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Hertha-børn fanget i et øjebliks stilstand (Foto: Soroush)

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 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: Vævestuens tro væbner er klædt på til enhver lejlighed. En
solsort har følt sig tryg og bygget rede på hans skulder ... hyggeligt (Foto:
Anne-Lene)
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HerthaKalender
Juni 2020
Onsdag d. 3.
Lørdag d. 6.
Onsdag d. 10.
Onsdag d. 10.
Torsdag d. 11.
Onsdag d. 17.
Lørdag d. 27.

Værdiskabelesesmøde - det sociale
Kl. 19.30
Fællesskabsdannende dag? Fest aflyst!Kl. 9-13
Stor fællesspisning (opslag på butiksdør)? Kl. 17.50
Værdiskabelsesmøde - det økonomiske Kl. 19.30
Landsbymøde?
Kl. 19-21
Værdiskabelsesmøde - det kulturelle Kl. 19.30
Ferie i Bofællesskabet

Cafeen
Overdethele
Salen
Cafeen
Salen
Cafeen

Vær opmærksom på, at nogle arrangementer kan være aflyst (eller alligevel finde sted i takt med samfundets åbning)
efter redaktionens afslutning. Følg med på www.hertha.dk/
kalender og i mails i herthagooglegroups

Cafédrømme
Har du lyst til at være med?
Skal vi sammen skabe en inklusionsplatform, som styrker vores
interne samvær og virker ud i omverdenen?
Har du lyst til at tage en beboer, nabo eller levefælle under
armen og engagere dig, stort eller småt, i et mødested, der serverer god kaffe, lækkert hjemmebag og er ”en smag af Hertha”?
Målet er ikke økonomisk overskud og en rentabel forretning,
men et socialt og kulturelt overflødighedshorn…
Gå ikke efter at være en succes, men efter at skabe værdi for
andre. (Albert Einstein)
Send en mail eller sms til Anne-Lene hvis du er interesseret i at
deltage i det første møde.
4034 5114 eller anne-lene@al-guld.dk
Anne-Lene
Indhold i dette nummer:
Set og sket i måneden
Præsentation
Mit Hertha
Set og sket i måneden

s. 4
s. 7
s. 8
s. 11

Nyt fra Landbruget
Angående navne
Referater

s. 12
s. 14
s. 15
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Kære naboer og levefæller
Samfundet åbner op!
Vi begynder igen at kunne gå ud og spise, de store børn er tilbage på skolebænken, og besøg på institutionerne er igen muligt.
I HBV arbejdes der på højtryk for at imødekomme det store behov for at
komme tilbage til så normal og aktiv en hverdag som muligt.
Det betyder i første omgang at vi fra på mandag d. 25/5 åbner op for de
første eksterne værkstedsbrugere, dog i et mere begrænset tilbud.
Vi forsøger at blande huse og værksteder i så lille et omfang som muligt og
har stadig ikke Herthahus-beboerne med i denne ligning, da vi ønsker at
beskytte de mest udsatte en tid endnu.
Vi kan desværre stadigvæk ikke invitere jer indenfor, hverken i husene eller
på værkstederne, og beder jer respektere dette en tid endnu.
Corona har taget vores opmærksomhed i lang tid, og selvom der selvfølgelig sker mange andre ting, har vi ikke været opmærksomme nok på at informere jer om de andre tiltag og ændringer, så med denne mail gør vi et
forsøg på at få det hele ud til jer.
Lars Landmand har opsagt sin stilling og er flyttet til Himmelbjerggården
med Camilla, hvor et nyt kapitel starter for dem. Vi har slået stillingen op
og håber at have fundet den rette til at overtage landbruget pr. 1/8. Lars vil
stadig være ansat på nedsat timetal, for at den nye landmand kan lære hele
Hertha, dyrene, beboerne og kulturen at kende.
På hjemmesiden og Facebook er der et stillingsopslag, som I meget gerne
må dele. Ansøgningsfrist er 1/6.
Michael er startet i ledelsesgruppen som ny værkstedsleder efter Per CK.
Her er en overlevering af arbejdsopgaver igang. Per fortsætter dog i HBV
med andre opgaver.
Høstemarkedet er aflyst! Per har sendt en mail ud om dette. Det kræver
lange forberedelser at stable en sådan dag på benene, og vi ved endnu ikke
om det i september måned vil være tilladt at afholde et marked med så
mange besøgende og om det overhovedet vil være muligt for stedet at leve
op til alle kravene.
Denne aflysning giver en anledning til at tænke i nye og kreative baner for
Høstmarkedet 2021!!
Vi glæder os til igen at kunne invitere jer indenfor - indtil da må vi vinke og
spare sammen til det store gensyns-kram :-)
Venlig hilsen
Anne-Lene Jappe
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Spekulerer du mon nogensinde på, hvad der foregår på værkstederne, når medarbejderen er gået hjem? Fotoet her er fra bageriet efter at Randi Jakobsen er gået
hjem ... beboere og volontørerne hygger sig... (Fra Facebook. Foto: Randi)

Værdiskabelsesrapport 2019 for hele Hertha arbejdet er i gang.
Hvordan gik det i 2019 i Hertha - hvis man kigger på de 4 områder, som
værdiskabelsesgruppen har valgt: det miljømæssig, det sociale, det kulturelle og det økonomiske?
Værdiskabelsesgruppen er motiveret til også at udarbejde en rapport for
2019, og vi håber på hjælp og bidrag fra de besluttende organer og fra andre, som kan se ideen med en sådan helhedsrapport.
Før Coronaen havde vi et åbent møde om miljøspørgsmål i Hertha. Nu inviterer vi til lignende tema-møder på de tre onsdage i juni før St. Hans.
Onsdag 3. juni kl. 19.30 - Det sociale område
Onsdag 10. juni kl. 19.30 - Det økonomiske område
Onsdag 17. juni kl. 19.30 - Det kulturelle område
Alle er velkommen. Vi har brug for jeres input - hvis rapporten skal blive
god og relevant.
Venlig hilsen
Allan, Mathieu, Ole, Tune
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Michael som ny værkstedsleder
Per C-K har igennem de sidste 5-6 år afviklet og afgivet forskellige ansvarsområder i forbindelse med bofællesskaberne og værkstederne.
Den 1. maj overtog Michael opgaven som værkstedsleder. Det betyder at
han hver tirsdag deltager i ledelsesmøde, koordinerer mandagens værkstedsmøde, skema planlægning, vagtplaner, værkstedsøkonomi, kontakt
med eksterne, alt dog i et tæt samarbejde med alle værkstederne. Desuden
deltager han også i bofællesskabets bestyrelsesmøde m.m. Så Michaels
arbejde vil den ene halvdel af tiden blive brugt på værkstedsledelse og den
anden i mejeri og landbrug og enkelte vagter i bofællesskaberne.
Per ophører som værkstedsleder og fast deltagelse i ledelsesmøde. Han vil
fortsætte med udehold, drama, årstidsfester, presse, rundvisning, undervisning, fundraising, samt nogle vagter i bofællesskaberne.
Fokus vil blive på planlægning og færdiggørelse af bofællesskabernes byggeprojekter.
Vi glæder os over at Michael vil tage dette ansvarsområde på sig, som i en
overgangsperiode er i samarbejde med Per.

Værkstedsgruppen
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Fra ”Gamle vejrvarsler” - fra Birthe Holt
A propos vejr: Mørke skyer over cykelbanen
Forhåbentlig ikke symbolsk (Foto: Ole U.)
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Mit Hertha
Bidrag til ’MIT HERTHA’
Engang imellem oplever vi alle, at noget vigtigt i
vores liv kommer til et særligt punkt, et punkt der
giver anledning til at se tilbage og tænke over tiden,
der gik. En sådan oplevelse havde jeg for nylig omkring Hertha, så da vores gode redaktør Allan opfordrede til bidrag til ’Mit Hertha’, meldte jeg mig på
banen.
Lad mig begynde med begyndelsen, med mit allerførste besøg på Hertha. Det var i 1995, og byggeriet
af Herthahus var i fuld gang. Per C-K. viste os rundt
i bygningen - ’vi’ var en lille gruppe, der gerne ville
starte en biodynamisk forskning herhjemme, og vi
ville gerne høre, om Hertha ville huse dette initiativ.
Det blev starten på Biodynamisk Forskningsforening,
der sidenhen i december 2000 flyttede ind i underetagen på Burishus.
For nylig viste Per C-K. mig rundt i det nuværende og sidste bofællesskabsbyggeri på nr. 25-27. Dermed var en ring sluttet, der startede tilbage i
1995. Uden at det på nogen måde var planlagt, startede det en proces i mig
med eftertanke og tilbageblik over årene, der var gået: Hvordan gik det så
med Hertha Levefællesskab? Her vil jeg gerne viderebringe et par af mine
oplevelser og overvejelser omkring Hertha Levefællesskab som et socialt og
menneskeligt eksperiment.

Den dag i dag kan jeg stadig forundres over det grænsesprængende og nyskabende, der ligger i Hertha’s grundvision: en gruppe personer med brug
for hjælp fra omgivelserne står i midten, og rundt omkring dem slår en venligtsindet stamme sig ned. Det er nytænkning, når det er allerbedst, gennemsyret af respekt for den enkeltes værdighed og værdi for fællesskabet
og samfundet.
I 2000 fik forskningsforeningen en bevilling fra en stor tysk fond, der gjorde
det muligt at etablere et biokrystallisations-laboratorium i underetagen i
Burishus. Jeg kom lige fra Landbohøjskolen med en dugfrisk PhD-grad, og
opdagede hurtigt, at det simpelthen var muligt at tænke andre tanker hér
end på Landbohøjskolen. Herefter fulgte et par år, hvor vores laborant og
jeg dagligt spiste frokost i Burishus med beboerne og pædagogerne, og
nede i underetagen fulgte 12 års arbejde med biokrystallisations-metoden, i
samarbejde med tyske og hollandske kolleger.
Metoden kom på alle måder i gode hænder i Levefællesskabet. Fra starten
gik Per C-K. og Søren Hansen ind i foreningens bestyrelse, og de kiggede
jævnligt indenfor i kælder-laboratoriet, med kvalificerede spørgsmål til arbejdet, der langt overgik de standard-spørgsmål, jeg var vant til fra Landbohøjskolen. En biodynamisk forskning i en antroposofisk inspireret landsby, det var et sats, men viste sig hurtigt at fungere. Og med de nødvendige
midler fik forskningsforeningen faktisk bragt biokrystallisations-metoden ind
i det gode, videnskabelige selskab. Ikke således at forstå, at de livskræfter,
som de biodynamiske avlere arbejder med, blev accepteret, men således at
det blev legalt at forske i ’biologiske prøvers billeddannende egenskaber’.
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Senere trådte jeg på opfordring ind i Landsbyfondens bestyrelse, hvor jeg
har været med frem til i dag. Det undrede mig meget dengang, at jeg blev
opfattet som en, der kunne bidrage i denne sammenhæng. Heldigvis kommer man langt med sund fornuft og god vilje. Helt fra starten blev min interesse vakt for spørgsmålet om organer og beslutningsprocesser, især af
Søren H.’s syn på organer som noget, der løbende må opdateres på et sted
i løbende udvikling, som tilfældet har været for Hertha. Siden fulgte nogle
år, hvor stedet langsomt men sikkert blev udbygget, både for institutionen
og for de private parcellister. Efter en målrettet indsats kom der flere børnefamilier til, så den ’demografiske sammensætning’ blev mere balanceret,
og HBV’s arbejde udviklede sig tilsvarende langsomt, men sikkert. Som de
fleste sikkert ved, har HBV de seneste to år af et uafhængigt tilsyn fået topkarakterer på alle de områder, som tilsynet gennemgår. Dette er, selv på
landsplan, ganske usædvanligt.
Og hvor går så Hertha Levefællesskab hen? Hér er det værd at huske, at
også nyskabende steder forvandler sig. Det gælder alle steder, der bryder
med de eksisterende forestillinger om kultur, kunst, uddannelse, socialt
arbejde osv. Af sådanne steder kan vi i lidt tilfældig rækkefølge nævne højskolerne, kaos-piloterne, Louisiana og Tvind-skolerne. Sådanne nyskabende
steder ændrer efter et par årtier uundgåeligt karakter, de gennemlever
uundgåeligt nogle faser, faser der lidt skematisk bliver kaldt pioner-, konsoliderings- og blomstrings-fasen. Hér er det værd at huske på John Lennon’s
ord: ’Livet er det, der sker, mens vi lægger andre planer’. For undervejs i
disse faser dukker ’livet’ op, og de nyskabende steder kan også sande til i
hverdagens tunge mølle, de kan miste gnisten, når bærende personer trækker sig, de kan segne under økonomisk pres, de kan falde fra hinanden på
grund af indre splittelser og konflikter, og de kan af mange andre, uransagelige grunde løbe af sporet undervejs.
Hvis vi nede i laboratoriet skal undersøge en væskes syre-base-balance, så
behøver vi bare et pH-papir. Men så let går det ikke med en social organisme. Så der er ingen enkle svar på disse spørgsmål: Hvor står Hertha i dag?
Hvordan kan grundkernen – mødet mellem institutionens beboere og stedets øvrige beboere – fastholdes og udvikles videre? Har Hertha som organisme fulgt med tiden, organisatorisk? Afspejler de ting, der står på papirerne, den reelle virkelighed?
Jeg har ingen illusion om at ligge inde med de afgørende svar, men vi kan
starte med et par oplagte fundamentale spørgsmål: Arbejder vi målrettet på
en vision om Hertha’s fremtid? Skal Hertha være et udadrettet fyrtårn for
omvendt integration? Skal stedet være et pulserende, halvkaotisk værksted
for sociale og kulturelle ideer? Eller skal stedet leve mere indadrettet, med
trygge og relativt forudsigelige rammer og begivenheder? Hvor ønsker vi, at
Hertha skal udvikle sig hen?

Til slut vil jeg gerne pege på et par udfordringer, der lige nu står foran os i
øjenhøjde: Hvordan kan vi forvandle vores organisations-struktur, så vi får
bragt de store, besluttende organer nærmere sammen, så vi kan bevæge
os fremad ud fra en fælles vision? Og sidst men ikke mindst, hvordan kan vi
udvikle en handlekraftig og luftrensende evaluerings-kultur i mandatgrupper og organer?
Med de bedste forårshilsner
Jens-Otto A.

9

Hertha Levefællesskab og fremtiden?
Hertha Levefællesskab har nu snart fysisk eksisteret i 25 år med et mål om
at realisere en inklusion mellem en stærk gruppe og en gruppe af mennesker med særlige behov. Ser man på, hvad der er nået - sammenholdt med
den oprindelige vision nedfældet i vores første skriftlige brochurer - er næsten alt blevet som beskrevet.
Vi har sammen været meget igennem. I initiativfasen – pionertiden - var
der en stærk gruppe, som satte en stor del af deres liv ind på, at det kunne
lade sig gøre.
Gruppens motto var: ”Bed blot, men ro videre” Det var en tid med mange
op- og nedture. Det var også en tid, hvor alle vidste, hvad alle gjorde og
hvorfor.
Hurtigt blev det nødvendigt, at opgaverne blev fordelt. Økonomi, pædagogik, jura, samfund og paragraffer. Tre lokalplaner har vi arbejdet under. Tre
forskellige ordninger af den institutionelle del. Konflikter - store som små har vi oplevet.
Og nu står vi så i en voksenfase, som man kunne kalde blomstringsfasen.
Her er det, at jeg synes, vi mangler en vision. Hvad skal vi nu stille op med
det, vi sammen har skabt og fået til at lande på jorden?
Tre ting har i det forløbne år provokeret mig til at komme med disse tanker.
Den første var aftenmødet om det ægyptiske projekt SEKEM. Her blev det
fortalt, at man nu efter 40 års virke havde lagt en plan for, hvad SEKEM
skulle realisere i de næste 40 år. Og så spurgte Mathieu: Har vi i Hertha en
sådan plan?
Jeg gik fra aftenen med spørgsmålet: Har vi et sådant fremtidsmål, og er
det ikke nødvendigt, at vi i hvert fald drøfter emnet?
Den anden var et udsagn i en samtale med Matthias Heuberger, som
spurgte mig, om vi, der fik visionen til Hertha og det, vi kaldte den omvendte integration, havde forestillet os, at den institutionelle del – bofællesskaber, værksteder, eksterne brugere, en stor administration og rigtig
mange ansatte pædagoger - ville komme til at fylde så meget. På godt og
skidt. Jeg blev ham svar skyldig. Men hælder til et nej.
Den tredje var efter endt læsning af Landsforeningen for Økosamfunds
tidsskrift, LØS bladet. Jeg synes mere og mere, at de enkelte økosamfund
lukker sig om sig selv. Bliver oaser for et personligt godt liv. En slags protected area med privatskilte og hegn omkring. Er det der, vi kan risikere at
ende? Ja, for som Steen Hildebrandt siger: ”Hvis vi ikke ændrer retning,
ender vi der, hvor vi er på vej hen.”
I vores oprindelige visionsbrochure skrev vi under afsnittet: Et samspil med
verden – indånding og udånding: ”Ethvert levefællesskab, der handler og
virker ud fra en bestemt anskuelse af tilværelsen, løber en risiko for at blive
en afsondret organisme, og at ende i selvtilstrækkelighed. En af måderne til
at undgå dette er at være bevidst om organismens åndedræt; om der er
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harmoni mellem ind- og udånding. Mellem Levefællesskabet og det omgivende samfund må der være en stadig og livlig kontakt. Der må på alle
områder finde en udveksling sted af ideer, mennesker, og produkter. Stedet skal ikke skabe rammer for alle behov, og selvforsyning må ikke blive
et mål i sig selv.”
Indtil nu tror jeg, vi har levet op til denne formulering. Vi har haft lysten,
organiseringsevnen og de fysiske rammer til aldrig at sige nej.
Men måske står vi ved et punkt, hvor det bliver nødvendigt at tænke kreativt og fremadrettet. Vores sal er ved at være for lille. Vores organisering af
besøg er for tilfældig og uorganiseret. Vores udbud af kurser og workshops
kræver for mange krumspring og logistiske øvelser til at kunne fungere.
På et meget tidligt tidspunkt, vel et af de allerførste fællesledelsesmøder,
blev det besluttet at lade en lille del af fælleskassebidraget gå til en opsparing til et fælleshus. Det er så hen ad vejen blevet til ca. 1 million. Nu er
noget af denne øremærkede opsparing brugt til en helt nødvendig udvidelse af et nyt varelager og en udvidelse af cafeen.
Jeg tror, at det vil blive nødvendigt at sætte alle kræfter ind på at realisere
det fine sal-projekt, Leif Hansen har tegnet og at vente med at ofre penge
på en øst udvidelse af cafeen. Lad os dog lige se, hvordan den planlagte
ændring af cafeen fungerer, og om det virkelig bliver et sted, hvor både vi
såkaldt normale og stedets andre borgere får noget sammen. Med den nuværende café ser det for mig ikke på nuværende tidspunkt sådan ud! Og vi
må indse, at konsekvensen af at bruge vores fælleshuspenge til en café
hindrer, at vi som almindelige borgere kan få et ejerskab til et evt. kommende fælleshus/kulturhus. En café er en café - ikke et fælleshus.

Og hvordan konkludere på disse tanker, som helt klart stritter lidt i flere
retninger.
Måske en stribe åbne spørgsmål kan sætte en proces i gang, som kan give
brugbare svar. Så her er de spørgsmål, som ud fra ovenstående brænder
på for mig:
-Står der nej´er på spring til vores åbenhed?
-Er stedets engagement i den omvendte integration intakt?
-Hvordan inspirerer vi til et arbejde med realisering af et FÆLLES kulturhus
til indadrettet og ikke mindst til udadvendt brug?
-Hvordan skaber vi en sund balance mellem institutionsdelen og os andre
borgere?
-Hvordan styrker vi Fællesledelsens rolle, og hvad skal dens overordnede
mål være?
-Hvordan bliver vi et indslag i den socialpædagogiske debat og realitet?
-Hvordan får vi indflydelse på verdens gang?
-Hvad er vores vision for de næste 25 år?
Hvis vi ikke arbejder med disse spørgsmål og handler på det, ender vi som
en øde selvforsynende ø – tror jeg.
Det var ikke det, vi ville!
Søren H.
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Juni-nyt fra landbruget
Tekst og fotos: Lars Pedersen
Medarbejdere
Siden begyndelsen af marts har værkstederne været lukket for eksterne
brugere, og Burishusbeboerne har været tilknyttet bageri, landbrug og mejeri. Det har været en stille periode, hvor vi ikke har været så mange til at
varetage de nødvendige opgaver. Som jeg skrev i sidste nummer af Tanten har Ole, Morten K., Oliver og Josef været det faste team i landbrug og
mejeri. Mandag den 25. maj blev der så endelig lukket op for eksterne brugere igen. Vi byder velkommen tilbage til; Per Roar, Rina, Amanda, Bent,
Lars O. I har været savnet og det er godt at have jer tilbage.
Markerne
Omkring 1. maj fik de sidste arealer humuspræparat. Engarealerne var på
dette tidspunkt så tørre, at jeg kunne køre på det meste med traktoren
uden at synke igennem græslaget. Rugen og græsset på de høje marker har fået humuspræparat i slutningen af marts og kisel i slutningen af
april.
Dyrene
2. maj kom ungdyrene over i slugten sydvest for Herskind og senere i maj
fulgte 3 køer som ikke længere gav mælk. I Hertha fodrer vi køerne næsten udelukkende med græs i form af hø og ensilage om vinteren og afgræsning om sommeren. De får kun ganske lidt korn for at lokke dem ind i
malkestalden. Der er forskel i køernes evne til at give mælk næsten udelukkende på græs. Seks af de ni køer vi har, begyndte at give mere mælk,
da græsset kom i vækst i foråret. Tre af køerne evnede derimod ikke at
give mere mælk, men stoppede helt med mælkeydelsen. Så den sidste måned, inden vi helt lukker ned for sommeren, er der kun seks køer, der leverer til mejeriet. For nogle år siden lancerede Thise Mejeri ”Urmælk”. Urmælken indeholder ikke A1-protein, men derimod udelukkende A2-protein
og menes at være sundere end almindelig mælk. Og hvad er så A2-protein?
Mælk består af to hovedtyper protein – hhv. kasein og valleproteiner, som
udgør hhv. 80 pct. og 20 pct. af proteinindholdet i komælk. Kasein kan opdeles i fire typer, hvoraf beta-kasein er den ene. Beta kasein findes i flere
forskellige genetiske varianter – hvor A1 og A2 er de to mest almindelige.
Forskellen på A1 og A2 er blot én aminosyre. Fortalere for A2 hævder, at
A1-proteinets ændrede aminosyre har en negativ indvirkning på fordøjelsen. Rotteforsøg har vist en vis sammenhæng mellem A1 og forekomst af
ændrede peptider i organismen. Dette blev sammenkædet med diabetes,
udvikling af hjertekarsygdomme og mentale handicaps som ADHD m.m.
Den videnskabelige dokumentation er dog primært baseret på dyreforsøg,
og de fleste forskere er enige om, at effekten på mennesker ikke er doku-
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menteret. Nogle køer (homozygoter) producerer ren A2-mælk, mens andre
køer (heterozygoter) producerer mælk med både A1 og A2-protein. Gennem avlsarbejde kan man fremme den ene type genetik frem for den anden. Danske køer er en blanding af forskellige genetiske varianter af beta
kasein, men A2-proteinet er faktisk den variant, der er mest af i blandet
dansk mejerimælk. Vi har fået analyseret Herthas køer, for om de giver den
ene eller den anden variant. Analysen viser, at lidt over halvdelen producerer ren A2-mælk. Resten producerer en blanding af A1 og A2-mælk. Vi vil
fremover kun bruge
tyre, der er homozygotisk for A2varianten. Med denne strategi vil besætningen ved naturlig afgang af køer og indgang af
egne kvier, med tiden producere ren
A2-mælk.
Mandag d. 25. maj: De eksterne endelig tilbage efter det
ufrivillige coronafravær.… (Foto: Lars P.)
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Sti på Landsbyvænget
Af Rita
Der er langt imellem landsbymøde lige nu!
Derfor bringer jeg et indlæg i Tante Hertha, selvom jeg har sendt rundt på
fællesmail i Hertha. Her illustreres det med fotos.
Et tilbagevendende tema om sti, i kanten af vejen på Landsbyvænget ud til
Engvej.
Jeg ved godt, at det ikke kan blive den sti vi gerne vil have, når byggerierne er færdige om lang tid.
En mellemløsning efterlyser jeg.
Ønsket er, at gående, cyklister, dem med barnevogne og kørestolsbrugere
kan komme nemmere rundt i Hertha.
Der blev større huller i vejen under byggeriet, hvor der kørte mange store
lastbiler. Inden rejsegildet blev der spredt meget ral (småsten) ud på vejen. Nogle steder ligger der alt for mange sten, der hvor de ikke rigtig bliver kørt fast i vejen. Især kom der mange sten midt på vejen (foto 4 og 5),
og helt ud i siden (se foto 1), og nogle blev også spredt op på græsarealerne op til vejen (som er dårligt for græsslåmaskinen).
Der har været kørt med vejhøvl, og det løser ikke problemet med for mange sten nogen steder.
På arbejdsdagen i maj blev der tid til at rydde sten ude i siden af vejen. Se
illustrationerne – et forsøg på at vise, hvad jeg mener.

Foto 1 tv: Her er eksempel på, hvor der
ligger mange sten i kanten af vejen op
til grønt område. Sådan var det hele
vejen rundt, inden vi begyndte at fjerne
for mange sten.
Foto 2 herunder: Der blev på arbejdsdagen flyttet et tyndt lag op mod de
store sten, da ukrudtet var fjernet.
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Foto 3: Tilsvarende foto 2: Overskydende sten er
fejet fra vejen op mod stensætningen.

Allan kom under redaktionen
med et forslag til en skraber til
at lave fortov/cykelsti med.

Foto 4 og 5: Der blev lavet forarbejde til gangsti langs vejen. Her rundt i svinget
ved 24 A og videre ned langs nr. 24 B.

Vi er igen ved at lave et fremstød om, at
der køres for stærkt i Hertha. Hastighedsbegrænsningen på 15 km i timen skal overholdes på Landsbyvænget og grusvejen ind
fra Engvej! Det er både af hensyn til beboerne og de mange små børn.
Kirsten og Rita
15

Gartneri nyt juni 2020
Maj måneds kulde gør laderne fulde, det håber vi holder. I hvert fald sørger
kulden for, at vi får noget ud af spinaten, radiserne, majroer mm. Vi går fra
korte bukser og bare arme (nok mest Ditte), til uldunderbukser, vinterfrakke, hue og handsker.
Det går godt i gartneriet, vi har en dejlig farverig flok af dygtige beboere fra
Nerthus, som hver dag kommer og hjælper med det, de kan. Det sidste par
uger har et lille hold, Bente, Ditte, Sara og Elna dog udfoldet deres kreativitet i vævestuen sammen med Majken fredage og mandage. Ulla hakker
hver dag både jordbærrene og rabarberne, hun holder skarp fokus på at
holde ukrudtet nede. Det ser flot ud lige nu, specielt jordbærrene står i fuldt
flor lige nu.

Vi plukker mælkebøtte
til præparater - med
afstand.

Nicolaj ordner og
ordner rigtig mange forskellige sager, vasker vinduer - ind imellem
ryger der en bil
med - pudser vores redskaber,
havemøbler og
giver dem linolie de bliver så flotte.
Han har også
sammen med
Rasmus lavet nye
riste til drivhuset.

Og meget mere
godt, nødvendigt
arbejde.
Louise har sorteret
grøntsager til jordkælderen flittigt, nu
er der ikke mere, så
nu luger hun såkasser og hvad vi ellers
kan finde. Hun glæder sig, til der kommer kamilleblomster.
Mælkebøtterne tørrer
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Elna og Sara er blevet rigtig ferme til at lægge siveslanger ud, svinge snoren, når der skal såes, og kultivere, så med såmaskine og plante kål, kartofler mm. De har også stået for de flotte skilte rundt omkring.
Bente bidrager tit med godt humør og dejlige kommentarer, og hun er også
ferm til at løsne jorden ved sellerierne.
Ditte nyder alle de små dyr og insekter og svinger greb og trillebør med
godt humør. Der bliver kørt mange trillebører kompost ud for tiden.
Vi savner Oliver og Arnannguaq, Sara, Freia, Birgitte, Camilla og nyder, når
de kommer på visit på reglementeret afstand. Vi hører, at de alle har det
godt, og det er vi glade for.
I maj har vi plantet salat, kål, spidskål, lidt blomkål og broccoli og sået rødbeder, solsikker
og blomster. Der
er fuld gang i
drivhuset; Signe
står for den svære
kunst at vande
hver dag, og ofte
også i weekenderne. Hun er også
godt i gang med
at køre traktor. I
dag hyppede hun
selv de tidlige
kartofler. Det blev
flot.

Sæbebobler i påsken

Louise sorterer grøntsager til jordkælderen

Bernd hjælper via
Nerthus hver tirsdag, og det får vi så
meget ud af som
muligt, med traktorkørsel osv. Carsten har også en
dag, og så bliver
der repareret i samarbejde med Nicolaj. De er et godt
team. Peder har
også en dag, og
han serverer de
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bedste pausebakker, man kan tænke sig.
Johanne er vi meget glade for; hun har hænderne rigtig sat på og går villigt
til alle opgaver. Skønt.
I den sidste del af maj skal vi plante tomater i drivhuset, så alle afgrøder
bliver fjernet. Kartoflerne skal sættes; porrer og selleri plantede vi ud lørdag den 23.
I juni skal agurk, courgetter, hokaido, salat, majs (kun lidt) plantes ud.
Ukrudtet pibler op, men med det tørre vejr er det relativt nemt at få has på
det. Der skal såes gulerødder, sølvbeder mm.
Nu er der lavvande i grøntsagerne, der er en masse jordskokker i det gamle
bed i D-sektionen, som vi endnu ikke har haft tid at grave op, så det må du
gerne gøre.
Der er opskrifter i bogen/hæftet ved jordkælderen.
Der kommer snart salat og spinat, der er asparges, langsom når koldt, derfor tog jeg flaget væk en tid, og rabarber. Forårsløg, sølvbeder, persille. Vi
har nok slået grønkål og rosenkål ned, jeg håber du har nydt de spæde nye
skud længe i år.
Jeg har også sået grøngødning i alle de bede, som der ikke skal grøntsager
i; det glæder vi os til at se komme op. Det har været nødvendigt at vande,
men jeg har gjort det så lidt som muligt.
Jeg har prøvet en speciel biodynamisk sekvenssprøjtning, hvor jeg har
sprøjtet humuspræparat en aften og kisel den næste morgen, når månen
står i blad, altså vandtegn. Det er en måde at bede om hjælp på, og der
kom regn, 11 mm først i maj. Jeg gør det igen 18. og 19. maj.
For gartneriet Birthe

En trillebør kan bruges på flere måder...
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Kære Levefæller i Hertha

Jeg kom til Hertha ved en livsomstændig tilfældighed. Peter
viste mig rundt, og jeg undrede mig over, hvorfor jeg ikke
kendte til Hertha i forvejen. Normal praksis i Hertha er, at
man præsenterer sig, men da Corona har sat en stopper for
fællesaktiviteterne, så vælger jeg at præsentere mig her. Jeg
håber, at det er i orden, at jeg laver lidt om på procedurerne.
Jeg har boet en måned i Kamalas bolig mens hun var i Østrig
hos Zetna, og siden har jeg boet i Annettes lejlighed, hvor jeg
bor frem til d. 1. august. Derefter har jeg ikke tag over hovedet.
Mit håb er, at blive i Hertha. Jeg synes, jeg er faldet godt til, selvom det jo ikke
har været muligt at lære jer alle at kende i de mange fællesaktiviteter og fællesskaber, som jo normalt kendetegner Hertha. Jeg er på jagt efter et sted at bo,
og det er også en af anledningerne til, at jeg præsenterer mig her.
Der er jo mange ting, man kan vælge at skrive om sig selv. Jeg plukker lidt fra
min historie, og håber på, at jeg rammer ned i de ting, som kunne interessere
dig i første omgang.
Om mig:
Jeg har to voksne børn. Den ældste er lige kommet hjem fra Spanien, hvor han
har arbejdet i to år. Den anden er psykisk syg. Hun er lige flyttet til et bosted
ved Horsens. Jeg er 50 somre, og jeg arbejder som lærer på Solbjergskolen syd
for Aarhus. Mine fag er: musik, tysk og billedkunst. Jeg har for det meste sjove
historier at fortælle fra min skoledag. Jeg er glad for at være lærer.
Jeg er god til tolerance. Der er mange måder at vælge at leve et liv. Jeg kan kun
blive klogere, når jeg møder mennesker med anden indstilling til livet end jeg
selv.
Jeg har været kropslig aktiv det meste af mit liv, men da jeg blev ramt af cancer
og en stivgjort fod, har jeg måtte gentænke mit liv, og er ved at lære at fokusere på de ting jeg kan, fremfor de ting, jeg ikke kan længere. Jeg er fri for canceren, men den stivgjorte fod betyder, at jeg skal vælge hvad jeg vil hver dag i de
timer min krop har til at være aktiv. Det betyder helt konkret, at jeg vil byde ind
i de fællesskaber i Hertha, som ikke kræver for meget krop, men mere tilstedeværelse, samtale, sjov og ballade, og når bølgerne går højt, en fællesguitar.
Jord er min åndelighed. Jeg er meget lykkelig, når jeg har hænder eller fødder
plantet i mulden og naturen.
Jeg har skiftet mellem at være ikke ryger og ryger det meste af mit liv. Lige nu
er jeg ryger. Jeg tror ikke det er en god idé at lade usikkerheden over at have
tag over hovedet være faktoren, som bestemmer, om jeg ryger eller ej. Jeg længes efter et liv uden cigaretrøg. Jeg bryder mig ikke om lugten, og kan ikke
drømme om at ryge indendørs. Jeg tror det er bedst, hvis vi i første omgang
aftaler hvor langt væk jeg skal gå med min kaffe og mine cigaretter.
Jeg har været “tingfinder” med metaldetektor i omkring 6 år.
Jeg er optaget af at lave mad af den gode råvare. Nogle af Herthas unger, har
lært mig at kende som “pandekagedamen”. Det er skønt, når maden lykkes, og
nogle sætter pris på den.
Jeg har 4 søskende spredt i landet. Den tættest på i Aarhus. Vores forhold er tæt
og godt. Mine forældre er her ikke mere.
Angående mit navn, så er det fulde Ditte Nicoline Brink. Historien om mit navn
er lang og lidt rodet, så den korte version: jeg har to navne - Ditte og Nicoline.
Jeg foretrækker, at I kalder mig Nico som de fleste. Indimellem vil I måske høre,
at nogle kalder mig Ditte.
Hvordan jeg er, tænker jeg er, lidt fjollet at forsøge at beskrive her, men jeg
håber naturligvis, at I har lyst til at rumme alle mine sider - og så må I kalde mit
gemyt lige det, I vil.
Jeg håber, at denne præsentation rækker. Kan I hjælpe mig med en bolig efter
d. 1. august, så vil jeg være rigtig taknemmelig. 28784010.
Dbh Nico, 29.b
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(509) Referat af Fællesledelsesmøde d. 4-5-20
Til stede: Eja, Hanne, Johanne, John, Jonathan, Mathias, Mathieu og Tommy (referent). Afbud: Carsten, Freja, Merete.
Flere punkter fra dagsordenen er udsat til næste gang, fordi dem, som stod
bag punktet, ikke var til stede på dette møde.
1. Stemmesedlen, som FL har omdelt til FL-valget, er ikke lavet helt korrekt jf. Vedtægt for Landsbymødet. Det får dog ingen praktisk betydning
for valget.
2. Fælleshuset
a) FL godkender oplægget til fremtidig husleje for Fælleshuset. Da Fælleskassen nu betaler tilbygningen mod vest (og HBV betaler anlæg af udearealet), reduceres Levefællesskabets husleje fra 40.000 kr./år til 15.000
år. De 40.000 udgjordes af 20.000 fra Fælleskassen for Caféen og 20.000
fra Varelageret. De fremtidige 15.000 skal dække driftsomkostningerne for
de i alt 113 m2, som Levefællesskabet efter tilbygningen råder over
(ejendomsskat, forsikring, renovation og opsparing til vedligehold).
b) Der er skitseret en østudvidelse, og vi har fået et tilbud på 450.000 for
at bygge det fra Kaj, som også byggede vestudvidelsen. Sagen bringes på
Landsbymødet.
3. Nyt fra mandatgruppen vedr. Herthahus-ombygningen. Det synes ikke
muligt at placere et nyt bofællesskab på Trekanten, som tidligere overvejet. Herthahus skal undersøges teknisk for at afklare, om huset har taget
skade af de mange gange, der er kommet vand ind gennem taget, når det
har regnet.
4. Vedr. de nye hvid-vask-regler og Fælleskassens konto i Merkur: Tommy
har sammen med rådgiver fra Merkur fået lavet en køreplan for Fælleskassens del, men FL beslutter, at vi skal have en samlet plan, som også rummer Varelagerets konto og Kunde-bonde-ordningen. Eja, Mathieu og Tommy arbejder videre med det.
5. FL modtager ikke anonyme klager, men FL modtager alle henvendelser
fra Levefæller - det er en del af FLs opgave. Det vil være individuelt fra sag
til sag, om det er relevant at offentliggøre, hvem der har indgivet en klage.

6. FL pointerer, at vi ikke vil have løstgående hunde i Hertha. Hunde skal
altid være i snor eller indhegnes på egen grund. Det er altså ikke nok, som
Hundeloven siger, at man kan færdes med hunden uden snor, hvis man
blot har fuldt herredømme over den.
7. Vedr. søen ved Herthahus: Oprensning af vandreservoiret og pumpe til
vandtrappen betales af den donation, som Nanna gav med, da hun forærede Hertha vandtrappen.
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Søen skal hvert 4.-5. år oprenses for tilløb af sand. Søen er gennem årene
blevet dybere - det bekymrer børneforældre, for nu kan børn ikke længere
bunde i søen.
8. FLs medlemmer bedes til næste gang overveje, hvilke af de oplistede
opgaver i FLs drift, man kunne tænke sig at påtage som frivilligt arbejde.
Herefter vil FL overveje, om der er behov for at lønne en sekretær.

(120)Referat af bestyrelsesmøde
i Landsbyfonden d. 6-5-20
Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Kennert Nielsen (KN), Rasmus Aagaard (RA), Sibylla Hofstetter (SH) og Tommy Schou
Pedersen (TSP, referent). Gæst under punkt 1: Mathias Heuberger (Herthas
Fællesledelse)
Mødet indledes med et ugevers af Rudolf Steiner.
1) Fællesledelsen ønsker, at Fonden ikke repræsenteres i Fællesledelsen af
skiftende bestyrelsesmedlemmer. Især i denne tid, hvor mange store opgaver / spørgsmål venter, vil det være gavnligt, hvis det er samme person
hver gang, så denne er godt med i forløbet. Ønsket er hørt - løsning ikke
fundet endnu.
2) Dagsorden godkendt
3) Orientering

a) Vi har modtaget donationen på 1 mio. fra Jeppe Christiansen (Maj Invest). Mica Fonden var på vej til at udbetale hele deres donation på 1,5
mio., men i mellemtiden kom Corona, og deres likviditet lider af det ændrede aktiemarked. De udbetaler i første omgang den halve donation.
b) HBV har godkendt oplægget til betaling af Fondens tab på 96.000 ved
etablering af 2 midlertidige ekstra boliger i det nye bofællesskab.
4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
a) Suffikset @hertha.dk, kan ikke være åbent for alle, for det er lukket inde
i HBVs sikkerhedssystem. Det er muligt, at f.eks. hvert organ får en mailadresse med dette suffiks, men det kan ikke anvendes i større udstrækning.
Skal det være frit for alle i Hertha, må HBV skifte til et andet suffiks.
b) Norrøn trænger til at blive malet, men det udskydes til næste år, for huset skal først termofotograferes mhp. efterisolering (skal gøres i fyringssæsonen). Derfor ledes kræfterne over på 19-rækken, de 8 rækkehuse, hvoraf
Fonden ejer 4, som også trænger til maling. KN har hjemtaget tilbud fra
maler på 36.600 / bolig ved brug af den kompositionsmaling / slamfarve, vi
har stående inkl. maling af vinduer eller 46.900 ved brug af linoliemaling
inkl. maling af vinduer. Fonden vil have malet sine 4 rækkehuse i år med
den eksisterende farve. KN kontakter de 4 ejere i husrækken for et eventuelt samarbejde.
c) KN mødes med vores pedel i morgen for at høre, hvordan det går.
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5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
a) En snak om Fondens rolle i Levefællesskabet. Er Fonden et upolitisk organ i Hertha? Et organ, som handler / bygger, hvad HBV og Fællesledelsen
enes om.
b) JOA trækker frem, at vi i Hertha generelt mangler at evaluere, når vi går
igennem svære forløb. Dermed tager vi ikke ved lære af dem. Et brev til
afrunding af en aktuel sag er under udarbejdelse.
c) Fælleshuset: Bestyrelsen godkender oplæg til ny husleje fra Levefællesskabet som følge af, at Fælleskassen har betalt den nye tilbygning mod
vest (HBV har betalt anlæg af udearealet). Huslejen reduceres fra 40.000/
år til 15.000/år, hvilket svarer til, at man nu kun betaler driftsudgifterne for
de 113 m2, som er Levefællesskabets andel af huset. Til gengæld øger HBV
sin huslejebetaling for Bageriet i huset, som følge af øget areal.
d) Det nye bofællesskab på 25-27: Det går stadig godt med byggeriet - god
stemning på arbejdspladsen. Økonomien for diverse tilvalg, som HBV har
gjort til forbedring af huset, er netop blevet gennemgået af Fonden og HBV.
Fonden havde afsat en buffer til uforudsete udgifter på 400.000, og den er
brugt, men heller ikke mere. Så der er ro på bagsmækken. Bestyrelsen vil
af forsikrings- og sikkerhedsmæssige grunde ikke tillade, at lejer i støttelejligheden flytter ind, før hele byggeriet er afleveret.
e) Ombygning af Herthahus: Pædagogerne, som er en del af Mandatgruppen, synes ikke, det virker muligt at bygge nyt bofællesskab på Trekanten.
De tænker nu i en løsning, hvor Herthahus ombygges, og der tilbygges et
stort parti mod syd. Gruppen er ikke enig. HBV har prøvet at skue ud i
fremtiden og nået frem til, at der er behov for plads til 11 beboere i det
ombyggede bofællesskab og ikke 10, som Fonden tidligere har planlagt efter. Herthahus undersøges nu teknisk for, om det er værd at bygge videre
på. Mandatgruppen vil gerne have en arkitekt til at komme med et forslag
på en om- og tilbygning. Der er behov for, at Fonden træder til og tager
teten med opgaverne her.
f) Statusbrev til fondene godkendt
g) KN er ved at overtage jobbet som Fondens forretningsfører efter TSP,
men denne fortsætter med enkelte administrative opgaver - ejendomsadministration, medlemshåndtering for Støtteforeningen, skrive regninger
pba. pedellens timer m.m.

h) Valg til Fondens bestyrelse: JOA er på valg på Landsbymødet, og RA er
på valg fra Støtteforeningen. KN, som også er valgt af Støtteforeningen,
trækker sig, fordi han overtager jobbet som Fondens forretningsfører. Både
Landsbymødet og Støtteforeningens årsmøde er udsat pga. Corona. Både
JOA og RA genopstiller. Vi afventer valgene.
i) KN er i færd med at lave en langsigtet vedligeholdelsesplan for Fondens
bygninger. Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 27. maj kl. 14.30 -17.
På dette møde fremlægger Fondens revisorer årsregnskab 2019.
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(510) Referat af Fællesledelsesmøde d. 18-5-20
Til stede: Carsten, Eja, Freja, Hanne, Johanne, John, Jonathan, Mathieu,
Merete og Tommy (referent). Afbud: Mathias. Gæster: Tove (punkt 2) og
Anne-Lene (punkt 3)
1. FL-valget blev brevstemt. 63 stemmesedler ud af 81 blev afleveret - det
giver en valgdeltagelse på 78 %. Alle kandidater Eja, Johanne, John, Mathieu, Carsten og Merete blev valgt ind - de to sidstnævnte som suppleanter.
Tak til Hanne og Jonathan, som træder ud. Eja og Tommy laver forslag til
næste gang om, hvem der skal være på valg næste år, så vi kommer tilbage i en valgrutine, som passer med vedtægterne.
FL fortsætter med at holde sit møde mandag kl. 19-21 i ulige uger.
2. Coronaen har sat "processen" på pause. Eja, Freja, Mathieu og Tove laver et oplæg til, hvordan vi kommer i gang igen og spørger Steen Hildebrandt og Skjold, om de vil komme med oplæg til proces-arbejdet.
Eja gennemgår FLs vedtægter for FL med et historisk perspektiv på mandag
kl. 19.30.
3. Fælleshuset
a) FL godkender tilbud på lydvæg mellem cafélokale og Bageriets indgang
på 14.875 kr. med moms og på opsætning af Troldtekt i loftet for 19.981
kr. med moms.
b) Anne-Lene præsenterer gruppens forslag til ombygning af Cafékøkkenet. Fra et første tilbud fra HTH på 85.000 er det nu landet på et
bygselv-køkken fra Ikea til 24.000 og i alt 40.000 for færdigt køkken. Skal
komfur og køleskab også skiftes, kommer det oveni.
FL ønsker en samlet oversigt over udgifter for den igangværende til- og
ombygning (den laver Jonathan) og dokumentation for hvad der er bevilget
til den samlede til- og ombygning (vi kigger diverse referater igennem).
c) Anne-Lene ønsker at skabe en caféaktivitet, hvor frivillige fra Levefællesskabet går sammen med en beboer fra bofællesskabet om at lave café med
servering 2 dage om ugen. Anne-Lene er i færd med at undersøge diverse
myndighedskrav. FL bakker op om idéen.
4. Vedr. de nye hvid-vask-regler for alle bankkonti
FL beslutter at bede HBV overtage styringen af økonomien for Kunde-Bonde
ordningen og dermed tage ansvaret for Kunde-Bonde ordningens bankkonto. FL følger den fremlagte køreplan for Fælleskassens og Varelagerets
bankkonti, idet det besluttes at
a) Fælleskassens kontonr., 8401 - 1063082, og Varelagerets kontonr., 8401
- 1014788, fremover skal registreres under Fællesledelsens cvr. nr.: 3401
5694.
b) Fællesledelsen tegnes af to Fællesledelsesmedlemmer i forening.
c) Vi skal desuden skaffe en erklæring fra revisor eller SKAT på, at Varelageret er fritaget for at lave momsregnskab.
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Rise up with the sun
Af volontørerne Inka, Emelie, Johanna and
Marcus marts 2020
I was walking confused around
A lot of people making strange new sounds
But then there came an angel
and she took me home
Ref.:
|: I felt maybe there is a place
where every soul has space :|
Hertha is a lovely place
With space for everyone
You can live here in your own pace
And rise up with the sun
But when I came here, I met a closed door
But then Lars Munksgaard saw
Emelie was standing cold and alone
Ref.:
|: I felt maybe there is a place
where every soul has space :|
Hertha is a lovely…
The next day started with morgensang
We were singing en lovely klang
We went straight to work
And did the best we could
Ref.:
|: We thought maybe there is a place
where every soul has space :|
Hertha is a lovely…
And to the beboerene: we love you very much
All your soft and warm hugs
And all your crazy stuff
We can´t get enough
Ref.:
|: I feel maybe there is a place…
where every soul has space :|
Hertha is a lovely…
We´we been living here for a while
and that make us smile
More and more
And more and more
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Ref.:
|:We feel this is a place
where every soul has space :|
Hertha is a lovely…

