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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) 

Forsidefoto: Alle vores værksteder og bofællesskaber er nu lukket ned for 
besøg. Kun beboere og medarbejdere der er tilknyttet hvert sted, må kom-
ne ind. Vigtigt at dette respekteres af alle, tak. Men som det ses er humø-
ret højt og arbejdsglæden stor… (Foto: Peter Krebs) 

Isblomster på bilrude en af de sjældne frostmorgener (Foto: Allan) 
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HerthaKalender 
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 

Det med lysegråt markeret er aflyst! Vær opmærksom på, at 

nogle arrangementer kan være aflyst efter redaktionens af-

slutning. Følg med på www.hertha.dk - kalender. 

 

Indhold i dette nummer: 

Annonceringer s. 4 

Jeg ser dig! s. 6 

Brev fra Ole, Peter og Bente s. 7 

 

 

Mit Hertha s.10 

Set og sket i måneden s. 12 

Nyt fra Landbruget s. 14 

Referater s. 16 

Der er faste 

grupper af med-

arbejdere til-

knyttet hvert 

bofællesskab i 

denne tid. Ditte 

og Sara N. har 

lavet kreative og 

flotte skilt. Se 

også Peders 

artikel på side 7. 
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Værdiskabelsesgruppens temamøder: 
 
Onsdag d. 1. april. Kl. 19.30: Det økonomiske -  
      pengekredsløb og det frivillige arbejde i Hertha. 
Kom og deltag - i Staldens Pauserum. 

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 beskæfti-

get mig med i mange årtier. Derfor tør 

jeg byde ind med en forklaringsmodel, 

baseret 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” skabe-

re? 

*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 Schweiz. 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 
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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 

Coronakorn  

Ulla og jeg sidder som de sidste ved morgenbordet i Nerthus og Ulla 

udbryder helt spontant: "Jeg elsker Ditte" 

"Det var da dejligt" siger jeg -  

Ulla: "Det er fordi jeg er tæt på hende, når vi spiser, og hun smiler til 

mig, det savner jeg for tiden" 

Det er ikke kun hygiejne og fysisk afstand, vi skal være opmærksom 

på, det psykiske er en usynlig størrelse, vi også skal pleje og give  

kærlighed.  

Tak for øjenåbner Ulla. 

Anne-Lene 
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Modtaget fra Ole W.’s datter Lise Meijer, som bor i fællesskabet Aabakkehuse i Mern 
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Bofællesskaberne i en corona-tid 

Ole Dam Ingerslev, Burishus skriver: 
9/3 2020 
I lørdags var vi i Aalborg teater og se Hans og Grethe. Og bagefter spiste vi 
frokost i teatercafeen. Og søndag var mig og Oliver til Lars Ks. Fødselsdag, 
hvor vi fik boller i karry og islagkage. 
16/3 2020 I lørdags var vi ude at gå en tur ned til fugletårnet og broen, og 
søndag kørte vi en tur ud og så på Hotel Julsø, der var brændt ned til grun-
den og så Himmelbjerggården. Også nede ved Sønder Ege og gå tur ved 
Knudsø. 
I torsdags (12/3) var der udbrudt Coronavirus. Her på Hertha må vi ikke gå 
i klub 11 eller til svømning. Det er aflyst. Og busser og fly er indstillet. Og 
grænserne er lukkede og vi skal huske at vaske vores hænder og spritte 
dem af. Vi må ikke besøge de andre huse.  
Hilsen Ole D  

Som at have snelukket med grænsekontrol 

Det gik lige pludseligt meget stærkt. Dag for dag. Time for time ændrede 
vilkårene sig. 

Nu synes der at været faldet lidt ro på igen. Alle er hjemme i Nerthus, alle 
er raske, og alle er på arbejde i gartneriet. En arbejdsplads, hvor mange 
aldrig har arbejdet før; men alle gør det bedste de kan og forsøger at hjæl-
pe foråret på vej i den stadig lidt kolde og våde jord. Der er hakket omkring 
spirende salat, rabarber og urter. Der er sået radiser. 

Det er surreelt. Alt virker helt normalt og almindeligt, men alt er ikke.  

Vi begynder dagen en time senere, vi arbejder alle i gartneriet og holder 
pause derhjemme, vi laver selv vores mad i huset. Ingen kommer på be-
søg, og ingen tager afsted. 

Huset er heldigvis fyldt med opfindsomhed og initiativ. Kedsomhed ligger de 
fleste fjernt. 

To ting træder dog særligt frem. Hver gang jeg åbner en dør, tænker jeg 
håndsprit. Hver gang jeg tænder lyset, tænker jeg håndsprit. Hver gang jeg 
rører ved noget, jeg ikke kender forhistorien til, tænker jeg håndvask. Jeg 
tømmer opvaskemaskinen, dækker bordet og er den eneste, der har med 
maden at gøre. Daglige gøremål som har været en naturlig del af det fælles 
sociale liv. 

Det sværeste for mig er at undvære kontakten med mine gode kolleger. Det 
daglige håndtryk og det daglige blik. Hverdagens udveksling, som giver en 
væsentlig og god fornemmelse af, hvor folk er henne, om alle har det godt. 
De korte møder, hvor der alligevel bliver nået at udveksle synspunkter, 
spørgsmål og ofte også et svar. Jeg er vant til at være alene på arbejde i 
Nerthus, men nu er det blevet en smule ensomt. 

Næsten simultant med nedlukningen lukkede himlen igen op for solskin og 
varme kroge i læ, efter en næsten ulidelig lang tid i fuldstændig fugtighed. 
Det giver omgående et bedre humør og tænder troen på, at alt kan vende 
tilbage til åbne grænser. 
Peder Kleis 
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Dette er jo stort set hele mit liv 

Jeg bor i Herskind på Landsbyvænget i egen lejebolig i et stort levefælles-
skab med en masse andre mennesker. Her er tre bofællesskaber med 
hæmmede. 

En dag om ugen har vi dramaundervisning. Her er blevet opøvet skuespillet 
Mamma Mia. Dette skulle vi have opført for temmelig mange mennesker; 
men det må vi aflyse. 

Jeg går hver dag morgentur ovre i villabyen, hvor jeg henter en lille hund, 
Sofus. Jeg plejer at måtte gå helt ind til ejeren for at hente den. Det må jeg 
ikke mere. Denne hund henter jeg nu i haven og afleverer igen i haven. Jeg 
kan ikke gå ind til ejeren, da hun er en ældre dame, af fare for smitte. 

Selv her i vænget, hvor vi faktisk bor en hel del mennesker både børn, 
voksne, ældre og hæmmede og pædagogerne, der kommer hver eneste 
dag, er der ikke meget liv. 

Hver tirsdag sidst på eftermiddagen går jeg i klub i et bofællesskab i Galten, 
og vi plejer at mødes på det lokale plejehjem; men det kan vi ikke mere på 
grund af smittefare. 

Tirsdag eftermiddag plejer jeg at følge en veninde, som også er ekstern 
bruger af vores værksteder, op til bussen. Hun skal til bowling og bagefter 
hjem til kæresten i Silkeborg. Intet af dette kan ske lige nu. 

Vi har en del eksterne brugere, som vi plejer at dele værksteder med. De 
må nu ikke komme her. 

Vi er også selv på værkstederne på en anden måde. Vi er blevet delt ind på 
værkstederne hus-vis. Det hus, jeg hører til, er blevet tilknyttet gartneriet. 
Her plejer jeg kun at være om sommeren. 

Handle ind er også noget, jeg ikke kan, fordi jeg ikke må komme i fysisk 
kontakt med andre udefra. 

Jeg er med i en lille blokfløjtegruppe her på stedet. Her spiller vi hver man-
dag eftermiddag for at opøve næste uges morgensang. Det gør vi heller 
ikke nu. Jeg synger i et kor hver 14. dag. Det gør jeg heller ikke lige nu. 

Der plejer at blive lavet mad i køkkenet i Herthahus til alle huse og medar-
bejdere; men nu bliver maden lavet i husene. Medarbejderne må selv lave 
mad, og vi må ikke hjælpe til, som vi plejer. 

Torsdag eftermiddag plejer jeg at gå til engelskundervisning og svømning; 
men det er der også skruet ned for. 

Og her på stedet plejer vi at gå til fællesspisning i Herskind forsamlingshus 
med byens beboere, som er tilmeldte som os selv. Dette kan vi heller ikke. 

Jeg hjælper til med at lave et varmt måltid til børnehave- og vuggestuebørn 
en gang om ugen; men dette kan jeg heller ikke. Der er muligvis lukket for 
dem, eller også er der kun lukket for køkkenet; men så har børnene, der er 
der, selv madpakke med. 

Som jeg skrev tidligere, ja, så er vi tre enheder, og selvom vi er kammera-
ter, ja, så bliver der gjort meget ud af, at vi ikke internt besøger hinanden i 
husene af hensyn til smittefare, som så bliver sendt rundt i husene. 

Bente Lindekilde Hansen 
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Bofællesskabet i en anderledes 

Corona-tid.  

Morten og Morten på cykeltur til 

Labing med hårde bakker, 

smuk natur, te og boller. 

Heino der svinger kværnen og 
kværner friske morgengryn. 
(Fotos: Morten S. Dahl) 
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Mit Hertha 
Af Allan Elm 

Siden ca. 1997 har jeg mere eller mindre haft min 
daglige gang i Hertha. Til gengæld kender jeg næ-
sten ingen af mine naboer ude på Låsby mark, hvor 
jeg tager hen, når jeg skal sove (og lave andre 
ting…). Og jeg har jo dog boet på min lille nedlagte 
landejendom siden 1992… 

Det begyndte altså ude på Låsby Mark med, at min 
daværende livspartner Lone (som de ældre hertha-
boere bl.a. vil huske som hende, der startede bage-
riværkstedet op i en gammel skurvogn ca. der hvor 
Cecilie bor i dag), læste noget om et nyt antroposo-
fisk projekt med udviklingshæmmede ovre i Herskind. Allerede den gang 
interesserede vi os for antroposofien – Lone var, bl.a. sammen med Søren 
og Helles søn/Anne-Lenes bror Pelle - initiativtager til Steinerbørnehaven 
Ellemosen i Ry, da Sofia kom i den alder (hvor jeg i nogle år også var med i 
bestyrelsen). Dengang var jeg egentlig ikke specielt interesseret i udvik-
lingshæmmede – havde sådan en idé om, at MINE børn skulle vokse op 
blandt intelligente mennesker, så de kunne udfolde alle deres potentialer... 
ak og ve..! Også for hjælp til at fjerne den vrangforestilling, har jeg Lone at 
takke. 

Nå, men for at gøre en lang historie kort – Lone fik klaustrofobi af at bo på 
et frimærke ude midt på Låsby mark, og flyttede ind i Hertha med børnene 
– først i Kernehuset, hvor Rasmus nu bor – vel nok Herthas mindste bolig – 
og siden op i 7A, hvor Soroush og Marie nu bor. Så oplevede jeg jo, at nu 
var det med at holde sig til, hvis jeg ikke skulle risikere at miste den daglige 
kontakt til børnene – men hvordan…? 

På et tidspunkt gik jeg og snakkede med Søren ude på Landsbyvænget, og 
med hans altid sprudlende idérigdom og sans for at komme omkring tilsy-
neladende uovervindelige hindringer (en evne, som Lone også havde, og 
som bl.a. gjorde, at vi kunne erhverve gården på trods af studiegæld), fore-
slog han, at jeg søgte til Hertha i et jobtilbud, og - ligeledes med vanlig 
sans for floromvundne formuleringer – hjalp han med at formulere en an-
søgning, som gik igennem. Det var et eller andet vagt med at beskrive Her-
thas kommunikation og strukturer, tror jeg. Så i 1997/98 var jeg pludselig 
redaktør af Tante Hertha (et job, som Ole efter nogle år i en lang periode 
overtog), organiserede mandater for arbejdsgrupper, var fast referent i 
Fællesledelsen og talrige af de mange møder, som fandt sted (også) i  
Herthas opstart; lavede en masse praktisk (malede, lavede læskur til køer-
ne o.m.a.), stod for det praktiske i en prisopgave, som vi vandt en præmie 
på 150.000 for; var med til at lave brochurer og meget andet. Alt sammen 
noget som gjorde, at jeg kunne være der, når ungerne kom med skolebus-
sen fra skole og børnehave. Undervejs blev jeg Herthas kontaktperson i 
Landsforeningen for Økosamfund (LØS), og fik kort efter en deltidsansæt-
telse i LØS, sammen med Troels Dilling-Hansen, da det blev muliggjort, at 
et nyt sekretariat kunne placeres i Hertha, først i et værelse hos Leif og 
Ditte og siden i 11A. Her var vores arbejdsmæssige højdepunkt udgivelsen i 
2003 af bogen ”Økosamfund i Danmark”.  I en periode supplerede jeg med 
timer som pedel, som Matthias jo siden overtog.  
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Og imens flyttede der jo flere og flere skønne mennesker ind, og der blev 
bygget huse og søgt fondsmidler til nye værkstedsbygninger og projekter af 
forskellig art. Stort set fulgte byggerierne den permakulturplan, som Floyd 
Stein oprindelig designede, med to store sydvendte sollommer og krydsen-
de stisystemer, som gjorde, at mennesker mødes. 

Efter 8 år i LØS fandt Leif og Ditte, Lars Jørgensen (som af 2 omgange byg-
gede halmhuset på nr. 28 – det første brændte jo), og jeg ud af, at det var 
sjovt at bygge huse sammen, og efter et ”prøvehus” – som Nanna og An-
nette nu bor i – dannede vi i 2005 Herthahuse – et økologisk byggefirma. Vi 
byggede nr. 34, hvor Ole og Karen og Jette bor, og de 3 huse (24-rækken) 
ned mod stalden, en entreprise, som vi overtog fra entreprenør Arne Ander-
sen, som havde travlt med at få 19-rækken klar til tiden. Vi havde også 
mange spændende opgaver uden for Hertha, og lige som vi begyndte at 
tjene penge – sådan noget tager typisk 2-3 år – kom finanskrisen i 2008, 
og alle ordrer i bogen blev trukket tilbage nærmest hen over et par måne-
der. Det gjorde de løbende udgifter ikke, og kort efter måtte vi lukke. Den 
proces tog til gengæld et helt år, hvor jeg ikke kunne få hverken arbejde, 
dagpenge eller kontanthjælp (medmindre jeg solgte gård og bil), og jeg 
levede i det år økonomisk bogstaveligt talt fra dag til dag, og vidste ikke om 
jeg havde til næste elregning. Men på forunderlig vis gik det – hver gang 
der ikke var penge, var der en eller anden der ringede – heraf mange fra 
Hertha – om jeg ikke lige kunne…? Flere af disse ”gamle kunder” er i dag 
gode venner, som stadig ringer, hvis de lige skal have fixet et eller andet. 
Så dejligt☺  

I 1½ år fik jeg med hjælp fra jobcentret ansættelse som lærer på træværk-
stedet på Silkeborg Produktionshøjskole, og havde ikke så meget overskud 
til Hertha, men omkring 2013 var der bud efter en fundraising-tovholder, og 
efterhånden blev der flikket en 20 timers fast stilling sammen, med bidrag 
fra, og opgaver for, både Landsbyfond, HBV og Fælleskassen, som bl.a. 
omfattede (og stadig omfatter) Tante Hertha (som Ole gerne ville slippe 
igen, men heldigvis fortsat er meget behjælpelig med), og en del admini-
strative ting i HBV og almindelig servicering på mange områder med ud-
gangspunkt i Pavillonen. Bl.a. var der i 2014 et bogprojekt, som jeg overtog 
det redaktionelle med, og som resulterede i bogen ”Inklusion – et socialpoli-
tisk indspark” (som fortsat kan købes i HBV for en 50´er). 

På den måde er Hertha også blevet MIT Hertha, og mit sociale fokus har 
ligget her lige fra starten. Det kan jo godt se lidt sjovt ud, at en ”ikke-
indvåner” kommer farende i tide og utide og deltager i alt muligt mere eller 
mindre ”privat”, for så at forsvinde ud i solnedgangen hen på eftermiddagen 
– og måske komme susende igen om aftenen til et eller andet arrangement 
eller møde (”skulle han dog ikke se at få sig et liv selv?”). Men det er jo det 
Hertha kan – hvis man vil det, er mulighederne der! Og sådan har det fla-
sket sig for mig. Der har altid været rigeligt i Hertha til at fylde mit lille liv 
op. Og som Per udtrykker det: ”Hertha er ikke en geografisk størrelse, men 
et socialt fællesskab”. Måske endda for nogen et karmisk fællesskab. Og når 
det nu ikke kan være anderledes, er jeg på mange måder egentlig også 
godt tilfreds med at trække mig tilbage til min lille gård 10 minutter fra Her-
tha, som jeg har råd til at bo på, og hvor jeg kan té mig, som jeg vil og 
fordøje dagens indtryk – man er vel en let introvert flegmatiker ☺. 

Så sådan er det foreløbig gået for Allan i HANS Hertha. Hertha har af flere 
omgange ”reddet” mig både socialt og arbejdsmæssigt, og forhåbentlig har 
jeg kunnet give lidt tilbage til denne fantastiske organisme. En organisme, 
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som ikke blot er et socialt og kulturelt fællesskab, hvor flere af mine gode 
venner bor, men også et økosamfund med økologi og biodynamik og 
”butik” og grøntsagsordning og fester og fejringer, men også – og ikke 
mindst – en fremtidsimpuls. For ”De sjæle som nu lever i legemer, hvis 
hjerter kan høre og opleve den antroposofiske verdensanskuelse, disse 
sjæle forbereder sig til et fremtidigt liv i nye, bedre udviklede legemer. Dis-
se vil give dem kraft til at tjene de medmennesker, som indtil da ikke hav-
de mulighed for at føle sit hjertes liv på denne måde. –Vi er jo i virkelighe-
den kun forberedelsens forberedere, endnu ikke andet. Den åndelige bevæ-
gelse er i dag bare en ganske lille flamme, men den vil i fremtiden forme 
sig til en vældig åndelig ild.” 
Og så er det jo med at holde sig til…☺ 
(R.S.: Johs. Apokalypse, min overs. og kursivering). 
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Øv.: Knut Erland og 

Mathieu fortalte enga-

gerede om Sekem, og 

dagen efter var der 

morgenkaffesamtale i 

cafeen, hvor det beslut-

tedes at prøve at finde 

en måde at samarbejde 

tættere med venskabs-

foreningen Sekem 

Skandinavia - måske 

mhp at importere lækre 

biodynamiske Sekem-

tekstiler (Foto: Allan) 

Stemningsbilleder fra rejsegildet 

for det nye bofællesskab. Et par 

hyggelige timer, hvor håndvær-

kerne blev hyldet behørigt, bl.a. 

af Kennert pva. Landsbyfonden, 

og hvor der blev serveret de 

traditionelle kolde pølser og var-

me øl (m.m.). Der var ingen 

krans, men det skyldes angive-

ligt håndværkernes travlhed.  

(Fotos: Ole W.) 
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April nyt fra landbruget  

Tekst og fotos: Lars Pedersen  

Endelig blev vores nye værk-

stedsbutik færdig, og vi kun-

ne flytte frysere og køleska-

be. Her er det Ole 

og Matthieu der er i gang 

med at transportere kødfry-

seren fra den gamle til den 

nye butik.  

Det gode vejr sidst i marts 

lokkede mange ud. Herunder 

er det weekendmalkerholdet, der holder deres pause i det fri i læ bag mød-

dingen.  

I midten af marts fik 

vi også vores fugle-

kasser op at hænge. 

Det er blevet til ca. 

20 kasser, der er 

placeret rundt om i 

Hertha. Det blev 

også til en enkelt 

egernkasse, der er 

placeret i et fyrretræ ud mod Engvej (billede tv.).  

Omkring jævndøgn var det tiden til den første sprøjt-

ning med humuspræparat. Vi fik prøvet en af de nye 

røretønder, hvor der kan røres 250 liter ad gangen. 

Det er noget, der bliver til noget. Der skal selvfølgelig 

lidt kræfter til at røre i hånden, men det er rart at 

kunne røre en stor portion ad gangen og dermed og-

så få sprøjtet et stort 

areal.  

Køer og kalve var 

også glade for det 

gode vejr med sol og 

blå himmel. Det gav 

god vækst i græs-

set og sådan noget 

forårsgræs er det 

bedste kræs, når 

man er kreatur og 

har levet på hengemt 
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foder hele vinteren.  

Kalvene bruger foldene omkring stalden, mens køerne må gå den lange 

gang til græsset nede ved engen. De må krydse Engvej for at komme 

til marken, vi har lejet af Tina og Rune, der bor i Engvej 2. Denne mark vil 

vi gerne have græsset helt i bund, så der kan blive sået havre med kløver-

græs som udlæg.  
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Referat af generalforsamling i  
Herthas Kulturforening d. 10. marts 2020 

Tilstede: Helene, Tove, Hanne, Søren C., Ole U., Kirsten, Josef, Allan 

Pkt. 1) Valg af dirigent og referent 
Ole U blev dirigent og Allan referent. 

Pkt. 2) Bestyrelsens beretning 
Formanden berettede, at 2019 var præget af, at foreningen for første gang 
selv har gået ud og betalt for annoncering af arrangementer. Hidtil har Le-
vefællerne kommet gratis ind til de fleste arrangementer, mens udefra 
kommende har betalt 50 kr. Det har primært været ”low budget ”-
arrangementer. Bl.a. har der været ydet støtte til det nys afholdte 5G ar-
rangement, til musik til julespil og fastelavnstønde. 

Det blev klargjort, at Kulturforeningen administrerer 2 kasser, nemlig Fæl-
leskassens kulturkasse, som årligt modtager 5% af Fælleskassebidraget fra 
alle levefæller og medarbejdere (som betaler ½ bidrag til Fælleskassen). Af 
disse midler overføres årligt 50 kr. for hver af de pt.  voksne beboer i Her-
tha som kontingent til Kulturforeningens kulturkasse. Førstnævnte kasse er 
der i 2019 ikke trukket fra endnu (der er et par udestående bevillinger, der 
ikke er blevet udbetalt). 

Retningslinjerne for, hvordan man kan få støtte til et kulturarrangement er 
flere gange udsendt til levefællerne, senest vedhæftet indkaldelsen til GF, 
og det vedhæftes igen sammen med dette referat. 

Kulturforeningen har også flere gange været facilitator for andres arrange-
menter. 

Foreningen er nedsat som en mandatgruppe, men har arrangeret sig som 
en forening, for at kunne søge støtte og underskudsdækning ved kommu-
nen. Dette har dog endnu ikke fundet sted. Bestyrelsens rolle er at tage 
mod ansøgninger (som helst skal være fremadrettede, man modtager nø-
digt regninger for afholdte arrangementer), hjælpe med koordinering af 
tidspunkter og ”udjævne” arrangementer, så der ikke kommer flere nært 
beslægtede arrangementer kort efter hinanden. 

Pkt. 3) Forelæggelse af revideret regnskab 
Kirsten har revideret kassererens regnskab og fundet en enkelt fejl, som 
blev rettet på stedet. Regnskabsåret løber fra generalforsamling til general-
forsamling. 

Ved regnskabsårets start stod der 14.428 kr. på bankkonto og i dag, hvor 
der er betalt kontingent fra Fælleskassen, står der 6.461 kr. 

I kontantbeholdningen er der 961 kr. Derudover er beholdningen i Fælles-
kassens Kulturkasse, som mandatgruppen også råder over på 37.273,70 kr. 
Disse penge ses i øjeblikket som mulig opsparing til større kulturarrange-
ment. 

Der blev gjort overvejelser om entré og bankkonto: Den nuværende praksis 
fastholdes, så folk får noget for deres kontingent. Til dyrere arrangementer 
kan der evt. opkræves en mindre entré også fra levefællerne. 

Kassen og kontoen er afstemt. I det kommende år vil kassereren være me-
re opmærksom på at trække ligeligt på de to forskellige kasser.  
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Foreningskontoen belastes med dels negativ rente på 20-30 kr./kvartal, 
gebyrer på 125-135 kr./kvartal foruden et omkostningsbidrag på 400 kr. i 
kvartalet. Alt i alt godt 2000 kr. i udgifter blot for at have en konto med en 
årlig omsætning på ca. 5500 kr. Merkur oplyser, at de er nødt til at tage 
gebyrer pga. sen lave rente. Det oplystes at Spar Nord er endnu dyrere. 
Gebyrernes himmelflugt startede i 2019. Det overvejes til næste generalfor-
samling om det er hensigtsmæssigt at nedlægge kulturforeningen, så der 
kun er en mandatgruppe, som administrerer Fælleskassens kulturkasse. 

Det oplystes, at der er en kontoblanket i kontomappen i ”butikken”, hvor 
der – efter mundtlig aftale med bestyrelsen – kan konteres for varekøb på 
under 250 kr. f.eks. til kaffe og kage ved arrangementer. 

Punkt 4) Indkomne forslag og kontingentfastsættelse 
Ingen indkomne forslag. Kontingentet uændret. 

Punkt 5) Valg af formand 
Søren genopstiller og blev genvalgt med applaus. 

Punkt 6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Tove blev genvalgt i 2019 og Helene blev valgt i 2019. Derfor er bestyrelsen 
fuldtallig. 

Punkt 7) Valg af 2 suppleanter 
Josef og Allan blev valgt med applaus. 

Punkt 8) Valg af revisor 
Kirsten modtog genvalg med applaus. 

Punkt 9) Evt. 
Der var forslag om at afholde en foredragsaften med Finn Nørlev, fra Lille-
hammershus på Sjælland, hvor han bedes fortælle om kristendommens 
biografi fra år 0 til i dag. 
Helene oplyste at der søges 500 kr. til afholdelse af udgifter for transport af 
musikerne til en stuekoncert hos dem d. 6. april. 
D. 17. marts fortæller Svend om shamanisme. (AFLYST. ref.anm.) 
D. 24. april er der koncert med Marianne og Nanna. (UDSAT TIL 19/8. 
ref.anm). 
En god start på et godt foreningsår! 

Rufus, Alma-Leonora og 
Konrad læser lektier - 
frivilligt - på en lørdag. 
Foto: Peter Krebs 
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(119) Referat af bestyrelsesmøde i  
Landsbyfonden d. 25-2-20 

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) 

1) Møde med Gitte Højberg (Spar Nord) 
Bestyrelsen underskriver dokumenter vedr. byggelån på 15 mio. til det nye 
bofællesskab på 25-27 og efterfølgende ombygning af Herthahus. Gitte in-
formeres om alternative idéer for ombygningen (læs mere i punkt 4.c). 

2) Dagsorden godkendt 

3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning 

a) Fællesledelsen og Landsbymødet har ønsket de 8 ekstra P-pladser ifm. 
byggeriet af 25-27, placeret - på Trekanten ved indkørslen til Hertha - dels 
ved stalden ifm. Tilbygningen der. Bestyrelsen følger oplægget og ændrer 
dermed beslutningen fra sidste møde. 

b) Fonden ejer domænenavnet, hertha.dk. HBV er enebruger af suffikset: 
@hertha.dk, og det er i øjeblikket lukket inde i HBVs sikkerhedssystem. 
Bestyrelsen ønsker, at suffikset skal være åbent for alle i Hertha, så det 
undersøges, hvordan det kan gøres. 

4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningspla-
ner, strategi) 

a) Valg til Fondsbestyrelsen. JOA er på valg på Landsbymødet, og RA er på 
valg fra Hertha Støtteforening. Det er undersøgt, at der ikke er noget habili-
tetsproblem i, at RA er blevet administrativ leder i HBV og samtidig medlem 
af Fondens bestyrelse. 

Både JOA og RA modtager genvalg, mens KN, som også er valgt af Støtte-
foreningen, trækker sig, fordi han overtager jobbet som Fondens forret-
ningsfører. Et par kandidater er foreslået. De spørges. 

b) Status på byggeriet af nyt bofællesskab på 25-27: 
Til genhusningen af beboerne fra Herthahus, som skal ombygges, bliver der 
etableret 2 ekstra / midlertidige boliger i 25-27 for en merpris på 237.500 
kr. En beregning viser en gevinst i Fondens huslejeindtægt på 141.500 kr. 
for hele perioden. Der bliver således et tab på 96.000 kr. Fonden søger ta-
bet dækket af HBV, som er kommet med nye behov og ønsker til genhus-
ningen undervejs i byggeperioden. Samtidig fraskriver HBV sig også ønsket 
om at bruge støttelejligheden i genhusningsperioden. 

Lejeren i støttelejligheden får et lille depotrum i kælderens store rum. Det 
er nemlig ikke muligt at placere et udhus på grunden. 

c) Ombygning af Herthahus:  
Da den foreslåede ombygning af Herthahus ikke lader sig gøre, kigges nu 
bredt ud på alternative løsninger. 

Næste bestyrelsesmøder bliver onsdag d. 25. marts kl. 14.30 -17 og onsdag 
d. 29. april kl. 14.30 -17 
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Landsbymøde tirsdag den 25. 2. 2020 
Ordstyrer: Søren H. Referent: Freja 

Tove V: Velkomst og fællessang 
Fællesledelsens introduktion til den fortsatte proces i Hertha: 
På vegne af FL, v. Carsten: 
”Vi startede på et LM med et oprids af, hvordan forløbet havde været. Men det 
virkede ikke til at være nok. Det kommende LM var vi så nød til at udskyde, 
fordi vi i FL ikke var klar med en plan for opfølgning. Vi havde fået noget nogle 
breve. Vi havde ikke tid og kræfter til at forberede det ordentligt. Men så opstod 
den ide, at parterne skulle indkaldes til et møde, hvor man prøvede at finde ind 
til kernen i det hele. Mødet er så afholdt. Nu er vi kommet dertil, hvor vi gerne 
vil videre og kigge frem. Vi skal selvfølgelig lære af det. Vi har bedt Tove være 
tovholder på det her i dag på punktet om opfølgning.” 

Opfølgning fra mødet den 3. februar med konfliktens involverede parter 
– og oplæg til gruppearbejde ud fra dette mødes konklusioner 
Tove V. : ”Ja i har jo set referatet fra mødet d. 3 feb. Det som var vigtigt på det 
møde var, at alle, der havde været berørt i sagen, fik sagt, hvad der havde rørt 
dem allermest. Forud for det møde havde jeg holdt et møde med alle hver især. 
På mødet d. 3 feb. var det vigtigt, at alle fik lov at udtale, hvordan de så på 
sagen, uden at afbryde hinanden. God stemning, gensidig respekt. Da vi havde 
været gennem det bagudrettede delte vi os i tre grupper, hvor hver grupper 
skulle tale om, hvad er det vi kan gøre fremadrettet for at undgå, at det her 
sker igen. Punkterne blev til fire overordnede temaer. Vi har tænkt os nu i dag, 
at lave 6 grupper, der skal tale om de 4 emner. De første 2 grupper har: ”Det 
sociale liv og den omvendte integration”, tovholder: Søren & Leander. Den næ-
ste gruppe har temaet: ”FL og levefællesskabets koordinering”; Tommy er tov-
holder for gruppen. Gruppe 4 og 5 har temaet: ”Mandatgrupper og beslutnings-
processer”; tovholder er Sibylla (gr. 5) og Helle (gr. 4). ”Landsbymødet og in-
tern kommunikation” (gr. 6 Søren C. ). 

Gruppearbejde (inkl. kaffe) 
Referent tilstede i gruppe 3: ”FL og levefællesskabets koordinering”. Her referat 
fra gruppen:  
Per: Hvilken rolle skal FL spille i fremtiden; hvad er det vi gerne vil have det til, 
og hvad er det den skal i forhold til lovgivning. Helt tilbage skulle der være en 
repræsentant fra grundejerforeningen, sagde kommunen, så har vi udvidet det 
siden. Hvad er det vi vil: kulturinspirator eller politibetjent? Tommy: Man kunne 
godt dele det op, for der skal være en grundejerforeningsdel, det praktiske - lys 
og kloak, ansvarlig for lokalplanens forvaltning, meninger om hvordan bebyggel-
ser skal være? Per: jeg har googlet det, og der er godt nok mange forskellige 
måder at være grundejerforening på. Hvis vi laver jura, så synes jeg det skal 
have juridisk gyldighed udenfor Hertha også. Ole: Det står allerede formuleret, 
hvad der er Fl´s opgave. Så kan man jo forholde det til, hvordan de forskellige 
FL har forvaltet de forskellige opgaver. Per: Men det som står kan jo laves om. 
Bodil: Hvad er der behov for en FL skal? Ole: Men det står jo beskrevet. Tom-
my: Man havde i sin tid tænkt, at det var sundt at have en uafhængig myndig-
hed udenom fonden og HBV. Det er sådan noget som jeg tænker skulle være 
FL´s opgave. Merete: Jeg ser det som en overordnet instans. Jeg synes nogle 
gange vi skal tage stilling til nogle ting, som jeg synes det kan være svært at 
have en mening om. Bodil: For mig så synes jeg det er godt, som det er. Men 
det er et organ af 3; jeg oplever det som et mellem organ mellem institution og 
fond. Levefællesskabets organ. Per: Vi kan godt lave villakvarter og institution, 
men det som er interessant er, hvad kan vi skabe i det her mellemrum. Vi skal 
alle være på højde med hinanden. Vi mangler et samlende organ. Der har været 
det før, men det gik ikke. Per: Og et fællesmål. Nico: Har FL for mange opga-
ver? Freja: FL er nok mest udfordret på, at vi ikke agerer lige så hurtigt i sags 
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behandling som fx fonden og HBV, dels fordi vi skal have vigtige sager op på 
flere FL møder, før vi træffer beslutninger, og vi mødes altså kun hver anden 
uge 2 timer; det er frivilligt arbejde, og vi skal også høre landsbyen på fx lands-
bymøder; den demokratiske proces tager tid, og det er det nogle gange sket, at 
HBV eller fonden så kommer til at virke tromlende, fordi de har handlet hurtigere 
end FL og LM kunne følge med, fordi de har haft behov for det; det har ikke væ-
ret deres hensigt at tromle, men det er sådan det kommer til at blive oplevet. Vi 
har lige nu gjort et initiativ for, hvor vi har en tovholder på mailhenvendelser, så 
vi sikrer os, at de ikke falder mellem to stole. Det er så jeg, som har taget den 
opgave, men nu hvor Tommy snart stopper, så bliver der mange sekretariatsop-
gaver, som han har lavet for FL, som så pludselig ikke løses. 
Per: Det er en balance mellem tillid til det enkelte menneske og til fællesskabet 
og demokrati. Vi må tage nogle resultater på os/ acceptere, at der sker nogle 
ting, som vi ikke nødvendigvis ved så meget om. Vi skal have tillid til hinanden. 
Bodil: Svært for nye mennesker at gå ind i FL, for det tager lang tid at lære Her-
tha som organisation at kende; kan være svært at beslutte, når man ikke ken-
der til Hertha. 
Tommy: Det tager tid for nye at komme ind i fællesskabets arbejde. 
Ole: Jeg har den ide, - nogle gange er det lidt tilfældigt hvem der ender i FL -, at 
FL gør sig ansvarlig for at hente de kompetencer der er brug for. En af de måder 
man kunne gøre det på er, at man kunne dele Levefællesskabet op i tre nabo-
skaber. Hver havde den opgave at vælge en repræsentant til at gå ind i fællesle-
delsen. Man kunne aktivere demokratiet på den måde.  
Per: Ja, det er meget tilfældigt hvem der ender med at sidde i FL. Man kunne 
opfordre folk til at stille op til FL. 
Tommy: Når man snakker i kompetencer. Jeg har arbejdet for, at der er en god 
stemning, man behøver ikke være ingeniør, det handler ligeså meget om hvor-
vidt man kan bidrage til en god stemning. 
Per: Det er klart, det kan være såvel sociale som faglige kompetencer. 
Merete: Jeg synes Oles ide er god. 
Per: FL skal være mere befordrende for kulturlivet. Det aspekt skal mere ind i 
dagsordenen. Den skal være mere tillidsfuld i forhold til de andre arbejdende 
grupper. 
Merete: Måske skal vi have flere LM? 
Ole: Ja måske kan vi aktivere LM mere. Vi har også haft høringer førhen. 

Plenum med tilbagemelding fra gruppearbejdet (Tove V) 
Tove: Vi skriver det ned, det som er sagt i grupperne. Det kommer ind i en 
brainstormingbank. 
Gruppe 1) Anne: Vi talte om, at vi synes det vigtigste i emnet var den omvend-
te integration; det var målet med at i starte det hele. At der måske skulle læg-
ges et fokus der. Så det var overskriften. Vi talte også om, at der er lidt delt 
mellem yngre og ældre, måske kunne man finde på mere, der kunne skabe me-
re integration på tværs der også. Hvordan kunne vi være bedre til at blande os 
lidt. Måske grupper: ml. yngre, ældre og hæmmede. 
 
Gruppe 2) Leander: Vi talte også meget om den omvendte integration. Der 
kunne blive lavet en beboerbeskrivelse, så man ved hvad de laver og interesse-
rer sig for, så er det nemmere at mødes med beboerne omkring det. Eventuelt 
at beboerne viser nye rundt i bofællesskaberne. 

Gruppe 3) refereret i forrige punkt (foregående side). 

Gruppe 4) Vi talte lidt om uklarhed, om hvornår vi er hvad: arbejdsgruppen, 
mandatgrupper mv. Måske kunne der være en mandatgruppe, der beskriver 
hvad en mandatgruppe er. Der kan opstå uenighed, når man ikke er helt klar 
over, hvem der har lov til at gøre hvad. Kommandovejen ville blive mere klar. 
Det er begreb der trænger til at blive beskrevet tydeligt. Yderligere at få lavet en 
organisationsplan - nogle ønskede visuelt - så alle får samme viden og forståel-
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sesgrundlag for beslutningsprocesser i Hertha. 

Gruppe 5) Det har vi også været inde omkring. Tydelighed om, hvad der findes 
af mandatgrupper. Overblik over mandatgruppens proces. En ajourføring af 
mandatgrupper. Så talte vi om, hvem skal nedsætte mandatgruppen og følge op 
på den. En opgave, der kunne varetages af en evt. lønnet sekretær for FL. Må-
ske kan LM gøre noget der også. Vi talte om todeling af FL – de har en lang liste 
af opgaver – der kunne være en ”teknisk” gruppe og så en, der tager det bløde 
indhold, alt det, der foregår. Måske kunne man lave en todeling af fællesledel-
sen. Løbende justering af organisationsplan kunne også foretages af en mandat-
gruppe. At hilse på nye mennesker i Hertha kunne måske være ventelistegrup-
pen og venskabsfamilien. 

Gruppe 6) Søren C.: Vi var ikke nødvendigvis enige. At vi skal genoverveje LM, 
at den skal have væsentlige dagsordner. Det er der, der er stort fremmøde. Vig-
tigt at folk føler, de får noget med hjem. Måske fast punkt på LM kunne være: 
”Nyt fra HVB, fonden mv.” Så vi får indblik i hinandens virke. Idé om en borger-
gruppe, hvor der kan være nogen ting, som kan være af særlig interesse for 
dem, der har valgt privat at bosætte sig i Hertha. Måske skal det være sådan, at 
man skal melde afbud til landsbymøder. Vi så også gerne flere LM. Som kunne 
klare belysningsfasen for FL, så det kan være nemmere at beslutte nogle ting. 
Bliver LM introduceret nok til nye borgere, og hvor vigtigt det, er at komme til 
det? OG vi talte om hvor mange kasketter, man kan have på. 

Fællesledelsens videreførelse af Landsbymødets arbejde (Carsten) 
Carsten: FL takker for bidraget fra LM, FL vil være glad for aflastning. Og en 
fornøjelse, at der kommer så mange til LM. FL vil kigge på, hvordan vi kan føre 
det her arbejde videre. 

Værdiskabelsesgruppen (tidl. Bundlinjegruppen) v. Ole U 
Ole: Bundlinjegruppen, der ønskede at lave en rapport over værdiskabelse i Her-
tha. Gruppen vil gerne gøre det igen. Vi ønsker vide, om vi har levefællesskabets 
opbakning. Ved håndsoprækning blev det tilkendegivet, at man har LM opbak-
ning. Rapporten vil være færdig til høstmarked. Tune, Allan, Mathieu og Ole. 
Tune: Vi vil indkalde til nogle møder ovre i cafeen, hvor man kan komme med 
kommentarer. 

Den ”gamle” butik + caféen – indretning v. Anne-Lene 
Anne-Lene om mandatgruppen for nyindretning af cafeen. Vi har fået mandat til 
at komme med forslag. Gruppen havde møde i går, en mand fra HTH, Leif og Ole  
talte om lokalet. Vi strandede på, at vi fik at vide, at gulvet er i stykker. Hvem 
skal betale? Skal det overhovedet laves? Tilbuddet fra HTH kostede 80.000. Ken-
nert: Vi havde det på FU møde i dag, og vi skal have bestyrelsesmøde i morgen. 
Det skal over bestyrelsen. Holdningen i FU er, at vi er spændt for meget for. 
Anne-Lene: Faktisk blev vi enige om i går, at vi ikke helt ved, hvordan vi går 
videre.  
Søren: Vi kan få et lån på op til 1 mil. 
Anne-Lene fremlagde hvor gruppen var i processen. Gruppen har mod på at ar-
bejde videre. 
Leif har lavet tegninger på en østudvidelse. 
Der blev talt om, at der opsparet. 
Freja forslag/spørgsmålet: Hvor meget frivillig arbejdskraft kan der motiveres? 
Måske kunne det være relevant for gruppen at undersøge? Genbrugs køkken? 
Søren H: Det økonomiske aspekt, de 700.000 vi har tilbage. Det er en priorite-
ring, der skal være helt klar snart. Skal vi bruge alle pengene på cafeen/
fælleshus eller/og fællessalen?  
Tove: Den der østudvidelse synes jeg lige nu man skulle holde helt udenfor, ikke 
lige en her-og-nu beslutning; men at få indrettet det eksisterende er det, der 
skal ske nu. 
Ole: Det er vældig kompliceret det med ejerskab. Morten peger på en god idé 
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om at vi kan finde penge fra fonde. Vi kan måske danne en forening med ejer-
skabet for huset, så kan vi søge fonde. Mandatgruppen arbejder videre.  
Anne-Lene: Omvendt integration. Jeg har en drøm med cafeen, en inklusions-
platform, hvor vi mødes med hinanden på tværs af aldre, omverden; frivillighed 
skaber noget for alle, samler hæmmede og uhæmmede uformelt. En åben cafe, 
som har åben måske et par dage om ugen. 

Vejene i Hertha (altså dem, vi kører på) v/Freja 
Det har tidligere været en frivillig opgave at vedligeholde vejene, men det har 
ikke fungeret. Nu har FL har aftalt med Tune, at han laver vejene så snart der 
ikke står vand i hullerne. Der er mulighed for, at Tune får sin løn fra HBV, fæl-
leskassen betaler så HBV 230 pr time, måske 4 timer pr. gang, én gang i kvar-
talet. Men FL skal spørge LM, om der er stemning for at betale for vedligehold af 
vejene? Alle vejlamper er ved at være skiftet ud, så der burde være penge i 
budgettet. Det blev tilkendegivet, at LM synes, det var en god ide. 

Fællesskabsseminar v. Søren C 
Søren C: Visionsseminar skal i år være fællesskabs seminar, 18- 19 september. 
Søren H, Peter; Randi og jeg. Gruppen er åben for flere som måtte have ideer, 
d. 17 marts kl. 15 er der møde i gruppen igen. I første omgang er ideen at det 
skal være todelt. Spisegrupper der går på tværs. Om lørdagen skal der være 
noget for alle, alle skal involveres, man skal aktivt fra hvis man ikke deltager i 
den her weekend. Samlet projekt med delprojekter der føjer sig sammen til 
sidst på dagen. Der har været en ide med et skuespil. Det er weekenden før 
Michaels festen. 

TV i Hertha (Tune) 
Tune om TV: Dokumentarfilm om Lars, der var en del henvendelser efterfølgen-
de fra produktionsselskaber, der gerne vil lave en udsendelse om Hertha. Vi har 
haft besøg og haft en snak med dem om, hvad det er de gerne vil. Det er nævnt 
på møderne i HBV, og så skal vi også nævne det for jer. Vi har ikke aftalt noget 
med nogen af dem. Det er to selskaber, det er ret ens det de arbejder med. En 
tredje mulighed er at vi slet ikke arbejder med det. 
Tove: Hvis det er man vil gå ind i det, så synes jeg det er meget vigtigt, at det 
er nogle nye mennesker, der skal formidle historien om Hertha. 
Søren H: jeg synes altså det skal have et formål, ellers bliver man kørt rundt 
med næsen. 
Helle: Vi risikerer folk ringer og gerne vil på venteliste mv. og det er der så 
mange der gør i forvejen! 
Kirsten: Hvorfor skal der laves en film igen? Der er jo lige lavet en! 
Anne-Lene: Måske er der folk udenfor, der så bliver inspireret til at starte noget 
andet op. 
Per: Vi skylder at give noget tilbage, det vil være en hjælp i forhold til at søge 
fonde. Dem der ikke har lyst til at blive filmet skal kunne sige fra. Vi har en mu-
lig konsulent på det. Jeg synes vi skal tage imod tilbud som omverdenen kom-
mer med. 
Karen: Jeg synes vi skal passe på, at vi ikke bliver zoologisk have, beboere skal 
være filmstar, private skal have lov bare at bo her. 
Freja: (referenten husker ikke selv hvad hun sagde) 
Tove: (referenten husker heller ikke hvad Tove sagde her?) 
Helle: Kunne der dog ikke blive en pause med det? 
Per: Vil det sige, at vi siger nej til de to selskaber? 
Diana: Jeg ved slet ikke hvad det er for et indhold det er, hvad er det for en 
tidshorisont, det er et uoplyst grundlag at træffe beslutning. 
Tove: Nu synes jeg skal vi skal styrke det indre, at droppe glansbilledet, der er 
behov for at vi passer på os selv.  
Freja: Måske er det fordi jeg sidder i FL og det hele har været rundt på gulvet 
den seneste tid, men jeg tror behovet for at vende indad, orientere os indad – 
det mener jeg er behovet nu. 
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Søren C: Bruge energien indadtil, styrke det indre i Hertha. 
Gitte: Jeg synes det er vigtigt at vide hvad de vil. Det der argument med, at det 
kan være en promovering udadtil. Hertha er andet og mere end det. Vi er også 
nogle der bare bor her. 
Diana: Jeg synes budskabet er vigtigt, for mig er det ikke svært at rette energi-
en indad mens der er kameraer på.  
Sybilla: Måske kunne kommunikationen foregå udadtil på en helt andet måde. 
Søren C: Hvis man har læst materialet så er man mere oplyst, det materiale 
skulle jo egentlig have været ude før det her møde, vi har haft det tidspres på 
før. 
Det der blev vedtaget er, at oplægget kommer ud til alle. Og på næste LM tager 
vi stilling til spørgsmålet. 

Eventuelt og farvel 
Tove: Der er mange af os her i Hertha der har en praksis. Jeg havde en tanke 
om, at vi havde et forum, hvor vi mediterede sammen, eller bare sad sammen. 
Mit forslag er søndag aften, når gæsterne er gået hjem. Ovre i pavillonen. Var 
det ikke en ide, at vi kom der på et bestemt tidspunkt fx fra kl. 20 – 20.30 søn-
dag aften og så så, hvad der skete, for at mødes på et andet plan end alle de 
planer, vi har talt om i dag. Der er åndsfrihed i Hertha. Men det at være stille 
sammen i stilhed, det sætter ingen grænser. 
Esther: Der ligger vand på taget på den nye tilbygning. 

Louise fejrede sin fødselsdag udenfor. 
Det var koldt, selvom solen skinnede, 
men en kop varm kakao og en god fly-
verdragt hjalp på kulden og vi havde en 
skøn fejring. Louise siger selv at det "var 
den mest tossede fødselsdag men også 
en af de bedste". 
Tekst og fotos: Anne-Lene 
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Hengivelsesbønnen  

Vi skal dybt i sjælen rense os for frygt og rædsel over for 
det, som trænger sig ind på menneskene fra fremtiden. 
Mennesket må tilegne sig sindsro over for fremtiden med 
hensyn til alle følelser og fornemmelser. Med absolut 
sindsligevægt imødese alt, hvad der måtte komme, og blot 
tænke, at hvad der end måtte komme, kommer til os gen-
nem den visdomsfulde verdensledelse. Vi skal hvert øjeblik 
gøre det rette og overlade alt andet til fremtiden.  

Det hører til det, vi i denne tid skal lære: At leve ud fra 
ren tillid, uden nogen eksistentiel sikkerhed, ud fra tilliden 
til den altid nærværende hjælp fra den åndelige verden. I 
vor tid går det virkelig ikke uden, hvis man ikke skal miste 
modet. Lad os tage vores vilje grundigt i skole og lad os 
søge en opvågnen i det indre hver morgen og aften: Hvad 
der end kommer, hvad den næste time, den næste dag 
end måtte bringe: Selv om det er helt ukendt for mig, kan 
jeg først og fremmest ikke ændre det ved nogen form for 
frygt. Jeg imødeser det med fuldkommen indre sjælero, 
med fuldkommen blikstille sind.  

Ved angst og frygt hæmmes vores udvikling – ved bølger 
af frygt og angst tilbageviser vi det, der vil ind i vores sjæl 
fra fremtiden. Hengivelsen til det, man benævner gud-
dommelig visdom i tildragelserne, visheden om, at det, 
der vil komme, skal ske og at det også har sine gode virk-
ninger i en eller anden retning, at kalde denne stemning 
frem i ord, i følelser, i ideer, det er stemningen i hengiven-
hedens bøn.  
Det hører til det, som vi i denne tid skal lære: At leve i ren 
tillid, uden eksistentiel sikring, i tilliden til den altid  
nærværende hjælp fra den åndelige verden. I vor tid går 
det virkelig ikke uden, hvis man ikke skal miste modet. 
(Rudolf Steiner GA040a - oversat af Karen og Ole Wadsholt. Baggrund: Katrine K.) 

http://www.fvn-archiv.net/PDF/GA/GA040a/GA040a-283.html

