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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:  Simone og Morten K. (Foto: Morten S. Dahl) 

Anna og Lars som er meget stolte over succesfuld optænding   
(Foto: Morten S. Dahl) 
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HerthaKalender 
Marts 

Onsdag d. 2.  Suppe i caféen   kl. 17.30  Caféen 

21.-24.  Bofællesskaberne på ferie 

Torsdag d. 10. Sang på Vænget   kl. 19.00-21 

Tirsdag d. 22.  Caféen åben    14.00-16.30  Caféen 

Lørdag d. 26. Fællesskabsdannende dag  9-14   Overdethele 

Lørdag d. 26.  Snak om dyreholdet  kl. 11    Ved stalden 

April 

Lørdag d. 2.  Biodynamisk havebrugskursus kl. 10-16  Gartneriet 

Tirsdag d. 5.  Landsbymøde   kl. 19-21  Salen 

Onsdag d. 6.  Suppe i caféen   kl. 17.30  Caféen 

Maj 

Tirsdag d. 3.  Årsmøde i Hertha Støtteforening 

Juni 

Torsdag d. 2. Værkstedsfestival 

Søndage kl. 19.30-20.00 Stilhed i Stalden 

 Indhold i dette nummer: 

Annoncer mv  s. 4 

Sekretær for Fællesledelsen  s. 5 

Til jer med gasfyr  s. 6 

Gartnerinyt  s. 7 

Mit Hertha  s. 8 

Månedens kunstværk  s. 9 

 

Værkstedsfestival  s. 10 

ICSA-konference  s. 11 

Glimt fra en fjern fortid  s. 12 

Referat fra Landsbymøde  s. 12 

Referat fra FL møde  s. 14 

 

Kære levefæller 

Så åbner vi igen op for suppeaftener. Hurra. 

Det bliver onsdag d. 2.3. og onsdag d. 6.4. fra 17.30-18.30. 

Der er stadig brug for flere folk, så skriv til mig, hvis du har lyst 

og overskud til at være med til at lave suppe.  

Suppen er vegetarisk. 

 

Hilsen Hanne 

Hold øje med din mail... 
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Biodynamisk havekursus på Hertha 
Lørdag den 2 april 2022, kl. 10-16. 

Hertha Levefællesskab, cafe og gartneri, Landsbyvænget 17 

8464 Galten. 

Datoen kan ændres ved nye restriktioner. 

 

Praktisk kursus i biodynamisk grønsagsdyrkning i have og drivhus. 

Vi vil gennemgå opformering af småplanter i drivhus, mistbænk og udenfor på bed. 

Desuden tale om såtidspunkter, jordblandinger, sædskifter, grøngødning, 

etablering af såbed, jordbearbejdning, ukrudtsregulering, brugen af de 

biodynamiske præparater, brug af Maria Thun’s såkalender og meget mere. 

Kurset vil på en praktisk og simpel måde give en indføring i den biodynamiske 

metode og baggrund med fokus på forårets arbejde. Kurset er åbent for alle. 

For yderligere information og tilmelding: kontakt Birthe Holt tlf. 30954577 eller 

birtheholt@live.dk.  
Der vil være adgang til biodynamisk litteratur, film,  

artikler mm 
Pris :500 kr. som inkluderer en let frokost og kaffe/te og forfriskninger. 

Indbetales på konto nr. 8401 1105644. 

Der kan købes biodynamiske præparater af høj kvalitet. Gør din kompost klar, hvis du vil købe kompost-

præparater til den. 

 

Desuden har vi planlagt todages kursus på Højbo 12. og 13. februar sammen 

med Karl Henning Mikkelsen og to havekurser på Halkær kro 6. marts.  

mailto:birtheholt@live.dk
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Nyt om opgaven som sekretær for Fællesledelsen 

Opgaven som sekretær for Fællesledelsen er forandret fra 1. januar 2022. I år vil der være 

en forretningsfører for Fælleskassens anliggender og en sekretærfunktion 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. 

* At holde øje med at de, der skal betale til Fælleskassen, betaler. 

* At indkalde til og organisere et budgetmøde. 

* At udarbejde et budget for Fælleskassen. 

* Kontakten til mandatgrupper med et budget afsat i budgettet. 

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

budget. 

* At vedligeholde bankoplysninger og er ansvarlig for Fælleskassens bankkonto.  

* At alle regninger, der kan henføres til Fælleskassens budget, betales og bogføres af forret-

ningsføreren. 

* At udarbejde et regnskab for Fælleskassen. 

Dette arbejde aflønnes med 2 timer pr. uge.  

Sekretæropgaverne fordeles mellem Rudi og Mathieu med to timer til hver.  

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

Orientering fra Fællesledelsen om Fællesledelsen 
Fællesledelsens mødefrekvens: Det er vanskeligt for Fællesledelsen at finde et tidspunkt, 
hvor Fællesledelsen kan mødes. Nogle har fuldtidsarbejde, andre skiftende arbejdstider og 
andre skal passe eller putte børn.  

Fællesledelsens medlemmer har alle bøjet sig mod hinanden, og har aftalt at møde én efter-
middag om måneden i 3 timer. Næste gang 7. marts.  

Fællesledelsens forretningsudvalg: Består pt. af to personer: Rudi og Matthieu. Fællesle-
delsens sekretærfunktion er også delt medlem Rudi og Matthieu.  

Vedtægtsarbejdet: Arbejdet med at udarbejde vedtægter for en grundejerforening til afløs-
ning af Fællesledelsens vedtægter bliver varetaget af en gruppe bestående af Søren Hansen, 
Karen Lindemann (byrådsmedlem i Skanderborg Kommune og kyndig på området), Finn Boi-
sen (formand for bestyrelsen for Hertha Bofællesskab og værksteder) og Allan Elm (sekretær 
for gruppen). 

Valg til Fællesleden: Fællesledelsen er nødt til at køre videre ind til disse vedtægter er ud-
arbejdede og godkendte. Derfor skal der være valg på Landsbymødet 5. april.  

I de nuværende vedtægter for Fællesledelsen består Fællesledelsen af 5 faste medlemmer + 
2 suppleanter valgt af Levefælleskabet.  

Fællesledelsen består pt af:  

  Mathias Heuberger – udpeget af HBV 



6  

Åbent Værksted torsdag kl. 16-18 

Har du projekter, du gerne vil have 

værktøj til at fuldføre, og har du må-

ske brug for hjælp til din idé, kan du 

komme til åbent værksted i John og 

Sibyllas værksted. Her står Sibylla og 

Søren H klar til at hjælpe dig, så godt 

de kan. Der er mulighed for at arbej-

de med mange forskellige materialer 

- så som træ, læder, sten m.m. 

Alle over 12 er velkomne - mindre 

børn ifølge med voksne. Det koster 

10 kr. pr. time. 

Hilsen 

Sibylla og Søren H. 

Caféen åbner igen tirsdag den 22. marts kl. 14.00 - 16.30  

Helene 

  Grethe Harrebye – udpeget af Landsbyfonden 

1. Mathieu – på valg 

2. Eja – på valg 

3. Johanne – ønske ikke genvalg (går ud fra at det er sådan??) 

4. Rudi 

5. ? 

6. ? Suppleant 

7. ? Suppleant 

Som det fremgår af ovenstående, så har Fællesledelsen for nuværende ubesatte pladser. 
Der er virkelig brug for, at I der ude på diverse ’vænger vil hjælpe med at finde Levefæl-
ler, der har lyst til at give en hånd med i Fællesdelen.  
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Gartneri nyt Marts 2022 

Det har været en mild vinter uden de lange frostperioder, og der er stadig lidt porrer tilbage. 

Jeg har en del fra min gård i Nordjylland, som jeg løbende vil tage med ned. Her sidst i febru-

ar er lyset ved at vende tilbage, og det svært ikke at tro, at vi skal i gang nu. Men vi skal 

vente lidt endnu. 

Det har været en mild vinter for de overvintrende afgrøder. Grønkålen har klaret vinteren helt 

fint, og hvis det milde vejr fortsætter, kan det ikke vare længe, før den begynder at vokse 

igen. Selv blomsterne kan spises, når de kommer. Pas på topskuddet og alle de små skud, 

der er på vej op. Den vokser helt ind i maj måned. 

Jeg lader nok kun en enkelt række stå, når forårsarbejdet går i gang. Nok 

ved påske, det plejer det. 

Rosenkålen har også lidt endnu, men tag kun de gode, og der er ikke me-

get, så nyd det, der er. De nye skud og selv blomsterne smager fanta-

stisk; jeg lader også et enkelt bed stå. 

Lad persillen være nu. Det sætter den meget tilbage, hvis de første spæde 

skud høstes. Jeg håber vi får glæde af persillen her i foråret; det blev ikke 

til meget sidste år. 

Vi har løbende høstet jordskokker gennem vinteren, og nu skal vi til 

at grave de sidste op. De har været fine, og der er en del tilbage. De 

kom sent i jorden og groede først, da kraften gik fra bladene ned i 

knoldene. 

I februar fik vi holdt jordkælderen fyldt, beskåret læhegn, vasket 

drivhuset og jeg fik også en omgang Corona med næsten 3 ugers 

sygdom.  

Marts måned står i oprydningens tegn. Alle bede skal gøres klar til forårs-

arbejdet. Solsikkeplanter, kålplanter osv. skal køres på komposten.  

Når jorden er tjenlig og kan holde til traktorkørsel, skal alle bede slåes 

med slagleklipper; herefter spreder vi kompost — jeg får maskinstationen 

til det i år — og så skal jorden løsnes med vores flotte Angeloni jordløsner. 

Og så er forårsarbejdet i gang. Vi glæder os alle — specielt på solrige dage 

begynder gartnerholdet at snakke om foråret. 

I marts går vi i gang med at så — først inden for. Først salat, tidlige kål, 

basilikum og tomater i varmen inde i vores pauserum, og det første hold 

radiser og forårsløg direkte i bedet i drivhuset. 

Omkring den 21 marts graver vi de biodynamiske præparater op. De sid-

ste frø skal også bestilles, og kartofler lægges til forspiring. En dejlig for-

ventningens tid, som vi alle glæder os til. 

I gartneriet kan der nu hentes: lidt sennep, rucula og vinterportulak i driv-

huset. I jordkælderen er der: kartofler, gulerødder, rødbeder, selleri, hvid-

kål og løg fra Karl Henning, vore egne jordskokker, hvidkål, rødkål og per-

sillerod købt hos Solhjulet.  

Der er stadig penge, så jeg fortsætter med at købe ind. Dejligt, for Karl 

Henning har meget at sælge af, og det er så fint.  

Der skal være et møde om porrer- og selleridyrkning. Gerne først i marts. Der kommer en 

mail ud med forslag til nogle datoer. Vi skal have bestilt planter; ærgerligt jeg har skullet 

bruge nu 3 uger på at være syg. 

Godt forår. For gartneriet Birthe Holt. 

3 billeder af vores 

arbejde med at 

fremstille Kiselpræ-

parat. Kvartskry-

staller skal males 

til mel; det er nu 

klar til at blive gra-

vet ned ved forårs-

jævndøgn. En stor 

tak til Nicolaj, Si-

mone og Birgitte 

for en stor indsats.   
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Mit Hertha 

Et skridt på vejen hjem 

Mit første bekendtskab med Hertha var en gang sidst i 90´erne. Det 

er jo en del år siden, jeg var kun en 14-15 år gammel, dog kan jeg 

huske, det var en varm sommerdag med skyfri himmel. Dengang var der ikke ret mange hu-

se på området, og så vidt jeg husker var der kun dem i `rødvinsbæltet´ og Herthahus, men 

det kan være, jeg husker forkert. Men godt så det jo ud. 

Dengang dannede min mor, Helena par med Jens-Otto. Og det var gennem Jens-Ottos forsk-

ning indenfor biodynamik, at min mor og jeg fik kendskab til Hertha. Og det var ligeledes 

Jens-Otto, som viste os rundt den sommerdag for mere end 20 år siden.  

Dengang var det en eksotisk verden for mig - Hertha, og det Landsbyen repræsenterer. Stei-

ner-pædagogikken var ikke ukendt, men bestemt heller ikke noget, jeg havde udforsket dy-

bere. Det, der står klarest i min erindring, er det harmoniske, afslappede og naturlige islæt, 

der for mig gennemsyrede Hertha; for det forekom mig selvfølgeligt at indrette sig sådan. Og 

jeg kan huske, at jeg tænkte ”det her er et rart sted, her kommer jeg tilbage og bor”. Og det 

gjorde jeg så. Nogen og 20 år senere. 

Inden jeg landede her, har min rejse taget mig vidt omkring. Min ungdoms rastløshed strakte 

sig videre end til bare ungdommen, og jeg har boet i Aarhus, København, Aalborg, Friland, 

Malling - i vidt forskellige boligkonstellationer, inden jeg fik mig plantet, dog midlertidigt, på 

Landsbyvænget 2. Igen takket være Jens-Otto og selvfølgelig Marianne. 

Og hold dog fast, hvor er det rart at bo et sted med så ordnede forhold, hvor der både er 

struktur og kultur, hygge og skønhed og plads til at være. Både sig selv og i fællesskab.  

De oplevelser i Hertha der har gjort størst indtryk på mig, vil jeg sige, er fællesskabsdannen-

de dage (selvom jeg har været til alt for få), morgensang under lock down, højtidsfester og 

ikke mindst fællesskabsånden i hverdagen. Her tænker jeg særligt på småting som 

`hilsepligt´, men også at man rent faktisk kender sine naboer OG alle de andre. Som kon-

trast har jeg min tid i København, som er som en sildetønde af mennesker. Men alligevel en-

der man nemt med at føle sig anonym i gadebilledet… ironisk nok. Det synes jeg i hvert fald. 

Det gør jeg ikke i Hertha. På den måde har de små ting i Hertha og egentlig også Steinerpæ-

dagogikken gjort en stor forskel for mig.  

Jeg kom til Hertha, både fordi jeg ville `prøve det´ og for at komme på landet, og få ro på. 

Og det har jeg fået. I løbet af min tid på Hertha har jeg fået nye venskaber og en masse op-

levelser og kommet lidt mere hjem. Bare det at nogle fra Hertha kender mig fra tidligere eller 

kender min far fra Landbohøjskolen, gør det hele lidt mere hjemmevant, det må jeg indrøm-

me.  

Selve tanken at `prøve det´ er karakteristisk for mig. Jeg elsker at opdage og prøve ting. 

Indtil jeg kom på Hertha, havde jeg mig en overvejende mental attitude til min omverden 

uden egentlig at forholde mig autentisk til, hvad jeg nu engang engagerede mig i. I Hertha er 

det omvendt. Hertha inviterer til at være og deltage med hele sig selv, for her er plads til at 

være med hele sig selv, og det er en fantastisk oplevelse.  

Hertha har for mig været et skridt på vejen hjem i mig selv ud af rastløsheden og indse, at 

det noget, jeg søgte, var inde i mig selv hele tiden. Takket være det nære, naturlige og fæl-

lesskabet, som Hertha rummer. 

/Johannes 
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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.  

Min familie er ret kreativ. Og det er vores døtre også. Jeg har altid været den, der betragtede og beun-

drede. Ved en tilfældighed fik jeg købt en plante i Den Gamle By. Det var en pelargonie, en såkaldt Mr. 

Wren. Kort tid efter hjemkomsten begyndte bladene og blomster at falde af. Jeg var så betaget af den, 

at jeg ikke kunne bære at miste synet af den. På den måde blev jeg motiveret til at gå igang med min 

egen kunstneriske produktion. Så jeg kunne bevare det udtryk og de farver, som jeg så godt kunne lide 

ved Mr. Wren. Siden da har jeg lavet flere varianter. Jeg forsøger at holde mig tæt på planternes form 

og udtryk, og jeg holder af at vise forfald. For mig er forfald en væsentlig del af planters skønhed og 

livet mere generelt. 

Tak fordi I kigger med, 

Yun Mi 
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Værkstedsfestival i Hertha torsdag 2. juni 

I værkstedsgruppen har vi talt om Majmarked / Høstmarked, og hvordan vi får det sociale liv, 
efter 2 års pause til at blomstre igen og det måske på en ny måde. 

En dag hvor beskyttede værksteder og STU i Østjylland, der har mulighed og lyst, samles for 
at vise verden og os selv, hvad vi kan og er stolte af. 

En dag, hvor vi glæder os til at se hinanden på kryds og tværs. 

I amtets tid var der en tæt sammenknytning værkstederne imellem. De mødtes 2-3 gange 
om året for at udveksle hverdagsliv og erfaringer til glæde for alle. Denne kontakt faldt fra 
hinanden ved nedlæggelsen af amterne og ved kommunesammenlægningen. 

Vi kan ikke gå tilbage i tiden. Men vi savner og har brug for de menneskelige og faglige kon-
takter de enkelte borgere på værkstederne og medarbejdere mellem hinanden. 

Vi kan med en sådan Værkstedsfestival åbne op og stolte vise verden, hvad vi laver på værk-
stederne og i STU. Skabe dialog mellem de udviklingshæmmede og medarbejderne på tværs 
af kommunegrænser. Invitere ind for at se og opleve, hvad der bliver skabt af håndværk, 
produkter, kunst og social aktivitet. 

En værkstedsfestival med deltagelse fra Skanderborg – Silkeborg – Århus – Odder – Favr-
skov. 

En dag hvor vi inviterer omverdenen og alle vi kender af familie – naboer – venner – interes-
serede – kommunefolk m.m. 

Hertha har erfaring med større arrangementer fra vores maj-markeder og høstmarkeder gen-
nem de sidste 10 år. 

Vi har god plads udendørs – café-faciliteter – telte – P-pladser. 

Vi er geografisk centralt beliggende i forhold til de forskellige kommuner. 

Vi tænker at danne en lille arrangør-gruppe, der tager sig af alle forberedelser ( presse – sø-
ge fonde – myndighedstilladelser m.m.), så det bliver en god dag gerne med deltagelse og 
hjælp fra Levefællesskabet. 

P.S.: Alt dette er endnu under forberedelse, men indtil nu er det godt modtaget af Skander-
borg Aktivitetscenter, tre værksteder i Århus kommune, Tornsbjerggaard og Hadruplund. 

Værkstedsgruppen 

Glade værkstedsbrugere (Fotos: værkstedsbrochre) 
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Hertha har værtskabet for international 

konference om fællesskaber på  

Audonicon, juli 2022 
 

For 5 år siden var Hertha Bofællesskaber og Værksteder 

på tur til Rusland og etablerede der relationer både til 

russiske og europæiske helsepædagogiske steder. Turen afstedkom en invitation til at fortæl-

le om Hertha året efter på Goetheanum i Dornach, hvor der var planlagt en international kon-

ference om fællesskaber.  På Dornach-konferencen i 2018 blev Hertha inviteret til at medvir-

ke på en konference i USA året efter. Det var en ICSA-konference, der blev afholdt i Camphill 

i staten New York – hvor repræsentanter fra Hertha gav oplæg og holdt workshop om måden, 

Hertha er organiseret på: Hertha som arbejdsfællesskab, Hertha som levefællesskab og Her-

tha som ansvarsfællesskab. I tilknytning til konferencen blev Hertha-repræsentanterne invite-

ret med til ICSA’s bestyrelsesmøde og spurgt, om mulighederne for at holde den næste ICSA-

konference i Hertha – eller i det mindste i Danmark? Det forsigtige svar var, at ”Vi vil godt 

være med til at undersøge mulighederne!”  

 

Konferencen foregår på Audonicon, Skanderborg fra 14. til 16. juli og har som tema: 

Hvordan forbliver vi medansvarlige for samfundets udvikling? Hvordan videreudvikler vi de 

fællesskaber, som vi selv indgår i? 

Målgruppen er forskere, der udveksler erfaringer, og praktikere, som henter inspiration.  

 

Før konferencen arrangeres 1-dagstur til udvalgte fællesskaber omkring Aarhus: Grobund i 

Ebeltoft, Friland ved Feldballe, Andelssamfundet i Hjortshøj og Hertha Levefællesskab. Efter 

konferencen bliver der en 2-dages tur til fællesskaber på Sjælland: Dyssekilde, Svanholm, 

Munksøgaard, Hallingelille og Permatopia. I tilfælde af ledige pladser i bussen vil der blive 

solgt billetter til interesserede. 

 

Hensigten med at vælge Hertha som vært og Danmark som værtsland har været at blive be-

kendt med den historie (andelsbevægelsen, højskolerne, folkeoplysning), de impulser og in-

stitutionelle konstruktioner, som har gjort de skandinaviske samfund til ideal for mange men-

nesker verden over. Danmark er også kendt som ophav til kollektivbevægelsen og senere 

økosamfundsbevægelsen. Der er således hos mange medlemmer af ICSA-organisationen en 

forventning om, at de på konferencen i Danmark vil høre indlæg om det, der har formet vo-

res samfund – fortid og nutid samt kendskab til spirerne til en bæredygtig fremtid.  Og der 

har vi noget at fortælle! 

I det seneste nummer af LØS bladet var omtalt en ny organisation www.faellesskab.dk, som 

kan opliste mere end 150 fællesskabs-initiativer. Mange er under etablering – og det viser, at 

det er blevet et accepteret ideal at bo i fællesskab! Det er blevet et begreb, som kan sælges. 

En række byggevirksomheder har specialiseret sig i at planlægge, finansiere, opføre og sælge 

boliger i fællesskaber. Nogle gange foregår det i samarbejde med en initiativgruppe og andre 

gange på forventning om efterspørgsel – og boligerne bliver revet væk. 

I de næste uger skal der helst sammensættes et hold, som vil repræsentere og fortælle om 

Hertha. 

                       OU/22/2/2022 

https://www.icsacommunity.org/ 

http://www.faellesskab.dk
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Til alle jer med gasfyr 

 

På sidste landsbymøde annoncerede jeg, at det ville væ-

re nyttigt, hvis vi, der varmer vore huse op med gas, 

brugte en aften eller to på at overveje, hvad vi gør, når 

de fleste af fyrene skal fornys, eller anden opvarmning 

skal etableres. I sidste nr. af Folkebladet var der et stør-

re indlæg fra en beboer i Skovby, som rejste det samme 

spørgsmål, og som gennemgik de muligheder, han så for 

Skovby. Læs artiklen. 

Jeg har aftalt med Rasmus Frost Lund og Jens Erik Trel-

dal, som begge har stor viden om emnet, at de gerne vil 

deltage i et eller to møder i caféen om emnet. I næste 

nr. af Tanten håber jeg at kunne spille ud med en dato 

for et møde.  

Søren H. Landsbyvænget 12. 

Diktatorenes udtogsmarch... 

I den tid jeg har levet, har jeg oplevet en del diktatores endeligt.  

Hitler begik selvmord i sin bunker. 

Musolini blev hængt i en lygtepæl med hovedet nedad. 

Stalin døde af ælde med forfølgelsesvanvid. 

Pol Pot døde af et hjerteanfald, da han hørte, at han ville blive udleveret til 

retsforfølgning.  Liget blev brændt på en stak bildæk i junglen.  

Gadaffi døde i et drænrør. 

Saddam Hussein blev henrettet ved hængning. 

Ceausescu blev efter en times rettergang aflivet ved skydning. 

Putin….? 

Med de bedste forhåbninger          

K.h. Søren H. 
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Fotos denne side: Ole W. Næste to sider: Morten S. Dahl 
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(Udsnit af) referat fra mødet i Landsbygruppen på Værksteds-

caféen d. 17/9-1988 

...Ordet initiativ stammer fra  initiere, hvilket betyder indvie. Begynder man at føre et initiativ 

frem, vil man ligesom på en sejlads møde et antal sømærker undervejs. Det er karakteristisk 

for et socialt initiativ, at det møder modstand. Omverdenen reagerer, når man ønsker at for-

ny det. Et socialt initiativ kræver ikke alene en fornyelse af omverdenen, men også en forny-

else af en selv. Modstandens funktion er at gøre initiativet livskraftigt. 

Men hvad gør, at man får en idé, starter et initiativ og tager alle vanskeligheder på sig? Der 

er et problem (som regel oftest negativt). Man begynder at tænke over det, begynder at se 

muligheder, og der opstår et behov for at fortælle, snakke om det - hvor er mine venner? 

(tiden, hvor et enkelt menneske kan starte et initiativ og bære det igennem, synes at være 

forbi). En gruppe dannes, som bærere og støtter af initiativet. 

Og så begynder rejsen! 

Den når snart frem til det første sømærke, hvor man tegner en vision eller et fremtidsbillede. 

Polariteten dertil er ressourcer: Der kan pludselig dukke et tilbud op: I kan få denne gård, 

denne ø, hvis I gør sådan og sådan... Orientering mod denne retning er den første grøft, man 

kan falde i. Ideen, visionerne skal man aldrig begynde at skære i. 

Vejledende holdninger, principper: Disse skal stemme overens med visionerne. Polariteten 

dertil er tiden: At være situationsnærværende. Hvad der er rigtigt (i princip) et stykke tid, 

behøver ikke at blive ved med at være rigtigt. Der skal være en overensstemmelse mellem 

prioritering af tiden og ens vejledende holdninger. Det kræver, at man har tiden disponibel 

for at gennemføre initiativet. 

Målet: For hvem gør vi dette her? En fase, hvor der kommer andre mennesker til. 

Organisation: Kræves for at skabe de rette forudsætninger for at nå målet.  

Det er ikke sikkert, at man møder disse sømærker i samme orden, den er ikke vejledende, 

men kan veksle undervejs…. 

Glimt fre en fjern fortid i Hertha 
Redaktionen har fået et forslag til en fortsat rubrik, der kunne hedde glimt fra 
en fjern fortid i Hertha (eller noget i den retning). Det kan f.eks. være tekster 
eller fotos. Og vi vil derfor gerne opfordre andre til at bidrage med noget. 
Denne gang får du nedenstående opbyggelige udsnit af et gammelt referat fra 
et møde i Landsbygruppen i 1988, som vi har modtaget fra Helle. 
I samme forbindelse kunne det være interessant også at høre noget om frem-
tidsvisioner for Hertha. Skriv og send ind… 
Red. 
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Referat af Landsbymødet den 21. februar  
kl 19.00 - 21.00 i salen i Herthahus 

Ordstyrer: Tove V. Referent: Sibylla H. 
19.10 - 19.40 Godkendelse af Fælleskassens økonomi-dokument og budget for 2022. 
Mandatgrupper og bemanding af mandatgrupper. Se de 3 vedhæftede dokumenter, print dem evt. 
ud. Ved Søren C 
Det ideelle budgetår: starte året i august med budgetmøde, så de fleste ting om muligt vil kunne imple-
menteres, og budgettet kunne fremlægges sidst på året på LM. Den store ændring nu i forh. til tidligere: 
der er kun tre kasser: Grundejer/ fælleslokaler/ Fællesskab & Kultur. Ligeledes nyt: procentsatserne fra 
kassen ud i afdelingerne er fleksibelt/ kan reguleres. Disse reguleringer skal også godkendes på LM.  
Intention: I tillæg til Budgettet som nu er sendt ud, vil Søren Chr. fremover lave kontoplan (samme be-
nævnelser) mere struktur. Sammenhæng mellem budget og bogholderi. Udleveret ark om mandatgrupper 
gennemgås. Mandatgrupper i øverste gruppe kan udvides med flere eller reduceres. Der er to typer: 
Grupper med navngivet bemanding og grupper som fx fællesskabs- dannende dag, med skiftende ansvar-
lige. Ideen er, at FK bliver en mandatgruppe i den nye ordning. Der arbejdes videre med det i løbet af 
året. (FK har CVR nr.) 
Spørgsmål ang. mandatgruppers evt anmodning om penge: Der er kun behov herfor, hvis beløbet oversti-
ger mandatgruppens årlige budgetlagte beløb. 
Budgettet gennemgået. 

Fælles små maskiner: der mangler en ansvarshavende. Der stod 5.000.- hvilket der ikke gør nu, da der 
ikke er en ansvarshavende på området. Per: Undersøger vedligehold og drift på den store græsslåmaski-
ne. Hvem betaler? 
Cykelbane/ Legeplads: der står pt ingen navngiven person. Men nogen har i sidste øjeblik meldt sig til 
opgaven, så der er afsat et fast beløb på 5.000.- Der er søgt om 4.200.- ekstra. 
Fælleslokaler: Hvad skal fællesskabet betale for leje af salen fremadrettet efter ombygning? 
Forbrug, fælleshus gas. Steget voldsomt med de nye gas-priser. 
Mandatgruppen for fælleshuset: beder om 10.000.- ekstra til anskaffelse af nye stole. 
Ud fra resultat af budgettet er der faktisk dækning for disse to ønsker. Det vil bringe balance i budgettet. 
LM godkender begge forespørgsler! (Landsbymødet bemyndiger FL til at disponere de søgte beløb). 
Hermed har LM godkendt Budgettet og i tillæg de to ovennævnte forespørgsler.  
Mathias K tager spørgsmålet om køleskabe/ frysere/ over-varme i butikken op. Det er for stort et punkt til 
at forholde os til nu. Det burde have været med i budgettet... Men må tages op ved kommende LM, men 
nogen må tage ansvar for det. 
19.40- 19.55  
1. Store telte i Hertha, skal vi have en 'telt-gruppe'?  
(2. Hunde i Hertha. ved Michael: Michael er her ikke, så punktet udgår) 
Michael vil ikke længere stå med eneansvaret for opsætning af de store telte. Der skal ekspertise til at 
samle dem. Det er lettere at tage dem ned. Per C.K. vil gerne være med-ansvarshavende. Per har gen-
nemgået omfangsrig teltlovgivning: Hvis teltene er under 100 m2 ligger man ikke under for den gældende 
teltlovgivning. Den teltansvarlige sørger for at få hjemhentet lovmaterialet om teltopsætning/ ansvar/ 
forhold. 
20.10 - 20.40 International konference på Audonicon.  
*hvem repræsenterer Hertha på konferencen? 
*hvem giver oplæg om Hertha på konferencen?  
*hvordan fordeles konference-gebyret?  
*rundvisning, aftensmad og hygge på Hertha d. 12/7 (frivillige står for det praktiske, hvordan dækkes 
udgifterne til råvarer?) ved Ole Uggerby 
Konferencen er fortsættelse af et flerårigt arbejde, der er foregået både i USA og i Schweiz. Ole og Ellinor 
tog forespørgsel med sig, om næste konference kunne finde sted i DK. Og har siden arbejdet på realise-
ring. Der skal tages stilling til, om nogen fra Hertha er interesseret i at deltage. (Se Oles tidligere udsen-
delse herom på fællesmailen. Der står både konferenceprogram og om div. ture til andre Øko-
Levefællesskaber. Der bliver en tur til Hertha også). Konferencen handler om udveksling blandt forskere 
(globalt) omkring temaet ”Intentional Communities” (fællesskaber der har en ’hensigt’, en målsætning). 
Der er indtil videre godkendt 75 forskellige indlæg fra forskellige steder. Man kan deltage i konferencen 
”face to face” eller online efter ønske. Temaet for konferencen er: Hvordan forbliver vi medansvarlige for 
samfundets udvikling? Hvordan videreudvikler vi de fællesskaber, som vi selv indgår i? Flere fra Levefæl-
lesskabet har givet tilsagn om at hjælpe med forskelligt. FL besluttede, at LM skal tage stilling til sagen. 
Selve konferencen foregår 14. - 15. og 16. 7. (ankomst & indskrivning d 13.7.) Coorporate cooking står 
for maden. Der kan blive mulighed for at komme med på besøgsturen til økosamfundene rundt i DK, hvis 
man ikke vil/ kan deltage i hele konferencen. Man forestiller sig: to forskellige oplægsholdere fra Hertha. 
De andre kan bare deltage frit. Der vil være workshops, men også Plenum-samlinger. Dan Mc Cannan og 
bestyrelsen står for udarbejdelse af det konkrete program. Tilmeldingsfrist: 15.5. Minimum-deltagere = 
50 personer. HBV/ bestyrelse tager stilling om deltagelse 28.3. 
Tilkendegivelser: 
Det lyder som et spændende tilbud! 
Forestiller man sig det som en meget intellektuel konference? Der vil både være beretninger fra hverda-
gen og dem af mere intellektuel karaktér. 
Den omvendte integration har brug for ”en trompet ude i verden”! 
Indlægget har ikke afstedkommet nogle konkrete personers tilkendegivelse om at tage aktivt del. 
Ole og Ellinor står med arrangements ansvar og deltager ikke som så i konferencen. Men ønsker meget, 
at nogen vil involvere sig i den. 

20,40 -20.45 Energisituationen i Hertha. ved Søren H. 
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Hvad gør vi ved vores energisituation fremover set i lyset af de hidtil gængse varmekilder, der skal udfa-
ses? Søren foreslår at starte en gruppe med Rasmus Lund, som arbejder på området. Skriver herom i 
Tante Hertha. Jens Erik: Der sker i tiden kommunalplanlægning, som Hertha vil ligge under. Lokal gruppe 
i Herskind ønsker også udarbejdning af central varmesystem. 

20.45 - 20.50 Biograf i Hertha ? ved Tove V. 
Kirsten og Tove har talt om at etablere en velfungerende biograf i cafeen. Nyt udstyr. Bl.a. Kulturgruppen 
har en sum penge til realisering af planerne. For et ikke særligt stort beløb ville man kunne booke sig ind i 
biografen!!! Jubiiiii, vi klapper i hænderne og glæder os. 

Eventuelt 
Tove fortæller om ”Stilhed i stalden”. Flere er velkommen. 
Herthas Google-mail ny ansvarlig: Rudi. 

Tak for i aften 

Referat af Fællesledelsesmøde nr. 545 

Mandag d. 31.1.2021 14:00 - 16:00 

Mødeleder: Eja Referent: Rudi Deltagere: Mathias, Grethe, Mathieu, Eja, Rudi Afbud: Jo-

hanne 

1. Indledning (25 min): 

 a) Færdiggørelse af dagsordenen 

 Udpegning af repræsentant til HBVs bestyrelse 

  Søren C er stadig inde i sin valgte periode, så FL vil ikke pege på en ny, før  

  den nuværende repræsentants periode er færdig 

 Ansøgning om midler - Fælleshuset / café Gruppen 

  Eja skal lige vende budget med FK Bogholder, inden der kan træffes en endelig 

  afgørelse 

 Vedligeholdelse af Hertha telefonliste 

  Den overtager Rudi 

 Overdragelse mail fra FK Bogholder 

  Mail blev gennemgået 

  Oversigt over nuværende mandatgrupper og deres økonomi kan findes nederst i 

  dette document 

   FK Bogholder har hånd i hanke med de grupper, som har en fast økonomi 

   FL har hånd i hanke med de andre allerede etablerede. Resten og kom 

   mende mandatgrupper skal opstå ude i Levefællesskabet, men dog god- 

   kendes af FL 

  Der planlægges, at Bogholderen kommer med faste intervaller og fremlægger, 

   hvad FL skal forholde sig til og afklare i fællesskab.  

  Eja tager en gennemgang sammen med bogholderen omkring ovenstående 

 Herskind gruppe: Vi er en arbejdsgruppe, som arbejder med visionen om et kom-

 mende kulturhus/foreningshus i Herskind 

  Vigtigt og spændende initiativ.  

  Eja melder sig velvilligt fra FL til at høre mere. 

 b) Opfølgning fra sidst 
 Kontrakt til FK Bogholder - Indhold og underskrift 
  De sidste detaljer skal lige afklares 

 Løsning på manglende sekrætær rolle 
  Det blev besluttet, at Mathieu og Rudi fortsætter deres arbejde som hidtil i FU, 
   som har klaret en stor del af sekretær arbejdet, bare nu betalt med 2 
timer/   ugen hver.  
  Disse 4 timer er dem, som er bevilget og øremærket til en betalt sekretær. 
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  Denne løsning indtil der findes en mere permanent løsning, som vi lige nu ser  
  an, da FL agter at omstrukturere og optimere en del, hvor den kan. 
  Der udføres en kontrakt på timerne, startende fra d. 1/2-2022 

2. Information fra (10 min): 

 a) Ventelistegruppe: 

 Ny lejer fundet til 15B. Erhardt Skjødt flytter ind i 15B omkring d. 3/2-2022 

 HBV på den interne venteliste 
  FL og dermed også ventelistegruppen kan på nuværende tidspunkt ikke helt  
  tilkendegive, om dette ønske er den mest bæredygtige vej frem. 
  Der bliver gået i tænkeboks fra de respektive parter 

 b) Landsbyfonden: 
 Intet nyt 

 c) BV: 
 Stadig udfordringer med vagtplanlægningen grundet medarbejdersygdom. 

 d) Forretningsudvalget: 
 Arbejder videre med struktur og optimering 

3. Tanker fra fælles bestyrelsesmøde d. 17/1 og det videre forløb (60 min) 
  Dejligt at se og høre at initiativet blev vel mødt, og de respektive parter mødte 
   talstærkt op. Tak for det :-) 
  Der skal nu laves et oplæg omkring det at få lavet en grundejerforening.  
  FL spørger ud til nogle kyndige mennesker, der kan hjælpe med dette. 

4.  Nyt årshjul og opgaver frem til valg i April - Dertil snak omkring struktur ud 
 fra erfaring fra sidste år (20 min) 
  FU arbejder på, hvordan fremtidige møder skal afholdes og deres struktur. 
  Fremtidige FL møder bliver nu holdt én gang i måneden a 3 timers varighed, fra 
  13-16 startende fra mandag d. 7/3-2022 

5.  Eventuelt (5 min): 
 Intet 
Oversigt over nuværende mandatgrupper
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* Venlighed, medfølelse og forståelse belønnes ikke i 

den digitale verden. En Facebook-algoritme er jo ikke 

ond i sig selv, den indeholder bare ikke noget, der har 

med medfølelse og forståelse og dialog at gøre... 

 

* Kunst er et forsøg på at se verden fra en ny vinkel. 

Begrænser man kunsten begrænser man muligheden 

for at drømme om en bedre verden. Og den drøm vil 

der altid være mulighed i. 

 

* Vi må tro på, at verden kan blive bedre ved at sætte 

børn i verden... 
Etgar Keret  israelsk forfatter 

Et levende 

billede fra 

”Harry Pot-

ter” (Foto: 

Katrine Kroon) 


