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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: Et af Herthas børn lavede en sne-engel - ikke til at stå for. Rita 

Juledekoration i bofællesskaberne (fotos fra Facebook) 
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Fra bibliloteket 
Det er nemt at låne bøger fra biblioteket. 
Vi har nu 3 forskellige bogsamlinger på biblioteket i buen. 
Det store, som omhandler Rudolf Steiners bøger, er til venstre for indgangen i Buen og er 
grupperet i alle de forskellige områder, som han har behandlet, og andre har udbygget. 
Det skulle gøre det nemmere at orientere sig i bøgerne. 
Du skal blot skrive navn, dato og titel på listen, som ligger i rummet med kartotekskasser. 
Når du afleverer, sletter du på listen og sætter bogen tilbage, hvor du har hentet den, eller 
lægger den sammen med listen, så ordner jeg det. 
 
Til venstre for indgangen er der som noget nyt blevet etableret et lille område, som omhand-
ler helsepædagogik med en stor samling af tidsskriftet Nerthus med mange gode artikler om 
de særlige kendetegn og behov, som vore hæmmede har. 
Her låner du på samme måde og skriver dig på denne liste, som ligger der. 
 
Og endelig har vi også en rigtig stor samling, som omhandler biodynamisk forskning. 
Hvis du vil låne her, skal du kontakte Jens-Otto, som har telefonnr. ved bøgerne. 
 
Bøger skal læses - så gå bare i gang. 
Gode hilsner fra Bibliotekaren 
Grethe Harrebye 
 

Hold øje med din mail... 
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Ventelisteregler – indflytning i Landsbyfondens lejeboliger i 

Hertha Levefællesskab 

I Hertha Levefællesskab er der den lidt ejendommelige situation, at ejeren (Landsbyfonden) 

af de boliger, der kan lejes ud, har udliciteret administrationen af ventelisten til lejeboligerne 

til en mandatgruppe under Fællesledelsen.  

Denne mandatgruppe har igennem mange, mange år administreret ventelisten i al stilhed. 

Mandatgruppen har et sæt regler, som der administreres efter. På et tidspunkt opstod der 

behov for både en intern og en ekstern venteliste. Personer på den interne venteliste blev 

tilbudt en bolig, før personer på den eksterne venteliste, selv om disse havde en længere 

anciennitet på ventelisten. Med tiden udviklede boligmarkedet i Hertha Levefællesskab sig, og 

der kom flere private udlejere. Hermed opstod problemet, at med en folkeregisteradresse i 

Hertha Levefællesskab var der direkte adgang til den interne venteliste.  

Det forekom lettere uretfærdigt mod den eksterne ventelistes lange udsigter til at få tilbut en 

bolig. Derfor blev der indført en regel om, at folkeregisteradressen skulle have været opret-

holdt i Hertha Levefællesskab tre år i træk.   

Ventelistegruppen administrer disse retningslinjer, men i tilfælde af at der skal dispenseres 

fra retningslinjerne, skal Fællesledelsen inddrages og afgøre om, der kan gives dispensation.  

Det er kun i ganske særlige situationer, der kan dispenseres. At dispensere fra reglerne kræ-

ver, at alle dispensationer behandles efter de samme principper, så beslutningstagerne ikke 

bliver beskyldt for at være partiske.  

Det er også værd at huske, at hver gang der dispenseres fra reglerne om at komme på den 

interne venteliste – så er der et menneske på den eksterne venteliste, der ikke får en bolig 

tilbudt.   

Ansvaret for dispensation fra ventelistens regler ligger hos Fællesledelsen. Fællesledelsen 

består af frivillige 

levefæller, der har sagt ja til at varetage de opgaver, der ligger i Fællesledelsens regi. Dette 

ansvar er dog ikke en særlig attraktiv situation at sætte medlemmerne i, fordi medlemmerne 

pludselig sidder som dommere over vore naboers livssituation. Dertil skal Fællesledelsen altid 

kigge tilbage i tid og historik for se på, hvad er der gjort tidligere samt kigge ud i nær og 

fjern fremtid for at afmåle hvilke konsekvenser de beslutninger, der tages lige nu, vil have for 

fællesskabet. Alt dette toppet med, at der også skal navigeres mellem andre levefællers hold-

ning og synspunkter til de aktuelle dispensationer, hvilket heller ikke er en særlig attraktiv 

situation. 

Ventelistemandatgruppens mandat er lige blevet fornyet og snart vil ventelisteregler og ret-

ningslinjer blive revideret. Dette sker for- forhåbentligt - at gøre processen med at finde en 

lejer til Landsbyfondens lejeboliger mere enkel og gennemskuelig.  

/Fællesledelsen 
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Gartneri-nyt  

Den første frost har nu været her ad flere omgange; al salaten er høstet og spist. Birgitte 

ordner løg i gartneriet i vinterhalvåret, Sara og Freia hjælper også med at sørge for, at der 

er pudsede løg i kasserne. Der er en del små i år; brug dem til syltede løg, bag dem eller 

lign. Arnannguaq rydder op for os, fjerner porretoppe og andet rundt i bedene.  Nicolaj, Si-

mone og Ditte har knust bjergkrystaller til kiselpræparat. Jeg har købt en del spidser og ta-

get blenderen i brug til projektet.  Det går rigtig godt, Nicolaj er meget vedholdende og dyg-

tig.  

Her i vinter bruger vi en del af vores tid på at sortere grøntsager til jordkælderen. Det er et 

meget socialt arbejde, som Sara H, Oliver, Sebastiano og Arnannguaq nyder meget. 

Vi laver også æblemos, surkål og cremer. Det nyder Freia, Sara H., Birgitte og jeg meget.  

Vi er færdig med at rydde op i de fleste bede, og her i vinter skal læhegnene beskæres. Der 

skal pudses redskaber, træskafterne skal have olie, og alt skal forberedes til næste sæson. 

Ude kan der høstes: jordskokker i tøvejr; vi høster til jordkælderen, når vi har tid, grønkål - 

pas på topskuddene - de kan vokse helt til maj 2022 - og sølvbeder. Rosenkål - høst de stør-

ste først, de holder ikke til så meget frost. Høst også rosenkålstoppen, den smager meget 

godt. 

I jordkælderen er der nu: vore egne gulerødder (Milan), og peberrod. Kartofler, selleri, hvid-

kål, pastinak og løg fra Karl Henning; rødbeder, persillerod, lidt porrer fra min gård i Nordjyl-

land, hvor de biodynamiske præparater er brugt. Måske er der grønkål, porrer, jordskokker, 

som er vore egne.  Ved frost flytter løgene fra Karl Henning ind i jordkælderen. Gennem Sol-

hjulet køber jeg rødløg og rødkål, og hvis jeg er heldig, kommer de fra den økologiske gård 

Tusindfryd ved Bjerringbro. De har den bedste kvalitet.  

God vinter  

fra Gartneriet Birthe Holt 

Fotos: OleW. 
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Nyt fra Bofælles-

skaberne 

Bare fordi man er corona-

nedlukket behøver livet jo ikke 

være kedeligt... 

Fra nogle lukkede corona-dage 

med anderledes arbejdsgang. 

(Fotos: Morten S. Dahl) 

-Morten T som husfar 

- Sjov i vaskeriet 

- Det er nemt at 

score damer, 

når man har 

fået ny cykel... 
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Landbrugsnyt 
I landbruget går det ok efter omstændighederne. Vi har stadig udfordringer med udefra kom-
mende ”ulykker”.  Tyren er taget ind; han skulle ellers have nydt livet udenfor sammen med 
de andre tyrekalve. Jeg tør dog ikke mere lade ham gå udenfor, når jeg ikke er her. Han er 
ikke farlig og bare lidt på udkig, når nogen giver ham friheden til det. Han er kun farlig, når 
en ko er i brunst, eller hvis han bliver udfordret. Så hvis han igen mødes på gader og stræder 
rundt i Hertha, så kig væk og gå en stor bue udenom - OG KONTAKT MIG. Jeg har nu sat 
strøm til alle ledhåndtag og meldt sagen til politiet, som i øvrigt ser på dette med stor alvor 
og opfordrer til et overvågningskamera. Jeg håber og tror, at de tiltag, jeg har lavet, virker 
og ønsker ikke for nuværende et overvågningskamera. 
 
Jeg er så træt af Corona og dens restriktioner, men synes trods alt vi er sluppet nådigt i Her-
tha. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. I den anledning har jeg været me-
get knyttet til Burishus, og man lærer meget nyt om beboerne ved at have dem med i stal-
den. 3 uger havde jeg glæde af ”Burishus-drengene” og ingen externe. Nu er alt mht. værk-
steder og brugere heldigvis igen tilbage ved det ”gamle”, Bent starter efter 3 ugers fravær 
med ”du har det alt for godt Nis, og Mette Frederiksen tror, hun skal bestemme det hele”. 
 
I det hele taget er det dejligt at opleve beboernes og externes håb om, at nu tror vi med 
gældende restriktioner på, at det vedbliver at være forholdsvis frit og næsten tilbage ved det 
”gamle”. 
 
Kreaturerne har det godt. Jeg har behandlet de unge dyr mod lungeorm, sådan at de ikke 
mere hoster - et problem der rammer især unge dyr, og især hvis foråret er meget vådt. Jeg 
rådførte mig med dyrlægen og min egen erfaring, og vi blev enige om dette. Køerne giver ok 
mælk, og vi kan føde Hertha og lidt ud i byen igen.  
 
Gederne trives og opfører sig vældigt tilpasse. Pas på med at børn har noget spiseligt på/ved 
sig, for så hopper gederne op og stjæler, og børnene bliver bange. Hønsene lægger gode æg, 
som bruges/sælges til fælleskøkkenet. Tyrekalvene fra sidste år ligger nu i butikken i flere 
forskellige udskæringer. Jeg har justeret lidt på priserne, og synes kødet er fortræffeligt. Vil 
gerne høre, om køberne er enige/uenige. 
 
Til alle læsere vil landbruget ønske rigtig god (bag)jul og et fortræffeligt godt 2022. 
 
             Nis 

Nyt om opgaven som sekretær for Fællesledelsen 

For snart ét år siden ansatte Fællesledelsen en sekretær, som hjælp til administrative opga-

ver. Det var aftalen, at opgavens indhold skulle evalueres efter ét år. Det var Fællesledelsens 

tanke at samle alle de opgaver, som der var behov for at få hjælp til i én person. Dvs. opga-

ven bestod i både at være sekretær (dagsordner, referater mv.) og at være forretningsfører 

for Fælleskassen. 

Efter evaluering af det første år med lønnet sekretærhjælp, er det mundet ud i at skille de to 

forskelligartede opgaver: sekretær og forretningsfører. 

Forretningsføreren skal tage sig af at 

 -vedligeholde og revidere dokumentet Fælleskassens økonomi 

 -holde øje med at de, der skal betale til Fælleskassen, betaler 

 -indkalde til og organisere et budgetmøde 

 -udarbejde et budget for Fælleskassen 

 -kontakten til mandatgrupper med et budget afsat i budgettet vedligeholdes 

 -søge at få organiseret de nødvendige mandatgrupper til at tage ansvar for det afsatte 

 budget 

 -vedligeholde bank-oplysninger og være ansvarlig for Fælleskassens bankkonto  

 -alle regninger, der kan henføres til Fælleskassens budget betales og bogføres 

 -der udarbejdes et regnskab for Fælleskassen 

 Dette arbejde aflønnes med 2 timer pr. uge. 

Fællesledelsen takker Søren C for samarbejdet i 2021 og ser frem til at Søren fortsætter som 

forretningsfører.   
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Hej i Hertha 
 
Her kommer en lille hilsen fra Norge og den smukke natur. 
 
Det er et lille paradis, Elisabeth og jeg er trådt ind i - højsko-
lelivet med fokus på det bedste jeg kan forestille mig - gam-
meldags håndværk og natur-lighed. 
På skolen kan man lære alt lige fra at karte, spinde og farve 
garn med naturmaterialer, strikke og sy tøj, lave egen kniv, 
smede, slagte og partere får, garve skind, pilefletning, læ-
derarbejde, (der har også været en kursusuge med at garve 
fiskeskind og bruge det som læder bruges), drive en økolo-
gisk gård, sejle med råsejl, lave både og mini-huse og meget 
mere - og det hele er spændende. 
 
Elisabeth er på selvforsyningslinjen, hvor hun lærer at lave 
ost og yoghurt, fermentere grøntsager, tænde bål på forskellig vis, lave mad over bålet, lave 
kroge af træ samt fine smørknive, sy sit eget tøj og meget mere. 

 
Jeg er ved at lære og bygge en norsk gammel-
dags fjordbåd. Det minder om et vikingeskib 
med råsejl. Her startede vi skoleåret med at 
lave vores egen høvl og efterfulgt gik vi i sko-
ven for at fælde træer til næste års hold på 
bådlinjen. 
Det er med at holde tungen lige i munden, når 
det drejer sig om at bygge båd. Næsten alt 
har runde og vinklede former, og så skal det 
samtidig passe sammen uden nogen spræk-
ker. Der er ingen tvivl om, at når skoleåret er 
omme, så er jeg blevet en dygtig håndværker, 
specielt til at høvle. Vi fylder hver uge ca. 5-10 
sække med spåner... 

 
Der bliver også holdt mange gode fester her - 
hver linje skal planlægge en fest for hele sko-
len inklusive menu, underholdning og tema - 
og man mærker virkelig hvor mange kreative 

sjæle, 
der vir-
ker 
sammen 
omkring 
opga-
verne 
her (det 
kender 
vi jo også til i Hertha).  
Om aftenen er der mange, der tilbyder 
“kveldsaktiviteter” fx lave en skede til en kniv, dreje i 
træ, lave lys af bivoks, (Elisabeth har startet et skole-
kor), og i december måned var der højtlæsning med 
Jostein Gaarders Julemysterie hver aften ved pejsen... 
 
Vi ønsker hele Hertha en god start i året 2022 og glæ-
der os til at se jer igen! 
 
De Bedste Hilsner 
Elisabeth og Mikkel 
https://www.fosen.fhs.no 
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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.  

Keramik-vase - Inspiration ”Den dybe skov” 

Marie Fuglsbjerg Zand 
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Mit Hertha 
 

Mit Hertha begyndte i 1983, ikke længe efter jeg havde født mit 

første barn, Maja i december 1982. Jeg boede med min daværende 

mand og flere i bofællesskab i Silkeborg og havde lært 

”Værkstedscafeen” at kende: Et lille sted i en baggård, hvor menne-

sker med interesse i antroposofisk arbejde fandt sammen, holdt kur-

ser, foredrag, studiekredse og mødtes til samtale og samvær. Her 

mødte jeg Helle og Søren Hansen, Asta og Bent Andersen og Per 

Bach Boesen, der var begyndt på sit arbejde med udvikling af homø-

opatisk medicin – dengang kaldt ”Urtica”, siden kendt som 

”Allergica”. 

Helle Hansen inviterede mig med i noget, der hed Herthas bestyrel-

se, hvis arbejde handlede om at udbrede kendskab til helsepædago-

gikken i det midtjyske. Lige siden dengang har jeg således været 

involveret i Hertha... Virket handlede dengang om at arrangere fore-

drag og opbygge en forening, der 4 x årligt fik tilsendt et medlems-

brev med forskelligt skriftligt materiale omkring helsepædagogikken. 

På et tidspunkt fik vi ideen til at starte et lille forlag til udgivelse af 

et helsepædagogisk tidsskrift – som kom til at hedde ”Nerthus” og 

har eksisteret fra 1982. Hertil lavede vi et hav af oversættelser af materiale bl.a. af Karl Kö-

nig, en af sidste århundredes store mænd indenfor det antroposofisk-helsepædagogiske ar-

bejde. Og vi fik medarbejdere fra Marjatta og de andre institutioner og skoler til at skrive 

indlæg om deres arbejde. Derudover har forlaget udgivet en række bøger og skrifter til stu-

diemateriale. 

Vi var aktive fødselshjælpere ved etablering og opstart af Kristofferhjemmet ved Odder 

(formaliseret hjemmeundervisning af udviklingshæmmede børn). Nogen af dem, der gik dér, 

bor jo her i Herthas bofællesskaber! Sideløbende var et arbejde i gang, der i 1987 resulterede 

i, at man kunne få lov til at visitere hæmmede børn til privatskoler/ Steinerskoler. Derefter 

handlede bestyrelsens opgave også om at være med til at starte specialklasser, først på Syd-

skolen i Århus, siden på Steinerskolerne i Vejle og Silkeborg. 

Efter Kristofferhjemmets start begyndte vi i bestyrelsen at tale om, ”Hvad så, når børnene er 

blevet voksne, og forældrene ønsker, at de fortsat kan være indenfor det helsepædagogiske 

miljø? Dette spørgsmål blev afsæt til en spændende flerårig mødeaktivitet, som mundede ud i 

Hertha Levefællesskab. 

Den første lange tid efter at Hertha Levefællesskab var etableret, var min tilknytning perifer. 

Jeg kom til møder og deltog i arrangementer og var fortsat aktiv i såvel Nerthusbladets re-

daktion som i bestyrelsen, der nu var blevet til Hertha Støtteforenings bestyrelse med et nyt 

afsæt, som fremgår af betegnelsen. Mit virke var da på Steinerskolen i Silkeborg som klasse-

lærer for skolens 1. specialklasse. Sune og Ditte, der nu bor i hhv. Burishus og Nerthus gik i 

denne klasse. 

Så købte John og jeg huset her på Engvej 1 i 2011, og siden har min tilværelse formet sig 

mere og mere omkring Hertha Levefællesskab. De første år var jeg fortsat lærer i Silkeborg 

og sluttelig et par år i Specialklasserne i Århus. Men jeg sagde min stilling op der, og blev i 

stedet vikar i Herthas Bofællesskaber og Værksteder. At bo i nærheden af udviklingshæmme-

de er naturligt og velkendt for mig, idet jeg de første fem år af mit liv boede på Marjatta-

hjemmet - i Holte dengang - med min familie. Alligevel er der jo noget nyt og ret fantastisk 

over det, jeg som voksen kan opleve: Den sammenhængskraft eller kerne vores særlige leve-

fæller udgør i fællesskabet ….. Tankevækkende! 

En sjov oplevelse havde jeg, da jeg en dag sad og talte med Sara Henningsen i Herthahus, og 

fandt ud af, at  jeg faktisk havde hørt en hel del om hende gennem min første svigerfamilie, 

som boede på deres gård nær Tommerup på Fyn. Min svigermor havde også udpeget huset, 

hvor Sara og familien boede , når vores gåtur gik denne vej rundt fra gården. Et smukt rødt 

hus lige i skovkanten… Det gav sådant et fint fællesskab mellem Sara og mig! 

Nu har vi så boet her i 10 år!  
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10 år med megen berigende og lærerig oplevelse af, hvad sådan et fællesskab kan, og hvor 

mange opgaver der er forbundet med at få det til at fungere. Det er på sin vis overvælden-

de at se, hvor meget ”overskuds-energi” der genereres, altså alt det, der gøres ud over 

vores almindelige daglige fornødenheder for at "få livet til at køre rundt”, som på den ene 

eller anden måde kommer fællesskabet til gode. På den anden side kan det være lige så 

overvældende at opleve konflikter, og hvor utroligt svært det kan være at få dem bearbej-

det gennem alle de forskellige synsvinkler/ forståelser, vi har, fordi vi ser væsnet Hertha fra 

hver sit individuelle perspektiv og står forskellige steder i vores liv. Det tog mig lang tid at 

komme ind i stedets tæt-på-historik mhp., hvem der styrer hvilke heste eller trækker hvilke 

læs, da jeg jo havde mit virke andetsteds og ikke havde meget overskud til at blande mig 

her. Der er mange viljer og intentioner her, som gør stedet både rigt og komplekst. Og en 

skøn blanding af mennesker, der vil en masse konkret med/ for stedet, og dem der lige så 

gerne blot vil nyde livet og fællesskabet og bidrage mest til det nære. 

Samspillet i så stort et fællesskab er en stor kunst, da det drejer sig om ”en social skulp-

tur” (som multikunstneren Joseph Beuys ville have kaldt det). Skulpturelt arbejde handler 

altid om balance mellem formerne/ kræfterne: mellem det konvekse: kraften indefra/ det 

aktive, det konkave: kraften udefra/ det favnende og den dobbeltbuede flade, hvor al ener-

gien/ alle retninger mødes og må afstemmes. Et stort ansvar at være del af sådant et fæl-

lesskab! Og samtidigt en enorm gave med utroligt fine sociale goder, der opstår ud af med-

menneskelighed! 

Når der formes kraftigt på den ene side af skulpturen, kræver det et modsvar hele vejen 

rundt, en slags helheds-bevidsthed, for at der fra tid til anden kan opstå harmoni. Det kan 

selvfølgelig ikke være kriteriet for at være med i sådant et fællesskab, at evne denne hel-

heds-bevidsthed, men det er på en måde et vigtigt vilkår og en kontinuerlig øvelse. Det er 

en proces i kontinuerlig forandring, som kræver stor vågenhed, vilje og mod til at ”se med 

nye øjne” fra tid til anden. At se med et påskønnende blik, der formår at inddrage hinan-

dens bidrag til helheden. 

Heldigvis ser vi forskelligt på helheden og har forskellig fokus i vores liv. Det giver en vigtig 

dynamik, der i samspil med vores oplevelser, vores individuelle billede, driver os til at tage 

del i den løbende dialog, der bringer Levefællesskabet videre i sin udvikling. 

            

Sibylla Hofstetter 

Hertha-

hus 

1996 
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KÆRE MARIE 
Da jeg først kom til Hertha og kun kendte et par stykker, tog du mig resolut under dine vinger 
og inviterede mig med på dine cykelture for at vise mig omegnen. Men da viste du mig også din 
anarkistiske side, idet du konsekvent kørte enten midt på vejen eller i venstre side. Jeg var 
målløs! Du, som ellers er ”sådan en pæn dame” med et ”nydeligt sprog”! Marie dog! 

Men NU ved vi, hvor vi har dig. Du cykler ingen steder og er altid hjemme, hvis man har brug 
for en lille snak. Det er godt – for os! Og du viser altid glæde og taknemlighed over hver visit – 
om den så er kort eller lang. 

Marie, du har faktisk været et forbillede for os alle - siden du ikke kunne cykle mere - for jeg 
har aldrig hørt dig beklage dig over din egen situation, men derimod har du altid husket at 
spørge til andres. Så, Marie, du HAR sat SPOR, selvom du hverken kan cykle eller gå. Og det er 
i grunden 

GODT GÅET. 

Og nu skal du ikke tro, at du bliver fri for besøg, bare fordi du flytter. Nej, vi skal nok finde dig. 
Og i det næste år vil du hver måned få en flot buket blomster, som hele Hertha har bidraget til. 
– Så du kan godt glæde dig. Du bliver IKKE glemt - og her er den første buket! 

Nu er der mulighed for lidt til ganen - ikke kaffe og kage - men mere ”cocktail-agtigt”, for når 
man hedder Marie KOCH, så må man da ha’ et cocktail-party, når man siger farvel… 

Og tak til alle, som har bidraget til en festlig afsked for Marie. 

Merete  
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Afsked med Marie Koch 
Marie Koch har boet i Hertha siden 1997. Først boede hun i vævehuset. Marie er uddannet 
væverske fra Kunsthåndværkerskolen.  Hun arbejdede i vævestuen med beboerne. I 2007 
blev 24-husene bygget. Her flyttede Marie ind i 24 C. Marie tog sig en cykeltur på sin blå cy-
kel hver morgen i mange år. 
De sidste år har Marie siddet i kørestol, hvor hun har haft brug for megen hjælp. Hjemmeple-
jen kom 6 gange om dagen, og Kirsten Frank har været utrolig hjælpsom over for Marie. 
Der kom besøg af nogle fra levefællesskabet, og beboerne har flittigt vinket til Marie. 
Den 7. november var der koncert i salen, hvor der var udøvende musikere fra Hertha Leve-
fællesskab og af nogle beboere. Efter det var der et farvel-arrangement for Marie Koch, hvor 
der var forskellige indslag, og vi sang udvalgte sange, som Marie ønskede, vi skulle synge 
sammen. 
Den 9. november flyttede Marie til plejehjemmet Søndervang i Låsby. Marie var Herthas  
ældste borger. 

Vinter i Hertha. Fotos: Rita 
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Referat - Fællesledelsesmøde 542 - mandag d. 29.11.2021 

19:00 - 21:00 - Fysisk/Online fremmøde 

Mødeleder: Mathieu, Referent: Rudi, Deltagere: Mathias, Søren, Grethe, Mathieu, Eja, Rudi. 

Afbud: Johanne 

1. Indledning (60 min): 

a. Færdiggørelse af dagsordenen 

● Ser OK ud 

b. Opfølgning fra sidst 

● Evaluering af forløbet med dispensationsansøgningen 

* Afklaring omkring ventelisteregler kontra FL vedtægter fra 2011. 

* Mathieu har kontaktet advokat i forhold til at få afklaring omkring vedtægter og venteliste-

regler, som der kommer svar på imorgen tirsdag. Vi tager afgørelsen herpå pr. mail 

● Info til levefællesskabet om ventelisteregler og svar på henvendelser? 

* Tager vi til næste møde d. 6/12 

● Er FL klar til sine punkter på LM 24.11? 

* LM aflyst grundet Corona. Vi tager vores punkter næste gang det er muligt at afholde LM 

2. Information fra (10 min): 

a. Ventelistegruppe: 

● Ventelistegruppens mandat skal fornyes. Ny udgave skal godkendes  

* Nyt mandatudkast læses igennem, og rettelser skal skrives ind, inden ny gennemgang til 

godkendelse sendes ud til FL 

● 2 nye medlemmer skal findes til Ventelistegruppen. Én fra Støtteforeningen og én fra leve-

fællesskabet 

* Proces er i gang med at finde disse nye medlemmer 

b. Landsbyfonden: 

● Julefrokosten er desværre aflyst 

● Glade for momskompensationen 

● Augustinus Fonden har bevilliget et beløb til Herthahus 

c. HBV: 

● Intet 

d. Forretningsføreren: 

● Intet 

3. Proces ved oprettelse af nye mandatgrupper og evaluering og fornyelse af bestående man-

datgrupper i årsløbet (Ventelistens mandat udløber 16.11?) (15 min) 

● Der arbejdes videre med mandatgrupper til fremvisning på kommende LM. Men Søren C 

sender allerede nu budgetudkast og mandatoversigt ud, så alle har god tid til at sætte sig ind 

i det. 

4. Ansættelse af lønnet forretningsfører for FL var et etårigt prøve-år – skal det fortsætte? 

(15 min) 

● Forretningsføreren fortalte om sit arbejde. Han er endnu ikke afklaret med, om han kan 

fortsætte med opgaven i den nuværende form. 

● FL drøfter næste gang det overordnede spørgsmål om, hvorvidt ordningen med en forret-

ningsfører skal forsætte. Derfra tager FL en beslutning. 

5. Eventuelt (5 min): 

● Mødetidspunkt for fremtidige FL møder- 

* Næste møde bliver mandag d. 6/12 kl. 19:00 som vanligt, og derfra snakker vi om, om vi 

skal prøve os frem med mandage kl. 15 i stedet 
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Referat - Fællesledelsesmøde 543 - mandag d. 6.12.2021 

19:00 - 21:00 - Ren online denne gang 

Mødeleder: Eja. Referent: Rudi. Deltagere: Mathias, Johanne, Mathieu, Eja, Rudi 

Afbud: Søren, Grethe 

1. Indledning (10 min): 

a. Færdiggørelse af dagsordenen 

● Spørgsmål omkring ventelistereglernes §3 

b. Opfølgning fra sidst 

● Info til levefællesskabet om ventelisteregler 

* Skriv bliver revideret og sendt ud med næste Tante Hertha 

2. Information fra (10 min): 

a. Ventelistegruppe: 

● Intet 

b. Landsbyfonden: 

● Intet 

c. HBV: 

● Stadig udfordret på corona 

d. Forretningsføreren: 

● Intet 

3. Ventelistegruppen: mandat - regler og 2 nye medlemmer skal findes. Én fra støtteforenin-

gen og én fra levefælleskabet (45 min) 

● Mandat godkendt 

* Der skal dog hurtigst muligt laves en version 1 af de nye regler, som FL kan snakke ud fra 

4. Spørgsmål omkring ventelistereglernes §3 

a. Officielt svar fra FL sendes ud pr. mail til vedkommende 

5. Ansættelse af lønnet forretningsfører for FL var et etårigt prøve-år – skal det fortsætte? 

(30 min) 

● Eja tager en snak med Forretningsfører og får fremtidens opgaver på plads 

6. Sidste møde inden JUL 20.12 kl. 15.00 OK ? eller er juleferien begyndt? (5min) 

● Vi mødes og snakker lidt løst om, hvordan året er gået og hvad vi tænker os for 2022 

7. Eventuelt (5 min): 

● Fortsat god aften 
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Vi har en mission.  

Vi skal forme jordens fremtid. 

Novalis (1772-1801) 

Juledekoration i bofællesskaberne (foto fra Facebook) 


