Tante Hertha
Nr. 254, 22. årgang, oktober 2019

Tillykke til Ole Wadsholt med de 80 år d. 9. september (tidl. mangeårig redaktør på
Tante Hertha.) Her fotograferet sammen med de 5 voksne børn på festdagen.
(Foto: Theodor Weg Samsing, Karens Wadsholts dattersøn)

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 klare 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: Billetsælgere ved høstmarked. (Foto: Jesper Hansen)
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HerthaKalender
Oktober 2019
Tirsdag d. 1.
Onsdag d. 2.
Fredag d. 4.
Lørdag d. 5.
Tirsdag d. 8.
Tirsdag d. 22.
Onsdag d. 23.
Fredag d. 25.

Virksomhedskredsmøde
Stor Fællesspisning (opslag på butiksdør)
Suppe i Caféen
Lørdagscafé
Landsbymøde
Grethe Lyngdorf om Gordon Neufeldterapi
Suppe i Caféen
Stor Fællesspisning (opslag på butiksdør)

Kl. 14.15-19 Salen
Kl. 17.50
Kl. 17.30-18.30Caféen
Kl. 14-16.30 Salen
Kl. 19-21.
Salen
Kl. 19.30
Caféen
Kl. 17.30-18.30Caféen
Kl. 17.50

November 2019
Fredag d. 1.
Fredag d. 1.
Lørdag d. 2.
Mandag d. 11.
Tirsdag d. 12.
Tirsdag d. 12.
Onsdag d. 13.
Onsdag d. 20.
Mandag d. 25
Onsdag d. 27.

Stor Fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl. 17.50
Koncert med Nanna Bech og Kristine
Kier Jørgensen
Kl. 19.30
Salen
Lørdagscafé
Kl. 14-16.30 Salen
Cafémedhjælpermøde kl. 16.30
Landsbymøde
Kl. 19-21
Salen
Forældremøde i Bofællesskabet
Kl. 19-21
Herthahus
Suppe i Caféen
Kl. 17.30-18.30Caféen
Stor Fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl. 17.50
Gjern Spillemændene
Kl. 19.30
Salen
Suppe i Caféen
Kl. 17.30-18.30Caféen
Stor Fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl. 17.50

December 2019
Søndag d. 1.
Mandag d. 2.
Fredag d. 6.
Fredag d. 13.
Onsdag d. 18.
Fredag d. 20.
Lørdag d. 21.
Søndag d. 22.
Tirsdag d. 31.

Adventslabyrint
Adventsspiral
Grødnisseaften
Luciafest ved morgensamling i salen
Julespil i Skivholme kirke
Sidste værkstedsdag
Julespil i Hertha
Julespil i Hertha (juleafslutning og -ferie)
Nytårs aften (tovholder: Anne-Lene)

Indhold i dette nummer:
Rubrikannoncer og aktuelt
Mit Hertha
Mandatgrupper
Billeder fra høstmarked

s. 4
s. 9
s.10
s. 11

Kl. 17.00
Kl. 8.40
Kl. 19.00

Salen
Salen

Kl. 15.00
Kl. 15.00

Salen
Salen

Initiativ med hjerte
GartneriNyt Oktober
OktoberNyt fra landbruget
Referater

s. 14
s. 15
s. 17
s. 19
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Husk der er dejlig suppe i Caféen
kl. 17.30-18.30 følgende datoer:
Fredag d. 4. oktober,
Onsdag d. 23. oktober,
Tirsdag d. 12. november,
Mandag d. 25. november

Navneforslagsgruppe
Som jeg nævnte i sidste Tante Hertha, har jeg længe gået med tanker om
en sådan gruppe. Det handler naturligvis ikke om navne til private huse
eller bofællesskaber, men udelukkende om forslag til huse/pladser/rum,
som fællesskabet benytter - og som ikke har noget navn - andet end fx
‘fælleshuset.’ Der kunne måske tænkes mere interessante navne - navne
som måske går ind i det ‘norrøne’ univers (Edda-universet). Jeg vil gerne
opfordre jer alle til at tænke over, om det kunne være en gruppe for jer.
Når og hvis vi finder nogle gode forslag, skal de naturligvis drøftes og evt.
prioriteres på Landsbymødet, hvorefter Fællesledelsen har det sidste ord.
Merete Milner

Vi bringer en berigtigelse
Det fremgik af augustnummeret af Tante Hertha, at forslaget om navnet
EDDAHUS til det nye bofællesskab stammer fra Per. Anne-Lene oplyser, at
navnet opstod hos hende, Majken, Diana, Katrine, Anna og Kirsten i bilen
på en tøsetur til Flensburg. Pers forslag var ERDAHUS.
I spil er altså EDDAHUS (Anne-Lene og tøsegruppe), ERDAHUS (Per i Tante
Hertha nr. 236) og Meretes SKARDEHUS (i Tante Hertha nr. 253). Se Meretes forslag til en studiegruppe ovenfor.
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Biodynamisk Kompost/
præparatkursus
Lørdag 2. november 2019, kl. 10-16, Gartneriet Hertha

Praktisk kursus i de biodynamiske dyrkningsprincipper og metoder til opdyrkning af en frugtbar jord og planter, der strutter af sundhed, med fokus på kompostfremstilling i haven og mindre gartnerier og brugen af de
biodynamiske præparater. Vi vil gennemgå fremstilling af kompost, placering, materialer, opbygning, afdækning, de biodynamiske kompostpræparater og hvordan de bruges. En nem og enkel metode til succesfuldt at
omdanne havens og køkkenets organiske affald til værdifuld kompost. I
Herthas gartneri arbejder gartner Birthe Holt med grøngødning, kompost
af staldgødning fra gårdens køer, fremstilling af kvalitetspræparater og en
skånsom jordbearbejdning. Det har opbygget en jord, som er meget modstandsdygtig over for det mere og mere ekstreme vejr, og som giver robuste grøntsager med god smag og holdbarhed. Biodynamisk litteratur og
film mm. vil være tilgængelig.
For yderligere information og tilmelding til Birthe Holt tlf. 30954577 eller
birtheholt@live.dk Pris: 500 kr. som inkluderer en gourmet-frokost af
gartneriets afgrøder og formiddags- og eftermiddagskaffe/te og forfriskninger. Indbetales på konto nr. 84011105644.
Der kan købes biodynamiske præparater af høj kvalitet, hav din kompost
klar, hvis du vil købe præparater til den.
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Mit Hertha
Vitus og jeg flyttede til Hertha i 2006.
Det ændrede vores hverdag markant! Pludselig blev
Vitus fritgående, og jeg fik efterhånden skiftet de
højhælede sko ud med mere terrængående fodtøj.
Inden da boede vi midt i Århus, uden have eller gård, heldigvis tæt på Vennelystparken, Børnenes Jord og skov, hav og strand. Men vi var altid sammen, for Vitus var for lille til at færdes alene. Det blev nu anderledes, og
han blev en del af en ret stor drengegruppe her på stedet, på godt og ondt.
Men sådan skal et børneliv jo også være:-)

Jeg arbejdede i nordskolens børnehave, tidl. Steinerskole i Vejlby Risskov,
og der gik Vitus også. Kort før vi flyttede til Hertha lukkede skolen og vi
mistede derfor mange børn i børnehaven, så økonomien hang ikke sammen. Som bestyrelsesformand måtte jeg fyre mig selv. Efter en omtumlet
tid gennem flere år forsætter Børnehaven i miniudgave hos Simon og Kirsten på deres gård i Lading. En del børn fra Hertha kender og har gået i
den: Stjernehuset:-) Det var Simon og Engelkes mor, Renate, der i sin tid
startede den.
Det blev så til begyndelsen på noget helt andet. Vitus begyndte på R.S.
skolen i Skanderborg, og jeg begyndte som vikar i Herthahus og i værkstederne. Sidenhen gik det mig som så mange andre før og efter mig – jeg
blev hængende. Fordi det er et utroligt berigende arbejde. Det giver en
kæmpe sammenhæng i mit liv både at bo og arbejde samme sted. At arbejde med vores beboere er noget, jeg er ydmyg over for og taknemmelig for,
og så har vi et helt unikt arbejdsmiljø i HBV, som jeg vægter rigtig højt.
Man kan få al den medindflydelse og alt det ansvar, som man ønsker. Selvbestemmelse over eget arbejde og medinddragelse i andres gør noget helt
særligt ved en, som er svært at beskrive. I alt fald udvikler det ansvarlighed
og tillid – og arbejdsglæde!
Det, at vi er et antroposofisk sted, betyder i virkeligheden mindst ligeså
meget. Og at vi er en hel landsby omkring, der alle arbejder for det fælles
tredje, det føles også fantastisk at være en del af. Det kulturelle, som sker
lige uden for ens dør med årstidsfester, hvor HBV ofte inviterer, fællesspisninger, som nogen arrangerer, foredrag, musikalske events som HFS inviterer til – det er en gave oveni alt det andet!
I mit private liv kom sidenhen Clemens til og endnu senere Mathieu. Så
med indendørs- og udendørs fisk, marsvin og kat, ja så er pladen næsten
fuld. Det er en stor privat udvikling at undergå, fra at være 2 til at blive 4.
Vi inspirerer alle hinanden på kryds og tværs – og udfordrer ligeså. Nogle
gange overvejer jeg, hvem jeg skal smide ud for at få lidt mere ro i hjemmet, men da pilen som oftest peger på mig, dropper jeg det hurtigt igen:-)
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En sidste ting, jeg lige vil nævne, handler om, hvordan det er at være mor i
et Levefællesskab. Det er utrolig dejligt at være vidne til, at ens børn vokser op et sted, hvor de har grundliggende tillid til, at andre mennesker vil
dem noget godt. Clemens har haft en del venskaber blandt de voksne
(sådan oplever han det, det kræver i virkeligheden bare en kort samtale).
Og at mærke, at ens børn er velkomne i andres liv, det gør en rørt. Ligeså
spørger beboerne altid ind til ens børn, særligt hvem der passer dem, når
man er på arbejde – om man nu har styr på det og om der er taget ordentligt hånd om dem? Beboerne kerer sig om alle i hele Landsbyen. og det er
dejligt også her at mærke, hvor vigtige vi er for hinanden:-)
K.h. Diana

Fra høstmarkedet Foto: Lars P.

Mandatgrupper
Ind imellem synes jeg, der er uklarhed omkring mandatgrupper.
Hvad ER en mandatgruppe? og hvad er en arbejdsgruppe? Det er længe
siden, vi har talt om mandatgrupper, så hvad ved de, der er flyttet ind de
sidste mange år om mandatgruppebegrebet og mandatgrupper i Hertha i
virkeligheden? Og hvem skal man spørge?
Hvem kan give mandat til en gruppe? Vel nok beslutningsorganerne som
Fællesledelsen, Fonden, HBV. Og hvordan forholder disse mandater sig til
hinanden??
Hvad har vi pt efterår 2019 af mandatgrupper her i Hertha?? Jeg ved det
ikke..
Og når vi ikke ved det, kan vi jo let komme til at arbejde ind over en anden
gruppes mandat og arbejde.
Mange spørgsmål, som ville være rare at få svar på og udredning af.
Hilsen Helle
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Indtryk fra høstmarkedet

Fotos: Niels Jørgen Berg
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Fotos: Jesper M. Hansen

12

Fotos: Ole W.
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Initiativ med hjerte.
BLAGOE DELO i Rusland.
bejds- og bosted i Rusland.
En gruppe beboere og medarbejdere fra Herthas bofællesskaber deltog på
en stor Verdenskongres i Ekaterinenburg i 2017 og besøgte i den forbindelse
Blagoe Delo.
Stedet overlever ved at sælge de produkter, de fremstiller på deres værksteder. Bl.a træEngle, papir til notesblokke, systue og lysstøberi. Nogle af
ubeskåret til drift, som lønninger, elregning, varme til vinter og indkøb af
materialer.
Blagoe delo er et alternativ, som har den Russiske regerings interesse,
men der er brug for mere opmærksomhed og økonomisk støtte udefra.
Det er muligt at støtte dem direkte ved at besøge deres hjemmeside https://
delonablago.ru/ eller på facebook gofundme/blagoedelo.com hvor en
crowdfunding er i gang for at hjælpe med istandsættelse af en ny bygning,
som de håber at kunne flytte ind i på sigt.
Hvad enten det er økonomisk støtte eller køb af produkter, så er det muligt at betale via mobilpay til 40 34 51 14 anne-lene jappe (skriv Rusland i
kommentarfeltet) så går pengene ind på kontoen via crowdfunding.

Besøg på værkstederne på blagoe Delo ifbm. Deltagelse på verdenskongressen i 2017.
Anne-Lene Jappe
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Gartneri-nyt oktober 2019.
Septembers himmel er så blå, synger vi til morgensamling, og september
har en helt speciel klarhed over sig. Forårets travlhed og sommerens udånding vender sig nu til en tid med en sand glæde ved at vokse.
Vi har fået luget de fleste afgrøder, og de skal nu kun vokse. I september
har vi sået efterårsafgrøder, spinat, de sidste salat, vårsalat, sennepspinat,
pak choy, majroer mm. Hvor der er tomme bede og under blivende afgrøder, er der sået grøngødning, så jorden kan opbygges til næste sæson.
Efter den usædvanlig varme sommer kom vandet endelig, og der kom gang
i væksten, ja, jeg har aldrig oplevet en så kraftig vækst i Danmark før, det
minder om mine år i Pennsylvania i USA.
Vil I være søde at lægge toppen i en bunke, jeg skal hilse og sige dette fra
Thomas, som samler bunkerne ind og lægger dem på komposten. Dette
gælder også for porrer og salat.
Heldigvis har vi en masse løg, der skal ordnes og pudses, så det tager vi os
af, når der er regnfulde dage. Specielt Birgitte, Freia og Sara er glade for
dette arbejde. Jordkælderen er også kommet i gang. Der er nu kartofler,
rødbeder, rødkål, hvidkål, savojkål og løg fra Karl Henning. Vi er ikke kommet i gang med at levere grøntsager til børnehaven endnu – det må vente
til Githa kommer på banen igen.
Gartneriet tilbyder nu: salat, lidt, courgetter, snart slut, bønner, snart slut,
hokaido, høst kun helt orange frugter, ellers er de ikke modne; persille,
blomster, sølvbeder, grønkål, dildskærme, porrer, selleri, tag de største
først, lidt tomat og basilikum i drivhuset. Basilikummen holder ikke længe,
så brug løs af den, tag gerne alle blade. Ude er der lidt krydderier, se selv
efter, jeg har svært ved at sige nu, hvad der er i begyndelsen af oktober.
Brug nu løs af grønkålen, da de blade, der er nu, ikke holder til vinter alligevel.
Det er et fantastisk æbleår, håber I tager for jer af de mange lækre æbler,
men husk vi er mange, så høst ikke et helt træ til dit eget forbrug. Vi må
dele! Jeg har sat nogle skilte op angående æblehøst, men vær sød at vente
med at høste, til enten æblet nemt falder ned i din hånd ved et lille drej,
eller lige før frosten. Lær dine børn det.
Gitte er snart færdig med at være hos os, tusind tak for fint arbejde sommeren igennem. Tak til Tove for din hjælp og selskab, det sætter vi meget
pris på. Husk du er meget velkommen til at komme og holde pause med os
hver dag kl. 10.30. Og du må rigtig gerne tage Marie med.
Jeg holder et introduktionskursus torsdag den 25. oktober kl. 17-21, der er
special pris for frivillige fra Hertha, se opslag andet sted i bladet.
Tak for alt den gode opbakning i sommer, og til Gitte og Signe med week-

15

endvanding gennem sommeren. Signe holder fri 3 uger her i oktober, og
jeg holder også et par uger. Heldigvis er Bjørke frisk og tager gartneriet, og
Tune enkelte vagter.
Birgitte, Freia og Sara har lavet en del æblemos, det smager så godt og
nydes i Herthahus, Nerthus og Burishus. Freia har også hygget sig med at
ordne lavendel, kamilleblomster og også tørret støv af.
Oliver har samlet meget ukrudt op og hjulpet med mange andre ting.
Grøngødningen blomstrer nu fuld med honningurt, solsikker, boghvede og
meget mere.
Nyd det og pluk gerne nogle af blomsterne.

For gartneriet Birthe Holt
Fotos: Birgitte plukker kamille til præparater. Tomater med blade som skåle. Aktivt optag af sollys.
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Oktober-nyt fra landbruget
Tekst og fotos: Lars Pedersen
Medarbejdere
Vi er meget glade for vores ”nye” og større pauserum, som danner en god
ramme om menneskemøder på kryds og
tværs i Levefællesskabet. Der kommer en
del forbi og deltager i
det sociale liv, der foregår i vores formiddagspause. Pausen er
flyttet
til
10:4511:15. Vi kan som
regel byde på te, kaffe, mælk, nogle gange
pausebrød og altid en masse snak.
Markerne
Først i september blev der en mulighed for at høste lidt mere græs i engen. Vandet stod stadig højt, så det var kun en lille del af engen, der kunne høstes på. Der blev omkring 20 baller, som Heino og jeg kørte hjem.
Vi har også fået høstet havren og hveden. Der blev kun en lille høst, da
der var stor konkurrence fra især tidsler og kvik. Både havren og hveden
blev solgt til Danish Agro i Galten. De var desværre meget længe om at
hente det, selvom de har en politik om at hente inden 5 dage, så det lå
længe på marken i en stak og fik meget regn. Kvaliteten blev bare dårligere og dårligere. Der, hvor der var rug i år, regner jeg med, der skal
være rug igen, denne gang undersået med kløvergræsudlæg. Det er dog
en udfordring at få jævnet og klargjort jorden efter den megen kørsel
med jord fra det nye bofællesskab, samt nedgravning af slanger til jordvarme. Det kan være, jeg ikke når det hele inden vinter, men må vente
med noget af
det til foråret.
Dyrene
En kælvning
kan være en
social
begivenhed.
Her
er det Theodora, der netop har født
Thor
under
vågent opsyn
af de 2 jorde-
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mødre Stine og Maria,
som i år har overværet
2 kalvefødsler. STUpraktikanten Patrick så
for første gang i sit liv
en fødsel og var meget
imponeret. Ole er mere erfaren, og har set
en del fødsler både på
Hertha,
men
også
hjemme på forældrenes gård. De andre
kalve er meget interesseret i den lille ny.
Lige før billedet blev
taget, var alle køerne
også henne for at hilse
på.
I lighed med sidste år
går ko og kalv sammen døgnet rundt til
engang omkring juletid. Til den tid separerer vi køer og kalve om natten, så
de går i hver deres område i stalden. De vil stadig kunne se, høre og røre
hinanden, men kalvene vil ikke kunne die om natten. Når ko og kalv går
sammen, bliver kalvene ikke præget så meget af mennesker. Vi har derfor
en opgave i at håndtere og vænne dem til mennesker. Det gør vi, mens
køerne bliver malket med hjælp fra dagplejen og andre børn fra Levefællesskabet. På billedet herover nederst er det Rina, der er i gang med at lokke
med korn. Trine fik desværre en dødfødt kviekalv natten mellem den 14. og
15. september. Vi gav den navnet Thea.

TyttebærMaja med Torden
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Anemone med Artimis

(493) Referat af Fællesledelsesmøde d. 14-8-19
Til stede: Anne-Lene, Camilla, Freja, Hanne, John, Jonathan, Merete og
Tommy (referent)
Afbud: Carsten og Marianne
1. FL har endnu ikke fundet nogen til at revidere Fælleskasseregnskabet,
som Maja laver. Ditte har gjort det i mange år. Vi spørger nu bredt ud i
Hertha: Er der nogen, der vil påtage sig opgaven? Det handler bare om at
kigge Majas regnskab efter en gang om året for eventuelle fejl.
2. Rødderne fra birketræet ved Meretes drivhus truer atter flisebelægningen. Trægruppen kigger på situationen en af de nærmeste dage og kommer med et oplæg til FL.
3. Punkter til Landsbymødet:
a) Udsættes: Varelageret / Butiksgruppen fremlægger sin økonomi - regnskab 2018.
b) Diskussion af Fælleskassens bidrag til økonomi for Salen ved den ønskede udvidelse - en udvidelse, som Levefællesskabet udtrykte fuld opbakning
til på sidste Landsbymøde (Camilla er tovholder). Fællesledelsen foreslår, at
Fælleskassen bidrager med husleje for køkken og bryggers, som netop udvides, så arrangementer bliver uafhængige af køkkenet inde i bofællesskabet – en husleje på 2.442 kr./md. (i 2019-priser). Og at der ikke loves noget kontant beløb – det er nemlig ikke til at sige, hvor meget der vil være
tilbage i Fælleskassens opsparing, når de ”små” tilbygninger til Fælleshuset
er gjort – men at der eventuelt gives en gave, hvis der er mere i kassen,
når tilbygningerne står færdige.
c) Hvem vil gå med i grupperne omkring Fælleshuset:
- Butiksgruppen: en eller flere personer, som har overblik og som kan fortælle om gruppens arbejde på Landsbymødet.
- Gruppe til indretning af nyt Varelager.
- Gruppe til indretning af den udvidede Café (med tilbygninger): Anne-Lene
og Merete
4. Der arbejdes med ansøgning om byggetilladelse til tilbygningen til Fælleshuset mod vest. Fællesledelsen ønsker, der kommer FART på processen.
Tilkøb konsulenthjælp, hvis nødvendigt – men ikke den tidligere foreslåede
til 36.000 + moms.
5. Udlånsgruppen har forfattet en oversigt over vores fælles maskiner. Camilla sørger for, at den bliver mailet ud.
Om vi har en udlånsgruppe – ved vi ikke.
6. HBV arbejder med forestående rokeringer i bofællesskabet: Heino flytter
til Herthahus,
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hvor der laves en stille ende i vestenden, Elna flytter i Heinos lejlighed,
Martin flytter til Fyn,
Josef flytter i Martins lejlighed, Ole flytter i Josefs lejlighed, Jakob
(nuværende dagbruger) flytter i Oles lejlighed. Lejlighederne sættes i stand
undervejs.
Samtidig er der slået 4 nye deltidsstillinger op, hvoraf den ene gerne må
være en ”sygeplejeske/ pædagog”.
Fonden har hen over sommeren lagt sit kreditforeningslån om (igen, igen).
Det giver en årlig besparelse på 45.000.
Ellers arbejdes der på tilblivelsen af det nye bofællesskab og nu også på det
næste projekt – ombygningen af Herthahus, hvor HBV har ønsket en udvidelse af Salen, som ikke er finansieret endnu.
7. Fælleskassen har for første halvår betalt 2.893 kr. til banken – hovedsagelig negative renter af indestående. FL låner derfor Fælleskassens likvider
til Fonden under byggeriet, og dermed spare begge parter renteudgifter.
Lånet betinges af, at det kan tilbagebetales med kort varsel – når Fælleskassen skal bruge dem.
8. Næste FL-møde skal kun rumme:
a) Opsamling fra Landsbymødet
b) Gennemgang af Fællesledelsens vedtægter (fortsættelse af tidligere arbejde – nu med input fra andre).

Foto: Lars P
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Referat af Landsbymøde tirsdag d. 27. august 2019
Til stede: 19 personer Mødeleder: Tove V og Hanne – Referent: Tommy
Fælleskassens engagement i den udvidede Sal i Herthahus
Der arbejdes på at finansiere en udvidelse af Salen, ifm. at Herthahus skal
ombygges. Denne udvidelse er endnu ikke finansieret. Landsbymødet bakker op om, at Fælleskassen bidrager til huslejen, hvis Salen udvides, men
hvor stor denne husleje skal være – må diskuteres ud fra et overblik over
Fælleskassens samlede udgifter til Fælleshuslokaler, som jo står for en forandring – da vi ikke længere skal spare op til den store udbygning af Fælleshuset.

Mindre udvidelse af Fælleshuset mod øst
Der ligger planer om at udvide Fælleshuset med ca. 2,5 meter mod øst. Det
vil give plads til flere i Cafélokalet, og det vil give tiltrængt opbevaringsplads. Eventuelt tænkes også en slags udestue til Cafélokalet. Der nedsættes en gruppe, som kommer til Fællesledelsen med et oplæg. Gruppen er
åben - foreløbig er Merete, Zetna, Randi, Ole W og Leif med i gruppen.
Avis i Caféen
Nogle ønsker at fortsætte nuværende abonnement på Århus Stifttidende,
fordi det lægger op til hygge i Caféen, og netop denne avis bringer lokalt
stof. Andre vil gerne spare de 5.149 kr., og i stedet invitere til, at nogle
lægger sin avis derop, når de har læst den (genbrug).
Gruppe til indretning af nyt Varelager
Leander og Sibylla meldte sig. Gruppen kommer med et oplæg til Fællesledelsen.
Gruppe til indretning ny Café
Merete, Anne-Lene og Esther har meldt sig. Gruppen kommer med et oplæg
til Fællesledelsen på indretning af området, hvor det gamle varelager nu
inddrages. Der har indtil nu været stemning for, at væggen mellem nuværende køkken og Varelager fjernes, og køkkenet udvides.
Fælleshus / Varelager opgaver
Ingen står med det overordnede overblik over de mange opgaver omkring
Varelageret og driften af Fælleshuset. Der var ikke stemning for at nogen
fik til opgave at danne sig overblikket, men heller ikke modstand på at nogen gjorde det, hvis de ville.
Eventuelt
Lars P viste aktuelle tegninger af den ønskede tilbygning til stalden.
Esther spørger, hvem der slår græsset nord for nordhegnet. Det vides ikke
– det er ikke Herthas. Randi ønsker, at der lægges en fællesskabsdannende
dag i weekenden inden høstmarkedet. Søren C og Randi mødes i Visionsseminargruppen. Ole W blev opfordret til at deltage i teltopsætning, skønt
dårlig ryg – Det blev hyggeligt :-)
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(494) Referat af Fællesledelsesmøde d. 28-8-19
Til stede: Camilla, Carsten, Hanne, John, Merete og Tommy (referent)
Afbud: Anne-Lene, Freja, Jonathan og Marianne
1. Kaffemaskine til Caféen: Det aktuelle tilbud fra Glenn aflyses, idet maskinen både skal have vand og kraft indlagt.
2. Birketræet ved Meretes drivhus: Det besluttes at fælde træet – bl.a. fordi træets rødder vipper fliserne op omkring drivhuset. Fælleskassen betaler
nødvendige omkostninger til fældningen, og Merete betaler plantning af nyt
træ lidt derfra. Valg af træ og endelig placering gøres i samråd med naboer
og Trægruppen.
3. Nye i Hertha: Johannes i nr. 2 og Thomas i nr. 10 inviteres til næste Fællesledelsesmøde.
4. Opsamling fra Landsbymødet:
a) Der var opbakning til, at Fælleskassen bidrager til huslejen for Salen i
Herthahus, hvis Salen udvides, som ønsket beskrives på nuværende tidspunkt. FL må beskrive et overblik over Fælleskassens økonomi for Fælleshuset, så det kan danne grundlag for en diskussion om huslejebidragets
størrelse.
b) Der var opbakning til en mindre udvidelse af Fælleshuset mod øst (ud
over den længe planlagte udvidelse mod vest med nyt Varelager). En gruppe laver et oplæg til FL. Gruppen består foreløbig af Merete, Randi, Ole W,
Zetna (og Leif).
c) Abonnementet på avisen i Caféen fornys ikke. Vi sparer de 5.149 kr. om
året. Vi forsøger med, at private lægger sin avis derop, så der stadig er
anledning til en hyggestund med avisen.
d) Leander og Sibylla (og evt. flere) laver et forslag til indretning af det nye
Varelager.
e) Anne-Lene, Merete og Esther (og gerne flere) laver et oplæg til indretning af området, hvor det gamle Varelager nu inddrages. Der har indtil nu
været stemning for, at væggen mellem nuværende køkken og Varelager
fjernes, og køkkenet udvides.
f) Der er ønske om og opbakning til, at vi lægger en Fællesskabsdannende
dag i weekenden før hhv. Majmarkedet og Høstmarkedet fremover.
5. Gennemgang af Fællesledelsens vedtægter – runde 2 – udsættes pga.
mandefald på mødet.
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(495) Referat af Fællesledelsesmøde d. 11-9-19
Til stede: Freja, Hanne, John, Jonathan, Merete og Tommy (referent)
Afbud: Anne-Lene, Camilla, Carsten og Marianne
1. Bundlinjegruppen søgte Fælleskassen om 600 kr. til trykning af årsrapport. Det blev bevilget. Nu kommer uden videre en regning på 850 kr. Det
er imod Fællesledelsens princip at bevilge på bagkant, men det gøres alligevel i dette tilfælde - men ikke fremover!!!!
2. Fællesledelsen blev ganske kort præsenteret for tegningen af den ønskede udvidelse af Herthahus, hvor det sås, at den foreslåede tilbygning mod
sydøst går 4 meter ind på Vævestuens grund og dermed også lukker for det
’kig’, der er mellem Herthahus og Vævehuset. Der er en proces i gang med
at finde alternative løsninger – det er også FL’s ønske.
3. Fællesledelsen tager ikke initiativer omkring 5G, men bifalder, at andre
gør det.
4. Cykelbanegruppen spørger, om Fælleskassen kan købe en pladevibrator,
som vi kan have i fællesskab. Cykelbanegruppen må tale med HBV’s udehold, som af og til fylder huller i vejen, om de også er interesseret i en pladevibrator – i så fald vil FL overveje indkøbet.
5. Der er ok fra FL til at fælde æbletræet, som gror lige syd for nr. 18 og
18A.

6. Før Fællesledelsen kan komme med et oplæg til huslejebidraget til den
udvidede Sal i Herthahus – er der brug for afklaring af disse:
a) Hvad bliver Fælleskassens fremtidige husleje for Fælleshuset, når de
planlagte tilbygninger er lavet?
b) Hvordan bliver rammerne for brugen af den udvidede Sal? Hvordan deles
Salen mellem HBV og det øvrige Levefællesskab? Hvor langt hen ad vejen
har HBV fortrinsret?
7. Der bevilges 200 kr. fra Fælleskassen til græsfrø til eftersåning i østrondellen.
8. Revision af Fællesledelsens vedtægter 2. runde – udsættes igen grundet
mandefald.
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Sankt Michael
og Dragen
Giver mig mod
og kraft til at se
Lyset
Sara H.
skriveværkstedet

Brobyggerne. Set udefra ligner det et brobyggerprojekt – Indefra var det et studie i
meget store forskelle i temperamenter. Men de fik bygget bro mellem forskellighederne – det var en præstation! Foto: Tove V.
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