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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: Mens vi venter på sommer og sol... (Foto: Katrine)  

Herthas eneste tospand med svingplov længes tydeligvis efter at komme i gang med  
markarbejdet (fotos: Ole U) 
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HerthaKalender 
 

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 

Søndag d. 6.   Stilhed i Stalden   kl. 19.30-20.00 Pauserummet 

Lørdag d. 12.   Forberedelses-arbejdsdag  kl. 10   Hele dagen for interne 

    Tino Tusindben optræder med  

    et klovneshow    kl. 11.00    

    Fællesspisning    Kl. 18 

    Dans og musik om aftenen 

Søndag d.13.   Stilhed i Stalden   kl. 19.30-20.00 Pauserummet 

Søndag d. 20.   Stilhed i Stalden   kl. 19.30-20.00 Pauserummet 

Tirsdag d. 22.   Landsbymøde    kl.  19.00-21.00 Salen 

Lørdag d. 26.   Bofællesskaberne tager på ferie en uge 

Søndag d. 27.   Stilhed i Stalden   kl. 19.30-20.00 Pauserummet 

Juli 

Fredag d. 2. til fredag d. 30  Værkstederne holder sommerferie 

Søndag d. 4.    Stilhed i Stalden   kl. 19.30-20.00 Pauserummet  

Søndag d. 11.    Stilhed i Stalden   kl. 19.30-20.00 Pauserummet  

Søndag d. 18.   Stilhed i Stalden   kl. 19.30-20.00 Pauserummet  

Søndag d. 24.   Stilhed i Stalden   kl. 19.30-20.00 Pauserummet  

August     

Mandag d. 2.   Værkstederne starter efter ferien 

Torsdag d. 5.   Foredrag om permakultur og  

    økofællesskaber v/Amsale Temesgen 

    og Jan Bang    kl. 19.30-22.00 Salen 

Lørdag d. 7.   Samtale om ICSA konference i 2022 kl. 9.00-12.00   Cafeen 

Torsdag d. 19.   Landsbymøde    kl. 19.00-21.00 Salen 

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

 Indhold i dette nummer: 

Notitser og information  s.  4 

majnyt fra landbruget  s.  6 

Nyt fra Bofællesskaberne  s.  8 

 

 

Herthahusombygning  s. 15 

Referater  s. 16 

Månedens kunstværk   s. 19 

Heino og Arnanguaq hygger sig ved fastelavnsfejring. (Foto: Lene Bay) 
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it Hertha 

 

Herthas smukkeste træ - med håbets regnbue over sig. 17.5.2021. (Foto: Tove V) 

 

Landsbymøder 2021-2022 
Forhåbentligt kan vi nu genoptage vores regelmæssige afholdel-
se af Landsbymøder - og håbet er, at vi kan få gode og frugtbare 
møder, som mange har lyst til at deltage i det næste år. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, selv om der er forbehold for 
mulige ændringer af datoer undervejs.  Alle møder afholdes kl. 
19.00 - 21.00.  

Tirsdag den 22.6.2021 

Torsdag den 19.8.2021 

Tirsdag den 12.10.2021 

Onsdag den 24.11.2021 

Mandag den 21.2.2022 

Tirsdag den 5.4.2022 

Vel mødt!  

Hilsen landsbymødesekretariatet.  

Kontakt tove.vejlgaard@gmail.com 

mailto:tove.vejlgaard@gmail.com
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Stilhed i Stalden 

Med åbningen i forsamlingsrestriktionerne er det nu muligt for alle, der måtte have lyst til 
det, at deltage i Stilhed i Stalden, hvor vi siden den 8.11.2020 har mødtes hver søndag for at 
sidde sammen i stilhed i en halv time. 
 
Vi mødes kl. 19.30 - og stilhedsperioden starter, når alle har sat sig (man kan altså ikke 
komme senere end 19.30). 
Man benytter den udvendige trappe til staldens pauserum (og man taler ikke fra man træder 
ind på trappen). 
 
Vi sidder sammen i stilhed i 30 minutter, hvorefter vi skilles i stilhed. Vi skiftes til at sørge for 
opstilling og oprydning. 
 
Gruppen har talt om at holde pause over sommeren, men der var stemning for at fortsætte 
med at mødes hele sommeren - også selv om der bliver færre deltagere.  
Så du er velkommen. 

kontaktperson Tove V 

 
Onsdag d. 2. juni  
Hertha Dramagruppe opfører et spil om VIDAR i salen kl. 15, kl.16 og kl.17  
(tilmelding på opslagstavle) 
Efterfølgende er der et lille traktement udenfor VidarHus 
 
Torsdag d. 3. juni 
Solskins-OPERA-koncert i telt ved cafeen kl. 19. 
Fra kl. 18.30 kan man købe drikkevarer i caféen 
 
Fredag d. 4. juni  
Fællessangkoncert med Lone og Mick kl.19 
Fra kl.18.30 kan man købe drikkevarer i caféen 

25 års Jubilæumsprogram 

og teateruge 

Besøg fra Norge i august 
Fra 4.-7. august får vi besøg af Amsale Temesgen og Jan Bang.  Det sker som led i  

forberedelsen af den internationale ICSA-konference på Audonicon d. 11.-17. juli 2022.   

De to gæster arbejder begge professionelt med hhv. økosamfund og permakultur.  

Torsdag d. 5. fortæller de om deres arbejde i Salen.  

Lørdag formiddag d. 7. er der en åben samtale og idéudveksling med gæsterne i Caféen om 

konferencens indhold mv. 

Kontaktperson Ole U. 
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Maj-nyt fra Landbruget 
I landbruget går det fint, dog er der udfordringer hver dag. Heldigvis er der langt flest positi-
ve. Eksterne brugere er tilbage, og det er en fornøjelse. De har virkelig savnet livet i landbru-
get i Hertha og især køerne og den sociale omgang brugerne imellem. 
 
Køerne har det fint; de nye har lidt svært ved ”så mange mennesker”, men det bliver nem-
mere og nemmere for dem at acceptere dem. Brugerne skal ligeledes lære, at de nye køer 
ikke er så sociale som dem, der er opvokset her. Men alt i alt går det fint. Der er født 4 kalve, 
3 tyre og 1 kvie. Der kommer 5 kalve til verden i august, hvor jeg satser på 3 – 4 kviekalve. 
 
Alt markarbejde er forsinket pga. den kolde og våde maj. Ligeledes er udbringning af de bio-
dynamiske præparater forsinket.  Ajle og kompost er udbragt ca. 14 dage senere end nor-
malt. Jeg priser mig lykkelig for, at der intet korn skal såes. Det ville blive meget sent og sik-
kert også et meget lille udbytte på et sent høsttidspunkt. 
  
Nis 

To 15 årige piger i praktik fra Sydskolen i Århus prøver landbrugslivets 

strabadser. Tidligere på dagen sank Clara i til midt på låret i engen. Sørg 

for at følge den slagne sti!! (Foto: Claus) 
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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 

Gartneriet den 26-04-2021: Gartneriholdet i gang med at sætte kartofler og 
Louise (herunder) passer på, at de spirede sættekartofler ikke stikker af!  
(Tekst og foto: Ole W.) 

Bjørke på gyngende grund (Foto:    ) 
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Nyt fra bofællesskaberne 
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Komplementære farvesammensætninger hos  

Arild Rosenkrantz. ”Dyreriget” 1960’erne 
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’Michael’ af 

Arild  

Rosenkrantz 



 15 

Herthahusombygning 

            26/5 2021 

Her en kort status for om- og tilbygningen af Herthahus maj 2021. 

Projekteringen af om- og tilbygningen af Herthahus går sin gang. Brugergruppen, som består 

af højt estimerede HBV-medarbejdere, har i samarbejde med arkitekterne fået grundplanen 

på plads. 

En af de ting, der er vokset frem i processen er, at der bliver udført et værkstedskøkken, som 

kun skal bruges i dagtimerne som HBV-værksted. Køkkenet bliver udformet på en sådan må-

de, at det kan adskilles lydmæssigt fra resten af huset. Og det vil derfor kunne anvendes i 

forbindelse med arrangementer i salen på andre tidspunkter af dagen (efter kl. 14).  Dette 

hvis HBV bliver enige med andre om at bruge salen og køkkenet. Fællesledelsen er af Lands-

byfonden blevet bedt om at undersøge, om levefællesskabet er interesseret i at leje sig ind i 

salen. Også dette er i skrivende stund i proces. 

Arkitekterne kommer til vores næste Landsbymøde og fortæller om projektet. Det er den 22. 

juni 2021 kl. 19 til kl. 20, hvor de kommer og underholder os. Så mød endelig frem. 

Projektet er nu i en fase, hvor der skal rådgivende ingeniør på bane. Og de er svære at få fat 

på, fordi det er et større byggeri til 11 beboere, og dermed regnes som institutionsbyggeri. I 

sådanne sager skal rådgiverne, der skal sætte deres navn på projektet, være godkendte.  Og 

de godkendte er der mangel på. Men der er stadig håb. Og vi regner stadig med, at projektet 

kan udbydes i hovedentreprise til 3 entreprenører i efteråret 2021. Så det bliver spændende, 

hvem der vil byde ind på projektet. Og om vi har regnet med den rigtige pris.  

Landsbyfonden har traditionen tro lavet en finansieringsplan. Og hvis den pris, der er regnet 

med, holder stik, mangler Landsbyfonden stadig et betydeligt beløb, som skal findes hos gav-

milde fonde. Så det er jo vældig spændende, om Landsbyfonden kommer i mål med byggeri-

et. 

Hvis alt går vel, skulle om- og tilbygningen gerne starte først i 2022. 

Byggeriet kommer til at brede sig over 1043 kvm. Dvs. at der bygges 360 nye kvm. til det 

eksisterende Herthahus. Se nedenstående tegning. 

Mvh. Kennert 
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530 Referat af Fællesledelsesmøde  mandag d. 26.4  

Kl. 19.00 til 21.00 i Pavillonen 

 

Mødeleder: Johanne - Referent: Søren - Afbud:   

 

Indledning:   

a. Færdiggørelse af dagsordenen   

b. Information fra:   

Ventelistegruppe: 

Landsbyfonden: Info møde om Herthahus -GH Fonden inviterer Levefællesskabet til info 

møde sidst i juni, hvor arkitekterne vil fremlægge Herthahus projektet. 

HBV:  

c. FL Sekretariatet:  Forretningsudvalg – koordineringsudvalg: Fællesledelsen nedsætter et 

forretningsudvalg og indgår i et samarbejde med LF og HBV i et koordinationsudvalg.  

Opfølgning fra sidste møde           

c. Økonomi – Fortsat arbejde med at få Budget 2021 til at hænge sammen. Nye aspekter  

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

bliver 25 maj sekretariatet sender dagsorden ud.            

e. Medlemmer i FL -tilbagemelding  

 

Nye punkter:            

f. Fællesledelsens årshjul - Eja og Mathieu; Eja fremlagde forslag til et årshjul, og vi drøftede, 

hvordan FL møderne kan forløbe fremadrettet.               

g. Henvendelse fra Allan om forskningsprojektet Compass   

h. OM LØS - Mathieu            

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

Behovsundersøgelse. Frem til Herthahus er ombygget, kan salen benyttes af levefæller på 

samme vilkår som tidligere.  

Kommende punkter:  
j. Søren og Eja fremlægger udkast til reviderede mandater  
k. Fællesledelsesmøder – kultur, struktur, tidspunkt mv. – Mathieu Mathieu havde et kort 
indlæg som der skal arbejdes mere med og orienteres om senere.  
l. Tema: kommunikation m. FLs rolle som grundejerbestyrelse, forvaltning af ydre fælles are-
aler?  
n. Evt: Græsplænen mellem legepladsen og vejen, som midlertidig har været brugt til parke-
ring, mens 25 – 27 blev bygget, skulle have været tilsået på arbejdsdagen. Det blev den ik-
ke, men det vil ske snarest.      Parkering er således ikke længere mulig der.  
Godkendelse af referat. 
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531 Referat af Fællesledelsesmøde mandag d. 10.5   
Kl. 19.00 til 21.00 i Pavillonen  

Mødeleder: John - Referent: Søren - Afbud:   
 
Indledning:   
 a. Færdiggørelse af dagsordenen   
 b. Information fra:   
  Ventelistegruppe:  
  Landsbyfonden:   
  HBV:  
  FL Sekretariatet: 
 
Opfølgning fra sidste møde           
 c. Økonomi – Fortsat arbejde med at få Budget 2021 til at hænge sammen.  
 Budgettet 2021 er nu klar og vil blive udsendt sammen med regnskabet 2020 inden 
 landsbymødet 25.maj  
 1. Mandatgruppen for fælleshuset efterlyser budgetbeløb. Driftsbudget for fælles-
 huset: Køkken/cafe ́og Fællesrum blev vedtaget. 5000 kr. for 2021 – Eja informerer 
 gruppen 
 2.Ansøgning om legesager til legeplads. Ansøgningen blev  imødekommet med 1000 
 kr. FL beder Børnefamilierne om at nedsætte en mandatgruppe for dette område 
 og udarbejde en mandatbeskrivelse iflg. FLs skabelon. Vejledning vedhæftet.  
 d. Kommende landsbymøde:  
 Punkter til LM 25 maj forberedes og sendes til LM/sekretariatet.  
 FLs punkter til LM 25 maj blev forberedt og sendt til LM/sekretariatet. De fremgår af 
 den nylig udsendte dagsorden til LM. 
 e. Medlemmer i FL -tilbagemelding om kandidater:  
 FL har kun fået tilsagn fra Rudi og opfordrer flere til at overveje at stille op!  
 f. Svar på henvendelse om filmprojekt: Eja kontakter dem  og efterspørger deres 
 projektbeskrivelse, og hvad de kan tilbyde af bolig, da det indgik i deres ide, at de skul
 le bo nogle dage i Hertha i sommerferien.  
 g. Evt:  
 John har lavet oversigt over små maskiner mv., som LF ejer og har til internt ud-
 lån. Listen suppleres med ting fra hallen på Engvej. Mathieu arbejder med at få over
 blik over, hvilke ting LF har i hallen. Lejemålet er opsagt fra en gang i efteråret, og
 der skal findes en anden løsning. Emnet kommer på det første koordinationsmøde 
 19.5 mellem FL, LF og HBV 
 
I dette referat er det flyttet lidt rundt på enkelte punkter i forhold til dagsordenen. Fremover 
vil kommende punkter ikke fremgå af dagsordenen.  
 
Kommende punkter:  
 i. Fællesledelsesmøder – kultur, struktur, tidspunkt mv. –  Mathieu punktet fortjener 
 lidt mere tid – bearbejdelse frem mod  evt. implementering.  
 j. Tema: kommunikation - underpunkter efterlyses? 
 k. FLs rolle som grundejerbestyrelse - forvaltning af ydre fælles arealer?           
 l. Henvendelse fra Allan om forskningsprojektet Compass  
 m. OM LØS - Mathieu           
 n. Henvendelse fra Fonden ang. Levefælleskabets brug af salen fremover - 
 Behovsundersøgelse.  
 o. Fællesledelsens årshjul – fortsat. Beslutning og implementering.  
 p. Hallen på Engvej – hvilke ting dernede er Levefællesskabets ansvar  
 q. Søren og Eja fremlægger udkast til reviderede mandater? 
 r. FLs vedtægter – drift – forretningsorden – FK økonomi – gennemgang og ajour- 
 føring. 
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Referat af Landsbymøde d. 25 maj 2021 
Ordstyrer Tove V, Referent Anne F 
Valg til FL 
Rudi vælges ind i FL. John ønsker ikke genvalg og træder ud af FL. Der mangler fortsat to supple-
anter til FL, da ingen har meldt sig.  
 
Valg til Landsbyfonden  
Sibylla er genvalgt. 
 
Valg til landsbymødes sekretariat  
Tidligere har der siddet en tredje mand i sek. som repræsentant for FL, men det gør der ikke på 
nuværende tidspunkt. Anne F har fået lov til at træde ind i sek. sammen med Søren H og Tove V. 
 
FL’s punkter 
Regnskab (Søren C) Fremlæggelse af regnskab for Herthas fælleskasse 2020 samt budget for 
2021. (som blev fremsendt på mail fra FL d. 15/5). 
Regnskabet er opdelt på fire poster: Grundejer-delen, Fælleslokaler, Kulturkassen og Fællesskabs-
kassen. Der er ændret i procentsatserne til de enkelte kasser ift. tidligere. 
Søren C har udspecificeret de enkelte udgifter for at gøre det tydeligere, hvilke udgifter der er. Der 
er opmærksomhed på, at der ikke er sat penge af til kloak vedligeholdelse, dette skal drøftes på et 
koordineringsmøde d. 9/6 2021. Samtidig lægges der vægt på, at nogle kasser har overskud og 
andre underskud, dette skal måske ændres på sigt, så procentsatserne passer (se budget). FL/
Søren C vil arbejde videre med dette.  
Regnskabet for 2020 og budgettet 2021 godkendes.  
 
Parkeringspladser (Eja) 
Der er givet udtryk for, at der mangler parkeringspladser i Hertha især i forbindelse med byggeriet 
af Vidarhus. Der er indhentet et tilbud om etablering af parkering ved vejen mellem Anne-Lene, 
Susanne og Rita. Tilbuddet er sat til 37.000 kr.  
FL har lavet en oversigt, der viser at kun tre husstande (Marianne, Søren C og Anne-Lene) mangler 
parkering, resten skulle have mulighed for at parkere ved eget hus eller ved en etableret p-plads 
tæt ved.  
FL er klar over, at der er flere biler end pladser, og der er forslag om at oprette en mandatgruppe 
der kan lave en mere langsigtet plan for parkering i Hertha - på lidt længere sigt. FL vil følge op. 
 
Østudvidelsen 
Både FL (Eja) og Ole W laver en historisk gennemgang af, hvordan de hver især har set processen 
omkring et kommende fælleshus og den tidligere afstemning. Der er ikke fuldstændig enighed imel-
lem FL og Ole W, men der er enighed om, at der nu skal ses fremad. De gnidninger, der har været 
undervejs, har ikke været personlige og alle er indstillet på, at der skal oprettes en ny mandatgrup-
pe.  
Den nye mandatgruppes opgave bliver at klarlægge, hvilken slags fælleshus Levefællesskabet øn-
sker. Her er det vigtigt, at den nye mandatgruppe informeres, når der sker udvikling på området, 
så de har et godt arbejdsgrundlag. Derudover skal gruppen være opmærksom på den husleje, som 
i en eller anden form vil komme i forbindelse med brug/leje af den nye sal. Kennert fortæller til 
slut, at det ikke længere er muligt at få indflydelse på salens størrelse mm., da arkitekternes arbej-
de er afsluttet. 
 
Planlægning af skovhave 
Planlægningsgruppe bag skovhaven ønsker en tilkendegivelse af, om en skovhave ønskes i Hertha, 
da gruppen gerne vil have mandat til at kunne fortsætte arbejdet. Det forslås, at gruppen starter 
med at invitere til et åbent møde i Caféen og fortæller om deres ideer.  
 
Seminar 
Den gruppe, der oprindeligt stod for seminaret, ønsker, at der oprettes en ny gruppe, da gruppen 
har siddet i lang tid og har måtte aflyse pga. corona. Det er planen, at seminaret afholdes i foråret 
2022. Den nye gruppe skal gerne oprettes før sommerferien, så de kan komme i gang med at plan-
lægge.   
 
Eventuelt 
Fugletur d. 29 maj er kl. 20.30, der er skrevet forkert i Tante Hertha. Dette samme gælder for ar-
rangementer i jubilæumsugen. De rigtige tidspunkter vil komme ud på plakater snarest, så hold 
øje.  
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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: august: Katrines kunstværksted, september: Ole W) 

Jeg har næsten altid haft med farver at gøre, og da Svend og jeg dannede Artemis Plante-
farver i 1983, studerede vi flittigt farvers særlige egenskaber, og hvorledes form og motiv 
kunne udvikles ud af farven. Det blev dog for mig musikken, som blev mit levebrød. Men jeg 
holder af at fordybe mig i et kreativt kaos med farver i perioder. 
Billedet her er fra i år: et ansigt træder frem, - ofte minder det om én jeg kender. Kan I gæt-
te hvem? 
Marianne Eising Landsbyvænget 30 
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Lyset 

Svært med et trøstende ord, 

Når du lever med smerten 

Men du tar fejl, når du tror, 

du skal flygte fra verden. 

Du er det lys, som blev tændt, du skal varme og lyse. 

Slukkes det lys, som blev tændt, er der fler, der må  

fryse. 

Tro er at livet fornys 

Uden tro går det næppe 

Ingen bør sætte sit lys 

under mismodets skæppe 

Dagen er ny og ren, 

Tro det under, den bringer 

Fuglen slipper sin gren 

og den tror sine vinger 

Du er det lys, som blev tændt, du skal varme og lyse. 

Slukkes det lys, som blev tændt, er der fler, der må 

fryse. 

Johannes Møllehave 
Indsendt af Helle H 


