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Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkom-

mer 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. Sendes 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: ”Hov”, konstaterer Heino tørt. (Foto: Tune) 
 

Præciseringer:  
På bagsiden af sidste nummer fremgik det ikke, at det øverste citat er af  
Rudolf Steiner, og at det bl.a. bruges i skolesammenhæng.  
Ligeledes præciseres det, at vi normalt ikke bringer eksterne annoncer  
i Tante Hertha. 

Camilla og Per 

i intens samta-

le ved stalden 

(Foto: Ole W.) 
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HerthaKalender 
Oktober 2020  

Lørdag d. 3.  Lørdagscafé AFLYST   Kl. 14-16.30 Salen 

 

November 2020 

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

Onsdag d. 11.  Sven Pedersen: Om shamanisme  

      obs ny dato Kl. 19.30 Salen 

Søndag d. 29.  Adventslabyrint    Kl. 16.00 Salen 

Mandag d. 30.   Adventsspiral    Kl. 16.00 Salen 

December 2020 

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/ kalen-

der og i mails i herthagooglegroups 

Indhold i dette nummer: 

Præsentation s. 4 

Et hjertesuk  s. 5 

Landbrugsnyt s. 6 

Hertha Støtteforening s. 7  

 

Cafégruppen s. 7 

Navn til 25-27 s. 8 

Referater s. 10 

 

Niels Holing Gregersen fra Galten har et lille fly stående ude hos mig. Han har sendt os 

et par fine luftfotos i høj opløsning, som vi gerne må anvende. 

Allan 
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Kære Hertha 

Tusind tak for Jeres meget varme velkomst. Vi er helt overvældede over 
det gode fællesskab og de dejlige omgivelser, vi er flyttet ind i. Vi er 
spændte på at begynde et nyt kapitel her i Hertha. 

Mange herude har spurgt, hvilket kendskab vi har til Steiner-miljøer og Hertha. 
Svaret er, at det er et begrænset kendskab. Vi kendte til Steinerskolernes 
grundlæggende ideer på forhånd og havde læst om Hertha på nettet og skre-
vet os på venteliste til en bolig. Vi besøgte for første gang Hertha, da vi fik 
tilbudt bolig og var helt blæst bagover af det dejlige sted, som vi skyndte os at 
sige ja til. 

Lidt om os: Vi er en familie på fire, som består af Gitte (29 år), Tobias (30 år), 
Kalle (snart 3 år) og Magne (4 måneder). Vi har boet, studeret og arbejdet i 
Aarhus de sidste 7 år. Tobias læser oplevelsesøkonomi, og Gitte læser på me-
dicinstudiet, men er i øjeblikket på barsel med Magne. Kalle går i vuggestue i 
Aarhus. 

Vi er alle fire meget glade for at være i naturen. Vi elsker at lave bål, gå tur, 
kaste sten i vandet og høste grøntsager til aftensmaden. For tiden fylder det 
travle familieliv rigtig meget i vores hverdag. Vi håber dog at kunne bidrage 
med godt humør og opbakning til fællesskabet herude. 

Kærlige hilsner fra Tobias, Kalle, Magne og Gitte 

Hilsen fra bibliotekaren (Grethe) 

Jeg skal i efteråret gennemgå biblioteket (i Buen), og i den forbin-

delse vil jeg gerne hjemkalde alle de bøger, som er udlånt og for 

længst læst... 

M.v.h. Grethe 
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Inklusion og Corona - et hjertesuk! 
Jeg oplever virkelig inklusion og Corona som totale modsætninger, forstået på 
den måde, at alle de coronaforholdsregler hindrer inklusion og menneskemø-
der. 

 Jeg har netop aflyst årets sidste lørdagscafeer på grund af Corona, arrange-
menter der i den grad fremmer ligeværdigt samvær mellem alle grupper/
inklusion. 

Selvfølgelig var de første måneder de værste. Vi måtte ikke besøge beboerne, 
de måtte ikke besøge os, og de måtte ikke besøge hinanden, og alle udad-
vendte arrangementer blev aflyst, selv samvær med forældre og øvrige fami-
lie. Vi klarede den, da vi alle var så bange for den ukendte og farlige sygdom. 

MEN situationen fortsætter og fortsætter i en LIDT blidere udgave. 

Fællesspisningerne kan ikke tages op, hvilket er rigtig synd for beboerne, som 
nyder dem og glæder sig til dem - spørger fx ”Kommer du/I til fællesspisning i 
aften?” Selvfølgelig er vi ikke SÅ mange såkaldt normale, der er tilmeldt, men 
salen er fuld, og vi er nok, der stadig har lyst til at komme. 

Lignende retningslinjer har gjort, at bofællesskabsbeboerne ikke har deltaget i 
nogle af vores seneste fællesarrangementer, fx de to koncerter i august må-
ned, både en indendørs og en udendørs. 

Mit hjertesuk med hensyn til, at inklusionen i Hertha har svære vilkår i denne 
coronatid, går specielt på, at bofællesskaberne bliver mere INSTITUTION og vi 
andre mere parcelhuskvarter, hvilket jo er stik mod Herthas idé, som bl.a. hed 
af-institutionalisering. 

Yderligere hjertesuk er, at der jo ikke er noget at gøre ved det, da bosteder (i 
modsætning til os andre) er tvunget til at følge sundhedsmyndighedernes og 
kommunens retningslinjer.  

Vi nærmer os et autistisk samfund (ikke bare her), som coronaen har forstær-
ket og tydeliggjort.  

Lyt bare til regeringens og sundhedsmyndighedernes evige gentagelser:” hold 
afstand”, ”social distance”, ”drop fester”, vær ikke for mange sammen”, ”bliv 
helst hjemme”, ”giv ikke knus”, ”tryk ikke i hånden” osv. osv.  

Al snak om fællesskabsdannelse og inklusion har fået trange vilkår. 

Helle 

PS. Og så alligevel… trods coronatrængsler og bekymringer er vi alligevel så 
heldige, at vi bor i Hertha Levefællesskab, med alt det skønne for alle sanser, 
når vi går ud af døren. Derude kan vi se hinanden, mødes og tale sammen, 
opleve noget af fællesskabet. 

Æblehøst med barnebarn (Fotos: Helle H.) 
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Oktober-nyt fra Landbruget 

Jeg synes det går rigtig godt i stalden - jeg er ved at "være hjemme" sammen 

med værkstedsbrugerne og Lars. Jeg føler også heldigvis, det er gengældt. 

Stalden og Mejeriet har et godt samarbejde; vi har et godt samvær til formid-

dagspausen, som hver dag er sjov og hyggelig. 

Lars Kongsted kommer hver onsdag og kigger på køer og kalve, og er med til 

formiddagspausen. Det er en glæde for Lars og alle vi andre at se, hvor glad 

han er for dette. Alt i alt synes jeg, vi er en sammentømret gruppe, der både 

kan arbejde og hygge os sammen. 

Så langt så godt; vi mennesker har det som sagt rigtig godt, men vi har haft 

store udfordringer med kreaturerne; for mange døde kalve og for mange yver-

betændelser. Der er flere årsager til dette, disse årsager er diskuteret, og vi 

kigger fremad, så det forhåbentlig går bedre næste år. 

Nis 

Staldholdet (Foto: Ole W.) 
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Ved Du, hvad Hertha Støtteforening er, og hvad 
den laver - for du er vel medlem??? 

Detaljerne omkring Hertha Støtteforenings historie kan I læse om mange ste-
der, så det springer vi over her. Men dog skal nævnes et par vigtige punkter. 
Fra foreningens lille kreative bestyrelse udkastedes ideen om Hertha Levefæl-
lesskab engang i 1987. Det satte en langvarig proces i gang. Først blev Lands-
byfonden realiseret. Dernæst blev der samlet en million sammen fra 100 gave-
givere til jordkøb. Med Galten kommune blev der lavet lokalplan, og man fik 
med amtets hjælp flikket paragraffer sammen, så projektet kunne lykkes. Og 
meget af denne juridiske ramme om Hertha Levefællesskab har stadig konse-
kvenser for dagens virkelighed. Hvor mange af jer har bemærket, at Landsby-
fondens eksistens er afhængig af, at foreningen har 150 medlemmer, som via 
en lille gave taget ud af kontingentbetalingen, er fondens eksistensberettigel-
se? Og er du en af dem, der betaler det store frivillige kontingent på 265kr., er 
du med til at skaffe Fonden en del af sin driftsmoms tilbage. Og du giver Fon-
den en gave på 200 kr. Hvis man, som sidst vi byggede også denne gang får 
byggemoms tilbage, drejer det sig om rigtig mange penge. I år er det godt 
536.000 kr. plus de 100 gaver på 200 kr. 

Foreningen udpeger to medlemmer til Landsbyfondens bestyrelse, og siden 
1981 (du læste rigtigt) har foreningen mindst fire gange årligt informeret, om- 
først livets gang på Kristofferhjemmet, i specialklasserne ved Steinerskolerne i 
Silkeborg, Århus, Vejle, og senere og nu, om livet i Hertha Levefællesskab. 

De ca. 300 medlemmer foreningen har her i 2020 er et helt nødvendigt net-
værk for Levefællesskabet. At have en sådan kreds omkring stedet holder liv i 
kontakten med det omgivende samfund, og giver med sin interesse kræfter til 
Levefællesskabet. 

Fra foreningen sidder et medlem af bestyrelsen i indflytningsudvalget, som 
varetager kontakten og samtalen med folk, som ønsker at flytte ind. Disse skal 
behandles ordentligt, og mange regler skal følges – og det tager tid. Det er 
også foreningens bestyrelse, som fornyer vores lille brochure med” Velkommen 
til Hertha Levefællesskab”, så den altid er tidssvarende. Og en gang om året 
holder vi årsmøde med valg til bestyrelsen og til Landsbyfondens bestyrelse, 
og hvor der berettes om årets arbejde. 

Alt i alt et vigtigt organ i helheden. Dog nævnes Hertha Støtteforening aldrig, 
når der tales om de ansvarsbærende organer. 

For hver gang der tales om de ansvarsbærende organer, Landsbyfonden, Fæl-
lesledelsen, Bofællesskab/Værksteder bliver foreningen ikke nævnt. Vi må selv 
bede om at være med, når de nævnte organer mødes, og store beslutninger 
skal forberedes. Det synes vi i den nuværende bestyrelse er en skam Derfor 
dette lille indslag i Tanten. 

For nuværende består bestyrelsen af følgende: Forkvinde Helle Hansen, Sybilla 
Hofstetter, Katja Polikowa, Søren hansen, John Hansen, Jytte Germundsson, 
Per Clauson-Kaas, Tommy Schou Pedersen. 

Søren Hansen 
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Cafégruppens arbejde. Juli 2020  
 
Den lille cafegruppe har holdt 2 møder og et 3 er planlagt, hvor der er kommet 
flere aktive og interesserede medlemmer til.  
 
Til en start ønsker vi at lave café en eftermiddag om ugen, og med tiden flere 
eftermiddage - også gerne en fast weekend-dag.  
 
Vi stiller os til rådighed med cafe-servering ved rundvisninger.  
Eftermiddagscafeen kan gå over i aftenservering; evt. suppe ved suppegrup-
pen.  
Vi stiller også gerne op ved møder, temadage eller andet, hvor der ikke skal 
serveres kaffe, men gerne være mulighed for, at deltagerne kan købe en kaffe 
og et stykke hjemmebagt kage.  
 
Alt dette er stadig på idé-plan!  
 
Beboerne er altid ifølge med en medarbejder, men er ellers koblet sammen 
med en frivillig fra Levefællesskabet. Denne ”par-dannelse” må opstå med 
tiden og være relationsbåret.  
 
Så snart køkkenet er på plads, begynder vi at planlægge en fest-åbning af 
caféen.   
Gruppens medlemmer: Katja, Anne, Mathias, Hanne, Louise G, Anne-Lene   
(-har jeg glemt nogle der har vist interesse beklager jeg).   
 
På cafégruppens vegne  
Anne-Lene  

 
Cafémøde d. 24/9-2020 
 
Vi ønsker at lave en mandatgruppe med et godkendt kommissorium. Lørdags-
caféens kommissorium tilbage fra 98’ blev gennemgået, og vi udfærdiger nu 
vores eget og sender til FL til godkendelse. 
Vi mødes d. 5/11 for at planlægge hvornår og hvordan vi ønsker at starte op.  
Ønsket om en ”grande finale” på den første åbningsdag. 
Indtil vi er godkendt af div. myndigheder til at servere kaffe og kage til udefra-
kommende, bliver det en intern servering til levefæller og evt. rundvisninger.  
Vi er i gang med at undersøge, hvad det kræver at ”have en café”. 
Forhåbentlig kan vi i næste nummer af Tanten, få et godkendt mandat sendt 
ud.  
Tovholdere på gruppen er Hanne Schrøder & Anne-Lene til bl.a aftaler om ser-
vering, rundvisninger mm.  
Ønsker du at være en del af gruppen så kom d. 7/11 kl. 15.00 i fælleshuset. 
 
På gruppens vegne  
Anne-Lene 
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25-27 har fået navn… 
endelig! 

 

De 3 navneforslag: 

Eddahus: Ældre Edda er 
en digtsamling med fortællinger 
fra nordisk mytologi og nordiske 
heltesagn. De blev i det 13. og 14. 
århundrede nedskrevet i Island. 
Digtene er sandsynligvis flere 
hundrede år ældre og er blevet 
overleveret gennem mundtlig tradi-
tion. De udgør en central tekst i 
den islandske litteratur fra middel-
alderen. 

Vidarhus: Vidar den tavse gud for 
fremtiden, søn af Odin. Han holder 
sig for sig selv og træner til Ragna-
rok. Han er næsten lige så stærk 
som sin bror, Thor, men det er og-
så nødvendigt, for ifølge Vølvens 
spådom skal Vidar ved Ragnarok 
hævne sin fars død. Han skal sætte 
sin fod i gabet på Fenrisulven, 
brække dens kæbe og derefter 
stikke et sværd i ulven. 

Audhumbla: Audhumbla (eller Ødhumbla) er ur-koen: det første væsen i nor-
disk mytologi. Jætten Ymer kommer til og lever af Audhumlas mælk. Af jætten 
Ymer dannes hele vores verden: himmel og skyer, jord og klippe osv. Audhum-
la slikker salt af en sten og danner af stenen jætten Buri. Han bliver forfader til 
gudeslægten aserne.  

 
Beboerne og medarbejderne har stemt, og huset hedder nu VIDARHUS.  

 
Vi glæder os, til vi kan invitere jer indenfor i det kommende hjem for beboerne 
fra Herthahus. Vi håber at få overdraget nøglerne lige inden jul; en lille  
navngivningfest vil blive afholdt - mere om dette når vi nærmer os. 

 
På gruppens vegne  
Anne-Lene 

 

Burishus på udflugt til Slåen Sø (Foto: Lars M.) 

https://da.wikipedia.org/wiki/Edda-digtene
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordisk_mytologi
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Nordiske_heltesagn&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Mundtlig_overlevering
https://da.wikipedia.org/wiki/Islandsk_litteratur_i_middelalderen
https://da.wikipedia.org/wiki/Islandsk_litteratur_i_middelalderen
https://da.wikipedia.org/wiki/Ragnarok_(nordisk_mytologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Ragnarok_(nordisk_mytologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Thor
https://da.wikipedia.org/wiki/V%C3%B8lvens_sp%C3%A5dom
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordisk_mytologi
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordisk_mytologi
https://da.wikipedia.org/wiki/Ymer_(nordisk_mytologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Buri
https://da.wikipedia.org/wiki/Aser
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(515) Referat af Fællesledelsesmøde  

d. 24. august-20 kl. 19-21 

Mødeleder: John Referent: Johanne Afbud: Kennert 

1. Indledning 

a) Færdiggørelse af dagsorden 

b) Meddelelser, til- og fraflytninger m.m. Gitte, Tobias og deres to små drenge 

er flyttet ind i 19C. 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

Mathieu skulle tale med Rasmus Aagaard om fl@hertha.dk Vi afventer svar fra 

Allan om det praktiske. 

3. Opfølgning fra Landsbymødet 

a) Dato for en dag, hvor Fællesledelsen kan mødes og tale om Fællesledelsen FL 

mødes den 24/10 kl. 9-16. Mathias lægger hus til. 

b) Dato for dag, hvor Fællesledelsen inviterer HBV bestyrelse og ledelse samt Fon-

den. Eja/Freja sender invitation ud til den 19/10 kl. 19-21.30. 

c) Gennemgang af Fælleskassens udgifter – hvem og hvornår. Eja har samlet en 

lille gruppe, der mødes til en snak den 3/9 kl. 19.30. 

d) Ansættelse af sekretær for Fællesledelsen - og ny bogholder fra januar 2021. 

Det tages op på landsbymødet om de to stillinger kan lægges sammen. 

e) Fællesledelsens rolle ifm. at samle en gruppe vedr. fælleshus/kulturhus. Morten 

har tilbudt at være tovholder for en lille gruppe der arbejder videre. 

4. Kravsspecifikationer til Herthahus-ombygningen. Fællesledelsen skal komme med 

ønsker til principper for, hvordan ombygningen ønskes. Landsbyfonden skal have et 

oplæg senest 2.9 Der er udarbejdet en liste, som sendes til Kennert. 

5. Ændring af ”Regler for udlejning af fondens boliger”. Når en person på venteli-

sten siger ja til en bolig, må boligen ikke fremlejes det første år. Hvis der 

skal dispenseres fra dette, skal det ske ved enstemmighed i fællesledelsen. 

6. Gennemgang af Fællesledelsens forretningsorden dagsordener, her under hvem 

der skal have og hvornår dagsordenen skal sendes ud. Hvis man ønsker et punkt 

på dagsordenen til FL-mødet skal dette være os i hænde senest torsdag i 

ugen inden mødet afholdes. Efter deadline kan det ikke forventes at punk-

tet kommer på. Dagsorden til mødet sendes ud senest dagen inden mødets 

afholdelse. 

7. Fællesledelsens årshjul Udsat 

8. Anvisning om parkering ud for 24 A og B (punkt fra Rita 5/8): Forslag: Fællesle-

delsen tager kontakt til Anne Lene og Peter, for at bede dem om at beskære deres 

hegn og klippe ”diget” ind mod deres grund – det vil give 0,5 m mere plads at par-

kere på. Merete taler med Anne-Lene. 

9. Sti igennem landsbyen til kørestolsbrugere, cyklister - børn og gående. John 

taler med Mathias Kurt om en mulig løsning. 

10. Orientering fra HBVs bestyrelse, HBVs ledelse og fra Landsbyfonden. Mathias 

orienterede fra HBV. 
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Referat af Fællesledelsesmøde  

mandag d. 7. september kl. 19-21 

Mødeleder: Johanne Referent: Mathieu Afbud: 

Indledning 

a) Færdiggørelse af dagsorden 

Henvendelse om indkøb af hækkeklipper skal svares (Eja) 

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

Opfølgning fra sidste møde: 

• Virker ’faellesledelsen@hertha.dk’ som det skal? Virker ikke optimalt – Mathieu 

 henvender sig til Allan 

• Mathieu og Johanne skulle finde én, der vil gå ind i Landsbymødets sekretari-

et Der arbejdes videre med dette. 

• Gennemgang af fælleskassens udgifter: Eja skulle mødes med en lille gruppe 

om emnet Der er behov for justering i mellem kasserne - Der er stadig uklar-

heder i sagen. Gruppen arbejder videre og mødes igen d.16.9.20. 

• Parkering foran 24 A og B: Merete skulle tale med Anne-Lene/Peter. Der er 

blevet kommunikeret til vedkommende 

• Sti igennem landsbyen: John skulle tale med Matthias K. Der blev arbejdet 

med vejen i sidste uge, og denne er nu blevet ret fin. En mere holdbar løs-

ning skal ikke overvejes, så længe 25/27 ikke er afsluttet. 

• Fællesledelsens rolle ifm. samlet gruppe vedr. fælleshus/kulturhus Intet pt. 

Ansøgning om tilskud til Skabermarkedet: 1.000,- bliver bevilget. FL minder dog 

om, at ansøgninger til Fælleskassen skal ske på forhånd. 

Kravspecifikation til ombygning af HerthaHus (Kennert). Afklaring af FLs kravspecifi-

kationer 

Nyt fra mandatgruppen vedr. Herthahusombygning (John). John orienterer. 

Hvordan kan Fællesledelsen styrkes? – eller - hvordan kan en lønnet sekretær være 

med til at styrke Fællesledelsen? (Mathieu) Emnet udskydes til heldags mødet d. 

24.10.2020 

Fællesledelsens årshjul – udkast (Eja). Emnet udskydes til heldags mødet d. 

24.10.2020 

Fællesledelsens heldags møde d.24.10 forberedelsesGruppen kommer frem til 4 

punkter: årshjul, fællesledelsens rolle (vedtægter), Lønnet sekretær, Hertha Hus 

ombygning. 

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

orienterer fra LF. 

Evt: Der er behov for at drøfte vilkårene for at komme på Herthas fællesmail – 

punkt til næste møde. 
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Tænken og Gøren 
Tænken og gøren. 
Gøren og tænken. 

Det er summen af al visdom. 
Begge må bevæge sig 
frem og tilbage i livet, 
som ind-og udånding, 

som spørgsmål og svar heller ikke skulle findes 
hver for sig. 

Den, der gør sig til en regel, 
at afprøve: 

 Handlingen/aktiviteten ved tænkningen 
At afprøve: 

Tænkningen ved handlingen/aktiviteten, 
kan ikke tage fejl. 

 
Goethe, indsendt af Ellinor  

Foto fra Burishus´ udflugt til Slåen Sø taget af  

Lars M. 


