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 Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer 

ca. d. 1. i hver måned. Redaktør: Allan Elm.  Redaktionsudvalg: Helle Han-

sen, 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 3401 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) 

Forside: Tilbygningen til Fælleshuset hejses på plads (foto: Peter 
K). Flere fotos inde i bladet. 

Landbruget støtter 

den biodynamiske 

BINGN-uddannelse, 

som Signe er ved at 

tage. Derfor den 

fine nye kedeldragt.

(Fotos: Lars P.) 
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HerthaKalender 
Marts 2020 

Tirsdag d. 3.  Sophiagruppen mødes   Kl. 19.30 Pavillon 

Onsdag d. 4.  Stor fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl. 17.50 

Fredag d. 6.  Miraklet i ørkenen. Rejseberetning 

   om SEKEM (se side 9)  Kl. 19.30 Salen 

Lørdag d. 7.  SEKEM-samtale m. formiddagskaffe  Kl. 10-12 Cafeen 

Lørdag d. 7.  Lørdagscafé    Kl. 14-16.30 Salen 

Tirsdag d. 10.  Generalforsamling i  

   Herthas Kulturforening  Kl. 19.00 Pauserum 

Onsdag d. 11. Suppe i Cafeen   Kl. 17.30 Cafeen 

Onsdag d. 11. Temamøde om miljø (se s. 4) Kl. 19.30 Pauserum 

Tirsdag d. 17.  Svend fortæller om shamanisme  Kl.  19.30  Salen 

Onsdag d. 18. Temamøde om kultur (se s. 4) Kl. 19.30 Pauserum 

Fredag d. 20.  Stor fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl.  17.50 Salen 

Tirsdag d. 24.  Samtaleforum om antroposofi  Kl.  19.30 Cafeen 

Onsdag d. 25. Suppe i Cafeen   Kl. 17.30 Cafeen 

Onsdag d. 25. Temamøde om det sociale (se s. 4) Kl. 19.30 Pauserum 

Torsdag d. 26. 240 års fødselsdag   Kl. 15-17.30 Salen 

Lørdag d. 28.  Mamma Mia opførelse 1  Kl. 16.00 Salen 

Søndag d. 29. Mamma Mia opførelse 2  Kl. 16.00 Salen 

Tirsdag d. 31.  Mamma Mia opførelse 3  Kl. 19.00 Salen 

April 2020 

Onsdag d. 1.  Suppe i Cafeen   Kl. 17.30 Cafeen 

Onsdag d. 1.  Temamøde om økonomi (se s. 4) Kl. 19.30 Pauserum 

Torsdag d. 2.  Landsbymøde    Kl. 19.00 Salen 

Tirsdag d. 7.  Sophiagruppen mødes  Kl. 19.30 Pavillon 

Onsdag d. 15. Stor fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl.   17.50 Salen 

Onsdag d. 15. Korncirkler v/ Elsa Wohlwend  Kl. 19.30 Salen 

Torsdag d. 16. Årsmøde i Hertha Støtteforening Kl. 19.30 Cafeen 

Lørdag d. 18.  Fællesskabsdannende dag   Kl. 9-14 Overdethele 

Tirsdag d. 21.  Suppe i Cafeen   Kl. 17.30 Cafeen 

Onsdag d. 22.  Musikstund med Pilgrims Duo Kl. 19.30 Salen 

Maj 2020 

Lørdag d. 2.  Maj-marked m. bagagerumssalg Kl. 11-16.30 Overdethele 

Tirsdag d. 5.  Sophiagruppen mødes   Kl. 19.30 Pavillon 

Onsdag d. 6.  Stor fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl. 17.50 Salen 

Fredag d. 29.  Stor fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl. 17.50 Salen 

Juni 2020   

Lørdag d. 6.  Fællesskabsdannende dag m. aftenfest Kl. 9-13 Overdethele 

Onsdag d. 10.  Stor fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl. 17.50 Salen 

Torsdag d. 11  Landsbymøde    Kl. 19-21 Salen 

Lørdag d. 27.   Ferie i Bofællesskabet 
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Foredrag om korncirkler 
I over 50 år har korncirklerne vakt menneskehedens interesse og begejstring, efter-

hånden som de viste sig på alle kontinenter. Pressen var positiv og forskere fra 

vidt forskellige videnskabelige discipliner begyndte at fordybe sig i fænome-

net. 

Men pludselig blev korncirkler gjort til grin! Den største af nutidens gåder blev er-

klæret for ”menneskeskabt landskabskunst”, især i England, hvor de fleste cirkelfæ-

nomener var opstået, især omkring de gamle hellige sites, som Stonehenge m.fl.  

Medier og andre betalte aktører sørgede for at latterliggøre fænomenet og de titusin-

der af begejstrede cirkelturister, som strømmede til UK for at beundre de impone-

rende geometriske seværdigheder… 

Netop geometri og tal har jeg beskæftiget 

mig med i mange årtier. Derfor tør jeg 

byde ind med en forklaringsmodel, base-

ret på R. Steiners udsagn om ”himmelske 

fænomener” og med basis i studiet af de 

utallige bøger, som findes om emnet. Der 

findes i øvrigt flest ”ægte” dvs. ikke  

menneskeskabte korncirkler!  

Spørgsmålene er:  

*Hvem er de ”ægte korncirklers” skabere? 

*Hvor findes de fleste af dem og hvorfor? 

*Sidst men ikke mindst: Hvad vil og skal 

de fortælle os? 

Der vil blive vist en del billeder af den 

imponerende ”landskabskunst” 

Elsa Wohlwend er uddannet designer og 
Steinerlærer i Schweitz. Født 13.1.1938. 
Lærer i overskolen i Rudolf Steinerskoler-
ne i Århus og Odense i naturfagene. Hel-
sepædagog på Marjatta og i Grækenland. 
Entré 50 kr. Arr.: Hertha Støtteforening 

Værdiskabelsesgruppens temamøder: 
Onsdag d. 11. marts kl. 19.30: Det miljømæssige -  
      Herthas relation til naturen. 
Onsdag d. 18. marts kl. 19.30: Det kulturelle -  
      individets udfoldelse i fællesskabet. 
Onsdag d. 25. marts kl. 19.30: Det sociale -  
      det politiske og demokratiske liv i Hertha. 
Onsdag d. 1. april. Kl. 19.30: Det økonomiske -  
      pengekredsløb og det frivillige arbejde i Hertha. 
Kom og deltag - i Staldens Pauserum. 
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En aften om shamanisme med Svend Petersen 

Den 17. marts 19.30 - 21.00 i Herthas sal 

Svend Petersen, som i december flyttede til Hertha, har i mange år 

studeret og arbejdet med shamanisme. Han har besøgt shamaner og 

shamanistiske samfund i specielt Sydamerika, Sibirien og Lapland.  

Han vil denne aften fortælle os om shamanisme, om sine rejseerfarin-

ger – og give os autentiske eksempler. Glæd jer – her er nyt at lære 

  

 

Svend har indrettet sig på hemsen i huset med rekvisitter, instrumen-

ter og en masse andre spændende ting, som han har bragt hjem fra 

sine rejser. 

Alle er velkomne. Entré: Gratis for medl. af Herthas Kulturfor-

ening, andre 50 kr. 

Arr.: Herthas Kulturforening (kontakt Tove Vejlgaard) 
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Hertha Kulturforening arrangerer 

Klassisk koncert onsdag d. 22.4 kl. 19.30 med  

Pilgrims Duo i Hertha Levefællesskabs 

Sal - Herskind 

 

Musikstund med Marianne Eising violin/
bratsch og  

Nanna Toure Mikkelsen klaver. 
klassiske perler af Bach, Halvorsen, Løvland, 

Albeniz, Massenet, Dvorak, Pärt,  
Rachmaninoff m.fl. 

Fri entré 

Vi har lokalet. Vi har behovet. Vi har muligheden. 
Har du lyst til at være med? 

Jeg drømmer om at skabe en fælles inklusionsplatform. Et mødested uden 
dagsorden - udover at lave lækker kaffe. En hyggelig aktivitet - hvor vi 
kan møde hinanden og omverdenen. Et sted hvor frivillighed skaber noget 
for alle. Et sted der samler smagen af Hertha. Caféen kan fungere som 
samlingssted for de hæmmede, hvor mødet med de uhæmmede (du vur-
derer selv hvor du hører til) kan ske uformelt.  
Vi skal styrke det indre for at virke i det ydre. 

Send mig en mail eller hold øje med din mailbox - jeg inviterer snart til 
brainstorm og kaffe. 

Anne-Lene 
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 Miraklet i ørkenen  
SEKEM  

Rejseberetning og billeder   

fra en tur til Ægypten  

fortalt af   
Knut Erlend Hagen, Norge og Mathieu Crespeau, Hertha  

i HerthaSalen kl. kl. 19.30-21.00  
Fredag den 6. marts  

(gratis entre)  
----------- -------- -------  

 Lørdag d. 7. marts kl. 10-12 i Cafeen   
(alle er velkomne til formiddagskaffe)  

Tema-samtaler med Knut Erlend Hagen   
om SEKEM Scandinavia  

Hvordan kan vi i Skandinavien være med til  
at fremme og støtte SEKEM-initiativet? 

Temaer til drøftelse: 
Kan relationen Hertha-SEKEM være en venskabsrelation /  

erfaringsudveksling  
Støtteforeningen SEKEM Scandinavia -  

er der motivation og energi i Hertha / i DK? 
Kan Hertha-SEKEM gensidigt inspirere hinanden -  

f.eks. omkring afrapportering? 
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Den nye fælleshustilbygning blev hejst på 

plads d. 13/2. Fotos: Peter Krebs og Ole 

Wadsholt 

En af forudsætningerne 

for den nye tilbygning... 
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Øverst: Fuld sal til tre spændende og foruroligende oplæg om 5 G, bl.a. med  

tidligere Herthaboer Julius Granzau. 

Nederst: Ligeledes fuld sal til et spændendeforedrag om Grundtvig som visdoms-

tænker (Fotos: Allan) 

Præsentation: Marianne og Svend 

Vi er blevet lykkelige ejere af Kari Vibekes hus, 

som vi byttede ud med et hus i Fredericia, hvor 

vi i 21 år var hjemsted for Artemis Plantefarver. 

Produktionen af farvepigmenter solgte vi til firma 

Stockmar i Tyskland og indrettede huset til bolig 

og butik. Før det var vi i Dornach, hvor Marianne 

spillede i Goetheanum og Svend arbejdede med 

farverne – og Allan, vores søn, blev født. I Frede-

ricia underviste Marianne i violin, bratsch og orkester gennem 25 år. Nu 

var tiden så til luftforandring, og selv om det stort set har regnet, siden vi 

kom 1. november, er her alligevel et spændende landskab med vand og 

fugleliv. 

Vi er glade for at møde Herthafolk – alle hilser og er venlige. Så vi er rigtig 

glade for at være her og glæder os til at kunne alles navne. 

Kærlig hilsen – Marianne, Svend og hunden Felix 
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Vi er heldige i Hertha: 

vi får verdens bedste mad. 

Men den simple grund, den er da, 

her er rod og blomst og blad 

af den allerbedste slags, ja 

af den bedste kvalitet. 

Det er Birthes skovl og saks, der 

borger fint og flot for det. 
 

Hele året har vi gå’t og 

hentet grønt og frugter hjem. 

Der blev plantet, der blev så’t og 

gødet, hvad der voksed’ frem. 

Birthe går og forbereder, 

så vi alle kan få nok 

af kartofler, kål, rødbeder, 

pastinak og artiskok. 
 

 

Krydderurter, selv persille 

dyrkes her af flere slags, 

og hvis nogen får en dille, 

da opfyldes ønsket straks. 

Selv til øjets fryd der dyrkes 

et mangfoldigt blomsterflor 

til at glæde, når der festes, 

og til vores daglig-bord. 
 

Det er rart at ha’ en gartner, 

der ta’r vare på enhver. 

Omsorg for din egen partner, 

og for alle hver især. 

Ja, sku’ skæbnen vær’ så grum, at 

alderdommen førte med, 

jeg sku’ ende som en ”grønsag”, 

plant mig da i Birthes bed! 
 

(med hilsen fra Ole W) 

Til Birthe den 19. februar  
(kan synges på ”Noget om helte…) 
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Fastelavn i Hertha (Fotos: Ole W) 
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(504) Referat af Fællesledelsesmøde  

d. 29. januar 2020 

Mødeleder: John Referent: Freja. Tilstede: Carsten, Jonathan, John, Mathi-

as, Camilla, Freja, Hanne, Merete. Tove fra sekretariatet tilstede under 

punkt 1. 

1. Tove var forbi og fortalte om forberedelsen til kommende møde med re-

spektive parter i sagen, der ledte til Tommys opsigelse. Mødets sigte blev 

vendt i FL sammen med Tove, og der blev gjort tanker om, hvordan vi på 

LM arbejder videre med emnet, og det fremadskuende. 

2. Indledning a) Færdiggørelse af dagsorden b) Opfølgning fra sidst og an-

dre småtterier. 

c) Meddelelser, til- og fraflytninger m.m. 

3. Fælleshustilbygningen, v. Jonathan. Brædderne til opsætning på den nye 

tilbygning er endnu ikke tørre, men de bliver afhentet på trods og skal op-

sættes snarest af entreprenør på råhuset, der er opført i en lade. Ang. vars-

ling til levefæller omkring dage, hvor der skulle males brædder, så informe-

rede Jonathan om, at han meget kort forinden fik besked om, at brædderne 

blev leveret, så han nåede ikke at være ude i god tid.  

4. Valg af FL-repræsentant til HBVs bestyrelse. FL er ikke rettidigt blevet 

informeret om, at der var nyvalg og en kandidat skulle findes. FL ønsker at 

have 2 på hinanden følgende møder til at behandle sådanne vigtige fore-

spørgsler. FL blev samme dag, som FL havde møde om aftenen, informeret 

om, at det var tid til nyvalg/genvalg, og deadline var få dage efter. 

5. Mandatet for at arbejde med ideer til: 1) udvidelse af Fælleshuset og 2) 

ny indretning af køkken/gl. varelager, er nu givet til den arbejdende man-

datgruppe bestående af: Anne-Lene, Merete M., Marie Å., Esther, Randi,  

Ole W. og Leif. Mandatgruppen fremlægger sine ideer på næstkommende 

Landsbymøde. 

6. Orientering fra HBVs bestyrelse, fra HBVs ledelse og fra Landsbyfonden. 

Mathias orienterede om, at Per, Hanne og Tune har holdt møde med et pro-

duktionsselskab, der er interesseret i at lave en dokumentarfilm og den om-

vendte integration i Hertha.  

Mathias H. præsenterede, hvad der er på HBV-ledelsens dagsorden i 2020. 

(se oversigt nedenfor). FL er meget glade for delingen med FL og Landsby-

en. En oversigt for dagsordenen er vedhæftet udsendelsen af dette referat. 

7. Veje. Mail fra Mathias, hvor han efterspørger, hvordan vejene forbedres i 

fremtiden. FL konstaterer, at den frivilligt bårne ordning med 3 mand, der 

skulle løfte opgaven med vejene, ikke har fungeret det sidste år. Derfor 

arbejder vi videre med et forslag om, at opgaven går til HBV, og FK betaler 

sig til en løsning den vej. Tune, som også arbejder i HBV vil gerne påtage 

sig opgaven i HBV regi. Mathias tager forslaget til drøftelse i HBVs ledelse. 

8. Intern kommunikation, v. Freja. Forslag om, at det er Freja, der påtager 

sig opgaven at besvare skriftlige henvendelser til FL samt sørge for at brin-
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ge det evt. videre til dagsorden. FL har en fælles mailadresse, men det er 

endnu uklart, hvem der kan skrive til denne. Det er under afklaring. Indtil 

videre kan man skrive til freja.holgerpedersen@gmail.com, hvis man har 

henvendelser til FL. Mailen vil blive videresendt til alle FL-medlemmer. 

Hvad kommer Hertha Levefællesskab i møde  

i 2020 (bilag til ref. 504) 

Listen viser, hvad der arbejdes med i Levefælleskabets organer og mandat-

grupper. Den blev udarbejdet på et ledelsesmøde i HBV som et forsøg på at 

få skabt et overblik ift. de mange projekter, som er sat i gang og berører 

hele Hertha Levefællesskab. 

Byggerier i Hertha: 

Bageriudsalg / Butik. 

Cafélokale ved Bageriet. 

Det nye bofællesskab ”25-27” overtages til december og skal gøres indflyt-

ningsklar. 

Det nye bofællesskab skal males/laseres indvendigt. 

Udenomsarealer ved det nye bofællesskab skal etableres. 

Hvordan skal Herthahus / Salen ombygges - mandatgruppen, som er nedsat 

af Fonden /FL og HBV, fortsætter dens arbejde med denne opgave. 

Stald / Tilbygning / Ombygning. 

Maskinhus til Gartneriet. 

Lokaler til Pedel. 

HBV 

Opgaver i bodelen: 

Klargøre til flytning fra Herthahus til det nye bofællesskab (praktiske og 

administrative opgaver forberedes og undersøges). 

Fokus på patientsikkerhed og andre tilsyn. 

Undersøge behovet for flere medarbejdere, e.g. til rengøring 

Faglige / sociale udfordringer: 

Organisation / nye vaner og nye rammer/omgivelser (nyt bofællesskab) 

Styrke arbejdet i mandatgrupperne - klare mandater / klare aftaler 

(tidshorisont). 

Styrke dialogen og tillidsbåndene til det øvrige Levefællesskab - til hele Her-

tha. 

Punkt og Kreds: Bevidsthed om det sociale liv mellem nye og gamle medar-

bejdere / mellem husene og værkstederne / vikarsituationen. 

Bestyrelsens sammensætning i fremtiden. 

Pædagogik: 

Hvordan kan vi styrke og udvikle det antroposofiske menneskebillede. Styr-

ke den omvendte integration. Herthas historie og fremtid. 
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(118) Referat af bestyrelsesmøde i  
Landsbyfonden d. 5-2-20 

Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Kennert Niel-
sen (KN), Rasmus Aagaard (RA), Sibylla Hofstetter (SH) og Tommy Schou 
Pedersen (TSP, referent) 

Mødet indledes med oplæsning af Rudolf Steiners ugevers og et par ord 
derom. 
1) Dagsorden godkendt og referatet af sidste møde underskrevet 
2) Orientering 
a) Den 3. februar var der et vellykket møde, som optakt til Landsbymødet, 
hvor alle parter omkring Herthahus-ombygningsprocessen fortalte sin syns-
vinkel på sagen. Referat af mødet kommer ud til alle. 
b) Alle brædder til Fælleshusets tilbygning er nu malede af frivillige, og en-
treprenøren er i fuld gang med at lave tilbygningen / modulerne hjemme på 
værkstedet. Byggeriet ventes færdigt i løbet af marts. 
3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning 
a) Fonden er ikke interesseret i at gøre brug af sin forkøbsret vedrørende 
handlen af Landsbyvænget 29A. 
b) Vi har hjemtaget 2 tilbud på administration af Fondens ejendomsudlej-
ning. Bestyrelsen takker nej til tilbuddene - de er begge væsentligt dyrere, 
end vi havde forventet. Men det besluttes, at vi søger ekstern bistand til at 
sikre en korrekt standardhuslejekontrakt og til at få beskrevet den korrekte 
proces ifm. til- og fraflytning. 
c) Vi er i øjeblikket ved at lave en oversigt til kommunen over afledning af 
regnvand for hele Hertha. Ifm. byggeriet af 25-27 skal vi muligvis finde en 
ny løsning for videreførelse af drænvandet fra marken nord for. 
d) Bestyrelsen foreslår de lovede 4-6 P-pladser ifm. 25-27, placeret syd for 
nr. 33. Forslaget bringes til Fællesledelsen til godkendelse. 
4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningspla-
ner, strategi) 
a) Status på byggeriet af nyt bofællesskab på 25-27: 
Der holdes rejsegilde til ære for håndværkerne fredag d. 28. februar kl. 
12.30. RA organiserer hotdog-produktionen til "gildet". 
Vi har måttet betale 175.456 kr. til ekstra fundering - jordbunden har væ-
sentligt lavere bæreevne, end de oprindelige boreprøver viste. De oprindeli-
ge boreprøver var taget ud fra en anden bygningsplacering på grunden og 

Administration: 

”sikker drift og sund økonomi” 

Værksteder: 

Nye værkstedsbrugere - der er desværre nogle, som har forladt os over de 

sidste år. 

Værkstedsbrochure. 

Mad med perspektiver (Herskind skole) og dets fremtid. 

Nye værksteder: Årstidsværksted og gerne Eurytmi på sigt. 

Ny værkstedsleder. Michael er begyndt med at overtage nogle af Pers opga-

ver. 

Pers rolle i fremtiden. 
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uden den store kælder. 
Vi har hermed brugt hele vores buffer: 175.456 ekstra til fundering og 
227.975 til vandværket pga. ændret takseringsmetode - i alt godt 400.000 
kr. 
Kommunen har godkendt vores løsning for 2 midlertidige boliger i det nye 
bofællesskab, mens Herthahus bygges om, men indretningen / ombygnin-
gen koster 235.000 kr., som også dækker tilhørende lyd- og brandkrav. Vi 
beslutter at sætte bygningsarbejdet i gang, mens vi løser den økonomiske 
udfordring. 
b) Ombygning af Herthahus: Konklusionen fra ekstern rådgiver er, at grun-
det brandsmitte til nabo kan den foreslåede tilbygning mod øst ikke god-
kendes. Vesttilbygningen er også problematisk.   
Dermed må der nytænkes. Forskellige alternativer kom frem og videregives 
til Mandatgruppen, som arbejder videre.  
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 26. februar kl. 14.30 -17. 

REFERAT AF FL-MØDE 12/2 - 2020 
1. a. Færdiggørelse af dagsorden  
 b. Forslag om andet mødetidspunkt udskydes til efter FL-valget den 
2/4. Folk i Hertha skal kunne kommunikere med FL via Freja. Mathias under-
søger hvordan.  
 c. Ditte Brink bor i Anettes lejlighed til 1. august. Anette er hendes 
kontaktperson. 
2. Forberedelse til LM 25/2  
 a. Referat fra mødet den 3/2 er udsendt. Vi startede med tre minutters 
indadvendthed. Der var en god stemning, og alle var tilsyneladende meget 
ærlige mht., hvad man havde oplevet. Derefter satte vi os i grupper for at 
tænke fremad. De input, som FL havde fået fra Levefællesskabet blev ikke 
behandlet, men tænkes at indgå i behandlingen på fremtidige Landsbymøder. 
Camilla Elg har arbejdet meget med de indkomne ideer og vil gerne sammen 
med Tove lede dette punkt på førstkommende LM. 
 b. Mathias orienterede om, at HBV kan overtage vej-vedligeholdelsen, 
således at Tune kan gøre det efter behov og blive aflønnet af Fælleskassen. 
Carsten forsøger at skaffe en tromle til veje, så at Tune kan begynde snarest 
med en meget tiltrængt udbedring. 
 c. Dokumentarfilmsproduktion i Hertha. Er det noget, vi ønsker at del-
tage i - og evt. hvordan. Punktet behandles på LM. 
 d. Fonden skal placere mindst 8 P-pladser i forbindelse med 25-27 
byggeriet. Tommy finder FL’s forslag til P-pladser frem, da FL tidligere har 
foreslået parkeringspladser ved birkelunden. Disse anses af FL for en bedre 
løsning end ved nr 33. En lille spadseretur til arbejdspladsen i 25-27 vil blot 
give lidt mere motion. 
3. Ifølge referaterne fra mandatgruppen til ombygning af Herthahus fremgår 
det, at der nu er mange nye forslag/muligheder i spil.  
4. Punktet udsættes. 
5. Punktet udsættes. 
6. Intet nyt fra HBV’s bestyrelse og ledelse. Kennert er ved at blive kørt i 
stilling som forretningsfører for Fonden. 
Evt.: Jonathan meddelte, at det nye varelager sættes op torsdag d. 13/2. 

Merete Milner, referent 

Tilføjelse til referat FL møde 12.2.2020 
D. 19 feb. er der lavet en ny plan for proces-forløbet på LM. Ny dagsorden 
for LM udsendes. 
Mvh Fællesledelsen.  
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Marts-nyt fra landbruget  

Af Lars Pedersen  

Medarbejderne  

 Vi har været så heldige at have 

Morten i praktik i et par måne-

der. Han har stået for et fuglekasse-

projekt og der er blevet lavet ad-

skillige. Det er også blevet til en 

egernkasse, som er noget stør-

re. Kasserne er blevet træbeskyttet 

og vil blive hængt op i starten af 

marts.  

Markerne 

Regn, regn og atter 

regn. De store nedbørs-

mængder bliver synlige i 

landskabet og det meste 

af vinteren har engen 

boltret sig som en stor 

flod. Vi har også haft 

problemer med at regn-

vandet vil løbe i vores 

ajlebeholder. Vi har måt-

tet køre nogle ekstra 

gange her i det tidlige 

forår.  

Dyrene 

Når køerne skal malkes og fodres må alle hjælpe til, - både store og små. Her er det 

Sune og Ole der får hjælp af Louise og Camilla. I slutningen af februar blev kalvene 

vænnet fra mælk. Nogle af tyrekalvene er ved at blive så store, at de kan gøre de 

små kviekalve drægtige, så for ikke at risikere noget, har vi valgt at tage dem fra 

mødrene og skille tyrekalve og kviekalve ad i hver sin boks. Sidste år fik vi kun to 

kviekalve, Tøsen og Totoro, og der skulle nødig ske noget med dem. Fravænning af 

kalvene gav også næsten dobbelt så meget mælk i mejeriet.  
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Klimatosser og finansmænd 

Danmark er blevet rigere. Helt nøjagtigt 340 milliarder gode danske kroner 

målt med bruttonationalproduktets ensidige målebånd. 

Dette er sket henover de sidste 10 år. 

Hvad har været prisen for 340 milliarder? 

Gymnasieelever og ungdomsstuderendes selvskadende adfærd er steget 

med 50%. 

Et stigende antal overvægtige mennesker og følgesygdommene af dette, er 

steget markant. 

Forældre til syge, udsatte og skrøbelige unge har, bl.a. grundet stress og 

eksamenspres, stadig mere usikker tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Søvnproblemer og stress (ca. 200.000) rammer både børn og voksne 

(“heldigvis” er der medicin på markedet som er tilladt at give til børn helt 

ned i børnehavealderen!!) 

Depression er blevet en folkesygdom. 

Der er 40.000 flere ensomme end for 10 år siden. 

For slet ikke at tale om miljøet og biodiversiteten, der er under stadig større 

pres. 

Jeg tror, at Herthas bundlinjegruppe, der lavede et fantastisk stykke arbej-

de sidste år, er en del af fremtidens nye målestok. 

Måske vi skal danne en ny finanssektor, der hovedsageligt består af klima-

tosser, så vi fremover åbner op for at supplere de vanlige rå tal (BNP), så vi 

også sætter værdi på fuglefløjt, rene vandløb, almen trivsel, samvær med 

vores børn og naboer, og ikke mindst en mere bæredygtig vej ind i fremti-

den. 

Tænk hvis en krammer fra Simone, et trut på næsen af Heino eller en mor-

gensnak med naboen på vænget iført nattøj og gummistøvler blev udbredt i 

vores rige, lille land, så vi ikke behøver sætte vores børn foran diverse 

skærme, for at vi kan løbe 340 milliarder ind på kontoen! 

For pokker hvor jeg er glad for livet i Hertha, for trods uenigheder, lange 

møder, hullede veje og andre småting, så er vi enige om, at livet også må-

les på det menneskelige barometer, og tak for det kære naboer. 

Vi ses derude 

Anne-Lene 
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”Den mest radikale tanke, som må slå ind i  
nutidens menneskehed, er, at mennesket må se 
sit fysiske liv ikke bare som forberedelse til livet  
efter døden, men må anse det som fortsættelse 

af et åndeligt liv før fødslen. Da bliver man, i  
stedet for et mageligt menneske, som ingenting 
vil gøre, til et menneske, som er sig bevidst, at 

det har noget at udføre på jorden, at det har en 
mission. Hvis denne tanke ikke gennemtrænger 
mennesket, vil mennesket uvægerligt synke ned 

i materialismen.” 
 (RS 1919)  

Lars får ganghjælp af Levefællesskabs børn (Foto: Katrine) 


