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Nr. 252, 22. årgang, august 2019

Kornmarken står moden med kornblomster... (Foto: Ole W.)

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: Herthas unge på toppen. Noah og Liam spiser pizza på taget. Foto:
Sorush.
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Edda-hus
Der er os bekendt ikke indkommet alternativer til Per’s
forslag om navnet på det nye bofællesskab, som hidtil
populært har gået under det lidet billeddannende navn
’25-27’. Per skrev i Tante Hertha nr. 236 feb. 2018 om
baggrunden for det nordiske navn ’Erda-hus’ (eller ’Eddahus’ for ikke at forveksle det fonetisk med Herthahus).
Hvis nogen ønsker at bringe alternative navne i spil, bedes de indleveret (mailet) til Red. (tante@hertha.dk), så
vi kan få navngivet huset ved rejsegildet sidst på efteråret.
Red.

19 juni 2019

Klimamål
Kære levefæller i Hertha.
Efter vel overstået valgkamp, hvor næsten alle politikere lovede stegte rødspætter med nye kartofler og persillesovs på klima- og miljøområdet, kan
vi nu læne os tilbage og vente på, at politikere og andre sætter noget i
gang. Eller kan vi!!!
Hvad kan vi gøre mere for at hjælpe til, at målene fra Paris-aftalen nås, her
i Hertha?
HBV og Landsbyfonden skal naturligvis tage deres del af opgaven. Men alting virker jo bedre, hvis man løfter i flok og græsrødderne aktiveres.
Som det korte af det lange, forslår jeg, at vi nedsætter en gruppe som begynder at arbejde på dette: Hvad kan vi, her i Hertha, gøre for, at vi
får en profil på klimaområdet, som også passer med de mål, der
kommer os i møde?
Forslag til første møde er torsdag den 5. september 2019. Jeg skriver rundt
på Herthamail hvor det bliver afholdt, når vi kommer tættere på.
Giv gerne et pip på min mail hvis du har en kommentar til ovenstående
eller ønsker at være med til at planlægge det første møde.
Min e-mail adr. er: kehuni@gmail.com
Med venlig hilsen Kennert
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Mit Hertha

Jeg har nu boet i Hertha i 3 år.
Endnu vigtigere, så har min søn, Konrad på 8 år, boet i Hertha i
3 år.
Vi elsker det.

Først på sommeren var vi med beboere og medarbejdere her fra
HBV på KIK festival, på Fuglsøcenter på Mols. KIK er en stor
Nordisk festival, hvor 430 udviklingshæmmede mødes til Kunst,
Sport og Kultur.
Søren (svigerfar) og jeg var med, for vi skulle holde dragebygnings-workshop for dem der havde lyst… Da vi var færdige
med at pakke vores ting ud, lå vi i græsset, sammen med Konrad, uden for receptionen og så alle de mange gæster, der ankom.
Den ene bus efter den anden ankom med et meget bredt udvalg
af glade mennesker.
Den var tydeligt at Konrad synes det var vildt spændende…
Søren spørger ham: ”Er det ikke utroligt med så mange forskellige slags mennesker…?”
Konrad kigger på ham og siger: ”Jo, det er helt vildt…. Der er
både nogen fra Norge, Sverige, Finland og endda fra Rusland….”
For mig var det er stor fed streg under hvor dejligt et sted Hertha er.
Konrad ser overhovedet ikke
om mennesker er udviklingshæmmede eller ej – han ser
bare forskellige mennesker.
Jeg er stolt og glad for at
være en del af det her fællesskab.
Peter fra nr. 26
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Der har de sidste måneder foregået et intenst arbejde, som mange
har været involveret i, med at lave en kort præsentation af Hertha.
Brochuren kommer snarest på Herthas hjemmeside, sendes ud til
Støtteforeningens medlemmer i september, og kan fås i pavillonen. Den er primært rettet mod udvidelsen af salen og beregnet til
uddeling til interesserede donorer fra forskellige fonde, men kan
fint stå for sig selv, som en kort præsentation.
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Høstmarked
i Hertha
Lørdag d. 31 august 2019
kl. 11.00 – 16.30
Så er der igen Høstmarked i Hertha Levefællesskab.
En dag, hvor familier og børn fra nær og fjern strømmer til denne sidste
lørdag i august, hvor biodynamiske og økologiske jordbrug slår deres døre
op for besøg.
Men i Hertha er der meget mere end høstmarked.
Familien er i centrum med mange boder og aktiviteter for børn.
Også i år har Ole Kallehauge sørget for, at klubben af ”Danske Schleswiger
Heste” kommer med 6-7 spand, der med vogne kører små og store ture i
området. Der vil blive pløjet, som i gamle dage. En mark vil blive høstet
med selvbinder, og negene vil stå flotte tilbage på marken.
I Hertha har omkring 100 mennesker forberedt den store dag, så de omkring 1000 gæster, der besøger stedet, kan blive beværtet på bedste vis
samtidig med, at de får en rigtig heldagsoplevelse i en anderledes lille
landsby lige op til Herskind og kun 20 km fra Aarhus. Ja, man vil gå hjem,
godt bespist, med oplevelser fra dukketeater, bueskydning, musik, kor, og
ikke at forglemme: En af Danmarks mindste malkeko-besætning med eget
mejeri.
Ja! Kom og smag Hertha. Program følger på hjemmeside og facebook.
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Sommerliv i Hertha 2019

Fælles arbejdsdag i maj. Fælleshuset males (Fotos: Merete)

Rejsegilde på det sidste familiehus
på Demetervænget med udsigt ud
over Ådalen. Fotos: Anne-Lene?
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Glæde på Sølund Festivalen 2019 (Fotos: Katrine)

Kortklubben nyder livet. Mon der diskuteres andet end hjerterdamer…?
(Foto: Bente Lindekilde Hansen)
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Billeder fra idrætsholdets deltagelse i Galten-løbet - i øsende
regnvejr. Seje løbere!!
(Fotos: Anne-Lene)
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Sommerhilsen fra sløjdværkstedet. Lige et par billeder fra
torsdags-arbejdet her på Engvej 1. I den sidste tid før
ferien har Noah og Liam arbejdet med to meget forskellige ting: Noah har formet denne skønne frø i sten - gad
vide, hvor den skal kvække fremover. Liam har lavet sit
livs første økseskaft. Det mangler at få selve øksen helt
på plads, og få det til at sidde helt fast med en jernkile,
der lige skal købes.
Vi begynder igen efter høstmarkedet. Nøjagtig dato kommer senere.
Fortsat glædelig sommer til alle. Sibylla

Afsked med Swantje og Marie - de to uundværlige
volontører. Tak for jer! (Fotos: Ole W.)

11

Liv og leg på en glad
st. Hans aften.
(Fotos: Ole W.)
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Fantastisk konference om inklusion og diversitet
i fællesskaber
Nord for New York, USA 4 dage i juli 2019
150 deltagere fra store dele af verden havde sat hinanden stævne i 4 camphill landsbyer nær Hudson 2,5 time nord for New York, for i ICSA, en organisation, som står for international fælleskabsstudier, at arbejde med inklusion og diversitet i fællesskaber.
Der var hele spektret fra professoren i fællesskabsstudier på universitetsplan, til flipperkollektivet Camphill-landsbyerne var en stærk del af konferensen, og vi, Ole og Elinor, Randi, Majken og undertegnede var så heldige
at bo i et hus i Camphill Triform.
Halvdelen af deltagerne lavede oplæg, workshops eller panelsnakke, Camphill-landsbyerne have deltagere både af medarbejdere og bofæller.
Det var en flot diversitet og inklusionsoplevelse.
Mine højdepunkter, ud over de fantastiske menneskemøder - både med
gamle venner og nye - var et par fra Rwanda, som har en skole for mennesker med specielle behov, som de har spurgt Camphill om hjælp til at bygge
et fællesskab op omkring. De kan se, at uden fællesskab, kan det flotte arbejde, som lærerne laver, ikke følges op og fortsættes. Flot set, synes jeg.
I Israel er der et universitet, hvor en kvinde laver studier af inklusion med
specielle mennesker, og hun gør det sammen med dem, hun studerer.
Flot og spændende nyt.
Der sker en stor udvikling med Kibbutzerne i Israel. De opretter nye i belastede områder, og har gode resultater med at lade nogle erfarne kibbutzfolk
hjælpe med at skabe en velintegreret Kibbutz, som også ofte tager sig af
de unge drenge, som krigsskadede forældre ikke kan styre
Camphill har startet et studiemiljø, og det har tiltrukket
dygtige og engagerede medarbejdere og højnet arbejdet.
Dejligt at se hvilken begejstring de unge mennesker går
til opgaverne med.
Et tidligere Camphill-medlem
har oprettet et hus for flygtninge i Boston, hvor, som hun
Christofferus i Triform, hvor vi
boede. (Foto: Randi)
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siger, nogle beboere fra Camphill, som aldrig har haft muligheden for at
have nogen på skødet, kan give tryghed til små børn, som trænger til det.
Jeg blev dybt rørt.
Vi glæder os til at dele mere of vores oplevelser en aften i efteråret.
Vores præsentation af Hertha gik rigtig godt, og der var god interesse, flere
vil komme på besøg, så det glæder jeg mig til.
Vi og flere oplæg blev filmet, så det kan ses på Youtube med link fra ICSAs
hjemmeside en gang i den nærmeste fremtid.
Jeg vil dele det, når det kommer ud.
Tusind tak til alle, der gjorde det muligt for mig at komme afsted.
Venligst Birthe
(Der kommer flere beretninger fra USA-turen i næste nummer (Red.))

Så er bageriholdet i fuld gang igen efter ferien… (Foto: Randi)
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Referat af Fællesledelsesmøde Onsdag 22-5-19
Tilstede: Camilla, Hanne, Carsten, Anne-Lene, Freja, Jonathan, Marianne. Referent: Marianne
1a. Dagsorden blev færdiggjort. Det blev besluttet at udsætte punkt 6 til
næste gang.
b. Jonathan har fået brev fra Merkur hvori Foreningen bedes dokumentere
sig. Foreningen General forsamling tolker vi som landsbymødet. Måske skal
Hertha Fordelingscentral blive registrerede som en forening til at fortsætte,
ellers misforstår banken det.
Jonathan prøver at undersøge hvad er rigtig.
c. Søren H går videre med projekt oprensning af dammen.
Jonathan taler videre med Brian angående projekt cykelbane.
Carsten har kontaktet Glenn angående kaffemaskine. Glenn har ikke svaret.
Carsten fortsætter kontakten.
Angående farven Skagensgult: Mattias har fået lavet farveprøver på gul
okker fra Bauhaus. Dårligt resultat.
Huset males dog alligevel på lørdag 25.5.
Næste gang der skal males, er det en god ide ca 1/2 år før tid, at nedsætte
et farveudvalg, så vi er lidt på forkant.
d. Vi mangler svar fra John på revisorspørgsmålet.
e. Tunes ansøgning på 1000 kr til fælles plast- og andre containere, imødekommes. Godt initiativ.

f. Anne, Mariannes datter, er atter på vej ud i verden.
2. Udlånsgruppen Kirsten, Morten, John, Lars må sammen se på en god
placering af fælles redskaber. Hanne sender mail til gruppen og beder dem
tage emnet op på landsbymøde 16. juni med liste over redskaberne.
3. Brev fra Kaj omkring manglende dokumentation på nogle punkter i forhold til byggeprojektet 'Ny butik'. F.eks. på statik og landinspektør, brandkrav. Det er lidt diffust hvad der egentlig er brug for, da det ikke er en bolig. (Efter at tale med Leif 25 maj, fandt vi ud af, at der har lige været
Landinspektør og måle op. Tommy havde arrangerede det). Freja kontakter
kommunen.
4. Fortsat god stemning i Hertha ;)
a. Freja og Maja flytter ind i deres nye hus 1. juni.
Huslejebetaling går tilbage til fonden og lejligheden inddrages i bofællesskabet. Der udvides med 2 pladser og en rokade blandt beboerne i bofællesskabet.
b. HBV laver en ny hjemmeside, der kommer til at ligge under Levefællesskabets hjemmeside.
5. Landsbymøde: En snak om butikken og butiksgruppe... går det godt ?
Nye muligheder og visioner for Levefællesskabets sal.
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Referat af Fællesledelsesmøde
onsdag d. 5-6-19 kl. 20-21.45
Mødeleder: John. Referent: Anne-Lene. Afbud: Tommy, Camilla, Carsten
Indledning
a) Færdiggørelse af dagsorden.
b) Eventuelt. Efter de nye foreningsregler og hvidvaskningsregler skal
Herthas fordelingscentral have en bestyrelse. Der er kommet en
del spørgsmål fra Merkur der skal besvares. Vi tager det på næste
LM så der kan nedsættes en bestyrelse og vi kan få bragt formalia
på plads. Freja fremlægger punktet.
Opfølgning fra sidst og andre småtterier.
2A. Har vi fundet en ny revisor til FK-regnskabet? John undersøger
om Henrik vil overtage revisionsopgaven for FK-regnskabet.
2B. Meddelelser, til- og fraflytninger. Thomas Vestergård flytter ind hos
kari Vibeke. Dato? Skal han inviteres til FL møde?2C. Møde m nye
ejere af nr. 19G, Marianne & Alex Schlittler der overtager lejligheden d.15 august. Indflytning vil ske gradvist. Opstart af betaling af
fælleskassebidrag fra 1 sept. Bundlinjegruppens første folder udleveres og frivillighedskatalog udleveres senere (vi satser på Tommy
har det ?)
Info om Fælleshusudbygningen mod vest (Jonathan). Landinspektør
har opmålt ud fra den oprindelige tegning og byggeriet overskrider
skel med 20-30 cm. Nye tegninger er påkrævet, størrelse eller placering skal justeres. Tommy taler med Leif Hansen så snart T. er
retur.
Forberedelse af LM? Indkaldelse sendes ud i morgen (6/6) Herthahus’
ombygningsplaner og tanker om støttelejligheden som Freia & Maja
netop er fraflyttet fremlægges.
Revision af FLs vedtægter: 2. runde med input fra andre organer . Udsat – igen – grundet afbud og tidsmangel. FL vil afsætte et helt
møde kun til dette punkt.
Den gode stemning i Hertha. Naboklage fra naboer på den østlige side
af det levende hegn. Vi går videre med dette og taler med parterne. (A-L)
Nyt fra HBV. Martin i Burishus har opsagt sit lejemål.
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(491)Referat af Fællesledelsesmøde d. 19-6-19
Til stede: Camilla, Carsten, Hanne, Jonathan, Merete og Tommy (referent)
Afbud: Anne-Lene, Freja, John og Marianne
1. Næste FL-møde, d. 3-7, er sidste møde inden sommerferien. Vi aftaler
her, hvornår vi starter igen efter ferien.
2. Cecilie og datter fremlejer fra 1. juli Susannes bolig, 24A.
3. Opsamling fra Landsbymødet
a) Skal Varelageret organiseres som en forening med bestyrelse m.m. for at
leve op til bankens nye krav ifm. nye de hvidvaskregler? Der er noget
uklart. I mellemtiden har banken (Merkur) meldt tilbage, at de lige skal undersøge noget - så vi afventer dette.
b) Skal Salen gøres til hele Levefællesskabets Fælleshus / Kulturhus? Det
aftales at holde et ekstraordinært Landsbymøde med fokus herpå onsdag d.
26. juni kl. 18.30-20. FL indkalder med dagsorden og Fundraisinggruppen
kommer med oplæg - begge dele omdeles inden mødet. Det er desuden
foreslået, at Caféen i Fælleshuset udvides med omkring 30 m2 (også selvom det nuværende varelager tillægges).
4. Tillægsansøgning til cykelbanen bevilget. Der er således bevilget 2.150
kr. (d. 8-5-19) og nu 1.850 kr. - i alt 4.000 kr. (Der står 5.000 kr. i Fælleskassen, som blev sat af til børnene for mange år siden - vi tager herfra).

5. Der bliver trafikale problemer syd for Fælleshuset, når bilerne ud for Anne-Lene (nr. 26) ikke skråparkerer. Peter laver et skilt om skråparkering,
som sættes op.
6. Et birketræ tæt ved Meretes drivhus (nr. 19A) har rødder, som skubber
fliserne op - og Merete spørger til forsikring, hvis træet vælter og ødelægger noget. Trægruppen spørges, om træet skal fældes - og Tommy undersøger, om Fonden har en forsikring.
7. Status på udbygning af Fælleshus mod vest - ikke nået.
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(492) Referat af Fællesledelsesmøde d. 3-7-19
Til stede: Anne-Lene, Camilla, Hanne, Jonathan, Merete og Tommy
(referent). Afbud: Carsten, Freja, John og Marianne. Gæster: Cecilie Lemke
og Thomas Vestergaard
Opfordring til alle i og omkring Hertha: Læg alle arrangementer/aftaler ind i
Herthas netkalender - så har alle de bedste chancer for ikke at dobbeltbooke. Tommy og Allan opdaterer kalenderen - sig det til en af dem.
1. Møde med nye tilflyttere: Cecilie Lemke, som bor med datteren, AlmaLeonora, i Susannes lejlighed og Thomas Vestergaard, som bor sammen med
datteren, Mackenzi, i Vibekes lille lejlighed.
2. Det vurderes, at træet tæt ved Meretes drivhus ikke vil vælte. Skal det
undgå at sætte rødder, som løfter Meretes fliser ved drivhuset, kan man
grave op og sætte plader ned ved rødderne. Merete mødes med Trægruppen. Punktet op igen efter ferien.
3. Marcus Baldrian, som har boet her før, flytter ind hos Else omkring 1.
september.
4. Sal og Fælleshus - Opsamling fra ekstraordinært Landsbymøde (der er
udsendt referat af mødet - derfor begrænset opsamling i dette referat). På
Landsbymødet var der enighed om at droppe den store udvidelse af Fælleshuset, og der var enighed om at se den udvidede Sal i Herthahus som hele
Levefællesskabets Sal. Desuden enighed om, at Caféområdet i Fælleshuset
skal prioriteres, og umiddelbart stemning for en udvidelse mod øst.
Fællesledelsen ønsker, at det videre arbejde med disse emner får hovedvægten på næste Landsbymøde.

5. Datoer for kommende Landsbymøder:
- tirsdag d. 27. august kl. 19-21
- onsdag d. 2. oktober kl. 19-21
- mandag d. 11. november kl. 19-21
6. Tilbygning på vestsiden af Fælleshuset: FL sætter pres på at få søgt byggetilladelse på ny. På skitsen er tilbygningen nu drejet lidt, så den holder
sig 1 meter fra skel mod vest og 2,5 meter fra skel mod nord. Der er uklart,
om kommunen har fået strengere krav til ansøgningsmaterialet, end vi selv
umiddelbart kan opfylde - men vi prøver. Tommy undersøger hos kommunen, landinspektøren eller Freja, som har undersøgt noget. Kan vi ikke selv
lave tilstrækkeligt ansøgningsmateriale, har Jonathan og Tommy mandat til
at tilkøbe hjælpen, så processen ikke går i stå.
Gruppe til indretning af det gamle varelager, som bliver til Café / lounch er:
Anne-Lene og Merete (gruppen er åben).
Gruppe til indretning af nyt varelager er ikke dannet endnu - op på næste
Landsbymøde.
7. Bundlinjegruppens rapport. Fællesledelsen giver 600 kr. af Fælleskassen
til trykning af foreslåede 200 eksemplarer af den færdige udgave, men synes ikke den skal omdeles i Hertha i trykt form, men mailes ud. Man kan
rekvirere en papirudgave, hvis man ønsker.
8. Har vi en Udlånsgruppe? Tommy mailer til gruppen og spørger.
9. Skal vi have en Butiksgruppe (Varelager-)? På igen næste gang
10. Næste Fællesledelsesmøde bliver onsdag d. 14. august kl. 20-21.45
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Muslinger med perler
Havfruer og
Havmænd
Svømmer med delfiner
I havet
(Elna´s elverdigt)

Blomsten er glad
Sover i natten
Vågner i dagens lys
Sommer
(Freja, skriveværkstedet)

Herthas bofællesskaber deltager i fællesspisning/ FOLKEKØKKEN i Herskind forsamlingshus d.5 i hver måned. På madholdet er der hver gang 2-3 beboere og en medarbejder som hjælper med at sætte borde og stole op og stille frem.
D.5 juni foregår det altid på legepladsen med grill (i alt slags vejr) og i år var solen
heldigvis fremme.
Vi medbragte selv borde og stole men der var mangel på siddepladser så vi sad tæt.
Ulla var kilet ned mellem Peter & Morten K så der blev brugt små armbevægelser
grundet pladsmangel. Ulla kommer på et tidspunkt til at stikke Peter med sin gaffel og
siger smilende: "Så er der sørme gris på gaflen". (Foto: Peter Krebs)
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