Tante Hertha
Nr. 277, 25. årgang, november 2021

Stines smukke morbærtræ i gyldne efterårsfarver (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: Helle blev 80 og fik besøg fra bofællesskaberne (foto: Birthe H.)
Præcisering: Billederne i GartneriNyt i sidste nr. var fra gartneriets udflugt hjem til
Birthe. Teksten lyder: Gartneri-udflugt til Blegebrøndevej 121, Manstrup, hvor jeg bor
sammen med Egon. Vi høstede rødbeder og hyggede med Fie, Egons hund og Gammel
mis. Super hyggelig tur.
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HerthaKalender
November
Tirsdag d. 2.
Tirsdag d. 2.
Tirsdag d. 9.
Torsdag d. 11.
Fredag d. 12.
Mandag d. 15.
Onsdag d. 24.
Torsdag d. 25.
Søndag d. 28.

Mandag d. 29
December
Søndag d. 5.
Torsdag d. 9.
Mandag d. 13.
Onsdag d. 15.
Fredag d. 31.

Studiekreds i Landbrugskurset
kl. 19-21
Præsentation af Skovhave-idéen II
kl. 19-21
Suppekøkken
kl. 17.30-19
Caféen er åben
kl. 14-17
Stuekoncert
kl. 16.30
Middag i kortklubben. Ingen er
velkommen!
Landsbymøde
kl. 19-21
Efterårsaften med kunst og lyrik
kl. 19-21
Adventslabyrint for Nerthus, Burishus og Levefællesskabet
kl. 15.30
Adventslabyrint kun for Vidarhus
kl. 16.45
Evt. adventsspiral for børnene
???

Pauserummet
Caféen
Caféen
Caféen
Hos Else

Marionetteater: ’Den hellige nat’
Jule-Caféen er åben - med Gløgg
Lucia-morgensamling (for alle)
Julespil i Skivholme kirke
Julespil i Salen (dato følger)
Nytårsaftenfejring - HBV er i cafeen

Caféen
Caféen
Salen

kl. 15.00 og 16.00
kl. 15-17
kl. 8.45
kl. 19.00

Salen
Caféen

Salen
Salen
Salen

Hele dagen

Søndage kl. 19.30-20.00 Stilhed i Stalden

Der var kø helt ud til vejen, da Helle
blev fejret af bofællesskaberne i anledning af sin 80 års fødselsdag.
(Fotos: Birthe)

Indhold i dette nummer:
Notitser og annoncer
Gartnerinyt
Landbrugsnyt
Månedens kunstværk

s. 4
s. 8
s. 9
s. 10

Nyt fra Bofællesskaberne
Maries Have
Referater

s. 11
s. 11
s. 12
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Herthas suppekøkken genåbner !
Nu nærmer vi os efteråret og vinteren med mørke og kølige aftener. Så er
det tid til at genåbne vores suppekøkken, som har været lukket alt for
længe.
Vi vil satse på at lave suppe til jer to gange om måneden. Konceptet er
som sædvanligt: Vi laver suppe med meget lave omkostninger (vores egne
grøntsager) - Man kommer og spiser dejlig suppe til billige penge - overskuddet sender vi videre til mennesker, der har brug for hjælp på den ene
eller anden måde. Win-win-win :-)
Den første suppeaften er planlagt til 26.10. - kl 17.30 - 19.00.
Suppeaftener i november: 9.11. og 26.11., ligeledes kl. 17.30 - 19.00.
Vel mødt
Hilsen Suppegruppen (kontaktperson Hanne Schrøder)

Cafédage i november og december
D. 11/11 kl. 14-17.
D. 9/12 Gløgg café kl. 15-17.
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Stuekoncert
Fredag den 12. november kl. 16.30
på Landsbyvænget 5 – hos Else
”Spillefolket”, som vi kalder os, vil gerne give en koncert – varighed 3/4 time.
Vi spiler folkemusik fra Sverige, Norge, Finland, Irland og Danmark.
De medvirkende er:
Tove Hansen: Violin, Marianne Eising: Violin, Jona: Violin,
Else: Violin/fløjte, Flemming: Guitar, Birte: Cello.
Alle er velkommen, og det er gratis. Tilmeld jer gerne til Else eller Marianne.
Men det er ikke en forudsætning for deltagelse.
Vel mødt!
Hilsen ”Spillefolket”

Landbrugskurset

Så starter studiekredsen i Landbrugskurset, den serie foredrag, som Rudolf Steiner holdt i 1924, og som er baggrunden
for biodynamisk dyrkning.
Vi starter tirsdag d. 2. november og læser hver anden tirsdag
i lige uger og mødes i staldens lokale kl. 19-21.
Tilmelding Birthe 30954577, gerne SMS.

Tak til sponsorerne,
så blomsterbedet
blev til virkelighed.
Ønsker det har været til glæde for alle.
Nu kan der høstes
frø.
Rita
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Præsentation af skovhave-idéen
Kære Levefæller,
Der vil blive to møder i cafeen med præsentation af skovhave-ideen.
Først vil tankerne om idéen fremlægges, og så kan man
stille alle de spørgsmål og funderinger, man måtte have.
Skovhaven er netop kun på idé- og intentionsplanet endnu, så det er stadig meget plastisk. Og vi håber, at rigtig
mange vil være nysgerrige på, hvad der er tænkt af tanker, og evt. have lyst til at medvirke fremadrettet.
Efter de to møder vil interesserede sætte sig sammen og
udarbejde et samlet oplæg til fremlæggelse på næste
Landsbymøde, med henblik på at få godkendt et mandat til
at gøre idéen til et projekt.
De to datoer er:
Onsdag d. 27. okt. kl. 19-21
Tirsdag d. 2. nov. kl. 19-21
Og det foregår i cafeen.
På vegne af ideen,
Tune og Gitte

I anledning af vores 25-års jubilæum har vi udgivet et digert jubilæumsskrift. Skriftet vil blive
lagt i caféen, og kan gratis afhentes der en af de første dage i november, når det kommer fra
trykkeriet. Kun et ex. pr. husstand.
Vil man have det tilsendt, skal man betale porto – 66 kr. Det kan bestilles på mailadresse
hellehansen@gefibermail.dk
Mobilepay 4095 7327

Mvh. Hertha Støtteforening
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Gartnerinyt november 2021
Efterårsfarverne og den flotte evigt skiftende himmel beriger vores dage i gartneriet.
Med det gode vejr har vi fået tilsået alle høstede bede med grøngødning og generelt fået ryddet op. De biodynamiske præparater er lavet, vårsalat og spinat luget, og nu er vi i gang med
at høste, før frosten kommer - først gulerødderne. Det er alt sammen Milan, og der er ca. 2
tons. De står nu i jordkælderen med lidt sand på.
Der har kun været let frost endnu. For nogle uger siden høstede vi alle hokaidoerne. De var
så flotte, men få. Alt er spist nu. Jeg håber, I vil bruge de store courgetter, som vi
har høstet og tørret. De kan bages: fjern
frøene og hul dem, eller skær dem i tykke
skiver, som kan bages med ost, olie eller
andet. De står nu i vores pauserum og
hærder.
Efter efterårsferien holder Ulla op med at
arbejde i gartneriet. Tak for din store
hjælp hele sommeren, og vi glæder os til
at se dig igen næste forår. Efter påske
starter nye sommerhold op igen.
Birgitte har lavet en del æblemos; hun går
i bageriet i vinter på den ene af hendes
dage i gartneriet, men kommer tilbage
næste sommer.
Arnannguaq er i gartneriet mandag, tirsdag, torsdag og fredag, og vi er rigtig glade for hendes store hjælpsomhed, gode
kræfter og sans for detaljer. Hun er rigtig
Fra høsten af 2
dygtig til at samle bunker. Nu hvor jordton gulerødder
kælderen skal fyldes igen, er det dejligt at
(Alle fotos:
se, med hvilken glæde og genkendelighed
Birthe)
Oliver, Birgitte, Arnannguaq, Sara m.fl.
går til de kendte opgaver.
Amanda er i gartneriet tirsdag og torsdag, og det er både hun
og vi meget glade for. Hun er så læreivrig og fortæller os også
en masse om, hvad der sker i landbruget. Jeg er imponeret
over, hvor meget hun ser. Fremtiden er måske sikret med
hendes engagement.
De sidste tomater er nu plukket, og vi har fjernet planterne, så
de undersåede afgrøder kan få mere lys. Der er rucula, sennepspinat og spinat, som der kan høstes lidt af. Der er
stadig rosmarin i drivhuset og lidt citronmelisse.
Nu er vi begyndt at købe flere grøntsager fra Karl Henning, og
det er muligt at bestille private leveringer med - det bestilles
direkte hos ham på tlf. 41164842. Han kommer den 3die torsdag i måneden. Bestil gerne nogle dage i forvejen. Den leveres
så i vores jordkælder med regning. Du kan give denne besked
videre til venner og bekendte, som gerne vil have biodynamiske grøntsager.
Der kan nu hentes grønkål og selleri - de bliver taget op ved
udsigt til 5 graders frost - palmekål og porrer. Der er også
jordskokker, men persille må vi håbe kommer til foråret; sølvbeder - træk ikke hele planten op, høst som vanligt kun bladene og træk dem af, så der ikke står stumper tilbage. De rådner
over tid og er ikke så godt for planten. Der er stadig lidt grønt:
rucula, sennepspinat i højbedene, endiviesalat, spinat, mm. De
sidste holder nok ikke så længe. Ved jordkælderen er der courgetter og løg; courgetterne flytter ind i jordkælderen ved udsigt til frost. I jordkælderen er der gulerod - vore egne, vi har
som nævnt høstet knap 2 tons. Der er rødbeder fra min gård i
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Nordjylland; pastinak, kartofler og
kål fra Karl Henning. Vi har lidt flotte og sprøde majroer, brug den
som radis og i retter med kål.
Vi har også her i efteråret lavet
surkål. Først, da der pludselig var
for mange kål, som ikke kunne holde sig, og igen lige nu, hvor mine
flotte store rødkål sprang - nærmest eksploderede – som jeg dyrker på min gård i Nordjylland.

Sara fylder surkål på glas.

Hver dag går Sara tur med Sebastiano fra Italien. De hygger sig med,
at Sara lærer Sebastiano dansk, og
han kan snart en del.
Jeg holder et kursus om koens rolle
i det biodynamiske jordbrug hos
Karl Henning sammen med Kirsten
og Simon fra Skjoldhøjgård. Det er
over to dage fredag den12 og lørdag den 13 november.
Se opslag på cykelskuret og her i
bladet.
Siveslangerne samles ind til vinteren

For gartneriet
Birthe

Landsbrugsnyt november 2021
Det går godt i landbruget, dog bliver vi udfordret af udefra kommende faktorer gang på
gang; ikke decideret fra landbruget, men ting der vedrører landbruget. El-hegn - kaput, alle
ledninger, der er nedgravede og kan forbindes til indhegningerne - kaput. Der er mange af
disse ting, der er henved 20 år gamle, og som er ved at være nedslidte.

Fryseren under Herthahus indeholdende kød, grill- og spegepølser til butikken - ca. 120 kg til
en værdi af ca. 12.000 kr.- kaput. Elstikket til fryseren var taget ud - hvem, hvad og hvorfor
er for sent, men hvad gør vi, for at det ikke sker igen? Jeg tager det op med de rette personer om fremtiden angående dette. På nuværende tidspunkt er vi ikke forsikrede mod dette.
Der slagtes 4 tyrekalve ultimo november; medio december kommer der så kød osv. i butikken igen.
Mvh Nis
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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.
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Nyt fra Bofællesskaberne
Efteråret rusker i træerne, og blade i alle farver hvirvler
rundt om os.
Indenfor begynder vi i husene at finde vintersyslerne
frem.
I sidste uge brugte drama og udeholdet hele dagen i salen sammen med Helle Bull Sarning, hvor vi lærte at flette
med pil og dekorere med silkepapir. - Vi er bestemt ikke
færdige med at arbejde med de materialer.
Vinterferien i uge 4 rykker nærmere. Der bliver en sommerhusferie i Danmark, en rejse sydpå og endelig den
tilbagevendende skiferie til Norge sammen med 180 andre deltagere fra institutioner rundt om i landet. Vi kom
ikke afsted sidste gang, så nu glæder vi os endnu mere til
at komme afsted i januar.
Vi er startet på julespillet i dramagruppen. Samtidig øves
der musik i stuen i Vidarhus; der er mange ting i gang, men det bedste er, at Coronarestriktionerne næsten ikke mærkes mere, selvom vi alle stadig er meget opmærksomme på rengøring, håndhygiejne og afstand.
Glædelig efterår til alle
Venlig hilsen
f./HBV Anne-Lene

I efteråret 2019 – efter flere års forberedelse – så det endelig ud til, at vi kunne bygge 19
seniorboliger på Herskind Søndergård, Præstbrovej 14, idet Maries Have ApS var blevet stiftet og havde købt ejendommen af Inge Lorenzen og Rolf Sandmark.
Sådan skulle det ikke gå, idet kommunen efter vores ansøgning om lokalplan påpegede, at
vejadgangen var for smal og skulle udvides. Efter møder med kommunen herom og flere forslag til løsning så det dog ud til at skulle falde på plads.
Men så fandt kommunen ud af, at man havde overset, at et stort svinelandbrug vest for Herskind ville medføre en overskridelse af de tilladte lugtgener over for byggeri i byzone, og i
stedet for at pålægge svineproducenten at løse problemet med luftfiltre eller begrænsning af
svineholdet har kommunen nu valgt at tilbageføre den sydvestlige del af Herskind fra
”fremtidig byzone” til ”landzone” med den konsekvens, at Maries Have nu kun må opføre 6
boliger på grunden.
Det begrænsende forslag i form af tillæg til den nylig fremlagte Kommuneplan 2021, er blevet hastet igennem en behandling i byrådet og er sendt i en kun 4 ugers høring, som slutter
den 5. november!
”Hvad er det, min Marie …” er titlen på en kendt kærlighedssang af Grundtvig til hans 2. hustru Marie, og den kunne så passende omskrives til ”Hvad gør vi nu, Marie …?” Ja, vi har jo
ikke givet op endnu, selv om mange års indsats af en række engagerede mennesker kan synes spildt. Skanderborg Kommune har erkendt et erstatningsansvar, som vi i øjeblikket er i
forhandling om størrelsen af.
Det er langt fra det seniorbofællesskab, vi havde drømt om, men trods alt har vi en godkendelse til at bygge 6 boliger, som vi nu går i gang med at søge landzonetilladelse til.
Ole Wadsholt
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Referat - Fællesledelsesmøde 538
Mandag d. 27.9.2021 kl. 19:00 - 21:00
Mødeleder: Mathias. Referent: Rudi. Deltagere: Mathias, Søren, Johanne, Eja, Rudi.
Afbud: Grethe, Mathieu
1. Indledning (5 min):
a. Færdiggørelse af dagsordenen
● Lidt mails er kommet ind
b. Opfølgning fra sidst
● Mathias har talt med Tune om Hegnet
* Tune vurderer at der ikke skal gøres mere lige nu. Dette støtter FL sig op ad.
Mathieu tilbagemelding fra samtalen med personen, der havde meldt sig til mandatgruppen
til kommende fælles lokaler.
* Personen har nogle tanker, som den vil vende på et senere FL møde.
● Mathieu om laden Engvej 2
* Levefællesskabets ting er nu flyttet til Hertha til opbevaring hen over vinteren.
* Permanent løsning skal findes * Regning skal kigges igennem.
● Ejas oplæg om Herthas organisation og Fællesbestyrelsesmøde
* HBV og Fondens bestyrelse er positive stemte overfor tanken omkring det videre forløb.
* Støtteforeningens bestyrelse ønsker at deltage. De inviteres med til de fælles fremtidige
møder, når disse er på plads. * Det bliver gået videre med processen og der indkaldes så
snart vi er klar til næste fase.
2. Information fra (10 min):
a. Ventelistegruppe:
● Hen over sommeren har der været en del henvendelser. 2-3 stk. om ugen.
b. Landsbyfonden:
● Møde med arkitekt, hvor der blev vist 3D tegninger af det nye Herthahus, hvilket blev positivt modtaget.
c. HBV:
● Seminar var meget interessant. Giver en del stof til eftertanke.
d. Forretningsføreren:
● Bestyrelsen i Hertha Indkøbsforening har nogle ting der skal drøftes.
* Rudi går videre med dette.
3. Dokumentet FK-økonomi gennemgås og ajourføres med henblik på fremlæggelse og godkendelse på Landsbymødet 12. okt. – FU (45 min)
● Dokumentet blev gennemgået og rettet til
4. Tanker om Budget og mandatgrupper SC/Eja (10 min).
● Søren og Eja arbejder videre med dette og fremlægger på FL, når de er nået lidt længere,
og når det er helt færdigt, bliver det fremlagt på et kommende LM.
5. Mandatgruppe til varetagelse af Fællesskabsseminar i 22 SC (10 min)
● Udskydes
6. Koordinationsudvalget har drøftet fælles indsats mod rotter i Hertha. FL skal afklare regler
for de enkelte levefællers forpligtelser i denne sammenhæng. Kommunens Rottefænger mener, at vi har et stort problem og at rotteplagen i Herskind by stammer herfra. Hun truer med
at forbyde dyrehold (10 min)
● Har FL belæg for at nedsætte sådanne regler, og ikke mindst være tovholder på at de bliver
overholdt, når det drejer sig om folks private grunde?
● Hvad gør vi lige sådan helt konkret som privat grundejer for at komme rotte problemet til
livs? Om alle omstændigheder skal der gøres noget, og vi skal tage det meget alvorligt. Truslen med forbud er ikke en tom trussel.
● Tages op på næste landsbymøde.
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7. Punkter til landsbymødet 12. okt ( 5 min)
● Gennemgang af FK-økonomi.
● Rottebekæmpelse.
● Evaluering af jubilæum.
8. Eventuelt (0 min):
● Intet

Referat - Fællesledelsesmøde 539
Mandag d. 11.10.2021 kl. 19:00 - 21:00

Mødeleder: Eja. Referent: Rudi. Deltagere: Mathias, Søren, Kennert (vikar for Grethe), Eja,
Rudi. Afbud: Grethe, Johanne, Mathieu
1. Indledning (10 min):
a. Færdiggørelse af dagsordenen
● Intet nyt er kommet ind
b. Opfølgning fra sidst
● Intet
2. Information fra (10 min):
a. Ventelistegruppe:
● Fonden har valgt at ansætte Rudi til at overtage noget at den administrative del som Tommy sidder med nu
● Der har været møde omkring procedure for informations flow omkring ind- og fraflytninger
i Hertha, så de korrekte folk bliver informeret og proceduren bliver fulgt
b. Landsbyfonden:
● Ombygning af Herthahus
* Ingeniørerne skal nu til og i gang, og håber at projektet kan komme i udbud i det nye år
* Generelt en god fornemmelse for det hele
● Augustinus fonden rører på sig
* De har fået nogle uddybende svar, og der håbes på et positivt udfald heraf
● Generelt tegner der sig et godt billede af hvordan drift kommer til at kører fremadrettet i
Fonden
● Fundraising gruppen rører på sig i forhold til at søge mindler til inventarer og udendørs
arealer
c. HBV:
● Mange sagsbehandler fra kommunerne bliver sendt i byen for at spare penge, og det bliver
der brugt en del ressourcer på internt
● Sygeplejersken har sagt op
d. Forretningsføreren:
● Intet
3. Oplæg om fælles bestyrelsesmøde – Eja (30 min)
● Generelt en god stemning omkring tanken om fremtidige organisationsændringer
● Gennemgang og brainstorming af oplæg til de forskellige bestyrelser
* Dokument skrives rent og opdateres med det FL har erfaret fra de indledende interne
snakke- deres vision for en kommende struktur
● Næste skridt bliver at indkalde bestyrelserne
* Mødet bliver Mandag d. 17/1-2022 kl. 19
* Der kommer en officielt mail ud til de respektive bestyrelser med et oplæg
● Når bestyrelserne er klar med deres udkast, bliver dette præsenteret og debatteret på et
LM snarest derefter, med henblik på godkendelse.
4. Budget 2022 påbegyndelse af udarbejdning med henblik på fremlæggelse på LM i nov. Eja og SC (20 min)
● Budget bliver gjort færdigt til næste Fl d. 18/10
5. Mandatgruppe til varetagelse af Fællesskabsseminar i 2022 - SC (20 min)
● Har hængt siden den blev lukket ned grundet Corona
● Mandatgruppen er ikke eksisterende i øjeblikket, så der arbejdes på en løsning for at køre
den videre. Nu også efter at HBV har haft deres seminar, i forhold til om der her var noget,
der kunne tages med og bruges eller arbejdes ud fra
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● Der bliver fremlagt på et kommende LM hvad FL har af tanker for at komme videre med
seminaret.
6. Plan for oprettelse af flere mandatgrupper præsenteres – SC (20 min)
● En plan former sig over tid i takt med at der bliver dykket mere ned i emnet
● Der kommer et udkast til en plan d. 18/10 til fælles gennemgang og revision med henblik
på fremlæggelse og debat på LM i november
7. landsbymødet 12. okt (5 min)
● Kennert og Søren C orienterer omkring rottebekæmpelse
● Søren C og Randi siger lidt omkring jubilæum forløbet til en fælles snak
● Dette er ej for at pege fingre af nogen, men blot en snak der kan give noget stof til eftertanke, til fremtidige arrangementer
* Kunne fx. være godt at få en følen på hvorfor der ingen havde meldt sig til gruppen efter
den blev annonceret i rimelig tid på et LM. Dette også med henblik på lidt læring i forhold til
hvordan vi arbejder videre med den nye mandat struktur
● Søren C orienterer omkring økonomi dokumentet
8. Eventuelt (5 min): Intet

Referat af Landsbymøde den 12.10.2021 kl 19.00 - 21.00
Sted: Salen i Herthahus. Ordstyrer: Tove V. Referent: Anne F

Tilbageblik og evaluering på Jubilæet - forberedelserne og arrangementet (Randi og
FL)
Søren C refererer på vegne af FL, at selve jubilæumsdagen fungerede godt, men forløbet op
til festen blev båret på meget få hænder. Hvorfor og hvordan undgår vi det i fremtiden?
Randi fortæller, at gruppen oprindeligt blev startet for 2 år siden, men pga. corona blev festen udsat, og gruppen gik i opløsning. Der blev ved et tidligere landsbymøde spurgt til om
der var en ny gruppe, som ville melde sig, der var ingen som meldte sig.
Tidligere har det ikke været et problem at finde en gruppe, der har ønsket at være tovholdere
for en fest.
Konklusionen bliver, at den primære årsag til det skæve forløb er de mange aflysninger og
ændringer på grund af corona samt ikke optimal kommunikation - bl.a. også af samme
grund.
Det bliver pointeret, at årstidsfesterne i Hertha er et samarbejde mellem HBV og hele levefællesskabet.
Majfest og høstmarked ligger fast hvert år, på henholdsvis første lørdag i maj og første lørdag
i september. Det foreslåes, at datoen for høstmarkedet ændres, da det ligger forholdvis kort
tid efter sommerferien og det er svært at nå at danne en gruppe og få alt organiseret, det er
samtidig for tidligt at gøre det før sommeren. Der efterspørges flere mails og mere detaljeret
uddelegering af opgaver ved fremtidige fester, da der måske på den måde kan inddrages
flere.
Der spørges ind til, om Hertha kan bære så store fester eller om grunden til, at der ikke er
flere, der har meldt sig, er, at levefællesskabet måske ikke ønsker at holde så store fester.
Gennemgang med henblik på godkendelse af Fælleskassens økonomi. Dokument
udsendes inden mødet (FL/Søren C.)
Der kommer til at være tre kasser; 1) Grundejer-del, 2) Fælleshuslokaler og 3) Kultur og fællesskab. De tre kasser får hvert år en del af FK-bidraget på hhv. 60%, 30% og 10%. FL forslår, at kassernes procentvise tildeling bliver variabel, så den kan tilpasses hvert år. Budgettet fastsættes hvert år i november på et landsbymøde. Mandatgrupper kan hvert år søge om
penge, men de penge, som ikke bruges, skal afleveres tilbage.
Der spørges ind til, hvorfor det ikke er muligt at spare op, da det bliver svært for mandatgrupperne at lave større investeringer. Det skyldes, at det så ville blive mere besværligt at
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have et overblik over den samlede økonomi.
Der spørges til, om det kunne være en mulighed med tre selvstyrende mandatgrupper under
hver af de tre kasser, som kunne være ansvarlig for pengene og evt. have egen konto.
Med hensyn til egen bankkonto er det alt for dyrt og omstændigt pga. hvidvaskningsregler at
have konto til hver kasse.
Problemet med Rotter i Hertha belyses og tiltag præsenteres - Kennert og FL
HBV har lavet nogle tiltag omkring værkstederne for at bekæmpe Herthas rotteproblem. Hertha har tidligere haft besøg af Kommunens skadedyrsbekæmper. Det menes, at rotter fra
Hertha tager videre op til Herskind og skaber problemer der, derfor er det vigtigt at både HBV
og levefæller tager rotteproblemet alvorligt. I værste fald kan det have betydning for om der
må være husdyr på Hertha.
Kennert har indkøbt 20 rottefælder som det er muligt at købe for 120 kr. stk. Det er dog vigtigt, at de kommer i en kasse. Kennert vil lave en guide.
FL uddeler i disse dage en flyer med gode råd til, hvordan man undgår rotter i private hjem.
Skovhave-projektet (Gitte P)
Gruppen arbejder videre på at få en skovhave i Hertha. Der vil komme et arrangement i Caféen, hvor man skal stille spørgsmål og få mere information om gruppens ønsker. Der kommer en dato ud på mail.
Dannelse af ny visionsgruppe (Søren H)
Der har tidligere været en visionsgruppe som endte med at arbejde med noget andet. Så
derfor foreslår Søren, at der på et tidspunkt oprettes en ny visionsgruppe som skal se på
hvordan Hertha skal se ud i fremtiden.
Eventuelt
Anne-Lene orienterer om at HBV ikke laver en stor nytårsfest i år, men at der i stedet kommer til at være to fester. En stille fest i Vidarhus og en fest med mere gang i den, i Caféen.
Hvis man som levefælle ønsker at være med til Caféfesten, skal man være med til at planlægge festen. Salen er fri nytårsaften, hvis man ønsker at benytte den, skal man tale med
HBV samt de lejere, der bor i Herthahus.
Tove V. spørger ind til hvordan det fungerer med et kortere landsbymøde. Mange er positive,
mens enkelte føler at der også skal være plads til kunsteriske indslag på landsbymøderne.
Ole U. fortæller, at der i sommeren 2022 vil være en konference på Audonicon – Der er kommet en mail ud omkring konferencen.
Anette informerer om, at Marie Koch skal flytte på plejehjem i nærheden af Låsby med mulighed for indflytning d. 1. november 2021.
Ole W. taler om, at der i det kommende jubilæums nr. af støtteforeningsbladet bliver brugt
nogle lidt uheldige formuleringerne omkring de udviklingshæmmede. Søren H, Sibylla og Ole
W. sætter sig sammen og løser problemet.
Næste Landsbymøde er onsdag den 24. november 2021.
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(foto: Rita)

Materie er aldrig
uden ånd. Ånd er
aldrig uden materie
R.S.

Guldkorn
Gro på 2 ¾ år, som kender Hertha ud og ind, og som flere gange om
ugen besøger og bliver passet af sin farmor, skulle for første gange passes af oldemor og oldefar.
Da hun fik det at vide af sin far, udbrød hun ’jubii’ og spurgte straks:
”skal jeg der uden en voksen?”
Helle
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