Tante Hertha
Nr. 266, 23. årgang, november 2020

Bring dine blade ned i gartneriet, og læg dem i den grønne indhegning med skiltet.
Så laver jeg løvkompost til mine jordblandinger og sparer spagnum.
Helst ikke grene.
Venligst Birthe

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. 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: Morten har det vildeste hundetække. Dejligt, at Morten henter vand
til Theo og holder ham i snor, mens der handles i butikken. (Tekst og foto: Helene)
Præciseringer:
På side 5 i sidste nummer nederst står, at det er Helles børnebørn, der hjælper med
æbleplukningen. Det er selvfølgelig hendes oldebørn...
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Lørdagscafé AFLYST
Sven Pedersen: Om shamanisme
OBS UDSAT INDTIL VIDERE
Adventslabyrint (kun for beboere i
bofællesskaberne)
Adventsspiral (??? Kan ikke være i
salen i år…)
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Kl. 19.30

Salen

Kl. 16.00

Salen

Kl. 16.00

Salen

December 2020

Beslutning om - og i givet fald hvordan - vi gennemfører julespil kommer senere.

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

Opstart af studiekreds
Landbrugskurset er en serie foredrag givet til en kreds af mennesker, som var
bekendt med antroposofien, og som i 1924 var dybt bekymret over den forringelse af landbruget, kunstgødningen havde forårsaget. Kartoflerne smagte ikke
så godt mere, lucernemarkerne kunne ikke ligge i 30 år mere, og landmændene kunne ikke bruge deres eget korn til udsæd; det
holdt ikke kvaliteten.
Håber du har lyst til at være med i dette spændende
studie. Alle er velkommen.
Tid: Hver anden tirsdag aften kl. 19
Sted: Ulige uger hos Peter i nr. 26

Start i uge 45.
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Nyt fra Biblioteket.
Biblioteket udvider med Nerthus tidsskrift samling - alle 25 årgange-som omhandler mange gode artikler om Helsepædagogik. Vi arbejder videre med at
tilføje bøger om samme emne, og har du sådanne bøger, du vil donere til biblioteket, er de meget velkomne.
Vi har mange nye beboere, som måske har lyst til at få lidt baggrundsviden.
Tidsskrifterne befinder sig på højre side, når du kommer ind på biblioteket, og
udlånet foregår ligesom med de øvrige bøger, at du noterer navn, dato og titel
på det lånte.

OG nogle har allerede benyttet sig af det gode tilbud om at levere lånte og
læste bøger tilbage - men der må være enkelte, som endnu mangler at gennemgå deres bogsamling, for der mangler stadig en del.
Åbningstider mandag-torsdag kl. 8-15
Hilsen
fra bibliotekaren Grethe

Udlejning af Herthahus efter 1. marts 2021
Fra første marts 2021 er Herthahus tømt for beboere i bofællesskabet.
Landsbyfonden har lejere til lejligheden mod vest og salen. Men vil gerne
høre fra jer i Hertha og omegn, om der er nogle af jer, der kunne tænke jer
at leje dele af Herthahus fra 1. marts 2021 og ca. et år frem.
Huset skal herefter renoveres og ombygges, så det kan bruges til
bofællesskab igen. Altså et tidsbegrænset lejemål.
Hvis du er interesseret eller kender en, der er, så ring til mig på 6136 2741
mandag til torsdag 8 - 15. Ellers send en mail til landsbyfonden@gmail.com
P.v.a. Landsbyfonden
Kennert
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Fonden til Fremme af Antroposofisk
Kulturel Virksomhed
har støttet kulturelle projekter i Hertha med først 20.000 til Mamma Mia, og senest
6.000 yderligere til filmatisering af Mamma Mia opførelsen. Tidligere har fonden
bl.a. støttet Tryllefløjten med 20.000 (2018) og turen til Rusland (2017) med
60.000. Derfor hermed en opfordring til at betænke fonden med et
(fradragsberettiget) beløb. (red. anm.)
Formålet er at støtte antroposofisk kulturel virksomhed i Danmark og også internationalt. Hvis du ønsker det, har du mulighed for at foreslå et bestemt projekt eller et
bestemt område, som du gerne vil støtte. Vi har en række indsatsområder, som vi
håber kan opnå tilslutning fra mange mennesker i det hele land:
*Udgivelse af lydbøger og e-bøger på dansk af Rudolf Steiners værker.
*Antroposofisk medicin/lægekunst.
*Biodynamisk landbrug og biodynamisk forskning.
*Steinerskoler, Steiner HF.
*Steinerbørnehaver og vuggestuer
*Specialklasserne og det helsepædagogiske arbejde.
*Vendepunkt.
*Kristensamfundet.
*Eurytmi i det hele taget.
*Film-projekter og bogudgivelser.
*Goetheanum i Schweiz.
*Rudolf Steiner Archiv, Dornach.
På forhånd takker vi for jeres hjælp.
Gaver, der gives i 2020, er fradragsberettigede. For at gavegiverne fortsat kan bevare skattefradragsret, skal Fonden årligt kunne dokumentere, at mindst 100 personer har givet et bidrag på mindst 200 kr. Derfor er vi gladere for 2 bidrag á 200
kr. fra to familiemedlemmer end 1 bidrag á 400 kr. Men alle bidrag modtages naturligvis med glæde. Mange giver mere end de 200 kr. Det maksimale beløb, der giver
fradrag, er 16.600 kr. for året i 2020.
Vi ser meget gerne, at man anfører et af indsatsområderne sammen med gaven.
Blot må man ikke opfatte det som en juridisk betingelse for gaven. Den skal under
alle omstændigheder gives frit til bestyrelsens vurdering af anvendelsen.
Vil du se den antroposofiske kultur udbrede sig ud i verden, så kan du donere et
beløb til ”Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed” her: SE-nr:
2581 3685, - Reg. 8401 konto: 1021106. Ved betaling skal man anføre, at beløbet er ”til uddeling” og CPR-nummeret, hvis man ønsker skattefradrag.
Det er også muligt at betænke fonden ved en testamentarisk gave. Se vores hjemmeside www.fondentilfremme.dk. Det er en stor glæde at kunne udlodde disse
mange penge til udvikling af en antroposofisk kultur. Vi siger hjerteligt tak til de
mennesker, der gør dette muligt.
Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed: Ellen Thuesen
(formand), Jess Thiersen (advokat), Søren Toft (sekretær). Henriette Alsbæk.
Info@fondentilfremme.dk ∙ Bank-konto: 8401 1021106 www.fondentilfremme.dk
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Mit Hertha
Af Birthe Holt 2020
Jeg er taknemmelig og stolt over at være en del af
Hertha, især når jeg fortæller om det til nordjyderne,
hvor jeg nu bor, til fællesskabskonference i USA for et
år siden, eller i Dornach, Schweitz for 2 år siden.
Jeg er vokset op en gård med køer og grise nord for
Silkeborg i en tid, hvor der stadig var landsbyfællesskab, hjælpsomhed, originaler og Bulderby for mig og
mine 4 søskende.
Jeg søgte dog videre ud i verden, væk fra sprøjtegift,
kunstgødning, forældede kønsrollemønstre og fandt
mit virke i USA i Camphill Village Kimberton Hills,
Pennsylvania, hvor jeg tog min biodynamiske landbrugsuddannelse og derefter drev et gartneri, Morning Star på 2 ha, både til landsbyen, et par andre
landsbyer og salg til helsekostbutikker. Her startede jeg mit første KundeBonde gartneri. Jeg blev gift med Knud fra Odense, og vi valgte at starte familie i Danmark, og der var Hertha på vej. Referater af de første års møder blev
sendt til USA, og i 1993 flyttede vi tilbage til Danmark og var med i Landsbymøderne. Vi fik Elisabeth, og da hun var 1,5 år, kom Martin til. Samme år i
januar flyttede vi fra Sjælland til et lille husmandssted syd for Hertha – det
Hertha, hvor de første beboere flyttede ind 1. marts. Det var i 1996. Martin og
Hertha er lige gamle.
Mine børn, Elisabeth og Martins barndom var Hertha; vi var med til alt de første år, og jeg startede gartneriet, da Martin var 1 år. Her kunne jeg i et inspirerende ansvarsfællesskab opbygge et gartneri med mange aspekter, gode
arbejdspladser, sætte ramme om en flok gartneres virke med deres forskellige
forudsætninger; et sted, hvor fødevarekvalitet er i højsæde, hvor det biodynamiske arbejde uddybes; et sted med Kunde-Bonde-ordning, ansvarsfællesskab
med kunderne, formidling, mange besøgende mm.
Jeg har været heldig at komme med i Hertha, hvor alt var muligt. Jeg har deltaget i forskellige grupper omkring værksteder, landbruget, byggeri, tegnet
gartneribygningen sammen med Leif og fået stor hjælp af Søren, Kennert, Per
og mange flere.
Jeg valgte at være med i Hertha, tage de udfordringer det gav, nissen flytter jo
med. Mine medgartnere elsker jeg at arbejde sammen med - det bedste i mig
skylder jeg dem.
Når jeg møder unge mennesker, som er skuffede over det samfund, de ser
omkring sig, er jeg glad for at kunne fortælle, hvordan vi på Hertha skabte et
anderledes sted. I al ydmyghed har mit virke mest været gartneriet. Hertha er
mit landsbyfællesskab beriget af mangfoldigheden af mennesker, antroposofien, det biodynamiske mm.
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November-nyt fra Landbruget
Så er tiden for Lars i landbruget ved at rinde ud. Lars har sidste arbejdsdag i
landbruget lørdag 31. oktober. Fra søndag 1. november må I nøjes med mig.
Lars og familie leder efter bolig her i området, så jeg håber han en gang imellem kigger forbi.
Der vil fra ovennævnte dato ske nogle nye tiltag i landbruget. Der vil blive ryddet kraftigt op både inde og ude, kalvene bliver taget fra deres mødre mandag
2. november, så frem til ca. 5-6. november vil der komme en del brølen fra
både køer og kalve. Kalvene er på dette tidspunkt 3 mdr. gamle og kan sagtens klare sig selv. Kalvene bliver delt i 2 hold: kvier og tyre (således at der
ingen ”ulykker” sker), hver for sig i 2 flytbare bokse på vestsiden af stalden. 3.
november ankommer avlstyren Anton købt af min biodynamiske nabo, mælkeproducent Niels Rasmussen i Christiansfeld. Tyren giver super temperament og
stor mælkeydelse med høj fedt%. Tyren er stille og rolig, men stol aldrig på en
tyr, når en ko er i brunst. Jeg håber virkelig Anton viser sig fra den side, hvor
jeg kender ham. Når Anton i midten af december er færdig med sit ”arbejde”,
kommer han til at gå sammen med tyrekalvene og følger dem ligeledes på
græs næste forår og sommer. Ca. 1. november næste år skal han så ”betjene”
køerne igen og derefter slagtes.
Alt maskineri - bortset fra en tipvogn, slagleklipper og grubber - er solgt og
bliver afhentet i løbet af november. En ny traktor med frontlæsser er købt og
ankommer i uge 47. Traktoren er en NewHolland TDS85 med en Hauer frontlæsser. Maskiner er solgt til- og traktor købt hos Brdr. Toft i Sabro.
Hvis nogen ved noget om et lille landsted til salg, lejlighed/værelse eller hus til
salg/leje er jeg meget interesseret. Eneste krav er meget tæt/cykel/gåafstand
eller i Hertha. Jeg kan kontaktes på tlf. 21814853
Mvh Nis

Udsigt til ”Toscana” fra Hertha I (Tekst og foto: Ellinor)
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Børnegruppen i Hertha
holdt stævnemøde ved
shelteret med bål og
hygge.
Anne-Lene

Simone var i mejeriet i dag, d. 16/9.
Da vi leverede mælk i Brugsen, mødte vi
en sød Arla-dame, som spurgte, om hun
ikke godt måtte købe flere af vores lækre
mælkeprodukter (end kun Gårdmælken
som hun plejede at købe i Brugsen). Vi
hentede hele vores sortiment til hende.
Vores eneste betingelse var, at vi måtte
få et foto....

Og så en masse Arla-sjov til Simone.
(Tekst og foto: Peter K. fra Facebook)
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Kære Hertha!
Jeg er så taknemmelig for at have landet i så dejligt et
sted. Som ny kan jeg tydeligt mærke det stærke sammenhold i landsbyen. Jeg blev helt overvældet og rørt
af al den hjælp, jeg fik tilbudt, da jeg skulle tømme traileren. Jeg følte mig øjeblikkeligt velkommen til et utrolig hjerteligt samfund.
Jeg hedder Christian, og jeg er flyttet ind her d. 1/10 i
annekset på Demetervænget 5 sammen med min herlige kat, Bulsen. Til hverdag arbejder jeg i helsebiksen
Ren Kost & Krop, hvor jeg går rundt og sørger for, at hylderne er fyldte. Jeg
elsker musik, især percussion og alverdens spøjse instrumenter, jeg spiller selv
på alle mulige former for slagtøj og didjeridu.
At jeg er landet inde i selve Hertha, er lidt et sjovt tilfælde. Jeg skulle have
lejet annekset hos John & Sibylla, men så fik jeg tilbudt et bytte, som jeg ikke
kunne sige nej til! Tanken var oprindeligt en midlertidig mellemlanding, indtil
jeg og min dejlige kæreste finder et kolonihavehus sammen, men man ved
aldrig, hvad der kan ske, for vi synes begge to her er virkelig rart at være!
Christian Walpole

Udsigt til ”Toscana” fra Hertha II (Tekst og foto: Ellinor)
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Nicola, som er journaliststuderende, har taget disse
stemningsmættede sensommerbilleder til en opgave om at ’beskrive et sted i
billeder’.
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Gartnerinyt november 2020
Efterårsfarverne, den flotte evigt skiftende himmel beriger vores dage i gartneriet.
Med det gode vejr har vi fået sået alle høstede bede tilsået med grøngødning
og generelt fået ryddet op. De biodynamiske præparater er lavet, vårsalat og
spinat luget, og nu er vi i gang med at høste, før frosten kommer, først gulerødderne. Milan er moden, det kniber lidt med Rodelika.
Der har kun været let frost endnu. For nogle uger siden høstede vi alle hokaidoerne. De er så flotte. De står nu i vores pauserum og hærder. Herefter kan
de bedst opbevares ved 16 grader, så har du en kølig stue eller andet, må du
rigtig gerne tage nogle med hjem og lægge dem til pynt.
Efter efterårsferien holder Ulla op med at arbejde i gartneriet. Tak for din store
hjælp hele sommeren, og vi glæder os til at se dig igen næste forår. Efter påske starter nye sommerhold op igen. Birgitte har lavet en del æblemos - se
billede - hun går i bageriet i vinter, men kommer tilbage næste sommer.
Arnannguaq er i gartneriet mandag, tirsdag og fredag, og vi er rigtig glade for
hendes store hjælpsomhed, gode kræfter og sans for detaljer. Hun er rigtig

Uformel agurkeiagttagelse: Fra venstre: Dansk agurk, købt og skåret og pakket ind 9
sept. Øko-agurk, købt, skåret og pakket ind 9 sept. Vores biodynamisk dyrkede frilandsagurk, høstet 18 august og skåret, pakket 18 august.
Tankevækkende. Men ikke overraskende.
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dygtig til at gå ærinder. Nu hvor jordkælderen skal fyldes igen, er det dejligt at
se med hvilken glæde og genkendelighed Oliver, Ditte, Arnannguaq, Sara mm.
går til de kendte opgaver.
Amanda er i gartneriet fredag - det er både hun og vi meget glade for. Hun er
så læreivrig og fortæller os også en masse om, hvad der sker i landbruget. Jeg
er imponeret over, hvor meget hun ser.
De sidste tomater er nu plukket, og vi fjerner planterne så snart som muligt,
så de undersåede afgrøder kan få mere lys. Der er rucula og lidt sennepspinat,
som kan høstes lidt af.
Nu er vi begyndt at købe flere grøntsager fra Karl Henning, og det er muligt at
bestille private leveringer med; det bestilles direkte hos ham på 4116 4842.
Han kommer den 3die torsdag i måneden; bestil gerne nogle dage i forvejen.
Den leveres så i vores jordkælder med regning. Du kan give denne besked
videre til venner og bekendte, som gerne vil have biodynamiske grøntsager.
Der kan nu hentes grønkål, selleri - de bliver taget op ved udsigt til 5 graders
frost - palmekål og porrer. Der er også jordskokker, persille, sølvbeder - træk
ikke hele planten op, høst som vanligt kun bladene og træk dem af, så der ikke
står stumper tilbage. De rådner over tid, og det er ikke så godt for planten.
Der er stadig lidt grønt: rucula, sennepspinat, endiviesalat, spinat mm. De sidste holder nok ikke så længe. Ved jordkælderen er der hokaido og løg, hokaidoen flytter ind i jordkælderen ved udsigt til frost. I jordkælderen er der kartofler, gulerod (vore egne), rødbeder fra min gård i Nordjylland, pastinak og
kål. Vi har en del flotte og sprøde majroer - brug den som radis og i retter med
kål.
Hver dag går Sara tur med Lili, vores volontør fra Tyskland. Sara holder danskkursus på vejen rundt på vænget; i dag var det blomsterne Lili blev undervist i.
De hygger sig.
For gartneriet Birthe

Oliver og Amanda rasper egebark og Birgitte laver æblemos. Fotos: Birthe
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Refleksioner over ’Kultursal versus Fælleshus’
Jeg har været engageret i samtalen om kultursal/fælleshus, og har i den anledning gjort mig nogle refleksioner, som jeg gerne vil dele med alle.
For det første bemærker jeg, at det, der vanskeliggør samtalen, kan siges at
have sin rod i et eller flere af følgende forhold:
Divergerende opfattelser af tidligere indgåede aftaler i Hertha.
Divergerende opfattelser af beslutningsprocesser i Hertha.
Personlige udeståender med fortid i tidligere sager i Hertha.
Divergerende opfattelser af hvem der har ’til gode’ hos hvem.
Disse forhold bevirker, at positionerne let forhærder sig. Tendensen vil da være, at man i ’samtalerne’ søger at overbevise andre om rigtigheden af eget
standpunkt. Nogle kæmper så for en østudvidelse af det nuværende fælleshus,
mens andre kæmper for en fremtidig kultursal. Hvis vi er heldige, går den
kamp måske på en eller anden måde op, og vi får begge dele. Men da vil det
ikke være i kraft af en bevidst proces, men snarere en tilfældig proces, hvor
penge eller forskellige menneskers evne til at sætte deres vilje igennem bliver
udslagsgivende. Med stor risiko for at vi fortsat vil bære rundt på visse billeder
af hinanden, som efterhånden har lejret sig i Herthas sociale lag.
Denne sag har altså potentiale til at splitte Hertha. Det er aldrig rart, men omvendt helt uundgåeligt. Vis mig det levefællesskab, der ikke oplever noget lignende. Så vejen frem er ikke at undgå det, men at håndtere det.
Egentlig har vi ikke andre alternativer end at finde en vej sammen. For striden
står om et fælleshus og en kultursal. Men motivet til at Hertha skulle udvide
sin bygningsmasse, er vel ikke bygningerne i sig selv? Det er derimod det, vi
ønsker os, skal følge med de bygninger: Noget med fællesskab… vi skal have
det godt indadtil, med hinanden, og vi skal have pladsen til det. Noget med
kultur… Vi vil gerne dele ud af det kulturelle overskud, som Hertha genererer i
kraft af sin vellykkede indre dynamik. Men hvad er der at være fælles om i en
østudvidelse af den nuværende café, hvis det har kostet en dyb splittelse i Hertha? Og hvad er det for en kultur, vi vil skabe rammer for i en kultursal, hvis vi
ikke selv har en kultur, der kan håndtere uenigheder på en inkluderende måde?
Tidligere har jeg set følgende udsagn om en såkaldt social lovmæssighed trykt
i Tante Hertha:
Et samarbejdende menneskesamfunds velfærd er desto større, jo mindre den
enkelte stiller af krav om selv at få udbytte af sine ydelser - dvs. jo mere han
afgiver til sine medarbejdere af dette udbytte, og jo mere hans egne fornødenheder tilfredsstilles, ikke af hans egen ydelse, men af de andres.( R.Steiner)
I den ånd kunne vi spørge os selv: Hvordan kan vi hjælpe de, der ønsker sig
en østudvidelse med at virkeliggøre dette ønske? Hvordan kan vi hjælpe de,
der ønsker sig en kultursal med at virkeliggøre dette ønske? Hvis enhver kun
kæmper for sit, får vi mindre af alting. Og det hele bliver simpelthen ikke lige
så sjovt.
Vh Morten Hauge Nielsen
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Tillykke!
Vores nabo og levefælle, Else Foldager har taget godt imod os i den
nordlige ende af Hertha. Med udgangspunkt i sine fortællinger og
ønsker for fællesskabet, har vi haft
gode snakke og oplevelser i hverdagen.
Børnene elsker at få gaver af hende
og hygge med hende. I anledning
af hendes 70-års fødselsdag d. 25. okt. 2020 vil vi gerne sige tillykke til hende!
HIP HIP HURRA
Tak for godt naboskab,
Soroush, Marie, Hannah Minou og Jonathan
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Fremskridt i forhold til ”Hertha-proces”
På det sidste afholdte Landsbymøde blev en plan for ”Hertha-proces” præsenteret. Første trin i denne proces bestod i, at Fællesledelsen tager initiativ til, at
Fællesledelsen, HBV og Landsbyfonden i en fælles proces afdækker de områder
i deres virke, der griber ind i det fælles – og adskiller det fra det, der udelukkende hører hjemme i eget gebet. Dette møde blev afholdt mandag i uge 43.
Mødet viste, at der fra alle tre organers side er en stor bevidsthed om og vilje
til, at beslutninger, der angår helheden Hertha Levefællesskab, i fremtiden
skal tages på grundlag af en anden proces end hidtil. Denne ”anden proces”
står ikke lysende klar endnu.

Næste skridt i planen for ”Hertha-proces” blev taget lørdag i uge 43, hvor Fællesledelsen havde en samtale om ”Fællesledelsen i fremtiden”. Resultatet af
samtalen blev følgende forslag til Fællesledelsens formål:
Fællesledelsen er ansvarlig for at skabe en dialog mellem besluttende organer i
alle overordnede og principielle spørgsmål i Hertha Levefællesskab.
Fællesledelsen skal nøje følge udviklingen i Hertha Levefællesskab, søge problemstillinger afklaret, bringe nye idéer og visioner til drøftelse i Landsbymødet
og i det hele taget være tjenende for Levefællesskabets ve og vel.
Fællesledelsen fungerer som koordinerende organ i forhold til mandatgrupperne
Et andet resultat af samtalen om Fællesledelsens fremtidige opgaver var ønsket om, at der bliver dannet en grundejerforening med egen bestyrelse, der
tager sig af de opgaver, en grundejerforening skal stå for jf. lokalplanen: drift
og vedligeholdelse af fællesanlæg.
Fællesledelsen ser frem til at diskutere de videre skridt på et Landsbymøde.
Budget for Fælleskassen 2021: På det sidst afholdte Landsbymøde tilkendegav
Landsbymødet opbakning til, at der blev set på om, der i Fælleskassen var
økonomi til at lønne en sekretær til Fællesledelsen (Fællesledelsen i sin nuværende form). Fællesledelsen fik hjælp fra 4 levefæller til at se på Fælleskassens budget. Det viser sig, at der er økonomi til en lønnet sekretær. Fællesledelsen bakker op om gruppens forslag til budget.
På et kommende Landsbymøde skal der tages stilling til, om dette budget skal
gælde for 2021. Forslaget indeholder en omorganisering af Fælleskassen. Forslaget går ud på, at der laves tre ”konti” i Fælleskassen:
Udgifter til Grundejerforenings opgaver
Udgifter til fælles lokaler
Udgifter til kultur
Budgettet omdeles i postkasserne forud for næste Landsbymøde.

Eja
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Ideoplæg: En ny organisation til Fælles Hertha kulturhus
For mere end 25 år siden var visionen formuleret for det Hertha, som vi i 2020 er
så privilegeret at være en del af. Et inklusions-forsøgs-projekt mellem en gruppe
voksne udviklingshæmmede og en venligsindet gruppe af almindelige borgere,
som kunne se noget relevant og berettiget i at være med i forsøgsprojektet.
Med færdiggørelsen af det nye bofællesskab, Vidarhus, er matriklen fuldt udbygget!Når den kommende renovering af Herthahus-boligerne er gennemført,
så vil der være 30 udlejningsboliger til voksne udviklingshæmmede, som oprindelig planlagt.
Dermed er pionerfasen som etablerings- og vækstprojekt fuldført – og en helt ny
type opgave venter! Skal det være et otium, for de, der er så heldige at være
kommet ombord? Eller vil vi dele vores erfaringer og måske være med til at videreudvikle både det socialpædagogiske felt og den måde vi generelt i samfundet
indretter os på?
Én af de værdier, som i hvert fald glimtvis er kommet til udtryk i Hertha’s 25 årige liv er ideen om et frit kulturliv. At stemningen på stedet skal være befordrende
for frie initiativer indenfor det kulturelle. Årstidsfester og tilbagevende fejringer
har bofællesskaberne oftest stået for. Fællesskabsdannende aktiviteter som suppe
-servering, nissegrød, husflidscafe, fælles arbejdsdage med spisning og meget
andet er initiativer, der kommer fra nabogruppen. De fysiske rammer har foruden
’i den fri luft’ primært været kultursalen i Herthahus - ofte med inddragelse af
beboernes dagligstue og køkken - samt den ansats til Café og fælleshusfunktion, som i en årrække har ventet på at blive videreudviklet.
Nu snart skal Herthahus-boligerne og Herthahus-salen renoveres og overvejelserne har været i gang længe. Vi har drøftet og diskuteret, hvordan vi kan få det
hele til at gå op – og der har vist sig en idé, som måske kan bringe enderne og
holdningerne sammen: En ny organisation (fx et I/S) stiftet af de tre besluttende
organer: Landsbyfond, Bofællesskaber & Værksteder, Fællesledelsen og eventuelt
Støtteforeningen.
Hver af de tre (4) vil kunne bidrage til den ny organisations startkapital, for sådan
en skal man have, når man søger fondsmidler:
Landsbyfonden kan bidrage med bygninger og grunde
HBV kan bidrage med kontanter
Fællesledelsen kan bidrage med Levefællesskabets opsparings- og lånepotentiale.
En fjerde mulig part er Støtteforeningen, hvis mangeårige eksistens og stabile
medlemsskare vejer tungt i fondsansøgninger. Det er relevant fordi den nye organisation i givet fald vil være den, der søger fondsmidler til restfinansiering og
fremover så vil stå med ejerskab, ansvar, drift og vedligeholdelse af de fysiske
rammer for Hertha’s frie kulturliv.
Der er mange uafklarede spørgsmål, mange involverede personer skal kunne se
relevansen og potentialet i ideen.
Hertil kommer den opdagelse, at Hertha har brug for en ny vision, som rækker
måske 25 år ind i fremtiden så vi, der udgør Hertha i dag, forpligter os på at overdrage projektet som levedygtigt til fremtidens pionerer, brugere og levefæller.
Sat på ord af Ole Uggerby
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(517) Referat af Fællesledelsesmøde mandag d. 21.
september kl. 19-21
Mødeleder: Merete. Referent: Johanne. Afbud: Kennert, Eja, Freja.
Indledning
a) Færdiggørelse af dagsorden
b) Meddelelser, til- og fraflytninger m.m.
Opfølgning fra sidste møde:
-Virker faellesledelsen@hertha.dk som den skal? (Mathieu) Den virker fortsat
ikke optimalt, Mathieu forsøger endnu engang at tale med Allan.
-Gennemsyn af fælleskassens udgifter (Eja) Regnskabet er endnu ikke
ajourført.
-Ansøgning om bidrag til Pedels løn vedr. istandsættelse af Caféen (se A-Ls
mail) Da vi ikke har overblik over regnskabet, kan vi på nuværende
tidspunkt ikke tage stilling.
-Vilkår for at komme på Herthas fællesmail (4 spørgsmål fra Helle H.):
1.Hvem spørger man, og hvem kan sige ja til, at man kan komme på fællesmailen?
2. I har lavet en regel om, at man hører til mailen, hvis man bor indenfor en
500 m grænse? Er det eneste kriterie.? Et eksempel fra Maries have viser noget andet.
3. Bliver man altid slettet, når man flytter herfra??
4. Kan man få at vide, hvem der står på den liste?? (jeg ved ikke hvor el hvordan, jeg skal kunne se det).. Det er da lidt vigtigt at vide for folk, der skriver
ud om meget personlige ting og tror, at fællesmailen gælder folk, der bor i
Hertha Levefællesskab. Spørgsmålene er gennemgået, og vi arbejder videre med det.
-Marianne L. ønsker sig et hegn (plankeværket) på sydsiden af sin bolig mage
til de hegn, der anvendes ved boligerne fra Vævestuen til nr 24. (Marianne L /
Merete) Ok.
-Stierne vest og nord for den nye 'butiksbygning'. Der er intet sket - Hvad gør
vi? (Merete) Det lader umiddelbart ikke til, at nogen vil påtage sig opgaven med at få ordnet stien efter butiksbyggeriet. Vi arbejder på en løsning.
-Ansøgning fra værdiskabelsesgruppe om bidrag til deltagelse af LØS’s årsmøde i Munksøgaard (Mathieu/Allan/Tune). Da vi ikke har overblik over den
økonomiske situation, kan vi ikke bevillige det ønskede bidrag.
-Opfordring fra 25 års jubilæums mandatgruppe om én fra FL går ind i arbejdsgruppen (Randis mail). På nuværende tidspunkt er der ingen fra FL, der
ønsker at gå ind i gruppen.
-Orientering fra HBVs bestyrelse, fra HBVs ledelse og fra Landsbyfonden. Mathias orienterede fra HBV.
-Evt. Skal vi lukke Hertha pga. corona-situationen i nærområdet? Nej, kke på
nuværende tidspunkt.
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(518) REFERAT FRA FL-MØDE 5. OKTOBER, 2020
Mødeleder: Eja. Referent: Merete. Afbud: Ingen
a. Ingen ekstra punkter
b. Christian bor nu i Frejas lille lejlighed og Maja hos John og Sibylla
Opfølgning fra sidst: faellesledelsen@hertha.dk synes at virke nu for alle i FL
Ang. rep. af stier bag butikshuset: Afklaring har ikke været mulig pga ferie.
Mathias H. taler med Kennert og Anne-Lene om evt. aflønning af pedel for arbejde i ny café. HBV er villig til at bidrage med løn for otte timer.
Ang. Helles forespørgsel om hvem der kan komme på Herthas google mail,
henvises der til referat fra FL-møderne 473 og 480, hvor man kan læse, at de
som bor eller har deres daglige virke i Hertha kan være i mailgruppen - plus de
som har boet her, men er flyttet væk i en radius af ca. 500m og stadig ønsker
at være på. John orienterer Helle personligt.
Eja førte os igennem fælleskassens årlige udgifter. Hvis vi skal finde penge til
en lønnet sekretær (40.000kr), er der ikke plads til ‘spontane’ udgifter. Freja
vil gerne have dette på som punkt til næste FL-møde, og Mathieu opfordrer til,
at alle mandatgrupperne laver budget i beg. af året. Der opfordres til, at budgettet ‘tygges’ igennem derhjemme inden næste møde den 2. nov. Mathieu,
Mathias og Kennert udgør ansættelsesudvalget og laver stillingsopslag.
FL blev tidligere bedt om ‘kravsspecifikationer’ til det nye Herthahusbyggeri.
Der var slet ikke tid nok til at gå i dybden, så i stedet blev der egentlig afleveret ‘ønsker’ i st. f. ‘krav’. Ikke tilfredsstillende.
Om/udbygning af fælleshus. Oversigt over budget vil ganske snart kunne ses i
de mails, som Morten vil udsende som afslutning på det møde, han indkaldte
til for ca. en måned siden. Indtryk fra ‘Mortens møde’ om udvidelse af fælleshus mod øst: Hvornår skal østudvidelsen gå i gang? Vi kan ikke stå uden penge at vise fondene. Stadig to grupper og tidspres p.g.a. økonomi. Nogle ser
meget mere positivt på østudvidelsen nu.
Sidste pkt. nåede vi ikke.

Året har 16 måneder: November, december,
januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november,
november, november.
(Henrik Nordbrandt: Håndens skælven i november 1986. Indsendt af Helle)
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Om lignelsen om det fortabte får
Lignelsen om det fortabte får er velkendt. Man forstår den som en fremstilling af den gode hyrdes omsorg for hver enkelt sjæl - og det er utvivlsomt
også hvad den gør. Man kan dog også, ved analogi anvende den som et
billede på sjælens indre liv; dens begær, dens længsel, dens laster og dens
dyder. Og gør man det; hvis man altså - ved analogi - betragter hver enkelt af sjælens kræfter som et ”får” så vil man nå til en forståelse af, at
sjælens fejl og laster grundlæggende set ikke er uhyrer, men nærmere
fortabte får. Således er begæret efter at herske over andre, trangen til at
betvinge andre under sin vilje, fundamentalt set et fortabt får. For ved roden af begæret efter at herske og dominere ligger drømmen om enhed,
forening, et sangkors harmoni. Det er ”fåret”. Men i stedet for at søge at
virkeliggøre drømmen om harmoni ad kærlighedens vej, søger viljen at
realisere den med tvang. Dette er da et vildfarent, et fortabt får. For at
fåret kan vende tilbage til ”flokken”, så må den grundlæggende vilje, der
ligger bag begæret efter at herske, indprentes den indsigt, at det er i kærlighedens og ikke i befalingens domæne, at den vil finde, hvad den søger.
Heri ligger det fortabte fårs tilbagevenden - den alkymistiske proces, hvorved ”uædelt metal” transmuteres til ”guld”.
(Fra Meditationer over Tarot vol. 3, s. 91f, oversat af Vibeke Fogh og Tove Vejlgaard . Indsendt af Allan)

Afskeds kaffe-mik for Lars
Landmand i stalden.
God rejse videre på dit eventyr
Vi håber du vil lægge din vej
forbi os en gang imellem.
(Fotos: Anne-Lene)
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