Tante Hertha
Nr. 255, 22. årgang, november 2019

Regnbue over den nye cykelbane 27/9.
(Foto: Ellinor)

To gode venner i festtøj på vej ind for at se
Tarzan i Musikhuset. Foto: Johanne

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: Flot dragebrød ved Michaelsfejring i Salen (Foto: Ole W)
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HerthaKalender
November 2019
Fredag d. 1.
Fredag d. 1.
Lørdag d. 2.
Søndag d. 10.
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
Lanternefest
Kl. 17.00
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.
Torsdag d. 12
Fredag d. 13.
Søndag d. 15.
Onsdag d. 18.
Fredag d. 20.
Lørdag d. 21.
Søndag d. 22.
Tirsdag d. 31.

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

Indhold i dette nummer:
Rubrikannoncer og aktuelt
Mit Hertha
Præsentation
Besøgende i Hertha 2019
Indvielse af ”Lille Herthahus” (billeder)
Om navngivning af bofællesskaber
Gartnerinyt november
Julemarionetteater i Herskind
Referater

Kl. 16.00
??
Kl. 17.00
Kl. 19.00
Kl. 08.40
Kl. 14.30
Kl. 19.00

Salen

Kl. 15.00
Kl. 15.00

Salen
Salen

Salen
Salen
Salen
Fors.huset

s. 4
s. 9
s.10
s. 11
s. 12
s. 13
s. 14
s. 15
s. 16
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Husk der er dejlig suppe i Caféen
kl. 17.30-18.30 følgende datoer:
Tirsdag d. 12. november,
Mandag d. 25. november
Kagebagere søges af cafémedhjælpergruppen!!
Er der nogen i Hertha, som caféhjælperne må ringe til, hvis vi til en
enkelt lørdagscafé har brug for ekstra hjælp til bagning af kager
eller andet. Man bager det, man er god til og har lyst til, og alle udgifter dækkes efterfølgende... Lille indsats – stor hjælp. Henvendelse
herom til Bjørke eller Sonja Therkildsen eller undertegnede.

Helle

Gaver og Julegaver
Hjemmestrikkede babyhuer, voksenhuer, sjaler, halstørklæder i uld.
Strømper str. 38-42, 80 kr. Andre str. strømper kan bestilles.
Henvendelse til Esther, tlf.: 3696 6644 (fastnet)

Fra indvielsen af ”Lille Herthahus” d. 10/10 Fotos: Johanne. Flere billeder side 12
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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. 3095 4577 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. 8401-1105644.
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
Jeg bor i nr. 40 med Matthias (fra Dresden) og vores to
drenge, Sigurd på 11 år og Anton-Villads på 14 år. – Og
vores røde kat Chili.
At skrive det her har været en interessant proces. Jeg
antager dagligt, at Matthias og jeg hører til ny-indflytterne i Hertha, men når
vores beretning går tilbage til, da ruder konge var knægt, er det nok tid til at
stoppe op og revidere lidt på den anskuelse! Vi lærte hinanden at kende i Camphill Aberdeen, Skotland i 1998. Og søgte et lignende fællesskab, efter vi sammen
flyttede til Danmark. Derfor var Hertha bofællesskab min absolutte første prioritet til 1. års praktik fra Steiner pædagogseminariet i Århus. Mine første 2 vagter
i min praktik var i Mobedikken, den midlertidige skurvognsbolig, der var blevet
brugt til genhusning efter den store brand i Herthahus.
Vi har lige fejret Anton-Villads 14års fødselsdag. Det er samtidig også markeringen for, hvornår vi flyttede ind i vores halvfærdige, nybyggede hus. Forinden
havde vi boet 1½ år i en hjemmestrikket skurvogn på byggepladsen. Vi kom
hjem fra sygehuset med en lille nyfødt baby, flyttede ind i huset, hvor der fortsat
var ret meget byggepladsstemning. Vi havde ikke noget køkken, ingen døre, kun
gamle lagener, vi kunne smække med. Og kun vand i badeværelset. Vi var på
alle planer dybt taknemlige for barselsmaden.
Det at være husbygger og delvis selvbygger blev en stor del af vores identitet,
og vores historie i Hertha…... og det kom jo også til at strække sig over en del
år. Jeg har fortsat svært ved at undgå at blive lidt ramt af byggefeber, når nye
drømmeprojekter skydes i gang rundt om mig. Det er en fantastisk proces fra
drøm, til tegning, til hus og til et hjem. Jeg havde ikke gennemskuet på forhånd,
hvilket kæmpe projekt vi havde kastet os ud i dengang.... heldigvis! Men jeg er
daglig lykkelig for, at vi gjorde det, og at det lykkedes. Og at vores hjem blev i
dette skønne smørhul.
Vores hjem og Hertha har været den trygge ramme om vores børns opvækst. De
har nydt godt af hele pakken. Og igennem alle aldre. Det at bo et sted, hvor alle
hilser på hinanden, hvor alle kender ens navn og ved, hvor man hører til, er
skønt. Vores unger er flere gange blevet trøstet, fået pustet på et skrabet knæ,
blevet irettesat og skældt ud af andre opmærksomme voksne, der ser dem og
bekymrer sig for dem....og for vores fælles omgivelser! Det er bare så i orden.
I august 2007 startede jeg med at arbejde i Hertha bofællesskaber og værksteder. Jeg går glad på arbejde og savner det, når jeg har ferie. Det er en utrolig
livsbekræftende arbejdsplads med højt til loftet, plads til mangfoldighed og vilde
ideer. Det er en arbejdsplads, der forventer højt medejerskab, megen selvstændighed og engagement. Og det trives jeg med, og jeg er dybt taknemlig for, at
jeg må få lov at være med. Jeg har haft 5 år i ledelsesgruppen, men trak mig fra
de opgaver i april, da mine kræfter var opbrugt. Jeg har stor respekt for dem,
der tager sig af den opgave, og tænker på, hvordan vi kan langtidssikre dem.
Det er virkelig øretævernes holdeplads i perioder! Jeg ville ønske, at flere vidste,
hvilken kompleks opgave ledelsesgruppen forsøger at løse. Som medarbejder og
særligt som medarbejder i ledelsesgruppen, bliver jeg som person i mit møde
med naboer fra levefællesskabet ofte identificeret med min professionelle funktion og min arbejdsplads holdning. Det kan være opslidende. Det kræver skærpet
opmærksomhed at aflæse, om det er min personlige mening eller min arbejdsfortsættes side 10 nederst..
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Kære Hertha
Først og fremmest vil jeg sige tak for den
varme velkomst, jeg har fået fra alle beboere, det har virkelig været rart.
Mit navn er Johannes Moatludi Navntoft
Pedersen, 35 år. Jeg bor nede i nr. 2, hos
Marianne og Jens-Otto, det næste års tid.
Efter to år i København er jeg hjemme igen.
Jeg er vokset op i Ry og føler mig allerede
lidt hjemme i området.
1. september startede jeg på Administrationsbachelor på Via College i Aarhus C, hvilket er et fuldtidsstudie. Så hvis
ikke jeg er så meget ude, er det fordi jeg har hovedet begravet i bøgerne.
Af de mange ting, jeg har lavet tidligere, kan jeg kort nævne togt med
Georg Stage, studeret Sociologi ved Aalborg Universitet, frivillig i en musikforening og sejlet.
Ud over studiet har jeg en (lille) praksis som massør, hvor jeg giver fysiurgisk massage og intuitiv terapi. Min praksis er i Manuvisionhuset på Mejlgade og i den nærmeste fremtid forhåbentlig også her på Hertha. Derudover
har jeg et job som køkkenassistent i Food Club Aarhus.
Jeg elsker god mad, musik og hygge, rejser, astrologi og spiritualitet.
Jeg ser frem til at bo her det næste år, og forhåbentlig længere.
Venlig hilsen
Johannes Pedersen
Jeg tilbyder fysiurgisk massage og intuitiv terapi i Herthas behandlingsrum.
Det vil være hver mandag eftermiddag, fortrinsvist, eller efter aftale.
Fang mig på sms eller mail.
Tak.

Mvh. Johannes Pedersen
T: 28433358
Facebook.com/trivselflow
...fortsat fra side 9
plads’ fælles holdning, personen over for mig er interesseret i. Den situation gør
sig sikkert gældende for mange i Hertha med mere end en “kasket”. Vores konstante jongleren med forskellige “kasketter” er vores største styrke, og på samme tid også vores absolut svageste punkt på det organisatoriske plan.

Jeg oplever en tryghed og en varme strømme mod mig, når jeg vender hjem til
Landsbyvænget. Og en grundtro på, at bag hver hoveddør gemmer sig en venligsindet nabo og ven. Tak for et fantastisk og mangfoldigt Levefællesskab. En rå
og usleben diamant med et kæmpe potentiale.
Majken Winther Haagensen
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Besøgende i Hertha i 2019
Rundvisning er frivilligt og gives af Bofællesskabet og personer i det øvrige
Levefællesskab. Vi kan normalt kun modtage ét hold gæster pr. dag.
Hvert hold får 2-4 timers rundvisning efter ønsker og behov.
Samlet antal rundvisningsgæster + markedsgæster de første 10
mdr. af året er i alt ca. 3126 besøgende.
De fleste rundvisninger er normalt på hverdage – dvs. 2-3 hold om ugen i
forårs- og efterårsmånederne. Med hvert hold gæster udveksles der 4-6
mails, før alle aftaler omkring besøget er på plads om: Antal – tidspunkt –
beværtning – hvem der er rundviser m.m.
Januar:
Februar:
Marts:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
August:
September:
Oktober:

1 hold
3 hold
4 hold
5 hold
10 hold
9 hold
4 hold
10 hold
14 hold
8 hold

10
besøgende
80
”
160
”
65
”
200 besøgende+800 til marked=1000 besøgende
115
”
10
”
250 besøgende+1200 til marked = 1450 gæster
220
”
160
”

Dette er kun rundvisningsgæster, der er registreret. Almindelige turister,
besøg på Spor i Landskabet, dagpleje og andre spontane besøg, er ikke talt
med.
Nogle grupper – de der har mulighed for det – har betalt 600 kr. for rundvisning, der går til Herthas fælleshus.
Grupper, der besøger Hertha, er typisk: Studerende, kommunale socialudvalg, opholdssteder og andre bofællesskaber, uddannelsessteder, STU, foreninger/klubber, samt enkeltpersoner, der ønsker at blive inspireret af stedets erfaringer.
Gennemgående er besøg fra det jyske område. Men også fra Sjælland og
Fyn. Og så har der været enkelte fra Japan, USA, Tyskland, Cuba, Sverige.
Det er inspirerende og spændende at vise rundt i Hertha. Hvis der er nogen,
der har lyst til at være rundvisere, må I meget gerne sige til.
Per C-K okt. 2019
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Fra indvielsen af ”Lille Herthahus” d. 10/10 Fotos: Helle

OM NAVNGIVNING
Med interesse har jeg fulgt snakken om navngivning. Emnet er så spændende. Jeg har altid interesseret mig for navne, deres lyd og klang og deres
betydning. Nu gælder det så navnet på en bestemt bygning – og evt. senere pladser og rum. Mine ønsker for navne er, at de lydmæssigt/udtalemæssigt falder naturligt i munden og ikke virker kunstige. Vi behøver ikke i forhold til vore omgivelser at skille os voldsomt ud og virke sære.
Det andet er, at jeg holder meget af, at navnet siger noget om indholdet.
Egentlig ved jeg ikke, hvorfor vi er (måske) endt i den nordiske mytologi.
(andre steder har udgangspunkt i biblen eller navne på mennesker, der har
haft betydning eller blomsternavne mm). Vores udgangspunkt for navngivning stammer fra før kristen tid. Nemlig navnet Hertha, som vi 1982 brugte
til Støtteforeningen. Derefter fik hele Levefællesskabet navnet, og siden
blev det 3. bofællesskabs navn Nerthus, et navn som er den mandlige form
af Hertha.
Man kan sige, at det, at vi har brugt navnet Hertha, kræver en forklaring,
men det er en forklaring, der er god at komme med, og som beskriver indholdet. Hertha var Guddommen, der ledede menneskene i de tider, da mennesket endnu ikke havde sit individuelle jeg, hvilket vi dengang syntes var
et godt navn til en organisation og et sted, der beskæftiger sig med omsorg
for udviklingshæmmede. Udover det havde Herthaguddommen efter sigende sit centrum netop i Midtjylland.
Angående navngivning af det nye bofællesskab har jeg personligt ingen
forslag, men selvfølgelig skal det ikke ret længe hedde 25-27.
Endelig til slut noget om sproglig fremmedgørelse, som Statsministeren
talte om i sin åbningstale, og som har frustreret mig meget i de senere år.
Hun sagde: ”Hvorfor er vi holdt op at kalde ting det, de er?” Det viser sig
ved, at foreninger, organisationer, fællesskaber, uddannelser mmm slet
ikke har navne med mening mere, men en stribe kapitæler/store bogstaver,
som kun de indviede aner, hvad står for. Hvem ved hvad PLC er? Det er
Pædagogisk Læringscenter, tidligere skolebibliotek. Hvem ved, hvad VIVE
er? Det er Socialforskningsinstituttet. Hvem ved, hvad STX, HHX, HTX og
STU er ??? osv osv. Når folk bruger disse uforståelige ikke ord, men bogstaver, der står for ord, spørger jeg somme tider, men hvad står det for, og
vedkommende aner det ikke: meningsløst – nyt sprog uden ånd.
Helt har vi heller ikke kunnet undgå det i Hertha: HBV og FL og FB. Og jeg
mener faktisk, det er svært at undgå her, selv om ingen bryder sig om det,
og selv om ingen uden for Hertha aner, hvad vi taler om.

Konklusionen, for vi kan tydeligvis ikke helt undgå dette teknificerede
sprog, må være, at vi må øge bevidstheden om, hvordan vi bruger sproget
OG navngivningen.
Helle
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Gartneri-nyt november 2019
Efterårsfarverne, den flotte evigt skiftende himmel beriger vores dage i
gartneriet.
Med det gode vejr har vi fået sået alle høstede bede til med grøngødning og
generelt fået ryddet op.
Der har kun været let frost endnu. For nogle uger siden høstede vi alle hokaidoerne. De er så flotte. De står nu i vores pauserum og hærder. Desværre har vores nye varmepumpe drillet lidt, da den har lavet fugtig varme, så
desværre gik der skimmel og råd i stænglerne. De er nu malet med kalk,
som gerne skulle stoppe det. Herefter kan de bedst opbevares ved 16 grader, så har du en kølig stue eller andet, må du rigtig gerne tage nogle med
hjem og lægge dem til pynt.
Efter efterårsferien holder Ulla op med at arbejde i gartneriet. Tak for din
store hjælp hele sommeren, og vi glæder os til at se dig igen næste forår.
Efter påske starter nye sommerhold op igen.
Arnannguaq er i gartneriet mandag, tirsdag og fredag, og vi er rigtig glade
for hendes store hjælpsomhed, gode kræfter og sans for detaljer. Hun er
rigtig dygtig til at gå ærinder. Nu hvor jordkælderen skal fyldes igen, er det
dejligt at se, med hvilken glæde og genkendelighed Oliver, Ditte, Arnannguaq, Sara m.fl. går til de kendte opgaver.
Amanda prøvede at være i gartneriet en torsdag i efterårsferien, hvor hun
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hjalp med at sortere grøntsager og fjerne tomatplanter. De sidste tomater
er nu plukket, og vi fjerner planterne så snart som muligt, så de undersåede afgrøder kan få mere lys. Der har været en smule figner, vindruerne
modner stadig uens i klasen, de skal tyndes på et bestemt punkt, og det
har jeg endnu ikke ramt. Det er i en meget travlt periode, men næste år er
der endnu en mulighed.
Vi prøvede at lave surkål af hvidkål og også en med rødkål, rødbeder, løg
og forskellige krydderier. Det lykkedes ikke med det hele, men det, som
lykkedes, er rigtig godt.
Nu er vi begyndt at købe flere grøntsager fra Karl Henning, og det er muligt
at bestille private leveringer med, det bestilles direkte til ham på 41164842.
Han kommer den 3.die torsdag i måneden, og bestil gerne nogle dage i forvejen. De leveres så i vores jordkælder med regning. Du kan give denne
besked videre til venner og bekendte, som gerne vil have biodynamiske
grøntsager.
Der kan nu hentes grønkål, selleri, de bliver taget op ved udsigt til 5 graders frost, palmekål og porrer. Vær sød at tage efterårsporrerne først. De er
for neden i bedet med flag. Jeg ved godt, det er meget vådt, men gå rundt
på græsset og høst nedenfra.
Den yderste række mod Engvej er også efterårsporrer, de tåler ikke meget
frost og går til snart, hvor de øvrige vinterporrer kan stå hele vinteren. Der
er også jordskokker, persille, sølvbeder. Træk ikke hele planten op, vi har
ikke så mange i år, så høst som vanligt kun bladene og træk dem af, så der
ikke står stumper tilbage. De rådner over tid, det er ikke så godt for planten. Der er stadig lidt grønt, rucula, sennepspinat mm. De sidste holder nok
ikke så længe. Ved jordkælderen er der Hokaido og løg, Hokaidoen flytter
ind i jordkælderen ved udsigt til frost. I jordkælderen er der kartofler, gulerod, både vore egne og Karl Hennings (Milan) og også nogle saft-gulerødder. Vores er ret små, men smager pragtfuldt. De mindste er sorteret fra til
madpakkerne. Rødbeder, også store fra Karl Henning, og mindre fra os.
Hullerne er fra knoporm, som havde gode forhold med tørken, da de små
larver voksede op, det var også dem, der tog vores gulerødder.
God fornøjelse
for gartneriet
Birthe

Julemarionetteater
Søndag d. 15. december kl. 14.30
NB. NB. I Herskind Forsamlingshus
Vi spiller en fransk julelegende: Juleroserne.
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(112) Referat af bestyrelsesmøde i
Landsbyfonden d. 19-9-19
Til stede: Grethe Harrebye (GH), Kennert Nielsen (KN), Rasmus Aagaard
(RA), Sibylla Hofstetter (SH) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)
Afbud: Jens-Otto Andersen (JOA)
HBV har udfærdiget et gennemarbejdet projekt for ombygningen af Herthahus. Projektet viser en tilbygning mod øst, som går 4 meter ind over nabogrunden. Landinspektøren mener, situationen kan løses ved en arealoverførsel fra naboens matrikel til matriklen for Herthahus. Begge matrikler ejes
af Fonden.
Fonden har to spørgsmål til dette:
1. Er vi sikre på, at også kommunen vil give tilladelse til arealoverførslen?
TSP spørger landinspektøren.
2. Naboejendommen bliver forringet. Fonden ønsker derfor en aftale med
HBV - f.eks. at HBV lover at leje lejligheden til markedslejen fremover.
Fonden beder Fællesledelsen på sit kommende møde at invitere – dels den
mandatgruppe fra HBV, som har gennemarbejdet projektet – dels et par
interesserede fra Fondens bestyrelse – så mandatgruppen kan fortælle om
projektet og svare på spørgsmål, inden Fællesledelsen skal forholde sig til
sin godkendelse af projektet.

(496) Referat af Fællesledelsesmøde
onsdag den 25/9/19
Mødeleder: John. Referent: Camilla & Freja. Afbud: Marianne, Tommy
1) Fællesledelsen godkender det af mandatgruppen og Fondsbestyrelsen
fremlagte projekt for ombygningen af Herthahus, med henblik på større
lejligheder med bedre faciliteter til beboerne.
HBV overtager i forbindelse med ibrugtagningen af det ombyggede Herthahus den nuværende vævestue som varigt lejemål til brug for en af de fire
beboere, der bor i selvstændige lejligheder pt. Dette vil så frigøre denne
beboers lejlighed til udlejning for ventelisten.
FL har følgende bemærkninger til byggeriet: Vi forventer, at stiens fine forløb øst (vest? Red.) for Herthahus, med pergola, bevares og løses med øje
for, at stien er en offentlig sti til brug for alle i levefællesskabet, og af mange elsket. Herunder at man undersøger muligheden for, at planniveauet for
bofællesskabets udbygning mod øst, eventuelt holdes i lavere niveau end
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resten af Herthahus, for på den måde at undgå at tilbygningen bliver meget
højtragende ud mod stien.
Desuden fremkom bemærkninger til processen omkring godkendelsen af
byggeriet under punkt 5: Den gode stemning i Hertha. Se dette punkt (5).
2) Marianne og Alex flytter ind i 19G 1. november eller 1. december.
3) Ansøgning om midler til indkøb af pladevibrator godkendes. Vibratoren
skal bruges til vedligehold af veje og cykelbane. Herefter forventer FL, at
den fine cykelbane blot har brug for midler til almindeligt vedligehold.
4) HBV meddeler, at Heino nu flytter til den skærmede del af Herthahus.
HBV har ansat fire nye medarbejdere på deltid – de præsenteres i Tante
Hertha.
Bofællesskabets nye hjemmeside vil gå i luften i løbet af et par uger.
5) Den gode stemning i Hertha.
FL bemærker, at vi ikke har været en del af udviklingsprocessen omkring
udvidelsen af Herthahus som helhed. Det ville have fremmet arbejdsprocessen, hvis FL havde været inddraget fra starten og FL henstiller til, at en repræsentant fra FL fremover inviteres med i mandatgrupper, der varetager
større forandringer i Hertha. Hvis ikke en repræsentant kan være med, henstiller FL til, at vi bliver orienteret trinvist gennem hele udviklingsprocessen.
Dele af projektet er blevet fremlagt på LM, men ikke forholdet omkring
overskridelse af naboskel. Et forhold som FL mener er så alvorligt, at man
burde have tænkt, at FL skulle spørges langt forinden.
FL bemærker også at vi nu – igen – måtte godkende et projekt under stort
pres, fordi HBV og Landsbyfonden oplever et stærkt behov for at igangsætte ombygningsprocessen i Herthahus nu. Det er ikke en hensigtsmæssig
platform for beslutninger. Det er ikke befordrende for en demokratisk proces i Hertha og genererer et urimeligt arbejdsvilkår for FL. FL henstiller på
det kraftigste til, at FL fremover får passende tid til grundigt at gennemarbejde en projektvurdering. Som udgangspunkt skal projektet gerne kunne
tages op på to efter hinanden følgende FL-møder før godkendelse, dvs. FL
har brug for mindst 3 uger, så projektet rettidigt kan komme på dagsordenen.
FL bemærker, at der i forbindelse med denne godkendelsesproces har været følelsesladede reaktioner på FL's arbejde med projektet. FL vil gerne
minde om, at Hertha – heldigvis – er en kompleks organisme med 3 besluttende organer. Det gør Hertha til et integreret fællesskab, når den demokratiske proces får tid og foregår i god tone. Når den demokratiske proces
kommer under pres, har det omvendt en splittende virkning. Der skal derfor
værnes om en konstruktiv demokratisk proces. FL vil gerne henstille til, at
alle gør deres yderste for at kommunikere og handle modent og venligt –
også i situationer, hvor engagementet er stort og tiden synes knap. FL ser
det som sin opgave at reagere, når dette ikke sker.
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(113) Referat af bestyrelsesmøde i
Landsbyfonden d. 8-10-19
Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Kennert Nielsen (KN), Rasmus Aagaard (RA), Sibylla Hofstetter (SH) og Tommy Schou
Pedersen (TSP) Referenter: JOA og TSP
1)

Dagsorden godkendt og mødereferat fra sidst underskrevet.

2)

Orientering
a) Fondens løn køres nu af Pia, Fondens bogholder hos revisionsfirmaet. Hun overtager opgaven efter Inger Hartvigsen, som ønsker at
trække sig.
b) Fonden betaler nu 0,75 % i rente på alt indestående i Spar Nord
Bank.
c) TSP tager på rejse i januar 2020, men arbejder for Fonden undervejs.
d) TSP har opsagt sin stilling som Fondens forretningsfører med fratrædelse d. 30-6-20.

3)

Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
a) Vi foretog en foreløbig rekonstruktion af forløbet frem til og under
mødet d. 25. september. Bestyrelsen oplever forløbet som præget af
en række fodfejl og uheldige tiltag og beslutninger fra alle implicerede i processen omkring det fremtidige Herthahus.
Bestyrelsen opfordrer til, at grundlaget omkring mandatgruppers arbejde tages op på kommende møder i de besluttende organer.
(3.a skrevet af JOA)
b) Status på Fondens byggeri på 25-27: Opstramning af regler hos
Skanderborg Forsyning tyder på, at vi skal betale ca. 250.000 ekstra
for tilslutning til vandforsyningen – vi skal nemlig betale pr. boenhed
og ikke som tidligere sagt pr. institution. Vi afventer stadig endelig
besked. Byggeriet skrider godt fremad – Martin (entreprenøren) er
meget omgængelig, kommer ikke med ekstraregninger, men FU må
tit rykke ham for div. småting.
c) Processen videre med Herthahus ombygningen: Bestyrelsen har
besluttet at udbyde ombygningen af Herthahus i hovedentreprise,
hvor projekteringsopgaven udføres af ISC Rådgivende Ingeniører.
d) Fonden har modtaget en regning på trykning af brochure, bestilt af
Fundraisinggruppen. Det understreges hermed, at Fonden vil ikke
have regninger på noget, som ikke er bevilget på forhånd.

4)

Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
a) Halvårsregnskab og opdaterede 5-års budgetter udleveret og ændringer siden sidst kort gennemgået.
b) Susanne Olesen har trukket sig fra HBVs bestyrelse. Hun var Fondens repræsentant. Vi må finde en ny (fortsat fra sidst). Vi afventer
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HBVs bestyrelses ønsker for, hvilke kompetencer man savner.
c) Der er møde for beboernes forældre d. 12. november. Vi har tidligere ønsket at deltage i mødet og fortælle om Fondens behov for
økonomisk støtte. Det udsætter vi til et senere møde, hvor vi er mere
afklarede om projektpris og Fondens økonomi.
Kommende bestyrelsesmøder: onsdag d. 30. oktober kl. 15, onsdag
d. 27. november kl. 15, onsdag d. 18. december kl. 15

Referat fra Landsbymøde
tirsdag den 8.10.2019, kl 19-21.
Tilstede 29 – 35. Der var lidt bevægelse blandt deltagerne. Dejligt at også
nogle af beboerne var med i kredsen.
Mødeledere var Tove Vejlgaard og Hanne Schrøder.
Referent Ole Uggerby og Randi Jacobsen.
Velkomst, sang: Nu falmer skoven…
Visionsseminar (Randi): Gruppen (Søren Hansen, Søren Christensen,
Randi Jacobsen, Gitte Pedersen på skift med Kamala Roest. Seneste møde
også Anne-Lene Jappe) har arbejdet nogle ideer frem: Foreslår et nyt navn,
et nyt indhold og ny form. Arrangementet skal foregå i Hertha og er for ALLE i Hertha: 18. og 19. september 2020 fra fredag eftermiddag til lørdag
aften. ALLE er allerede tilmeldt. Hvis man er forhindret, må man aktivt melde afbud. Der vil være fokus på børnefamiliernes situation og vilkår. Indholdet drejer sig om at bygge noget op i fællesskab – i dette tilfælde hele arrangementet. Kulminationen er en form for fællesspisning lørdag aften, som
bliver forberedt i og af deltagerne, som er delt op i grupper (af personer
som ikke mødes i det daglige). Allerede fredag er der dannet grupper, som
mødes i private hjem om aftalte temaer/opgaver. På et tidspunkt ændres
aktiviteterne ved, at fx 7 huse forbliver ’åbne’. Hvert af disse huse repræsenterer et tema. Deltagerne kan så gå rundt fra hus til hus og tage del i
tema-snakkene. Ideen er at nedbryde barrierer/grænser. Få levefællerne til
at mødes i nye konstellationer og ’åbne husene op’ for hinanden. Lørdag er
der (nye?) grupper om praktiske forberedelser til aftenens fællesspisning:
madhold, skuespil, fakkellygter, dekorationer, pynte sal, festsang, stjernelanterner, musik. Af hensyn til deltagerne er der indlagt hvilepause om eftermiddagen. Der vil være OBS på forældre/børn-behov. Måske inviteres en
ekstern skuespiller/instruktør til at sikre, at det hele bindes sammen. Der er
plads til flere i udvalget og til flere ideer omkring forløbet. JAMEN, er det
ikke også til næste år, der er Hertha-jubilæum? NEJ. De første flyttede ind i
Hertha i 1996. 25 år senere står der 2021 i kalenderen. Til den tid forventes
SALEN at være under ombygning. Derfor er der indtil videre den overvejelse
at arrangere intern jubilæumsfejring i teltene i forlængelse af høstmarked.
Orientering om varelagerets udbygning (John): Der er opnået byggetilladelse. Det forventes at byggeriet går i gang i uge 48 og at gruppen, der står
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for indretning kan gå i gang i juleferien.
Jubilæum (Anne-Lene): Det har Per lige orienteret om….(se punktet ovenover) – med den tilføjelse at når SALEN står nyrenoveret og ombygget engang i 2021, da markere med en SAL-INDVIELSE og evt. lidt ekstern jubilæumsfejring.
Bundlinjerapporten (Ole U): Nu, hvor den første rapport er færdig og
offentliggjort, er vi kommet til den fase, der hedder EVALUERING: Hvis nogen i forsamlingen har umiddelbare kommentarer er de velkommen. Alle er
også velkommen til EVALUERINGSMØDE i staldens pauserum onsdag den 910-2019. Der er indkommet positive kommentarer fra Hans Brodal, Inge
Røpke (Danmarks første professor i økologisk økonomi) og fra Steen Hildebrandt. Jeppe Kristiansen (som har hjulpet med finansiering af det ny bofællesskab) fik rapporten, da han forleden var på besøg i Hertha. Han foreslog at motivere Inge Røpke til en form for forskning omkring denne type
afrapportering. ”Hvorfor hedder det Bundlinje-rapport?” Ændring af navnet
fra Bundlinje-rapport er første punkt i evalueringsprocessen! Der var et par
bemærkninger omkring kompleksiteten i de spørgeskemaer, som gruppen
havde sendt ud. Det havde afholdt flere fra at udfylde (og givet dårlig samvittighed). Den kritik er taget til efterretning! MEN 33% besvarelser er MEGET flot respons på en sådan undersøgelse – og anses for fuldt ud dækkende for helheden. Flere markerede, at det er en god idé. ”Men kan I holde
det høje aktivitetsniveau? I har brugt meget tid på projektet?” Svar: ”Det er
andet punkt i evalueringen, at næste gang kræver det kun ½ så meget indsats”. Tune fortalte om den undersøgelse af CO2-fodspor, som forskere på
Københavns Universitet gennem nogle år har arbejdet på. Hertha er blevet
inviteret til at indgå i undersøgelsen, og i forhold til de ambitioner, der har
været i Bundlinjegruppen er det en gave, at nogle professionelle forskere nu
tilbyder at gennemføre en sådan måling. Derfor har Tune sammenskrevet
en opfordring til alle husstande om at medvirke ved at udfylde det spørgeskema, vi har fået tilsendt. De fire i Bundlinjegruppen har udfyldt for deres
husstande og tilbyder nu at hjælpe andre med at gøre ligeså. Det vil være
ønskeligt, om vi kan få synliggjort, hvor vi står i Hertha omkring CO2fodspor. I det hele taget er det en del af ideen med Bundlinjerapporten at
være med til at udvikle et koncept, som andre også kan bruge.
SEKEM, Ægypten (Ole U) er et antroposofisk inspireret initiativ påbegyndt
i 1977 som leve- og produktionsfællesskab med det formål at vise, at ørkenen kan opdyrkes med biodynamiske metoder (et papir om SEKEM var
rundsendt på Hertha-google-mail i forvejen). SEKEM er i færd med at etablere et helsepædagogisk arbejde. Traditionelt bliver handicappede børn i
Ægypten sat ud – og ender som gadebørn i den værste slum. SEKEM har
taget 40 børn til sig – og søger hjælp og støtte til at opbygge et værdigt
tilbud til disse børn. Skolegang og uddannelse er højt prioriteret i SEKEM og
har resulteret i etablering af et universitet i Kairo, Heliopolis med 5 fakulteter, der alle har bæredygtighed som overordnet målsætning. Siden firserne
har SEKEM hvert år udarbejdet en bæredygtighedsrapport med 4 bundlinjer
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– og fået international anerkendelse for dette arbejde – bl.a. den alternative
nobelpris i 2003. For at udbrede kendskabet i Hertha til SEKEM vil Allan og
Ole U vise en film om SEKEM i vores egen biograf KIKHULLET. I samarbejde
med Claus Iversen, VENDEPUNKT planlægges til foråret (13-14-15 marts)
et besøg/workshop med repræsentanter fra SEKEM Scandinavia. Samtidig
er der opstået en mulighed for at sende en repræsentant fra Hertha med,
når SEKEM Scandinavia (3-4 nordmænd) tager derned til Ægypten i december. Det koster 8-10.000 med billet og rejseomkostninger. Er der interesse i
Hertha for at etablere dialog med SEKEM og deres nordiske støtteforening –
og kan vi finde penge til at sende en repræsentant afsted – som et første
skridt? Bemærkninger: Det er godt at nogen etablerer og plejer Hertharelationer til andre projekter i verden. Et andet eksempel er kontakt til projekt i Rusland – som måske kan afstedkomme besøg derfra. Vi må lære at
koordinere initiativer med hinanden. I f.t. SEKEM Scandinavia kan der tænkes at være folk både i Hertha og øvrige DK, som kan ha’ interesse for at
medvirke i et sådant støttearbejde. På længere sigt er ideen at arrangere
en bredt sammensat gruppe af interesserede til en SEKEM-tur. God ide at
vise SEKEM-filmen. Det må være muligt at skaffe de penge, det kræver at
sende en person med til SEKEM – enten internt fra Hertha’s egne pengekasser eller evt. gå til antroposofiske fonde. Det vil være godt om 2 personer
kunne komme afsted – fordi det er en stor opgave alene at rumme, bearbejde og formidle de mange indtryk. Det kan være en udfordring med sådanne initiativer: Er det et officielt Hertha-stemplet initiativ eller er det et
privat initiativ? Konklusion: bundlinjegruppen udarbejder og sender en konkret ansøgning til interne Hertha-pengekasser. Hvis svaret fra SEKEM bliver, at tidspunktet (dec. 2019) IKKE passer for dem, så vil der blive søgt
støtte hos andre fonde til rejsen.
Oplæg til samtaler om Landsbymødet (Tove): Ideen opstod på forrige
landsbymøde, hvor fraværet af yngre levefæller var markant. Allerede i dag
er det lidt bedre – ca. 30% af de tilstedeværende kan betegnes som yngre
levefæller! Lad os alligevel drøfte problemstillingen i nogle grupper og så
høre, hvad vi, der er her, tænker om problemet. KAFFE/THE og kage, som
tages i hånden og med ud i grupperne. Plenum med tilbagemeldinger fra
grupperne:
1) Lad os spørge dem, der ikke er her. Vi må blive bedre til forventningsafstemning ved indflytning – så det bliver tydeligt, hvor vigtigt det er at deltage i landsbymøderne. Det giver ikke en samlet meningsdannelse, hvis
ikke der er flere af de yngre repræsenteret. En prioriteringssag. Det er vigtigt, at vi definerer, at det er vigtigt, at vi møder op. Der er en Herthakultur, hvor ”alt” er frivilligt! Det er et vilkår. Så opgaven for os alle er at
”bringe liv i” landsbymøderne ved, at der både er informationsformidling og
menneskemøde i grupper. Det er vigtigt at skabe en stemning af tryghed på
møderne, så man tør møde op og tør udtale sig. Der var forslag om et spørgeskema til børnefamilierne og lade besvarelserne være anonyme.
2) Forklaring må skyldes prioritering af noget andet. Det er en fælles opga-
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ve at gøre møderne åbne og livlige, så alle kan komme med input. Forslag
om, at Suppeholdet udvider ved at tilbyde suppe til børnefamilierne de dage, hvor der er landsbymøde. På den anden side: betyder det noget, at ikke
alle er med? ”De” er aktive på andre tidspunkter sammen med deres børn.
Vi må anerkende at forskellige livsfaser giver forskellige aktivitetsmuligheder.
3) Det hedder sig, når man flytter ind i Hertha, at der går 1-2 år før man
opdager, hvordan det hele fungerer! Det er godt at have et frirum, hvor
man må stille dumme spørgsmål. Vi må forsøge at lave møderne, så ”man
går glip af noget” ved ikke at være tilstede – fx invitere hinanden til at fortælle, hvad man brænder for, små 10 minutters indlæg pr. møde. Bemærkning: som nye må det også være godt, om der fx 1 gang månedligt var et
oplæg om nogle af Hertha’s værdier og idegrundlag (antroposofi m.m.)
4) Vi havde en antropolog i gruppen. Det nytter ikke at sige I SKAL KOMME! Hellere gøre møderne interessante. Gå ud og spørg dem. Ganske vist er
kulturen på møderne ikke altid god. Nu og da forekommer det som en flok
gamle dinosaurer, der morer sig med at hugge hovederne af hinanden! Når
det sker, er landsbyen ikke særlig inkluderende. Der er noget med gamle
magtstrukturer og Landsbymødet, som ikke træffer beslutninger, men overlader det til Fællesledelsen, som kæmper med en arbejdsbyrde, der begynder at blive meget stor. Måske trænger vores organisation til et eftersyn.
Måske kunne den afrapportering, som finder sted på landsbymøderne ske
skriftligt. Hertha har succes med udadtil at være fin – men bag facaden
trænger vi til en justering. Måske behov for at etablere støtte-familier til
nye indflyttere; at fællesledelsen indkalder til et møde om, hvordan er det
at bo og leve i Hertha.
5) I begyndelsen var landsbymøderne vigtige, fordi det var der, vi mødtes
for at aftale, hvad der videre skulle ske. Der var lege, eurytmi, kulturelle
indslag, vi sang i kor. Det var der, vi skabte i fællesskab. Når nye i dag flytter ind, er det hele her. Det fungerer jo! Måske skal vi omtænke formen til
at være et socialt anliggende. Et sted, hvor vi møder dem, vi ellers ikke ser.
Alene det at ”trykke hånd” med de andre er værdifuldt. Lad os spørge dem,
der ikke er her. Alt det, der skal gøres, sker jo i forvejen alle andre steder.
Landsbymødet som det forum, hvor vi danner fællesholdning til visse
spørgsmål – har gang på gang vist sig at være spild af tid, når resultatet
ender med noget helt andet eller den fælles holdning bliver glemt ugen efter. En højere loyalitet overfor landsbymødets meningstilkendegivelser er
nødvendig. Hvad sker der nu? – lød der fra salen. Som altid – så løfter
landsbymødet sine synspunkter over til Fællesledelsen om at gå videre med
sagen. Vi kan evt. anbefale, at punktet kommer på næste landsbymøde
også. Eventuelt: Besøgende i Hertha. Engang var der en gruppe, der tog sig
af dette. På det seneste har der været vanskeligt at finde guider til at vise
gæster rundt. Per står lidt alene med opgaven og har brug for hjælp. Der
kommer ca. 3 besøg om ugen. Søren Christensen tilbød sig.
Ref. OU og RJ/09-10-2019
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(497) Referat af Fællesledelsesmøde d. 9-10-19
Til stede: Anne-Lene, Carsten, Freja, Hanne, John, Jonathan og Tommy
(referent)
Afbud: Camilla, Merete og Marianne- Gæster: Johannes (ny i nr. 2), Thomas
(ny i nr. 10) og Søren H under punkt 2.
Generelt: Punkter til Fællesledelsens dagsorden skal være afleveret en uge
inden mødet. Møderne ligger på onsdage i ulige uger.
1. Møde med to tilflyttere i Hertha, Johannes Navntoft i nr. 2 og Thomas
Agerfeldt i nr. 10. Johannes foreløbigt for et år, og Thomas er med i Maries
Have.
2. Søren H fortæller om Fundraisinggruppens arbejde:
- Jeppe Christiansen (Maj Invest) foreslår 4 fonde at søge til den udvidede
Sal i Herthahus.
- Der er skrevet til Software A-G Stiftung, som vi tidligere har fået støtte
fra. Kontaktpersonen derfra er inviteret herop. Kommer han ikke her, vil
nogen tage til Sydtyskland og besøge ham.
- Der har netop været møde med en jurist for at undersøge, om der, hvis
parterne er enige, kan laves et fælleseje omkring Salen mellem Fonden,
HBV og Fælleskassen (Fællesledelsen). Det ser herfra positivt ud. Men om
Fonden kan indgå i et fælleseje uden at give afkald på sine fonds-fordele, er
endnu uafklaret.
- Gruppen foreslår et kapitalindskud fra Fælleskassen til Salen – frem for
blot en husleje. Man tænker, det vil gavne følelsen af fælleseje. Fælleskassen skulle kunne optage et lån i Merkur med dækning i de kommende Fælleskassebidrag.
- Man vil undersøge, om Spar Nord vil investere i Salen.
- Det undersøges p.t. om beboernes husleje kan øges ud fra sammenligning
med andre steder i landet.
- Gruppen forestiller sig, at nogen påtager sig at snakke med beboernes
forældre enkeltvis efter forældremødet d. 12. november, hvor man vil orientere om behovet for økonomisk støtte og pege på forskellige muligheder.
3. Borja er med på Hertha-mailen, selvom han flytter til Ry, for han fortsætter med at have sit virke i Hertha.
4. Opsamling fra Landsbymødet [udsættes til næste gang]
5. Vedr. tilbygningen på vestsiden af Fælleshuset:
- Vi beslutter at bruge træfiberisolering frem for Rockwool, selvom det giver
en merpris på 19.800 kr.
- Jonathan organiserer grunding og maling af beklædningsbrædderne med
frivillige hænder – sandsynligvis i maskinhallen i Borum.
- Tommy organiserer fjernelse af de store sten i skellet og fældning af de to
træer.
6. Fælleskassen betaler regningen på oprensning af Søen ved Herthahus på
godt 11.000.
7. Anne-Lene (repræsentant for HBV) trækker sig fra Fællesledelsen. Mathias Heuberger (HBV) træder ind i stedet.
8. Tommy holder som Fondens forretningsfører pr. 30-6-20 (læs evt. særskilt mail herom)
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Guldkorn
Ved hyggelig fællesspisning 2. okt.
Vi sad ved bordet sammen med Tyge og Mikkel. Tyge fortæller, at han og Mikkel har planlagt en udflugt sammen – til
Fjand bl.a. – for at besøge et af de sidste skibsværfter på
Vestkysten. ”Og Mikkel har lovet at stå for maden.
Han har en sushi-maskine.”
Ole U. spørger interesseret:
“Er det sådan én hvor man kommer en makrel ind i den ene
ende og så kommer der sushi ud i den anden?”
“Det ved jeg ikke” svarer Tyge og henvender sig til Mikkel :
“Er det rigtigt, Mikkel, at du har en sushi-maskine?”
“Nej “ svarer Mikkel “jeg har en smoothie-maskine”
Hvortil Ole U. bemærker:
“Det har jeg hørt om. Man begynder med guldfisk, trykker på
knappen og så...”
Kh Ellinor

Sibyllas smukke
Michaels-billede
i vinduet i Salen
(Foto: Ole W)
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