Tante Hertha
Nr. 269, 25. årgang, februar 2021

Sådan så himlen ud fra vores terrasse i morges (d.15/1)! Man synger jo med Ingemann, at der står et
slot i Vesterled! Men så er det måske et tempel - eller en gylden yurt, der står i Østerled? Tove V.

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: Kong Vinter er kommet til Hertha. Foto: Ellinor
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HerthaKalender
Februar 2021
Herskerikkerigtignogetfortiden…:-(

Følg med på www.hertha.dk/ kalender og i mails i herthagooglegroups.
Det blev ikke hvid jul - men næsten!
Her vinterbilleder fra 31/12-2020
(Fotos: Ole W)
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Tante Hertha regnskab 2020

Pr. mdr.

Redaktørløn 12 t/mdr (tredelt, fordelt efter antal
'abonnenter': 37% til HBV, 27% til Landsbyfonden
og 36% til Fælleskassen)
Porto x 57 (heraf 2 udland)(tredelt). Øvrige omde- 620,00 kr.
les i postkasserne på vængerne, i bofællesskaberne
og i Herskind (af Rita 13 stk). 40 stk udsendes på
mail.
Trykning:
Januar Tante Hertha, Nr. 257, 20 sider, 4+4, 100
gram silk, incl. moms 2.492,23
Februar Tante Hertha, Nr. 258, 24 sider, 4+4, 100
gram silk, incl. moms 2.783,65
Marts Tante Hertha, Nr. 259, 20 sider, 4+4, 100
gram silk 2.554,00
April Tante Hertha, Nr. 260, 24 sider, 4+4, 100
gram silk
Maj Tante Hertha, nr. 261, 20 sider 100 gram silk
Juni/juli nr. 262, 24 sider, 100 gram silk
August nr. 263, 24 sider 100 gram silk
Sept. Nr. 264, 20 sider 100 gram silk
Okt. Nr. 265, 12 sider, 100 gram silk
Nov. Nr. 266, 20 sider, 100 gram silk
Dec. Nr. 267 20 sider, 100 gram silk
I alt trykning 2020. (Gnsnt pr. udgave: 2579,22)
Kuverter, 58 stk. á kr. (á ca. kr. 0,85. Tredelt)
Tante Hertha i alt 2020
Pris pr blad (2145 stk.)
Pris pr år og pr blad HBV (37%):
Pris pr. år og pr. blad Landsbyfonden (27%):
Pris pr. år og pr. blad Fælleskassen (36%:)

Året 2020 (11
mdr)
32.000,00 kr.

6.820,00 kr.

2.492,23 kr.
2.783,65 kr.
2.554,00 kr.
2.851,38 kr.

2.493,00 kr.
2.851,38 kr.
2.851,38 kr.
2.554,00 kr.
1.832,38 kr.
2.554,00 kr.
2.554,00 kr.
49,30 kr.

28.371,40 kr.
542,30 kr.

25.061,47 kr.
18.288,10 kr.
24.384,13 kr.

67.733,70 kr.
31,58 kr.
11,68 kr.
8,53 kr.
11,37 kr.

Der er nogen, der har vist interesse for prisen på Tante Hertha. Derfor har vi her anført regnskabet for 2020 til almindelig orientering. Udgiften til bladet deles mellem HBV, Fælleskassen og
Landsbyfonden.

4

Nyt fra Bofællesskaberne
Endelig fik vi overdraget nøglerne til Vidarhus.
Martins håndværkere er nu færdige, men alligevel summer huset af liv. Det store, nye bofællesskab skal forvandles til et hjem.... med farver på væggene, lamper på gangene, stensætning omkring masseovnen, billeder på væggene og gardiner og alt, hvad der ellers skal kæles om, for at
vi får et HJEM.
Vi glæder os til, at vi kan åbne dørene og byde jer indenfor, men endnu er der restriktioner og
retningslinjer, der forhindrer dette, men glæd jer, det bliver så lyst og smukt.
På Facebook kan du se billeder fra den indvendige forandring og udsmykning af huset.
I bofællesskaberne er vi igen tilbage ved de mindre "bobler", som er et nyt udtryk i vores sprog.
Husene og værkstederne er opdelt. De eksterne brugere er hjemkaldt af deres hjemkommuner,
og medarbejderne arbejder ikke på kryds og tværs af husene.
Det giver tid til en anden form for liv og nærvær, men vi savner de åbne døre og fælles arrangementer. Det lykkedes Nytårsaften at få en fælles feststemning udenfor i kulden, med bobler og
nytårskrudt og raketter; så tak for den store opbakning – beboerne var begejstrede for aftenen.
Vores ferie i uge 3 blev aflyst… som så meget andet. Nu ser vi frem mod en fastelavn, hvor vi
håber at møde jer med næse og hat på vænget. Mere herom, når vi nærmer os.
Vi planlægger også vores sommerferie her i Danmark, men trods alt ude i sommerlandet, for alle
er opsat på, at denne ferie bliver gennemført.
Venlig hilsen
Anne-Lene Jappe

Fra årstidsværkstedets forberedelse til
fastelavn.
Ud med mundbind ind
med maskerne !
Foto: Anne-Lene
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Februar nyt fra landbruget
Det går ok i landbruget og så alligevel ikke. Køernes yvere var uopretteligt i dårlig stand, hvilket
bevirkede, at mælken ikke kunne overholde den bakterielle lovgivning. Jeg byttede 6 køer med 5
nye og beholdt de 3 mindst inficerede. Den ene af de nye har kælvet og malkes nu. Den - sammen med de raske kirtler fra de 3 ”gamle” – bevirker, at mælken nu overholder lovgivningen.
Garanti vil jeg ikke give, men jeg forventer, at mælken er i orden fremover, og at der derfor er
mælk til salg igen i butikken.
Jeg arbejder både fysisk og psykisk hver dag på Herthas måde at have malkekøer og opdræt på,
således det er det bedste for dyrene, landbrugets funktion som værksted, og sidst, men ikke
mindst Herthas beboere. Dog kan jeg ikke løse det til i morgen.
Vi kører ”silo-ordning” mht. værkstederne i denne Corona-tid (dvs. værkstederne er fast tilknyttet et af bofællesskaberne (red.anm.), hvorfor jeg har nye brugere, som jeg selvfølgelig kender,
men jeg kan godt blive overrasket – mest positivt – over deres virke i landbruget. Det er både
spændende og inspirerende og langt fra den hverdag, jeg havde inden ”silo-ordning”.
M.v.h.
Nis

Lars på besøg hos kalvene (Foto: Morten S. Dahl)
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Mit Hertha
Jeg står og ser ud over engen.
Solen er ved at gå ned.
Men vandet stiger op fra engen. Op mod Hertha vandrer dyrene.
Giraffer, elefanter, heste, hunde m.m.
Dette er fra en drøm jeg havde efter, at jeg første gang besøgte Hertha.
Jeg deler dette, fordi det på mange måder stadig er aktuelt for
hvordan jeg oplever Herthas rolle i verden og derved min.
Hertha er for mig Noahs ark.
Jeg flyttede hertil 1. april 2006 med Jonathan og Eliza, og kort
tid efter, d 3. juli blev Siena født. I starten handlede mit liv her
om at passe vores små piger og at få bygget vores hus. Vi
havde lejet nr. 30 i to år, og det passede så fint med at vores
hus i nr. 36 blev færdig.
I den tid fik jeg også muligheden for at arbejde i bageriet sammen med Lone Bang, og da hun besluttede at stoppe, overtog
jeg ansvaret for bageriet og volontørerne. Det var først senere,
at jeg havde overskud, og der var mulighed for at gå ind i dramagruppen.
Jeg står nu med 15 års Herthaerfaring/-liv.
Mit arbejdsliv og familieliv er godt og grundigt flettet sammen, og det elsker jeg.
Jeg elsker at arbejde i bageriet med beboerne, elsker at sætte teaterstykker op eller arrangere
årstidsfester med jer alle.
Jeg elsker de spontane små snakke på vænget. Og de spontane dybe snakke på vænget.
Jeg elsker årets rytme, der er flettet ind i fester og kager, forskellige smage, stemninger og udtryk.
Det er naturligvis også svært til tider.
Når livet gør ondt eller når man skal balancere i en konflikt mellem vores landsbyliv og arbejdsliv. Dette er altid ubehageligt og utroligt svært.
Men jeg føler mig som verdens heldigste.
Jeg er uddannet skuespiller og Bach blomsterterapeut, og senere som klangmassør. Jeg har ikke
et antroposofisk studie, men har deltaget i mange kurser, foredrag og seminarer og derved er
Rudolf Steiner meget levende og vigtig for mig. Og jeg er evigt taknemmelig for Per C-K, der
igennem årene har delt sin viden og passion for antroposofien med mig.
Vi bor her i en smuk landsby, hvor vi alle gør vores bedste for at leve kærligt og respektfuldt
med hinanden og naturen. Vi er ubegribelige privilegerede i Danmark, men her på Hertha oplever jeg en livsstil, der er på et helt unikt niveau - derfor Noahs ark.
Og derfor betyder det så meget for mig, at vi ikke bliver grådige og selvcentrerede i vores liv.
Vi må aldrig glemme omverden, men huske at dele vores erfaring.
Jeg er dybt berørt over beboerne og deres liv. Hvordan deres energi kan udvikle os, provokere os
og derved åbne os. Dette er noget, mange mennesker ikke forstår eller har haft mulighed for at
opleve.
Hertha eksperimentet med omvendt integration er blevet min passion. Jeg ved, at ord som Noahs ark kan virke højtflyvende og arrogant. Vi skal ikke rede verden mere end alle andre mennesker, men vi har en særlig rolle i at vise en anden livsstilsmodel. Vi må heller ikke glemme, at vi
er baseret på antroposofien, og vi må ikke underkende vigtigheden i denne impuls.
Kære naboer, kollegaer og beboere: tak for at jeg og min familie kan leve med jer på dette sted.
Randi
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Gartneri-nyt februar 2021
December og første del af januar har budt på lidt af hvert med hensyn til vejret. Let frost et par
gange, flot rimfrost, våde dage med regn og rusk og flotte dage med sol, hvor foråret ikke synes
så alt for langt væk. Selv om det er det jo.
Gartneriholdenes hovedopgave har været at holde kasserne i de to jordkældre med sorterede
grøntsager. I det bagerste rum i jordkælderen er vi nu igennem alle vores egne gulerødder. Nu
skal jeg til at købe gulerødder ind. Heldigvis har Karl Henning de gode Rodelika gulerødder. På gode dage er der også
blevet høstet jordskokker. Der er ikke
så mange porrer tilbage, men de er flotte og store; forbruget må have været
stort, og vejret har også gjort høst muligt.
Lige neden for grusvejen er der et bed
med kål, som ligner lidt rosenkål, men
de har rosetter i stedet for faste rosenkål op ad stænglen. De hedder rosetkål,
eller kalettekål og smager super. Brug
dem i alle mulige retter; svitset sammen med løg og pastinak er min favorit
lige for tiden.
Grønkålen er meget populær i år, så pas
på, du ikke kommer til at knække topskuddet af, så planten stopper med at vokse. Den kan vokse helt til april og vokser specielt meget i marts måned. Palmekålen ser stadig (17. januar) ud til
at klare sig, selv om der har været flere perioder med let frost. Den holder nok ikke til flere hårde
frostperioder, så nyd den, medens der er god.
I februar skal vi beskære resten af gartneriets læhegn, rydde op og forberede næste sæson. Frøene er i hus, der er lavet en såplan og også en plan over, hvor de forskellige afgrøder skal såes.
Det betyder ikke, at der ikke kan laves ændringer, men vi har jo ikke haft vores årlige KundeBonde-møde.
Siden 4. januar har jeg været så heldig at have hjælp af Louise, Nicolaj, Ditte 4 dage om ugen og
Bente en dag, og Lili også hver dag.
Louise har fået ordnet frø, lavendel, timian og mange løg, Bente har hjulpet med at lave æblemos
og løg. Nicolaj holder vores redskaber pudset, pudser borde og stole, giver olie mm. Ditte hjælper
med alt muligt; beskærer buske, kører grene ned i læhegnet, høster jordskokker, fejer overalt,
sorterer grøntsager, kører op i
jordkælderen under bofællesskabet og meget mere.
Er der nogen, der vil melde sig
til at hjælpe med at passe tomater i år, må de gerne allerede
nu henvende sig til mig.
Der kan nu høstes ude: Vårsalat
- høst optøet; jordskokker, palmekål, grønkål, rosenkål og
porre. I jordkælderen er der
jordskokker, som er vores egne
og af Demeter kvalitet. Kartofler, rødbeder, selleri, pastinak
og løg, kommer fra Karl Henning, Demeter.
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Persillerod, hvidkål, rødkål og rødløg er økologisk og købt gennem Solhjulet - de fleste fra Tusindfryd, et gartneri ved Bjerringbro, som har en gård med køer, korn og grøntsager.
Fortsat god fornøjelse.
For gartneriet
Birthe Holt
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Referat 523 - 11. januar Fællesledelsesmøde

Kl. 19-21, mødet foregår i Caféen
Mødeleder: Eja
Referent: Søren C
Afbud:
Indledning:
færdiggørelse af dagsordenen
meddelelser, til- og fraflytninger m.m.:
Nis Jepsen flytter ind i Anneks Engvej 1 pr. 1.2.21
Landsbymødet 18.1.21: Landsbymødet er aflyst.
Samtale om hvordan den info, som skulle have været givet på LM 18.1, kan komme ud –
plan følger
Opfølgning fra sidste møde:
d. Placering af pedelskur: Forskellige placeringsmuligheder blev drøftet.
Yderlige, tekniske oplysninger indhentes af Kennert og punktet tages
op igen snarest
Nye punkter:
Ajourføring af Fællesledelsens arkiv – uploade referater fra 2020
Arkivet var ajour
Fællesledelsesmøder – kultur, struktur, tidspunkt mv.
Mødetidspunktet blev ændret til mandage i ulige uger
Mathieu kommer med et oplæg om mødestruktur. Søren laver udkast til årshjul for fællesledelsen. Mathias foreslår temaer til årshjul.
Fællesledelsens årshjul
Herunder Gennemgang af mandatgrupper – hvilke er aktive
Nye mandater – Fælleshus og cafédrift og indretning.
Budget for drift af Fælleshus besluttes senere. Eja melder tilbage til mandatgruppen, når det
er muligt. Punktet kommer på igen
Kommende landsbymøde. Aflyst.

Af kaos skabtes kosmos,
En god og ordnet verden.
Den blev igen kaotisk
Ved menneskenes færden.
Med julenattens under,
Med påske og med pinse
Gav Gud vor jord de kræfter,
Der virker som en linse.
En linse, der kan samle
Vort kaos til et hele,
Et kosmos, som vi sammen
I kærlighed kan dele.
Nedenstående supplerende tekst kom ikke med i sidste nr., hvorfor digtet
genoptrykkes her
Seminarielektor Bent Andersen 1920-1996. Bent Andersen var med i
Hertha Støtteforenings bestyrelse helt fra begyndelsen (1982) og dermed
med i forberedelsen til Hertha Levefællesskab. Han døde det år (1996),
hvor Hertha Levefællesskab blev til virkelighed
Helle
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Månedens kunstværk
Som en ny tradition vil vi hver måned præsentere et kunstværk. Det bliver ikke kommenteret
eller fortolket - kun kunstnerens navn og – hvis det ønskes – værkets titel og årstal anføres (med
mindre kunstneren selv har noget at sige om det). Formålet er at vise de kunstneriske talenter,
som Hertha ofte ganske usynligt, rummer. Bidrag gerne med et billede af det bedste, du har lavet! Send det til tante@hertha.dk.

’Greenland’ af Niels Erik Boesen
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Tårnfalk i storm (Foto: Karen W.)

MÅGE I STORM
Hvad flyver du efter, du spændstige fugl?
Du står som en pil imod blæsten.
Du suser afsted på dit evighedshjul og laver vel intet, forresten?
Er det ud fra en hemmelig fuglefornuft,
at du svæver fra morgen til aften?
Gud véd, om du renser den klumrede luft?
Er det dig, der gi'r vindene kraften?
Har Vorherre betro't dig at trække hans bælg
med besværgende vingegebærder?
Eller er du alene en kastebold selv,
som må svæve, når vindene er der?
Ole W

Hver dag bør man i det mindste høre en lille sang, læse
et godt digt, se et fremragende maleri og, hvis det er
muligt, tale et par fornuftige ord.
Goethe
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