1. godkendelse af FLs nye vedtægter (skal godkendes på 2 Landsby-

møder efter hinanden). FL er nu færdig med sin egen revision af vedtæg-

terne. John fremlægger på LM.   

c) Præsentation af forslag til nye P-pladser i Hertha. Jonathan fremlægger 

på LM. 

d) Orientering om tanker for udvidelse af Salen og om forventningen til at 

kunne få fondsstøtte dertil. John vil gerne på FLs vegne gå med i en grup-

pe, som gennemtænker den eventuelle udvidelse af Salen med behovet 

for Fælleshusets senere udbygning. 

e) Fælleshusgruppen har foreslået lys blå á la Burishus til Fælleshuset, 

som skal males på forældrearbejdsdagen d. 25. maj. Freja hører på LM, 

om der er kommentarer dertil (FL beslutter efterfølgende farven). 

4. FL bevilger 500 kr. fra Fælleskassen til kaffe og kage til alle gæster og 

sangere til koraftenen i Salen d. 10. april, hvor både Helenes kor og Ians 

kor kommer. 

5. HBV er i gang med en proces om løn + i forberedelser af turen i uge 26 

til Fuglsøcenteret, hvor Bofællesskabet kommer til at holde st. Hans aften 

+ arbejder med, om der kan dannes en lille gruppe i vestenden af Hertha-

hus, når Freja, Maja og Ruhna flytter i eget hus. 

Og Lars Kongsted havde en super 60-års fødselsdag, bl.a. med besøg af 

frontfiguren fra det landskendte danseorkester, Kandis. 

6. FL ønsker vejhøvlen på banen igen. Tommy snakker med Brian og Tu-

ne om fortsættelsen. (Tune var faktisk på vej til at køre vejhøvl her i 

ugen, men traktoren var på værksted). 

Næste Fællesledelsesmøde reduceres en time, så vi kan være med til 

koraften i Salen. Mødet bliver fra kl. 21-21.45 og handler kun om opsam-

ling fra Landsbymødet. 
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Referat af Fundraisingmøde d. 2/4-2019 

Tilstede: Per, Søren, Jens-Otto, Tommy, Niels-Jørgen, Allan (ref.) (Et enkelt 

navn er udeladt af ref.) 

Mødet tog sigte på viderebearbejdning af forskellige oplæg til ansøgning til 

Velux om tilskud til saludvidelsen.  Det blev fremført, at saludvidelsen bør 

ses som en Levefællesskabsting og som led i en helhed, som bl.a. indbefat-

ter udvidelse af café og butik og et stort undervisningslokale i stalden, som 

er opført og gennemfinansieret dels af HBV og dels af Fælleskassens opspa-

ring. 

Det blev slået fast, at Fællesledelsen skal inddrages – John har meldt sig til 

at fremlægge sagen på Landsbymødet d. 7/4.  

Jens-Otto og Allan mødes tirsdag d. 9/4 og færdiggør ansøgningen i lyset af 

landsbymødereaktionen. Herefter kontakter Per vores rådgiver. Spørgsmål: 

Har han en deadline? Skal vi sende ansøgningen efter Velux´ procedure 

(online) eller bæres den frem i bestyrelsen? Skal vi lave én eller to ansøg-

ninger (sal og energi)? 

Ref.: Allan 

Højt til hest 
Nerthus var på tur ude i nærheden af Femmøller, hvor Heino skulle besøge 
Ditte Connie, som har været medarbejder her for nogle år tilbage. Bilen blev 
bragt i en situation, den ikke kunne klare, og vi endte med at skulle fortsæt-
te turen "højt til hest" i denne flotte Falckvogn, som kørte os hjem - og bilen 
til mekanikker ... 



 17 

Referat af Landsbymøde søndag 7. 4. 2019 

Valg:  Freja, Hanne og Jonathan modtog valg igen til fællesledelsen. Sibylla 
modtog valg igen til fondsbestyrelsen. 

P-pladser: Jonathan gennemgik planerne for 4 P-pladser mere, hvilket er 
kravet fra kommunen i forbindelse med bygning af det nye bofællesskab. 
Forslag med 8 P-pladser nede ved stalden vandt størst begejstring. 

Sal: Randi gennemgik tanker og tegninger for projekt udvidelse af salen. 
Målet er at få levefællesskabets godkendelse af tegningerne. Projektet ven-
tes påbegyndt om et par år, når det nye bofællesskab er færdigt. En given 
fond vil evt. bidrage økonomisk. Et forslag kom op omkring medfinansiering 
fra levefællesskabet via fælleskassen. Fællesledelsen tager det på som 
punkt. Ønsket er en multisal, der kan forvandles til en teatersal ved behov. 
Isolering så man kan være der senere end kl. 21.30 uden at forstyrre bebo-
erne. Der blev også kastet et forslag ind omkring et rigtigt køkken i stedet 
for kun anretterkøkken. Det kunne være et godt bidrag til fællesspisning og 
private fester. Gruppen arbejder videre med den idé. I den forbindelse blev 
der også givet udtryk for at projekt sal ved cafeen evt. kunne lægges på 
hylden. Der spares op til det projekt gennem fælleskassebidrag hvert kvar-
tal. 
 
Omvendt integration: Vi brug-
te 10 minutter på at tale inklusi-
on med hinanden 3 og 3. Hvor-
dan ser vi det, oplever det, hvor 
er mødet? En gruppe har arbej-
det med emnet i 15-16 år, men 
har nu nedlagt sig selv, da de 
mangler inspiration. 
Det typiske møde er på stien/
vejen. Fællesspisning, lørdagsca-
feen er et godt sted for et møde. 
Alle er fortsat velkomne til kaffe-
pause i værkstederne.  
Flere af beboerne i bofællesska-
bet ønsker sig at komme oftere 
hjem i vores andres familier til 
spisning, eller kaffe, at blive 
inviteret. 
Torsdag eftermiddag er der fortsat indbudt til at komme og hygge sig med 
sit håndarbejde - eller uden - i Herthahus. Beboerne i bofællesskabet synes 
det er rigtig hyggeligt, at der kommer besøg. 
Så kom frisk :-). Man kan altid spise med også, der skal bare gives besked 
til køkkenet om morgenen efter morgenmad, så køkkenet ved hvor mange 
der skal laves mad til. 
 
Visionsseminar 2020: Ifølge vedtægter for Fællesledelsen skal der holdes 
Visionsseminar hvert 2.år. Der mangler et Tema. Har vi overhovedet be-
hov... ? 
Forskellige tanker om emner kom for dagen: Forskellighed… Fællesskab… At 
være tjenende i forhold til Herthas formål. 

Fra Landsbymødet 7/4-19. Landsbymøde med 26 

deltagere af 81 voksne Hertha-levefæller  Foto: 

Ole W. 
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Skal dagene/dagen evt. have et kreativt indhold. Har vi brug for en Facilita-
tor? 
Der nedsættes en gruppe til Brainstorm bestående af: Søren, Randi, Søren. 
Alle er velkomne i gruppen, bare giv fællesledelsen besked, de koordinerer. 
 
Evt.: Beskæring af frugttræer: Esther og Ellinor søger hjælpere, der kan 
kravle i træer til den højere beskæring, så vi fortsat kan få lækre saftige 
æbler. Søren C spørger de store drenge på vænget. 
Eller er det noget for dig, så henvend dig til Esther eller Ellinor. Gitte har 
meldt sig også. 
Der kommer også et skriv i Tanten herom. 
 
Lars P. fremlagde tegningerne til den nye staldforbedring, samt gartneriets 
bygning til maskiner. 
Forslaget skal lige op omkring fællesledelsen til godkendelse. 
 
Fest 27.4: Første spadestik til det nye bofællesskab. Velkomstdrink, fælles-
spisning, bålhygge, et stort telt kommer op uden gulv til dans. Der købes 2 
terrasse-varmere, betalt af fælleskassen, til den aften og mange andre fe-
ster. 
 
Bingn. biodynamiske landbrugselever, se Michaels mail, med program og 
info. Ellers forhør dig hos Birthe og Lars. 
 
Rita: Hvis du sætter plakater og andet op på døren til cafeen, brug da ven-
ligst 'englehudtape'. Det ligger der til formålet. Så er der mulighed for at 
holde døren pæn efter nedtagning af diverse papirer. 
 
Ref.: Marianne Lodberg 

Blåmejse. Foto: Ole W. 
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486   Referat af Fællesledelsesmøde d. 10-4-19 

Til stede: Anne-Lene, Camilla, Freja, Hanne, Jonathan, Merete og Tommy 

(referent). Afbud: Carsten, John og Marianne 

1. Møde med lejerne i 6A, som har uoverensstemmelser (uenigheder) med 

deres udlejere. Fællesledelsen inviterer udlejerne til mæglingsmøde med FL. 

2. Opsamling fra Landsbymødet:  

a) Af de tre viste forslag til yderligere P-pladser i Hertha, var der mest 

stemning for anlæggelse af en flot P-lomme på Trekanten ved hovedind-

kørslen til Hertha. Desuden bifaldt man den række P-pladser, som er tegnet 

ifm. staldprojektet. 

b) Umiddelbar opbakning til en udvidelse af Salen ifm. ombygningen af Her-

thahus. Ønsket er en multisal, der kan forvandles til en teatersal ved behov. 

Der kom forslag, om Fælleskassen skal bidrage økonomisk, hvis det viser 

sig, at Salen i fremtiden vil rumme nogle af de behov, der var tiltænkt en 

udvidelse af Fælleshuset. En gruppe, med repræsentation fra flere sider, 

laver et mere detaljeret forslag, hvor der ses på, hvilke behov Salen skal 

opfylde og om der f.eks. skal være storkøkken. Emnet op igen på næste FL-

møde 

c) En gruppe (Randi, Søren C og Søren H) arbejder med tema og indhold til 

et kommende Visionsseminar. 

3. Byggeriet af det nye bofællesskab på 25-27 går ikke i gang 1. maj - vi 

håber på 1. juni. De sidste 3 uger har vi blot ventet på kommunens god-

kendelse af justeringer i den brandtekniske redegørelse. 

Ref.: Tommy 

Foto: Lars P. 
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Efterklang! 

Hvad så jeg i drømme? 

Hvilken slags trolddom var det? 

Slående hvordan hvide duer kredsede over mit hoved 

Lattermilde piger dansede i det grønne løv. 

 

Hvor blev du af trolddom? 

Du som rejste dig, smøg sig omkring mig 

Ventede tålmodigt og viste mig vejen 

Vejen til hjerterne - de andres hjerter. 

 

Hvide og blide drømme 

Ønsker som gik i opfyldelse. 

Smertende møder 

blev lykkelige hændelser. 

 

Sigende omkredsen 

Punktet her, vidende værende det samme 

som kredsen. 

Violernes dufte i mine næsebor. 

 

Krattet som valgte at blive opdyrket 

Dyrket til i fælles beundring 

At opleve sidemandens forvandling. 

 

Åndens rene ord gennemstrømmede mig, 

Hvide duers lette vingeslags susen 

berusede mig og min omverden. 

Efterklang efter Søren Friboes musik ved visionsseminaret 25/9 2016 Karen V. 


