Tante Hertha
Nr. 276, 25. årgang, oktober 2021

Et par glade ’fernisister’ ved åbningen af Morten og Oles portrætudstilling d. 5/9 (Foto: Ellinor)

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: 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: Lars så også ud til at have en dejlig jubilæumsfest. Flere billeder inde i
bladet (Foto: Ole W.)
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HerthaKalender
Oktober
Torsdag d. 14.
Onsdag d. 20.
Lørdag d. 30.

Caféen er åben
kl. 15-17
Søren H holder foredrag (se bagsiden) kl. 19-21
Halloween-Caféen er åben

November
Torsdag d. 11.
Onsdag d. 24.

Caféen er åben
Landsbymøde

kl. 14-17
kl. 19-21

December
Søndag d. 5.
Torsdag d. 9.

Marionetteater: ’Den hellige nat’
Jule-Caféen er åben - med Gløgg

kl. 15.00 og 16.00
kl. 15-17

Salen

Caféen

Søndage kl. 19.30-20.00 Stilhed i Stalden
Følg med på www.hertha.dk/ kalender og i mails i herthagooglegroups

Åbent Værksted
Fra torsdag kl. 16 - 18 holder vi åbent værksted i Sibylla og
Johns værksted, Engvej 1 - første gang torsdag d. 7. oktober.
Alle fra 12 år og op er velkommen.
Der er mulighed for at arbejde med træ, læder og sten. Man
kan komme med egne projekter eller få hjælp til at komme i
gang.
Sibylla og Søren

Indhold i dette nummer:
Nyt fra landbruget
Jubilæumsfejring I
Storvildtjægerne
Fernisering

s.
s.
s.
s.

4
6
8
9

Præsentation
Jubilæumsfejring II
Referater
Månedens kunstværk

s. 10
s. 11
s. 12
s. 15
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Nyt fra Landbruget
Sara N og Maria er meget aktive i landbruget, og Sara har sendt nedenstående billeder.
Tak for det!

Nis-landmand er også faldet
godt til - her i en risikabel
situation sammen med Heino...

De nye ’klappe’-geder synes
at være faldet godt til i
Hertha sammen med hønsene.
Maria i fuld gang med at
tilvænne kalvene til disse mærkelige tobenede,
hornløse væsener, der
kalder sig mennesker.
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Fotografen (Sara tv.) og ’kalvetæmmer’
Maria.

Ro over ammetante og kalvene Amore, Alex, Andrea og
Aske.

Kælvningssæsonen er slut - med 11 kalve (ud af 11 mulige); 7 tyre og 4 kvier, alle sunde og
raske. Køerne har det godt og giver masser af mælk. Desværre er pasteuriseringstanken i
mejeriet stået af. Michael kæmper for at få den lavet, så Herthanitterne igen kan nyde køernes mælk. Hele pasteuriserings-anlægget er fra 1974, derfor tager det tid at få reservedele –
et nyt anlæg vil koste ca. 200.000 kr. Michael og jeg kæmper og ”hånd-pasteuriserer” en del
af mælken, så vi trods alt får lidt i butikken. Vi håber, at anlægget er klar, og alt er normalt,
når dette blad udkommer.
De nye geder og høns er et stort hit. Der er dagen lang mennesker, børn, unge og ældre i
indhegning, som kigger og snakker og klapper. Jeg får mange spørgsmål, især om dette med
at fodring forbudt. Jeg vil gerne slække lidt og se om det kan fungere: dyrene må håndfodres, dvs. alt, man gir dem, skal ædes op her og nu. DER MÅ IKKE SMIDES FODER PÅ JORDEN. Jeg håber inderligt, at dette kan overholdes. I modsat fald bliver gede- og hønseprojektet invaderet af rotter! Rotter er snu og har en formidabel evne til at finde føde.
Hønsene er påbegyndt æglægning. Æggene er landbrugets æg, og landbruget sælger æggene
til køkkenet, så vore kære beboere spiser (kan man sige) egne æg.
Nis

Kære Levefæller
Torsdag d. 30 september åbner Caféen kl. 15-17.
Kom og få lækker kage og kaffe bagt og serveret af de søde unge
mennesker i Hertha, som denne gang er inviteret med om bag disken i Caféen.
I kan blandt andet møde dygtige bagere som Gaia, Elisabeth,
Bjørk, Clemens, Johanna og Alma Leonora
Vi glæder os til at se jer

- Cafégruppen
Kommende Cafédage i oktober, november og december
D.30/9 kl.15 Børnenes café
D.14/10 kl. 15 Torsdagscafé
D. 30/10 Halloween-café(tidspunkt kommer)
D. 11/11 kl. 14 Café
D. 9/12 Gløgg café (tidspunkt kommer)
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Jubilæumsfest for alle

Indtryk fra en hyggelig jubilæumsfest d. 11/9 med flamenco,
visesang og ikke mindst et
potpourri fra dramagruppens
store repertoire .
Søren fortalte om Herthaområdet i stenalderen med udgangspunkt i de flækker og andre
tilhuggede stene, som han i årenes løb har fundet bl.a. i gartneriet. Som han i øvrigt holder et
foredrag om d. 20. oktober (se
bagsiden). (Fotos: Ole W og Morten S. Dahl)
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Storvildtjægerne

Hvepseedderkop set lørdag 17/9 af
Konrad på besøg hos mormor og morfar i 24E. (Fotos: Ole U)
William og Konrad med deres
trofæ.
En halv time efter at hvepseedderkoppen var observeret
på cykelbanen vandrede den
rundt inde i stuen.
Den blev sat ud i god behold
igen.
(Et hurtigt google-opslag
godtgør, at den er almindelig
udbredt og ganske ufarlig
(for mennesker - hunnen har
angiveligt visse kannibalistiske tilbøjeligheder efter parring...) Red.)
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Fernisering
Der var parisisk stemning med musette-musik og ’absint’ ved ferniseringen af Morten og Oles portrætudstilling d. 5/9. (Foto: Ellinor)

Glimt fra den velbesøgte
udstillings-åbning: Øv.tv.
Morten med familie, Morten med sit portræt. Ole
introducerede sammen
med Morten kort udstillingen og dens tilblivelse.
Ne.: Mange viste interesse for de flotte billeder.
(Fotos: Ellinor/Red.)
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Kære levefæller
Efter syv år i Silkeborg er vi igen tilbage i Hertha. Vi har bygget om og til på
det, der som månederne er gået, er blevet til
vores hjem. Vi nyder hver dag det gode naboskab og Herthas mangfoldighed. Vi nyder de
smukke omgivelser overalt, ikke mindst det flotteste formede æbletræ - livets træ, som Tove
kalder det - vi nogen sinde har set. Det vokser i
lige linje lige frem for vores stue; sikken en luksus at kunne se det sætte knopper, dernæst
blomster og blade, så æbler og om lidt at stå
ganske nøgent. Fra første sal har vi udsigt til
stalden, og vi fornemmer også markerne. Det er
godt at sidde deroppe på første sal, når vinden
suser, og mørket sænker sig og kigge udover
Hertha. Igennem foråret og sommeren er vi blevet beriget med værkstedernes grøntsager, bær,
mejeriprodukter og bagervarer. Disse smagfulde
og synlige beviser på mange menneskers indsats, samarbejde og dygtighed, som igen er et
resultat af den omvendte integration og det vældig store og ekstremt flotte arbejde, der er udført igennem 25 år; det er nok det, der i bund og
grund gør Hertha til sådan et unikt og meningsfuldt et sted at bo for os. Tusind tak til alle for at
have taget så varmt imod os. Vi glæder os over
at være tilbage.
Gode hilsner
Yun Mi, Michael, Mia & Sophia
-Tegning af Mia

Foto: Sibylla
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Jubilæumsfejring for indbudte
Fredag d. 10. september blev der som optakt til den store jubilæumsfejring afholdt en fejring
for en flok indbudte. Det var de fleste af de mennesker, som i sin tid var medvirkende til, at
Hertha Levefællesskab landede i Herskind, og at det lod sig gøre at få alle paragrafferne til at
passe til vores utraditionelle projekt. Det var folk fra Herskind, borgmesteren fra den hedengangne Galten kommune, præsten, Skanderborg kommunes nuværende borgmester, gamle
venner og repræsentanter fra vores nuværende organer. Det blev en fin og sjov dag med en
masse taler, hvor der også fremkom nyheder for os, der i sin tid bad om lov til at slå os ned
her. Som Galtens daværende borgmester slog fast: Vi sagde aldrig ja til jer, men når I spurgte om noget, sagde vi ikke nej ! ”

Per Clauson-Kaas

Leif Jensen, forhv.
borgmester i Galten

Niels Truelsen, tidl.
Århus Amt

Søren Hansen

Kirsten Krag, forældrerepræsentant

Frands Fischer, borgmester, Skb.

Sven Thorøe, forhv.
skoleinspektør

Jakob Bønløkke

Karen Lindemann,
byrådsmedlem, Skb.

Klaus Loehr-Petersen,
Biodynamisk Forening

Mogens Grejsen, tidl.
Landsbyrådet, Herskind

Bernhard Smith,
Marjatta

Hans Gravsholt

Anna Margrethe, Herskind Landsbyråd

Eva Bach, Herskind
borger
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Gartneri nyt, oktober 2021
Septembers himmel er så blå, synger vi til morgensamling, og september har en helt
speciel klarhed over sig. Forårets travlhed og sommerens udånding vender sig nu til en
tid med en sand glæde ved at vokse. Vi har fået luget de fleste afgrøder, og de skal nu
kun vokse. I september har vi sået efterårsafgrøder, spinat, den sidste salat, vårsalat, sennepspinat, majroer, mm. Hvor der er tomme bede og under blivende afgrøder er
der sået grøngødning, så jorden kan opbygges til næste sæson.
Der er også sået under porrer og selleri, så lad det være og lug kun i rækken, hvis der
stadig står ukrudt. Det ser nu ret flot ud; jeg tror aldrig vi har haft så rene porrer og
selleri. Tusind tak for det, frivillige.
Efter den usædvanlig varme sommer kom vandet endelig, og der kom gang i væksten,
ja, jeg har aldrig oplevet en så kraftig vækst i Danmark før; det minder om mine år
i Pennsylvania i USA.
Vi er godt i gang med andet hold gulerødder. Vil I være søde at lægge toppen i en bunke? Jeg skal hilse og sige dette fra gartnerholdet, som samler bunkerne ind og lægger
dem på komposten. Dette gælder også for porrer og salat.
Heldigvis har vi en masse løg, der skal ordnes og pudses, så det tager vi os af, når der
er regnfulde dage. Specielt Birgitte, Freia og Sara er glade for dette arbejde. Jordkælderen er også kommet i gang. Der er nu kartofler, rødbeder, rødkål, hvidkål og løg fra Karl
Henning. Nu skal vi også sørge for rodfrugter, løg og kål til den lille jordkælder under
Vidar hus/ køleskab.
Gartneriet tilbyder nu: salat - mest endiviesalat, let bitter, godt her i efteråret til at
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hjælpe os til at møde kulden – courgetter- snart slut, bønner - snart
slut, hokaido - høst kun helt orange
frugter, ellers er de ikke modne, høstes snart, persille - desværre meget småt, blomster, sølvbeder, grønkål, dildskærme, porrer, selleri - tag
de største først, lidt tomat og basilikum i drivhuset. Basilikummen holder
ikke længe, så brug løs af den, tag
gerne alle blade. Ude er der lidt urter,
se selv efter; jeg har svært ved at sige
nu, hvad der er i begyndelsen af oktober. Brug nu løs af grønkålen, da
de blade, der er nu, ikke holder til vinter alligevel. Høst de flotteste blade,
ofte ca. 1/3 ned på planten.
Tak for alt den gode opbakning i sommer, og til Gitte for hjælp med weekend-vanding.
Birgitte, Freia og Sara har lavet en del
æblemos; det smager så godt og nydes i Herthahus, Nerthus og Burishus.
Louise har også hygget sig med at ordne lavendel, kamilleblomster og har
gjort glas klar til æblemos. Freia har farvelagt papir til mine skilte, dækket bord, hjulpet
med opvask og også tørret støv af.
Oliver har samlet meget ukrudt op og hjulpet med mange andre ting.
Grøngødningen blomstrer nu fuld
med honningurt, solsikker, boghvede og meget
mere. Nyd
det og pluk
gerne nogle
af blomsterne.
Den sidste uge
har vi fyldt
1100 horn
med flot komøg og gravet det ned,
plus lavet
kompostpræparaterne med
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kamille, mælkebøtte og røllike. Amanda og Oliver har deltaget med stor hjælpsomhed
og interesse. Også tak til Jette og Ole U for hjælpen.
For gartneriet Birthe Holt

Så er der købt nye sorte spande til brug af gartnerholdet i gartneriet. Alle spande med grøn farve i bunden
tilhører gartneriet. Hvor forsvinder de hen? Har du nogle, er der frit lejde; stil dem ved gartneribygningen eller
i jordkælderen.
Alt værktøj, redskaber m.m. (næsten), som tilhører
gartneriet, har
grøn farve på.
Returner det,
hvis du møder
det på afveje.
På forhånd
tak.
Venligst Birthe
for gartneriet
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Morgensol med hanegal
og gedebuk.
(Tekst og fotos: Ellinor)
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Referat - Fællesledelsesmøde 536 - Mandag d. 30.8.2021
Mødeleder: Rudi. Referent: Rudi. Deltagere: Mathieu, Mathias, Søren, Rudi. Afbud: Grethe, Johanne, Eja.
1. Indledning:
a. Færdiggørelse af dagsordenen
● Lidt ekstra er kommet ind
2. Information fra:
a. Ventelistegruppe:
● Intet
b. Landsbyfonden:
● Intet
c. HBV:
● Jubilæum fylder en del. Godt at få evalueret efterfølgende
●FL opfordrer hermed levefællesskabet til at bakke op om og deltage, da det er hele levefællesskabet, der har jubilæum
● Oprydning i laden. HBV lejer overetagen
d. Forretningsføreren:
● Oprydning i laden. Kan levefællesskabets ting også være i overetagen sammen med HBV’s ting
●Mathieu tager fat i Michael og Kennert omkring dette
● Kommunikation med støtteforeningen
● Henvendelse fra Søren og Helle angående det nye koordinationsudvalg
● Søren C kontakter dem for at orientere dem yderligere i forhold til, hvad koordinationsudvalgets
arbejde består i.
● Henvendelse fra ejendomsmægler omkring køb af Glentevænget 24 angående beskæring af levende hegn i skel mod nord
● FL er i dialog
● LØS gæster. Kaffe og kage regning betales
● Fremtidige bevillinger, hvor der ikke er budget, skal godkendes af FL først. (Forespørgsel omkring
LØS gæster var modtaget, så alt ok her)
● ICSA budget. Henvendelsen omkring ICSA kan bruge vores konto, afviser FL grundet, at det er
alt for mange ubekendte faktorer

● Der skal findes en dato for et FL heldagsmøde med tema omkring kommunikation i Hertha
● Hertha.dk flytter webhost til et sted, hvor vi kun skal betale ca. halvdelen
3. Dokumentet FK- økonomi gennemgås med henblik på godkendelse
● Nåede vi ikke
4. Tema: Gennemgang af mandatgrupper og evt. oprettelse af nye, og hvordan vi anvender mandatgrupper.
● Der skal gives et mandat til fællesskabsseminar. Afventer HBV sociokrati-seminar med henblik på
om det er et emne, som hele levefællesskabet kan bruge.
● Søren C og Mathias deltager i HBV seminaret og derefter referes til FL
● FL kigger generelt på strukturen af mandater, og hvordan de gives.
● FL vægter god kommunikation med mandatgrupperne og en fastlagt plan for fremgang og hvordan vi bedst støtter hinanden i processen. Dermed kan FL også være bedre forberedt for kommende udgifter og anden hjælp til mandatgrupperne, som også kan komme med ind FL årshjul i forhold
til budgetlægningen.
● Der skal generelt være flere mandatgrupper, som FL har hånd i hanke med, så man flytter ansvar
ud, og man ved, at ting er forankret et godt sted, hvor der er fremdrift. Der skelnes mellem ’skal-’
og ’kan’-ting
● ’Kan ting’ skal ikke have et mandat bag sig.
● ’Skal ting’ skal have en mandatgruppe bag sig.
● ’Skal ting’ kan have faste mandater som fornyes hvert år eller lejlighedsmandat
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● Der arbejdes med at tydeliggøre, hvad ’kan-’ og ’skal-ting’ helt eksakt indebærer, samt hvordan
man får et mandat fra FL, og hvad det indebærer, samt hvilket ansvar det medfører. Fl er i gang
med arbejdet og melder ud på et LM, når vi er klar med et udspil
5. Eventuelt:
● Intet

Referat - Fællesledelsesmøde 537 - Mandag d. 13.9.2021
Kl. 19:00 - 21:00. Mødeleder: Grethe, Referent: Rudi. Deltagere: Mathieu, Mathias, Søren, Grethe,
Eja, Rudi. Afbud: Johanne
● Indledning:
● Færdiggørelse af dagsordenen
● Lidt extra er kommet ind
● Information fra:
● Ventelistegruppe:
● Intet
● Landsbyfonden:
● Intet
● HBV:
● Der er pres på i forhold til sygdom
● Forretningsføreren:
● Tak for et godt jubilæum :-) En særlig tak til Randi og Per for det store arbejde
● Vi skal være langt mere skarpe på og klar i spyttet omkring et mandat til fremtidige
arrangementer, der omhandler hele levefællesskabet, så det ikke munder ud i, at enkelte mennesker står med det helt store læs og ansvar. Generelt er vi i en tid, hvor vi skal (gen)finde hinanden
som ét samlet fællesskab, der løfter i flok. Forløbet omkring hele jubilæet vil FL gerne have, vi evaluerer på næste landsbymøde
● Høje træer i nordskel
● Mathias tager fat i Tune og hører, om han kan/vil være tovholder på at få tek
nisk hjælp udefra, så vi én gang for alle kan få tilsagn om, om hegnsloven
er gældende for vore træer, der i sin tid er plantet som læhegn da der
stadig var marker nord for Hertha
● Hvis den gælder, må vi nok udvise lidt rettidig omhu og få drøftet, hvad
vi gør, hvis der skulle være nogle, der kommer og kræver, at vi overhol
der vedtægterne i en gældende hegnslov, da dette kan blive en noget
bekostelig affære.
● Flytning af hertha.dk domænet
● En del forvirring blev skabt pga. af denne flytning, da det viser sig at være
Landsbyfonden, der ejer dette domæne, samt at HBV’s interne emailadresser er
koblet op på dette domæne.
● Flytningen er nu sat i bero da FL ikke har belæg for sådan en flytning,
samt den tekniske usikkerhed der vil være omkring HBV’s mailaddresser
ved en sådan flytning
● Der bliver i Koordinationsgruppen taget hånd om den videre proces med
at få tydeliggjort hvordan setup’et er nu, og hvordan det skal være fremadrettet i forhold til de 3 organer
● Dokumentet FK- økonomi gennemgås med henblik på godkendelse:
● Vi udskyder denne til næste FL møde, så den kan blive færdig og herefter blive
teret på landsbymødet i oktober.

præsen-

● Tema: Beslutninger i Hertha Levefællesskab - hvem træffer beslutning om hvad og på hvilket
grundlag? FLs rolle som grundejerbestyrelse. Forvaltning af ydre fælles arealer:
● De gamle vedtægter er forældet og skal revideres
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● De nuværende vedtægter gennemgås
● Historisk gennemgang af Hertha’s organisering
● Det drøftes, om en mulig model med en ny struktur for landsbymøder og en fremtidig
FL
● Historisk gennemgang og nuværende tanker præsenteres for Fondens og HBV’s bestyrelse
med henblik på et kommende fællesbestyrelsesmøde mellem de 3 organer for netop at drøfte fremtidig struktur og formål. Dette med et overordnet formål at samle og aktivere det store ydre fællesskab
● Der indkaldes til fællesbestyrelsesmøde når de 3 organer er klar til dette
● Resultatet af dette/disse fællesbestyrelsesmøde(r) fremlægges på et fremti
digt landsbymøde
● Tilbagemeldinger om deltagelse i mandatgruppe - til kommende fælles lokaler i Hertha. Oplægget
var i Tante Hertha:
● 1 person har meldt sig. Tak for det.
● Personen bliver spurgt, om den eventuelt vil have mandatet og kan derfra sætte sit
hold. Hvis så indkaldes personen til et møde med FL, og vi aftaler det forestående forløb.
● Eventuelt:
● Opgaver er igen ved at hobe sig op, og vi kommer til at skubbe dem foran os. Vi er
bevidste om dette, så vi må prioritere forsvarligt
● Vi skal finde et heldagsmøde til gennemgang af kommunikation
● Der var ikke stemning for at finde en dato på nuværende tidspunkt. Færdiggørelse af forældede vedtægter er pt. af højere prioritet

● FL går videre med arbejdet omkring kommunikation på anden vis, når der er
lidt luft igen

At forløse vor fortid
kræver viden.
At smede vor fremtid
kræver mod.
For at opleve nutiden
må vi udvikle engagement.
Vor tænkning har brug for
gåder for at vågne op.
Vore følelser har brug for
smerter for at modnes.
Vor vilje har brug for
modstand for at styrkes.
Joseph Campbell sakset fra forum for Antroposofisk interesserede i Norden (Facebook). Overs: Helle/red.)
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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 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.

Drivtømmerstumper
fra Vesterhavet kun bearbejdet med
el-brænder og bemalet med guld og
narv sværte
Helle Hansen
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Onsdag den 20. oktober kl 19.30 - 21.00
i salen i Herthahus
vil Søren Hansen fortælle om

Denne collage med fund fra Hertha forærede Søren levefællesskabet til
25 års jubilæet.

Alle er velkomne. Gratis entré.
Arr. Hertha kulturgruppe. kontakt Tove Vejlgaard
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