Hertha Levefællesskab

Sidste hånd på Herthas fysiske udbygning
- en udvidelse af den fælles sal

Et landsbyfællesskab med en social opgave
- integration med en gruppe voksne med særlige behov
Hertha Levefællesskab fungerer i dag som en ydre landsbyramme omkring 150
landsbybeboeres liv. Heraf er pt. 27 voksne med behov for særlig omsorg (udviklingshæmmede), og yderligere møder hver arbejdsdag 10 udviklingshæmmede ind
på de beskyttede værksteder fra nabokommuner.
Vores erfaring er, at et sådant fællesskab mellem mennesker, der fungerer på samfundets almindelige betingelser, og mennesker, der har brug for særlig omsorg, forøger begge parters livskvalitet. Det kalder vi ’omvendt integration’.
Målet er at skabe et socialt og kulturelt grundlag, som i hverdagslivet kan give plads
for et fælles liv med en gruppe udviklingshæmmede på 30.
Denne vision er nu tæt på at være en realitet. Der er skabt 70 arbejdspladser, heraf
35 værkstedspladser for udviklingshæmmede. De beskyttede værksteder omfatter
landbrug med malkekøer, mejeri, gartneri, bageri, vævestue, dramaværksted,
køkken samt madordning i den lokale skole og børnehave.

Gennem 23 år er der opført en velfungerende og levende landsby med rigtig god
kontakt til - og udveksling med - det omgivende samfund, ikke mindst i kraft af salg
af produkter fra bl.a. bageri, mejeri og gartneri for ca. 1,8 mio. kr. (2018).
Hertha besøges årligt af 5-6000 mennesker i alle mulige anledninger, og flere skoler
og børnehaver bruger stedet som besøgsgård. De udviklingshæmmede er visiterede fra 11 kommuner ind i et socialt fællesskab med ca. 120 såkaldt normale, som bor
i egne huse, ejer- og lejerboliger i Herskind 16 km vest for Aarhus.
Der er en lang venteliste af mennesker, som gerne vil flytte ind i Hertha Levefællesskab - såvel udviklingshæmmede som såkaldt normale. Når et igangsat nyt bofællesskab på 800 m2 til 10 udviklingshæmmede er realiseret i 2020, er de fysiske rammer
for landsbyens lokalplan udfyldt. Herefter kommer en helt nødvendig opgradering
af det 23 år gamle bofællesskab ’Herthahus’ til nutidig standard fra værelser til lejligheder, og en udvidelse af det sociale og kulturelle, udadvendte samlingssted
- salen, som ligger i tilknytning til Herthahus.

Bofællesskaberne i Hertha leverer:
•
•
•
•
•

Ydelser efter Servicelovens § 85 (støtte i egen bolig) og § 103 (beskyttet beskæftigelse)
og arbejder ud fra Rudolf Steiners Socialterapi.
Individuelt liv i fællesskab med naboer i en social mangfoldighed.
Mulighed for individuel og social udvikling gennem bevægelse, kunst, musik, drama/
skuespil.
Bevidst kontakt til omverdenen gennem godt naboskab og samspil med lokalsamfundet.
Mulighed for fri udfoldelse og ansvar i fritiden.

Nøgletal

Værdi af bygninger: ca. 112 mio. kr. heraf
54 mio. i private boliger.

Økonomi i bofællesskaber og værksteder
(omsætning i mio. kr./2018):
21

Beboere:
Voksne:
Børn:
Voksne udviklingshæmmede:
Udenlandske praktikanter:
I alt

Antal boliger:
Private huse:
Ejerlejligheder:
Lejeboliger:
Værkstedsfaciliteter/bygninger

82
38
27
4
151

Eksterne hæmmede
værkstedsbrugere:
Udeboende medarbejdere:
Herboende medarbejdere:
Ansatte i bofællesskaber/værksteder:
Billetsælgere til teater ved høstmarked i Hertha, september 2017

10
27
13
40

Areal(ha):
Byzone:
Landbrug:
Gartneri:
I alt

18
10
25
6
2
19,5
1,5
23

En udvidelse af den eksisterende sal

Der er hårdt brug for:

- en ramme om det sociale og kulturelle liv

•
•
•
•
•

Salen er et samlingspunkt for den omvendte integration og det sted, hvor nogle af
de bedste integrationssituationer opstår. En opgradering med øget tilgængelighed
(også for kørestolsbrugere) og nye faciliteter vil give den nuværende relativt lille sal
mulighed for at blive en ægte multisal, som kulturelt vil stråle endnu stærkere både
ud i lokalområdet, samfundet og ind i Levefællesskabet.
Salen bruges hver dag til morgensamling, til offentlige foredrag, koncerter, åbent
hus/lørdagscafé 6 lørdage om året, majmarked og høstmarked, terapier, landsbymøder, årstidsfejringer, fødselsdagsfejring og ikke mindst til fællesspisning.
Herudover har Hertha Bofællesskaber og Værksteder de seneste 23 år hvert år opført skuespil i den lille sal for offentligheden, i alt omkring 120 opførelser. Dramaværkstedet kan samle op til 60 aktører, når f.eks. Tryllefløjten, Grease eller Klodshans
sættes op.

Det ombyggede bofællesskab Herthahus, som efter 23 år alvorligt trænger til en opgradering fra værelser
til lejligheder. Den udvidede sal med siderum, køkken mv, ses herover med gult.

Plads til omkring 140 mennesker
Lydmæssig adskillelse fra de beskyttede boliger i bofællesskabet
Bedre scenefaciliteter og ventilation
Siderum til kostumer, sminkerum, stole/borde
Foyer med køkken og toiletter

Gennem de seneste år har Landsbyfonden finansieret mødelokaler og sociale rum:
nyt bofællesskab til 10 udviklingshæmmede (21 millioner), et undervisningslokale
i staldbygningen (1 million), Cafélokale (600.000,-), ombygning af det oprindelige
bofællesskab Herthahus (10 millioner). Disse byggerier er finansieret af Landsbyfonden med hjælp fra flere store fonde.
Alt dette bevidst planlagt, så mennesker mødes. Både de der bor her og så de mange besøgende.
Et overslag på de 245m2 , som ombygningen af kultur- og multisalen omfatter,
lyder på 23.000 kr./m2, i alt 5.635.000

Model af den udvidede sal

Hertha Levefællesskab og omgivelserne
Hertha Levefællesskab er et offentligt og for alle tilgængeligt område, som ligger
op ad Herskind landsby i Skanderborg Kommune.
Tilbagevendende åbne arrangementer omfatter f.eks. offentlige skuespilopførelser, majmarked med loppemarked, høstmarked i september, hvor der plejer at komme 800-1000 besøgende.
Åbne arrangementer som f.eks. fugleture, åbent værksted, foredrag, koncerter, fortælleaftner og kor.
Skanderborg kommune præsenterer Hertha for nye borgere på en bustur et par
gange om året sammen med bl.a. Himmelbjerget.
Salg af produkter fra de beskyttede værksteder foregår fra vores interne butik, i
den lokale Brugs, helsekostforretninger og institutioner i Aarhus m.m.
Mad til 100 børn i børnehaven på Herskind Skole - hver dag gennem de sidste 7
år. Det er kommet i stand gennem en engageret involvering af Skanderborg Kommune, Landsbyrådet, skolens bestyrelse og ledelse, lærerne og forældrene.
Fællesspisning i Herskind Forsamlingshus en gang om måneden, som en del beboere deltager i.

Deltagerne i Herthas opsætning af ’Grease’

Sagt om Hertha
Ministeren: …de skaber ofte både arbejdspladser og skatteborgere, de bringer børn og liv til landet,
de modvirker butiks- og skoledød, og de medvirker, som jeg ved selvsyn har oplevet i Levefællesskabet Hertha, til at løfte sociale opgaver. (Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter i
tidsskriftet ’Økosamfund i Danmark’ nr. 76 2014)
Borgmesteren: ”Hertha Levefællesskab har gennem mange år sat standarden for, hvordan man kan
bo og leve i et fællesskab. Der er ikke et ”dem” og ”os” – der er et fælles ”vi”, og det giver ikke bare stor
værdi for beboerne, men også for lokalsamfundet og Skanderborg Kommune.” (Borgmester Jørgen
Gaarde i brev til Hertha, april 2016)
Turistforeningen: ”...Ved Hertha er imødekommenheden udtalt og beboere, ansatte og frivillige gør
os gerne klogere på, hvad det vil sige at leve i et levefælleskab med omvendt integration, hvor forskelligheder mødes…” (Turistforeningen i deres anbefaling af udvikling af Spor i Landskabet med
udeundervisning og formidlingssti 10/4-2019)
Den lokale: ”De er dynamiske og sætter ting i gang. De er gode til at skabe sammenhold, både
mellem de raske dernede og så mellem de handicappede. Det fungerer så godt, synes jeg. Jeg synes
også, at den forbindelse, der er mellem Hertha og så det øvrige Herskind, den øvrige del af sognet,
fungerer godt. Jeg synes, de er dygtige. (Præst Thomas Frøkjær)
Fondsgaver fra Private givere: Augustinus Fonden, Novo Nordisk Fonden, MICA Fonden,
Maj Invest, Spar Nord Fonden, Åge og Johanne Louis-Hansen Fonden, Galten Sparekasses Fond,
Nordea Fonden, Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed, AVK, Andelskassen Merkur, BHA-Fonden, Bodil Pedersen Fonden, Carl Scharnberg Fond, F.L. Smidth, Friluftsrådet, Grundfos’
Jubilæums Fond, Den Grønne Fond, Helsefonden, J.L. Fond, Karen Louise Nielsens Fond, LaserTryk,
Merkur Fonden, Miljøministeriet, Nerthus Fonden, Paula/Alex Nielsens legat, Rotary Galten, Skanderborg Kommune, Socialministeriet, Software AG Stiftung, Tuborgfondet.
Disse anerkendelser har Hertha modtaget gennem 23 år: Århus Amts sundhedspris (1993), Galten Kommunes Innovationspris (1996), Agenda 21 pris (1998), Merkurbanks pionerpris (2007), Skanderborg Kommunes Talentpulje (2011), Skanderborg Kommunes arkitekturpris (2014)

Minister- og borgmesterbesøg i Herthas stald

Hvem er vi?
Landsbyfonden (ansøger) er en almennyttig erhvervsdrivende fond, hvis formål er
at forbedre levevilkårene for udviklingshæmmede.

Landsbyfonden
Landsbyvænget 18A
8464 Galten
Formand: Kennert Nielsen

Forretningsfører:
Tommy Schou Pedersen
2229 3239
tommyschoupedersen@gmail.com
www.hertha.dk
www.landsbyfonden.dk

