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Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer ca. d. 1. i hver 

måned. Redaktør: Allan Elm.  Redaktionsudvalg: Helle Hansen, Per Clauson-Kaas, Ole Wads-

holt og Anne-Lene Jappe. 

Folk, som ikke er bosiddende i Hertha og som ønsker at abonnere, kan henvende sig til re-

daktøren på tlf. 3840 3401 eller pr. mail: tante@hertha.dk 

 

Dette og de sidste års Tante Hertha kan ses på hjemmesiden: www.hertha.dk under 

’Nyheder’. 

 

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: Kunstværk af David Newbatt, som hænger i Vidarhus i stuen - se  
omtale side 12 og hans andre fantastiske værker på https://davidnewbatt.com/ 

Moderkærlighed og -omsorg (foto: Ole W.) 
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HerthaKalender 
Maj 

Fredag d. 14.    Caféen åben    Kl. 15-17 

Søndag d. 16.   Fugletur morgen   kl. 04-07 

Fredag d. 21.   Caféen åben    Kl. 15-17 

Tirsdag d. 25.    Landsbymøde i Herskind forsamlingshus Kl. 19.00 

Lørdag d. 29.   Fugletur aften    Kl. 19-21  

Lørdag d. 29.   Fælles arbejdsdag for alle og med  

    bofællesskaberne forældre   Kl. 9-16 

Juni 

Onsdag d. 2.   Skyggespil v/dramagruppen  Kl. 15 og 16.30 Salen for interne 

Torsdag d. 3    Solskinskoncert (opera)   Kl. 19  Salen for interne 

Fredag d. 4   Mick og Lone Sølunds koncert  Kl. 19   Salen for interne 

Lørdag d. 5.   Loppemarked bag Burishus  Kl. 11-16 

Lørdag d. 12.   Forberedelses-arbejdsdag  kl. 10  

    Tino Tusindben optræder med  

    et klovneshow    kl. 15.00 

    Fællesspisning    Kl. 18 

    Dans og musik om aftenen 

      

Følg med på www.hertha.dk/ kalender og i mails i herthagooglegroups 

 Indhold i dette nummer: 

Notitser og information  s.  4 

Mit Hertha  s.  6 

Dittes liv i Hertha  s.. 8 

Valg til Fællesledelsen  s. . 9 

Gartnerinyt  s. . 9 

 

 

Nyt fra bofællesskaberne  s. 10 

Nyt maleri i Vidarhus s. 12 

Referater  s. 14 

Herthas fodaftryk s. 17 

Billeder fra vandrekoncert s. 18 

Månedens kunstværk  s. 19 

Collage udført af Rita, ca. 2015 
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”Hvordan forudsige fremtiden? - Ved at skabe den”  

(Abraham Lincoln) 

Men hvad er det, vi i Hertha ønsker os for fremtiden? Hvad vil vi gerne se vokse? Hvordan 
lever den omvendte integration ind i fremtiden - på broen mellem bofællesskab og Levefæl-
lesskab? 
Svarene på disse kan vise os retninger, vi kan bevæge os hen imod og øge chancen for, at vi 
havner der, hvor vi ønsker. 
 
Vi er en redaktionsgruppe med afsæt i Hertha Støtteforenings bestyrelse, som har gjort sig til 
opgave at udgive et 25 års jubilæumsskrift i anledning af vores jubilæumsår, hvor de større 
arrangementer jo desværre indtil videre har måttet aflyses. 
 
I skriftet vil vi se på Herthas fortid, nutid og fremtid. Og mhp. fremtiden er vi interesseret i at 
give et bredt indblik i både igangsatte og nye spirer og tanker om, gennem hvad/ hvordan vi 
forestiller os, at stedet vil udvikle sig, og hvilke lokale -, nationale - og evt globale mål vi in-
kluderer i vores virke her. 
 
Der er allerede mange forskellige tiltag sat i gang rundt om i Hertha. Tiltag som udsprang ud 
af ønske om at forbedre et eller flere aspekter af vores fællesskab. For at nævne blot et par 
af disse: Værdicentralen, Vild med vilje, Cafégruppen, Fælles stilhed i stalden, Spor i landska-
bet, Skovhave, Værdiskabelsesrapport. Og der findes sikkert flere projekter, som er lige på 
nippet til at blive realiseret.  
 
Alle jer, som har stået bag disse initiativer, har en vision, en idé om, hvordan I gerne vil ud-
vikle jeres projekter og hvad I gerne vil opnå med dem. Nu har I den enestående mulighed 
for at dele jeres visioner med hele Hertha og bidrage til bevidstgørelse af de forskellige mu-
ligheder, vi som fællesskab har. 
 
Så, er du én af de fantastiske igangsættere, kontakt venligst Katja (e-mail eller sms).  
På forhånd mange tak! 
 
Jubilæumsskriftets redaktionsgruppe: Allan, Helle, Katja, Per, Sibylla og Søren H.  

Hyggelige påskesysler. Kan man puste æg med en cykelpumpe? (Fotos: Morten S. Dahl) 
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Lopperne slippes ud i det fri 
den 5. juni kl. 11-16 
Sted: Burishus’ baggård i Hertha 
Kom og sælg/køb genbrugsguld og håndværk 
Medbring bord eller tæppe, hvis du sælger 
I tilfælde af dårligt vejr udsættes markedet til d. 19. juni 
Vi ses 
Kontakt: Tanja 24245102 

Den interne Hertha jubilæums-uge 
Onsdag d. 2. juni kl.15 og kl.16.30: Dramagruppen viser et skyg-
gespil omkring VIDAR i salen  
Torsdag d. 3. juni kl. 19 Solskinskoncert (Opera)  
Fredag d. 4. juni kl.19 Mick og Lone Sølunds koncert  
 
Lørdag d. 12. juni kl. 10 forberedelses-arbejdsdag:  
 kl.15 Tino Tusindben optræder med et klovneshow 
 kl.18 fællesspisning  
 Dans og musik om aftenen 
 
I anledning af vores 25 års jubilæum vil vi gerne invitere til en ju-
bilæumsfestuge.  
Denne fest er den første i en række, og det er en intern fest. Til 
august glæder vi os til at kunne invitere vores venner og familie 
udenfor Hertha.  
Med denne uge håber vi på, at vi kan få mange dejlige oplevelser 
sammen, så vi kan få nye minder til at bære os ind i fremtiden.  
Der kommer opslag og tilmeldingslister op, når vi kommer tættere 
på dagene, men for nu sæt kryds i kalenderen og glæd jer til en-
delig en fællesfest.  
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Mit Hertha 

Den unge praktikant der blev hængende 

Som ung håbefuld pædagogstuderende, kom jeg som den første i 

praktik på Hertha i 1996. Stedet var helt nystartet. Det var kun Her-

thahus og Søren og Helles hus, der stod færdigt. Ib og Tove var lige 

gået i gang med at bygge, mens resten af området var ubeplantet 

mark. 

Det var i pionerfasen, hvor alt var mere tilfældigt og ustruktureret. 

Under morgensamlingen i salen blev beboerne fordelt blandt de 

medarbejdere og på de værksteder, der nu engang var til rådighed 

den pågældende dag. 

Først senere kom der en fast værkstedsrytme, hvor de enkelte be-

boere vidste hvor, de skulle være og med hvem. Det er utroligt at 

se tilbage på, hvor omstillingsparate og med hvor stor uforudsigelig-

hed beboerne blev mødt med i starten. Det må have været den ube-

tingede tillid, der har båret det igennem. Ildsjæle, der bare VILLE et 

Hertha. Deres visioner er i høj grad lykkedes. Tak til jer. 

Medarbejdermøderne fandt sted i en gammel udtjent pavillon, hvor man måtte træde var-

somt for ikke at gå igennem gulvet; hér havde også bageriet til huse! Alle de daværende 

medarbejdere påtog sig de nødvendige og påkrævede opgaver, og arbejdede utrætteligt for 

at realisere drømmen om det gode liv for voksne udviklingshæmmede i antroposofiske ram-

mer. På medarbejdermøderne blev praktiske udfordringer såvel som visioner drøftet. Bølger-

ne gik ofte højt blandt de karismatiske personligheder, mens jeg stille sad og lyttede med 

ører så store som rabarberblade. Der blev diskuteret og argumenteret. Kunne der ikke opnås 

enighed, tog man en ”runde”, hvor alle kom til orde og kunne give deres mening til kende i 

håb om at komme frem til den bedst mulige beslutning. En del medarbejdere havde kendskab 

til beboerne i forvejen enten som undervisere på Kristofferhjemmet eller fra forskellige speci-

alklasser, og ofte var der opstået personlige venskaber mellem medarbejderne og de pårø-

rende. Det hele var lidt mere familiært dengang og ikke med så professionel distance, som vi 

oplever i dag. 

Selv ønskede jeg blot at have denne specialpraktik med i min pædagogiske bagage. Jeg 

tænkte i min naivitet, at jeg skulle ud og lære beboerne en hel masse. Efter tre måneder på 

stedet, måtte jeg erkende, at det modsatte var tilfældet. Hold nu op, hvor havde jeg lært 

meget! 

Efter et færdiggjort studie, et barn mere og en to-års ansættelse i børnehaven på Nordsko-

len, blev jeg fastansat ved Hertha Bofællesskab i år 2000. Det var i forbindelse med opstar-

ten og indflytningen i Burishus.  

Det er nu 20 år siden og fra at være den yngste mand på dæk, må jeg til min undren se, at 

jeg nu er blandt de ældste medarbejdere.  

Fra at der lå få, sporadisk spredte huse med en lille kvist af et nyplantet træ i jorden udenfor, 

kigger jeg mig nu omkring og ser en smuk og fuldt udbygget landsby, med børnelatter, høje 

træer og køer på marken. Gennem tiden er nogle få gået bort, mange nye verdensborgere 

har set dagens første lys på Hertha og er opfostret i denne herlige lille smørklat på Guds 

grønne jord. Mit hjerte glædes.  

Jeg må erkende, at fra at kende alle på Landsbyvænget og vide hvor de bor, har jeg nu mi-

stet overblikket. Sidst jeg skulle finde et bestemt individ, var jeg inde i tre huse, før det lyk-

kedes, for ikke nok med at folk kommer til, så flytter de også indbyrdes rundt som gale, og 

sådan er det jo nok bare, når man ikke selv bor på Hertha, men ”blot” har sit virke på stedet.  

Der er med tiden løbet meget vand i åen, og meget har forandret sig. Størstedelen af de op-
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rindelige pionerer er gået på pension eller efterløn, hvilket dog ikke forhindrer en del af dem i 

fortsat at arbejde i diverse udvalg og mandat grupper. Før i tiden havde vi en langt større 

flad ledelsesstruktur. Dengang skulle alle medarbejdere vide alt om, hvad der foregik alle 

steder, og skulle kunne svare, hvis der f.eks. kom et opkald fra kommunen midt i en køkken-

vagt.  

Sådan er det ikke længere, den tid er for længst forbi. Tidligere hørte vi under kommunen, nu 

er vi en socialøkonomisk virksomhed, som selv skal varetage al administration. Som tiden er 

gået, er alt blevet mere bureaukratisk og skal dokumenteres. Vi har nu bodels-, værksteds- 

og administrativ leder, medarbejdere ansat til specifikke, specialiserede værkstedsfunktioner. 

(I dag ville det nok ikke kunne lade sig gøre at kaste sig ud i forskellige projekter, såsom når 

landmanden og jeg fik en fiks idé om selv lige at lave fetaost!) Nogle af de store forandringer 

er bl.a. en bogholder og en sundhedsfaglig person til at imødekomme det risikobaserede til-

syn for blot at nævne et par eksempler. På mange måder er det dejligt at have gode kompe-

tente kolleger til at varetage de områder, som man, som jeg erkender, ikke selv har evner 

for. På den anden side set, er der i takt med den større specialisering også opstået en større 

distance, både mellem de enkelte bodele og værkstederne. Specialiseringen giver mange for-

dele, men også nogle få ulemper. Vi må være opmærksomme på og værne om, at de skønne 

initiativer og kvaliteter ikke går tabt i takt med, at stedet vokser. Vi er ikke så tætte længere, 

men stedet er jo også vokset fra kun at huse 11 beboere, til de nu 27 foruden de eksterne. 

Bofællesskaberne har snart opnået det oprindelige mål om 30 beboere.  

Til den tid skal vi så til rigtigt at konsolidere os. Lige nu befinder Hertha sig i fornemmelses-

sjælens periode (21- 28 år), dét man tidligere kendte som ”vandringsårene”, hvor man gik på 

valsen, dygtiggjorde sig og lærte finesserne, det man fremover kunne kende individualiteten 

på, og som derved fandt sin første personlige form som selvstændigt individ.  Når det nye 

Herthahus forhåbentlig står færdigt, er ungdoms årene definitivt forbi. Omkring det 28. år 

bevæger vi os ind i forstandssjælens periode. Vi vil have erkendt vores muligheder og be-

grænsninger, nu begynder livets alvor med en ny modenhed. Der konsolideres, skabes indre 

sikkerhed, styrke og et solidt fundament. Det er hér det egentlige livsværk påbegyndes.   

For mig har de seneste 20 år har været en afsindig spændende og udviklende rejse at være 

med på. Vi er vokset fra at være en lille jolle, der var forholdsvis let at manøvrere med, til en 

større skude, der er tungere at navigere. Myndighedernes krav, jura, økonomi, kontrol og 

tilsyn har fået langt større betydning. Ud over at være en del af bodelsgruppen i Vidarhus, 

vores skønne nye ”hjem”, har jeg personligt været tilknyttet forskellige værksteder, men er i 

de senere år, efter bl.a. at have taget en Kunstterapiuddannelse, havnet på min rette hylde i 

det kreative værksted. Værkstedet har til huse i vævestuen to dage om ugen. Pladsen er 

trang, men humøret er højt. Vi maler og udvikler os kunstnerisk gennem at arbejde med for-

skellige temaer, stemninger, farver, teknikker og materialer, foruden at lave kulisser til vores 

dramaforestillinger og meget andet. Jeg har lægehenviste kunstterapi klienter i individuelle 

forløb, foruden aftenskoleundervisning under AOF til de beboere, der ikke er tilknyttet værk-

stedet i dagtimerne, men som ønsker et kunstnerisk tilbud. Forhåbentlig kommer det kreative 

værksted og vævestuen ned i Nerthus når Herthahus er bygget om. Det glæder vi os SÅ me-

get til. 

Bedst af alt er det rige liv, jeg oplever, at vore beboere har på Hertha. Omsorg, et menings-

fuldt arbejdsliv, mange fritidstilbud og gode helsebringende terapier, dygtige medarbejdere, 

kærlige kammerater og et skønt levefællesskab omkring sig. Tak til jer alle.  

For en del år siden kom min søster Diana også til Hertha. I første omgang som vikar, siden 

som bosiddende og fastansat, nu bodelsleder. Privat har jeg hele tiden boet på en nedlagt 

landsbyskole i Geding, 11 km fra Hertha med min mand, og vores (nu fraflyttede) børn og 

vores mor, som også ofte færdes på Hertha. 

Hvis ikke det var, fordi vi bor så skønt i vores lille familiefællesskab i Geding, er der ingen 

tvivl om, hvor jeg ellers ville ønske at bo, nemlig på Hertha, og hvem ved, hvad tiden brin-

ger. Hertha er SÅ unik, pas godt på det.   

Katrine Kroon 



8  

I Hertha bliver Ditte mødt med  

respekt  

Af Charlotte, mor til Ditte 

Ditte bor i Hertha, som er et levefællesskab i 

landsbyen Herskind knap 20 km fra Aarhus. Her-

tha har eksisteret i 25 år og er inspireret af Rudolf 

Steiners pædagogiske og sociale impulser. Her 

udleves ideen om omvendt integration. Der bor 

omkring 150 mennesker i ejerboliger og lejeboli-

ger, 30 har særlige behov – heriblandt Ditte, 

der bor i et af 3 bofællesskaber.   

Vi valgte Hertha som bosted for Ditte, og det er et 

godt sted for hende at bo. Det væsentlige er hel-

sepædagogikken og det bagvedliggende menne-

skesyn, som vi havde set udmønte sig i praksis, i 

de 11 år Ditte gik i specialklasse på Steinerskolen i 

Silkeborg. Netop dette oplever både vi og 

hun også i Hertha: Ditte bliver mødt med en re-

spekt, som viser, at hun bliver betragtet som et 

helt menneske og et ligeværdigt menneske, og i 

den pædagogiske tilgang tages der hensyn til alle 

områder af menneskelivet.   

Arbejde i gartneriet, yoga, engelsk og fløjtespil  

For at starte helt nede i det fysiske: Ditte spiser sund mad, som hun og hendes bofæller selv 

har været med til at producere i landbrug, mejeri, gartneri, bageri og køkken. Hun bliver fulgt 

af en antroposofisk læge og terapeuter, som hjælper hende med at overkomme sine fysiske 

svagheder. Hverdagen er fyldt med aktiviteter, arbejde i gartneriet, køkkenet og vævestuen 

om formiddagen og mulighed for fritidsaktiviteter om eftermiddagen: ridning, svømning, yoga 

og gymnastik, løbe- og gåture til kroppen. Engelsk- og danskundervisning til hovedet og 

skuespil, fløjtespil og eurytmi til sjælen. Hun har travle dage, men hun er jo også en ung 

kvinde på 30 år, og der er en rytme og ro over dagene, som binder det hele sammen. I 

weekender og ferier er der hygge, udflugter og rejser.   

 Vi ser, at Ditte har udviklet sig igennem de 9 år hun har boet i Hertha. Hun har jo som alle 

mennesker udfordringer, men har behov for hjælp til at tackle dem, og fordi der er en meget 

stabil medarbejdergruppe, mødes hun af mennesker, som kender hende og forstår hendes 

udfordringer. Vi ser i Hertha, at der tages udgangspunkt i hver enkelt beboers særlige behov i 

alle planer af livet fra ungdommens behov for læring, sociale og fysiske aktiviteter til alder-

dommens behov for mere ro, omsorg og pleje.  

 Et blomstrende kulturliv  

En fantastisk ting ved at bo i Hertha er, at der er over 100 andre mennesker i alle aldre, som 

man deler livet med. Der er en stor vilje hos alle naboerne til at deltage i aktiviteterne, som 

foregår i bofællesskaberne, og bofællesskaberne deltager i de aktiviteter, som foregår i leve-

fællesskabet. Der er en stor grad af frivillighed. I arbejdet i gartneri, landbrug og bageri og i 

teaterforestillinger, orkester og sangkor deltager alle, som har lyst. Kulturlivet blomstrer i 

Hertha, og alle kan nyde godt af det.  

At være forældre til et barn med særlige behov er en livslang og stor opgave, og vi har gen-

nem årene oplevet, at vi ikke står alene med den opgave. Der er andre mennesker og fælles-

skaber, som tager sig af hende på en måde, så vi tror på, at hun igennem hele sit liv altid vil 

være i gode og trygge hænder.  

Ditte tager en slapper. (Foto: Anne-Lene) 
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Gartneri Nyt Maj 2021 
April har været en rigtig april med både høje temperaturer, frost og kulde og overvejende 

tørt.  Det lykkedes at få løsnet jorden, og den er nu også vendt en gang med spaderullehar-

ven. Vi  kører  komposten ud med trillebør og tager bedene efterhånden, som vi skal bruge 

dem. Det er dejligt socialt. Det går rigtig godt og gør, at vi kan lægge komposten præcis, 

hvor den skal bruges.  

 

Der er nu sået radiser, ærter, sat de tidlige løg og sået vinterkålene, persille og dild. Vi håber 

at få jordskokkerne i jorden, lagt de første kartofler, sået tidlige gulerødder, solsikker, blom-

ster mm. Der er også flere hold salat på vej, og de første skal snart plantes ud; nu er de ved 

at hærde af, så de kan klare udelivet. 

 

I drivhuset er tomaterne, selleri, porrer og basilikum flyttet ud i boblefoliehuset, så de kan få 

mere lys. Vi skal snart prikle tomaterne ud i potter, så de får mere plads, og sellerierne er 

priklet.  Vi har også sået courgetter og agurk i kasser. 

I maj skal rødbederne såes, sølvbeder og kartofler skal sættes, og der skal såes hokaido, 

salat, bønner og tallerkensmækker mm. 

 

Det er en rigtig dejlig måned med meget arbejde, og vi håber på en god blanding af sol og 

regn.  

Valg til Fællesledelsen   

– og mod til at træffe rettidige beslutninger  

Marts måneds ”afstemning” om tre såkaldte scenarier skulle tjene til vejledning for FL til at 

afgøre, om et af de tre kunne danne grundlag for en beslutning om at gennemfø-

re østudvidelsen af Fælleshuset nu eller at vælge et af de øvrige scenarier.  

Jeg har kritiseret FL for vedholdende at udskyde beslutningen om igangsætning 

af østudvidelsen, da det står klart, at stort set alle ønsker denne. ”Afstemningen” har kun 

formået at forplumre sagen. En tøven af hensyn til en medfinansiering af saludvidelsen i Her-

thahus har i hele forløbet været komplet uforståelig, når det dels er besluttet på to Landsby-

møder at færdiggøre Fælleshuset, og dels at mandatgruppen på seneste regulære Landsby-

møde i salen den 20-08-2020 beviste, at udvidelsen kunne finansieres fuldt ud med den ak-

tuelle opsparing, hvorefter opsparingen fremover kunne målrettes saludvidelsen. Og så er vi 

nu havnet i den kedelige situation, at vi mangler netop den ekstra plads i Caféen, mens Her-

thahus-ombygningen projekteres og gennemføres – og faktisk også fremover.  

Konsekvensen af udskydelsen er notorisk en væsentlig stigning i byggeudgiften, dels på 

grund af øgede krav til varmeisolering og dels på grund af stigninger i materialepriserne. Det 

er en kendsgerning, at havde FL ikke stået på bremsen, kunne østudvidelsen have været klar 

til ibrugtagning efter sommerferien 2021, måske før – og med op mod et helt års fælleshus-

opsparing i behold. Nu er situationen, at beslutningen stadig står hen i det uvisse, at der 

ganske vist stadig spares op, og at en del af den uvirksomme opsparing fortsat lider tab.  

Der skal snart være valg til Fællesledelsen  

Det er selvfølgelig ikke kun et spændende ønskejob at være i FL, hvor man er med til at tage 

betydningsfulde beslutninger for Levefællesskabet. Der er jo også risiko for kritik eller verba-

le ”øretæver.” Men hvis ikke nogen er villige til at yde denne indsats for fællesskabet 

og vil være med til at udfolde ”rettidig omhu,” dør fællesskabsideen ud. Derfor vil jeg opfor-

dre alle, der tør gå ind i arbejdet med mod til at træffe rettidige beslutninger 

på Levefællesskabets vegne, til at møde op og melde sig som kandidater til FL.  

Ole Wadsholt  
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Nyt fra bofællesskaberne 

Endelig sker der noget i retningslinjer, forsamlingsforbud og besøgsrestriktionerne. 

De eksterne værkstedsbrugere er tilbage på arbejde efter mange måneder; det er skønt at se 

dem igen og mærke gensynsglæden. 

Mange ting kan siges om det seneste år og ikke alt giver umiddelbart mening i en hverdag, 

hvor livet i forvejen kan være fyldt med udfordringer. 

I en usædvanlig intens stund med en flok beboere faldt samtalen på livet før, under og efter 

Corona og livet i det hele taget. 

Så mange fine ting kom frem; jeg trak næsten ikke vejret for ikke at bryde fortryllelsen.  

Her er nogle udsagn fra samtalen: 

"Det bedste ved at bo i Hertha er, at vi kan komme udenfor og passe vores arbejde, selvom 

Mette (Frederiksen) har bedt os om at blive hjemme" 

"Jeg elsker Hertha, for jeg har en stor landsby omkring mig, der vil mig det godt" 

"Tænk dem der bor ved siden af nogen, der ikke kan lide handicappede" 

"Hvis jeg ikke var født sådan her, kunne jeg måske slet ikke bo i Hertha og det VIL jeg" 

"Corona ødelagde skuespil og udflugter og fester; det tror jeg også resten af Hertha har sav-

net; jeg har i hvert fald" 

"Vi har mange muligheder i Hertha" 

Det er skønt at opleve, hvor glade beboerne er for igen at komme i gang med jorden. De 

finder deres kendte opgaver igen og glæder sig over det. 

Vi savner levefæller til frivilligt arbejde; det har corona gjort svært. Nu, hvor beboerne er 

vaccineret, håber vi, det kan lade sig gøre. Som vi kommer mere og mere ud, er det nemme-

re med afstand. 

 

Vi starter også med at plukke blomster til præparatfremstilling: mælkebøtte i april og kamille 

i juni og røllike i juli. Jeg sender mails ud, når tid er. 

 

Det er snart slut med grøntsager i jordkælderen. Der har ikke været så meget i april, da vi 

har haft travlt med at komme i gang udendørs og må så holde op med at købe ind. Der er 

også et større og større spild, som vi kommer ind i foråret. 

 

Der er lidt rucula, sennepspinat og rosmarin i drivhuset, purløg, løvstikke, syre og lidt andre 

urter udenfor. Hold dig orienteret på tavlen i gartneriet. Der er stadig grønkål, rosenkål og 

raklettkål, eller rosetkål. Det er nu skuddene, som kan spises. Jeg lader de sidste planter stå 

lidt endnu. Der kommer snart asparges; vent på flag ved rabarber. Ved asparges, husk kun 

at plukke dem der er 15 cm. lange eller mere. Og fordel din høst af stængler fra rabarberne 

og lad mindst 10 stængler stå tilbage på hver plante. Tag ikke kun fra de første de bedste 

planter du møder. Det er svært at forudsige, hvad der ellers vil være, og det skifter meget 

med vejret. 

 

Kunde-bonde-mødet, som vi kun har en gang om året, indbyder jeg til senere. Kom med alle 

dine gode forslag og refleksioner over det forløbnde år. Så kan vi sammen bestemme, hvor-

dan det nye år skal forløbe. 

 

De bedste forårsønsker fra gartneriet  

Birthe Holt 
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Fra en stemningsfuld intern indvielse af det nye bofællesskab Vidarhus (fotos:  Anne-Lene 

Så her er en stor tak til dig, der er venlig nabo - fortsæt med at være venlig nabo; vi er med 

til at skabe gode livsvilkår for beboerne og for hinanden.  

Månedens NYT FRA HBV blev denne gang mere nyt fra en taknemmelig ansat i HBV og glad 

levefælle i Hertha.  

Anne-Lene 
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Det er en glæde hermed at kunne præsentere vores nye flotte 

maleri i Vidarhus 

Maleriet hedder “Vidar” og er lavet af David Newbatt, som er et fantastisk menneske og en 

begavet kunstner, der er bosat i Camphill Aberdeen, Skotland.  Vi har flere af hans reproduk-

tioner hængende f.eks. i Burishus, og flere postkort til vores årstidsborde. Han har blandt 

andet lavet en del fantastiske Sct. Michael billeder.  

Så det var med stor begejstring, at vi fik en aftale på plads omkring et bestillingsarbejde til 

Vidarhus. Davids oprindelige plan var at rejse til Hertha og bo her, imens han lavede billedet, 

men det fik corona desværre sat en stopper for. Så i stedet malede David billedet og byggede 

rammen i sit værksted i Aberdeen, på det opholdssted for unge udviklingshæmmede, hvor 

han bor og har sit daglige virke. Derefter blev det 3,5 meter lange kunstværk skilt ad og møj-

sommeligt pakket ned og sendt herover. Trods lidt transportskader på rammen overlevede 

kunstværket heldigvis rejsen.   

Sidste torsdag holdt David et oplæg til medarbejdergruppen om sine tanker omkring Vidar 

figuren og gennemgik maleriet for og med os over en online platform.  

Vidar er i følge den nordiske mytologi søn af Odin. Vidar holder sig for sig selv og træner 
til Ragnarok. 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.  

Maleriet er firdelt, og jeg vil kort forsøge at gengive kunstnerens tanker bag dem:  

Årstidernes gang fra forår til efterår ses fra venstre mod højre i maleri rækken. David har 

bevidst undladt vinter, for som han så kækt sagde:” det har I jo nok af i Danmark i forve-

jen”.  

1. billede fra højre, er med rigtig efterårs stemning, alt falmer og forgår. Død, kaos og ragna-

https://da.wikipedia.org/wiki/Nordisk_mytologi
https://da.wikipedia.org/wiki/Odin_(guddom)
https://da.wikipedia.org/wiki/Ragnarok_(nordisk_mytologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/V%C3%B8lvens_sp%C3%A5dom
https://da.wikipedia.org/wiki/Fenrisulven
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rok truer. Her anes to skikkelser med et gyldnet sværd imellem sig. Sværdet, som skal rede 

aserne fra Fenrisulven, gives til den tavse Vidar.  

2. billede fra højre. Her ses Vidar, der får impulsen til, hvordan han skal lykkes 

med sin opgave. Han skal indsamle alle de stumper læder, skomagerne smider væk, og af 

dem skal han sy og skabe sig en vældig kraftig og stærk støvle, der skal bruges i kam-

pen mod Fenrisulven. Vidar ses på en lang vandringsrejse, hvor han i tavshed mentalt forbe-

reder sig på den kommende kamp/mission.  

3. billede fra højre. Her ses Vidar igen i flere udgaver, den ene der forbereder sig ved at sy 

den forstærkede kraftfulde støvle i hånden og den anden, hvor han sidder på træstubben 

og trækker støvlen på. Bemærk Fenrisulven (om end lidt lille) i bunden af billedet, der nær-

mest fastholdes/svækkes af lyskræfter og højere magter.  

4. billede fra højre. Her ses selve slaget imellem Vidar og Fenrisulven.  

De 3 personer er alle 3 udgaver af Vidar. Først Vidar der drikker, forbereder sig, tanker op, 

som symbol på TANKEN.  

Dernæst Vidar der børster og kæmmer håret, bereder sig, symbol på FØLELSEN. Og sidst 

men ikke mindst, den angribende Vidar, der tvinger gabet op på Fenrisul-

ven med sin kraftfulde støvle og dræber Fenrisulven med sværdet, VILJEN.  

Ud af Fenrisulvens gab flyver duen som symbol på det nye, der opstår af det forgang-
ne. Slaget er vundet.  Vidar overlever kampen med uhyret og bliver en af de overleven-
de aser fra Ragnarok, der opbygger den nye verden.  

Vi håber snart, at det igen er muligt at få naboer og venner på besøg i Bofællesskaberne, og 

så vil vi glæde os til at byde jer alle indenfor, så I kan se billedet....og resten af Vidarhus.  

Maleriet er en del af en større donation fra "Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden", 

en stor tak skal lyde herfra.  

På vegne af Vidarhus/ Majken  

https://da.wikipedia.org/wiki/Aser
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Referat 528 Tirsdag 6.4 Fællesledelsesmøde 

Kl. 19.00 til 21.00 i Pavillionen 

Mødeleder: Mathieu - Referent: Søren - Afbud: 

Indledning: 

a) Færdiggørelse af dagsordenen 

b) Information fra: 

Ventelistegruppe: 

Landsbyfonden: 

HBV: 

FL Sekretariatet: 

Søren berettede om udfordringerne med at få organiseret arbejdet med alle opgaverne som 

sekretær og foreslog, at der blandt FL-medlemmer vælges to personer til at udgøre et sekre-

tærudvalg, der kan trækkes på mellem FL møderne. Det drøftes videre næste gang. 

Opfølgning fra sidste møde 

a) Økonomi – Fortsat arbejde med at få Budget 2021 til at hænge sammen. Budgetarbejdet 

fortsatte. 

b) Kommende landsbymøde: Dato og dagsorden - hvordan og hvor kan det afholdes. FL sat-

ser på et udendørs Landsbymøde i maj. Dagsorden følger i løbet af april. Et punkt er valg til 

Fællesledelsen. Der skal findes tre nye medlemmer og to suppleanter 

c) Parkering i Hertha - P pladser langs 24 rækken ned mod stalden. Økonomi og Proces: Der 

foreligger en plan og et tilbud på 37.000 for at få lavet P pladserne, som der er hårdt brug 

for. Emnet kommer på næste LM for at få den formelle godkendelse til at sætte projektet i 

gang og få pengene bevilget. 

Nye punkter: 

a) Henvendelse fra Ole W vedr. processen med tilkendegivelser: Til punktet var Søren H og 

Ole W med som gæster: Fællesledelsen gjorde rede for processen forud for igangsættelse af 

at indsamle meningstilkendegivelser i forhold til tre scenarier for etablering 

af fælles lokaler. Endvidere orienterede Fællesledelsen om, hvordan meningstilkendegivelser-

ne blev talt op. Før kassen med sedler blev åbnet, blev det besluttet, at der skulle være en 

klar tilkendegivelse på mere end 66% af de indleverede sedler til ét af scenarierne, for at 

Fællesledelsen ville peget på hvilke ét af scenarierne, der skulle realiseres. Fællesledelsen har 

været i tvivl om, hvorvidt det var formålstjenligt at offentliggøre, hvordan meningstilkendegi-

velserne fordelte sig på scenarierne. Ole W fremførte kritik af FL for FLs måde at håndtere 

tilkendegivelsesprocessen på og for ikke at have fulgt tidligere tilkendegivelser fra LM om at 

påbegynde østudvidelsen. For delvis at imødekomme henvendelsen fra Ole W offentliggøres 

fordelingen her:  

Hovedkonklusionen er, at der er 18+28 tilkendegivelser om en østudvidelse her og nu = 

46 tilkendegivelser svarende til 41,4%. Der er 39 tilkendegivelser om, at Herthahus skal væ-
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re dén fremtidige sal og de opsparede midler gå til den her og nu, svarende til 35,1% af til-

kendegivelserne - af de udleverede sedler ( henholdsvis 52,8 % og 44,8 % af de 87 afgivne 

tilkendegivelser) På den baggrund fandt Fællesledelsen ikke et klart mandat til at pege på en 

løsning. 

Fællesledelsen bliver i Tante Hertha kritiseret for at have beskrevet scenarie 2 om en ny sal 

et andet sted. Fællesledelsen fandt dette scenarie nødvendigt, fordi selv med en udvidelse af 

Herthahus sal som i scenarie 3, ville salen ikke være have plads til samtlige beboere og bor-

gere i Hertha Levefællesskab og køkkenfaciliteterne ikke tilstrækkelig store tildet ønske, der 

har været udtalt i tidens løb. 

b) Henvendelse fra Randi og Anne -Lene ang. Seminar og dato for samme. 

FL er i dialog med Anne -Lene og Randi om dato for afholdelse af seminaret. 

c) 

d) Nye og gamle mandater: 

1) Fælleshus og café drift og indretning 

2) Kulturgruppen 

3) Gennemgang af alle mandatgrupper – hvilke er aktive 

Eja og Søren C gennemgår alle mandater i den kommende tid med henblik på revidering, 

fornyelse mv. 

Kommende punkter: 

f. Fællesledelsesmøder – kultur, struktur, tidspunkt mv. - Mathieu 

g. Fællesledelsens årshjul 

h. Tema: kommunikation 

i. FLs rolle som grundejerbestyrelse. forvaltning af ydre fællesarealer? 

 

j. Evt. 

Godkendelse af referat: 

529 Referat Fællesledelsesmøde mandag 12.4 2021 

Kl. 19.00 til 21.00 i Pavillonen 

Mødeleder: Eja - Referent: Søren - Afbud: Mathias 

Indledning: 

a. Færdiggørelse af dagsordenen 

b. Information fra: 

Ventelistegruppe: ventelisten er blevet ajourført 

Landsbyfonden: LF regnskab ser ok ud. LF har godkendt nyt mandat til fundraisinggruppens 

arbejde med at finde de sidste penge til ombygningen at Herthahus. 

Fonden foreslår, at FL deltager i de månedlige koordineringsmøder, som i et års tid har fore-

gået mellem HBVs bestyrelses formand og administrative leder og Fondens formand og for-

retningsfører. 

Det er praktiske fælles opgaver, som bliver drøftet og viderebragt til bestyrelserne eller ek-

spedition, og det har vist sig at være en god vej at arbejde konstruktivt sammen på og har 

fjernet sten på vejen og ryddet misforståelser væk. FL tager spørgsmålet op på kommende 

møde 
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HBV: 

FL Sekretariatet: 

Opfølgning fra sidste møde 

c. Økonomi – Fortsat arbejde med at få Budget 2021 til at hænge sammen: Budgetarbejdet 

fortsatte. 

d. Kommende landsbymøde. Dato og dagsorden - hvordan og hvor kan det afholdes: Det kan 

først afgøres sidst i april om, hvornår og hvordan LM kan holdes. 

e. Medlemmer i FL: FL drøftede mulige kandidater til at indtræde i FL 

Nye punkter: 

f. Henvendelse fra Allan om forskningsprojektet Compass: FL bakker op om ideen, som præ-

senteres senere. 

g. OM LØS – Mathieu: Bliver drøftet senere  

h. Henvendelse fra Fonden ang. Levefælleskabets brug af salen fremover-

Behovsundersøgelse: Fonden vil gerne drøfte med FL om ønsker til brug af salen, når den er 

renoveret. HBV står nu for lejemålet og betalingen, men er åbne overfor udlejning til Leve-

fællesskabet, og vi skal derfor finde en model for anvendelse og betaling. FL beslutter på 

kommende møde, hvem der deltager i en sådan drøftelse med Fonden. 

Kommende punkter: 

h. Søren og Eja fremlægger udkast til reviderede mandater 

i. Fællesledelsesmøder – kultur, struktur, tidspunkt mv. - Mathieu 

j. Fællesledelsens årshjul 

k. Tema: kommunikation 

l. FLs rolle som grundejerbestyrelse. Forvaltning af ydre fælles arealer? 

m. Evt. 

Godkendelse af referat. 

Senest ankomne kalv 

Albert, født af Amanda 

(Foto: Sara N.) 
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Kære beboere i Hertha 

Forskere fra København Universitet undersøger, hvorvidt danskernes CO2-fodaftryk har æn-

dret sig under COVID-19 pandemien samt spørgsmålet om, hvordan danskernes velbefinden-

de hænger sammen med forbrug på den ene side og fællesskab på den anden side. 

Hertha er, sammen med fællesskaber over hele landet, blevet opfordret til, at deltage i un-

dersøgelsen. 

Fællesledelsen har vurderet, at det vil være en god ide at deltage og opfordrer derfor til at 

alle husstande i Hertha bakker op om initiativet.  

Ved at deltage kan vi både bidrage til den grønne omstilling i Danmark og samtidig få værdi-

fuld viden om os selv, som vi kan bruge i vores egen udvikling. Se her Maria Toft fra Køben-

havns Universitet forklare, hvad undersøgelsen drejer sig om: https://www.youtube.com/

watch?v=RbGc6mFrsUI (linkene er tidligere sendt rundt med googlegroup-mail) 

Kun én voksen pr. husstand må deltage i undersøgelsen. Den person, som deltager i under-

søgelsen, må kun gennemføre undersøgelsen én gang. Besvarelsen af spørgeskemaet tager 

ca. 12 minutter. Der vil blive spurgt til dit el- og varmeforbrug, det er derfor en god ide at 

sikre sig at have adgang til oplysninger om dette. Undersøgelsen besvares snarest og senest 

søndag d. 09.05.2021 Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du henvende dig til 

"værdiskabelsesgruppen" som har lovet at stå til rådighed med svar og support.  

Gruppen består af Ole U, Mathieu, Allan og Tune. 

SKRIV DENNE ADRESSE I DIN BROWSER FOR AT BESVARE SPØRGESKEMAET:  

https://start.yougov.com/refer/vsfLR2qSWTXRGy 

Vi håber meget, at også én fra DIN husstand deltager. 

Tak for hjælpen:) MVH Fællesledelsen 

Lørdag d. 24/4 var der arbejdsdag i Hertha - den første efter corona-nedlukningen. Der blev gået til ma-

kronerne. (Fotos Ole W) 
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Den interne Hertha - musik - vandre - forårs - kon-

cert blev en stor succes. En meget stor tilhørerskare 

vandrede gruppevis til i alt 5 koncerter af høj kvali-

tet. (Fotos: Helle H og Ole W) 
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Månedens kunstværk 

Vi præsenterer hver måned et kunstværk. Kunstneren selv er velkommen til at skrive lidt om 

sig selv, sin proces og værket, samt værkets titel og årstal. Formålet er at vise de kunstneri-

ske talenter, som Hertha ofte ganske usynligt, rummer. Bidrag gerne med et billede af det 

bedste, du har lavet! Send det til tante@hertha.dk.  

(Kommende kunstværker: juni: Marianne E, juli: Katrines kunstværksted) 

Sibyllas smukke træskulptur er stadig i proces 

(Fotos: Sibylla) 

I dialog med træet 

For nogle år siden fældede vi et stort 

valnøddetræ her på grunden. Jeg gem-

te et stykke af stammen med formål at 

skulpturere det, når det var tørret. Det 

grove arbejde er gjort med kædesav 

sidste sommer, og den er nu i finbear-

bejdning/ pudsning. Slutteligt vil den få 

enten olie eller voks som overfladebe-

handling. 

For nylig fortalte den mig, at "livet bl.a. 
handler om, at befri/ frigøre sine vin-
ger". Måske bliver det dens navn. 
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Himlen har givet menneskene 

tre modvægte mod livets  

fortrædeligheder:  

Håbet, søvnen og smilet 

Immanuel Kant (1724-1804) 


