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Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer ca. d. 1. i 

hver måned (juli undtaget). 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:  Alma Leonora skal til skoleafslutning inden ferien.  (Foto: Rita) 

Sankt Hans-bålet ved stalden blev uautoriseret afbrændt fredag d. 3/6 i stedet for på den rette dag. 

Bålet, som det ikke vides hvordan antændtes, resulterede i både brandbiler og politi. Heldigvis var vind-

retningen gunstig og ingen kom noget til. (Foto: Søren Kristian Frydenlund-Vad)   
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HerthaKalender 
August 

Tirsdag d. 24.  Landsbymøde kl. 19.00 Salen 

September 

Lørdag d. 3   høstmarked 

Oktober 

Mandag d. 4.   Landsbymøde   kl. 19.00 salen 

 

Søndage kl. 19.30-20.00 Stilhed i Stalden 

Torsdage kl. 16.00-18.00 Åbent Værksted hos Sibylla & John (sommerferie juni, juli, august) 

 Indhold i dette nummer: 

Annonceringer  s. 4 

Præsentation  s. 5 

Planetsegl  s. 6 

Fotos af lirekassemand  s. 8 

Og fra St. Hans  s. 9 

 

Og fra værkstedsfestival  s. 10 

Og fra Sølundfestival  s. 12 

Fra ICSA-konferencen  s. 13 

Lidt fra landbrug og omegn  s. 14 

Referater  s. 15 

St. Hans-talen   s. 20 

Årets resterende Landsbymøder: 

Tirsdag 24.8. – Mandag 4.10. – Onsdag 16.11. - alle dage kl. 19.00 til 21. 

Mange mennesker ved værkstedsfestivalen. Flere billeder side 10. (Foto: Morten S. Dahl) 
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Hej med jer, 

Nu er det allerede seks år siden, jeg har været 
volontør i Hertha. Selv om jeg har lavet forskel-
lige ting og haft mange oplevelser i mellemti-
den, har jeg tit tænkt på Hertha, min tid i Her-
tha og hvordan Hertha udvikler sig. Det gav mig 
faktisk altid gode kræfter. 

Således besluttede jeg at komme tilbage et 
stykke tid for at hjælpe i gartneriet. Jeg ved 
præcist, at der kan bruges hver en hånd i travl-
heden om sommeren, og selvfølgelig kan jeg 
også virkelig godt lide at arbejde biodynamisk 
med grøntsager. I hvert fald skal jeg blive i Her-
tha indtil slutningen af september, og jeg glæ-
der mig altid, når vi mødes og snakker sam-
men. Min dør er åben. 

Vi ses! – Phillip 

Præsentation 

Hej alle sammen 

Mit navn er Marie. Jeg var volontør i Hertha for 

tre år siden, og jeg er glad for at være tilbage, 

og nyder den danske sommer. Jeg savnede jer 

så meget. Jeg ankom i slutningen af maj, og 

håber at blive indtil d. 1. oktober. Jeg venter på 

mit visa, såe…. Krydser fingre! Jeg hjælper i 

gartneriet og sommetider også i bageriet tidligt 

om morgenen. 

Vi ses. Megen kærlighed 

Marie, fra Frankrig 
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Planet-kvaliteter: Mars    Træsnit af John Hansen 

Vers: 

Uforknyt og uden at nøle lad du – jernfaste 

Mars – os gribe vores jordiske opgave,  

ufortrødent, uden angst, modig og tapper! 

Gør os til beskyttere og modige kæmpere 

for sandhed og retfærdighed  

gennem jernets lutrende lyskræfter! 

Vers: 

Det knudrede egetræ, 

Oh menneske, 

Rodfæst dig i dybderne. 

Rag op i højderne, 

Vær kraftfuld og stærk. 

Vær kæmper, ridder og beskytter. 

Dag: Tirsdag                                   Lyd: e 
Træ: Eg                                                  Tone: c 
Metal: Jern                                              Farve: Rød 
Organ: Galle                                            Sten: Rubin, rød granat, blodsten 
Plante: Byg                                            Symbol: Sprog 
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Månedens kunstværk 

Vi præsenterer hver måned et kunstværk. Kunstneren selv er velkommen til at skrive lidt om 

sig selv, sin proces og værket, samt værkets titel og årstal. Formålet er at vise de kunstneri-

ske talenter, som Hertha - ofte ganske usynligt - rummer. Bidrag gerne med et billede af det 

bedste, du har lavet! Send det til tante@hertha.dk.  

Springvands-bryllupsgave fra Anette til bror og svigerinde. 
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Vi havde besøg af 
en ven fra Norge 
- lurendrejer Ole 
Vestergård - som 
havde været 
til  Nordisk Lire-
kasse-festival i 
Bogense, og som 
optrådte for os 
mandag d. 13/6. 
(Tekst og fotos:  
Ole U) 

Herunder og modst. side: Billeder fra en stemningsfuld St. Hans - en-
delig efter corona mulighed for fællesskab og - sang. (Fotos: Soroush). 
Modst. side: Der var plads til både mad, musik, dans, leg og tale ved 
årets St. Hans (Fotos: Niels Jørgen Berg). Se talen på bladets bagside.  
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Herthas værkstedsfestival d. 2. juni. Starten på en god tradition? 

(Fotos: Morten S. Dahl) 
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Indtryk fra en herlig Sølund-festival. (Fotos: 

Morten S. Dahl) 
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En lille beretning – om ICSA-konferencen på Audonicon  
Igennem næsten tre år har der i Hertha-regi været skrevet og talt om en international konference 
som skulle foregå på Audonicon i juli måned 2022. 
Konferencen, der havde ”fællesskaber” som tema, har nu fundet sted og ud fra deltagernes reakti-
oner og udtalelser, så var det en succes. Der blev udvist stor taknemlighed. 
 
Under forberedelserne blev der dannet en række Hertha-arbejdsgrupper, som hver især var med til 
at give gæsterne oplevelsen af, at de var ventet. 
På Audonicon blev der serveret morgenmad og frokostanretning til de gæster, der kom før selve 
konferencen. 
Der blev samlet og pyntet op med blomster både i Hertha og på Audonicon og det blev meget 
værdsat. 
 
Konferencen var den 14. siden begyndelsen i slutningen af 70’erne og den første, hvor alle 70 
indlæg blev live-streamet. Selv den del fungerede takket være tre ihærdige IT-entusiaster: Klavs 
Kehlet, Amadeu og Kai Frostholm. Live-streaming foregik fra tre rum samtidigt, det meste af tiden. 
 
Mere end 70 gæster var til stede på konferencen og 40-50 sad hjemme og fulgte med via skær-
men. Nogle af oplæggene blev holdt ’hjemmefra’ eller fra et hotelværelse. 4-5 personer nåede ikke 
frem p.g.a. trafikale udfordringer. 4-5 personer kom samme dag, som de holdt oplæg og tog hjem 
igen! En professor fra University of Southern Indiana, USA nåede lige at svare på vores spørgsmål, 
om det ikke var et lidt kort visit? ”Det var det hele værd”, og så var hun afsted igen. 
 
Det lykkedes at få meget kompetente kulturindslag de 3-4 dage selve konferencen stod på: 
*Eva og Aage Augustinus fortalte den første aften om Grundtvig og folkeoplysningen og historien 
om en amerikansk højskole, Highlander Folk School. 
*Martin S. Haugaard og Karen W. sørgede for at der hver morgen blev sunget morgensang.  Det 
gik så godt at gæsterne senere på busturen ønskede at synge ”Du danske sommer…” på engelsk - 
så stemningen i bussen var en mellemting mellem en skoleudflugt og fodboldfans på vej hjem. 
*Den sidste aften kom Klezmerduo og gav koncert i den smukke sal på Audonicon. Efter kort tid 
var de fleste af gæsterne med i folkedansen. En herlig afslutningsfest, hvor pop-up-baren gav en 
hyggelig stemning. 
 
Før konferencen var der arrangeret udflugt til 4 østjyske levefællesskaber med Hertha som det 
sidste, hvor turen sluttede med en guidet tur og en fantastisk sommer-aftensmad i gode gamle 
Herthahus. Køkkenholdet havde lavet mad af lokale grønsager og urter så der var liflig krydderduft 
i køkken og spisestue. 
Lige så lokal var folkemusikken med enkelte eksterne musikere og en pop-up-bar, der tilsammen 
fik stemningen helt i top. Kun fordi gæsterne i forvejen havde jetlag og almindelig træthed efter 
lange rejser blev der afsluttet kl. 22. 
 
Efter konferencen var der arrangeret en to dages udflugt til 5 leve fællesskaber på Sjælland med 
en overnatning på det gamle velbevarede Hotel Frederiksværk. 
Vores lokale Skovby-bus med Kresten ved rattet klarede med jysk sindighed alle udfordringer på 
de små sjællandske veje såvel som på 
de store brede med 5 spor. 
Mandag aften kom gæsterne med 
toget i Køge mod København. Vi hå-
ber de alle er kommet godt hjem og 
har fået inspiration til deres videre 
arbejde. 
Økonomien balancerede. Enhver har 
fået sit og Audonicon har fået IT-
udstyr for 50.000kr takket være  
fonds-gaver fra Ellen Margrethe og 
Ebbe Roberts Fond, Fonden til Frem-
me af Antroposofisk Kulturel Virskom-
hed og Gaia Trust. På det sociale og 
kulturelle område håber vi, der er 
skabt overskud. 
 
Tak til alle 20 Hertha-frivillige. Det var 
aldrig gået uden jer. 
Vi oplever at have været på en lang 
fantastisk rejse med skønne menne-
sker fra den vide verden 
God sommer - ønsker Ellinor & Ole 
 
Her er et link, til alle indlæg, for de, 
der måtte være interesseret: https://
www.icsacommunity.org/
schedule, password icsa2022 

Klezmerduro var et af de kulturelle indslag, som satte gang i 

bentøjet. (Foto: Ole W.) 

https://www.icsacommunity.org/schedule
https://www.icsacommunity.org/schedule
https://www.icsacommunity.org/schedule
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Alvin er kommet til biodynamisk landmand 
Niels Rasmussen, Haderslev, som avlstyr. 
Håber den får et godt liv. 
Vh Natasja og Nis  

Landbrugsnyt 

Mit navn er Natasja og jeg er vikar i Vidarhus. Jeg blev ansat i oktober 2021, hvilket jeg er så 

taknemlig for. Jeg har aldrig været så glad for at møde på arbejde, som da jeg startede her. 

Sikke et skønt sted I har skabt sammen.    

Før jeg fik arbejde på Hertha, arbejdede jeg på et ridecenter med ridefysioterapi - så jeg er 

vant til de lidt større dyr og jeg knuselsker dem… selvom jeg dog lige skal vænne mig til ty-

ren, da han jo er noget af en basse, som jeg har enormt meget respekt for… :-) 

Fornyeligt fik jeg et opkald fra Nis, hvor han spurgte mig, om jeg kunne tænke mig et arbej-

de i stalden. Det havde jeg gået og ønsket i lang tid. Blandt andet fordi jeg finder en enorm 

fred og ro i naturen og i dyrene. Og så er det jo også bare skønt at have lidt ekstra tid med 

beboerne ;-) Så det var sørme heldigt! Efter ferien arbejder jeg i landbruget hver fredag og 

hver anden weekend. Lige pt grundet ferie har jeg været i landbruget i nogen uger. Nærmest 

helt mutters alene faktisk. Så jeg har altså fået en god chance for at lære malkesystemet 

udenad og hold da helt op, hvor er der mange ting, knapper, håndtag etc. at huske på :-) Det 

er godt med nogen udfordringer.  

Det er spændende at arbejde i landbruget. Jeg ser en anden side af beboerne (før ferien, da 

der var nogen), hvilket er ret så sjovt - især når jeg har været vant til at se nogen af dem i 

Vidarhus. Sikke en forskel - på den gode måde.  

Jeg er dybt fascineret af, hvordan dyr kan påvirke os - og omvendt. Det er fantastisk. Hen ad 

vejen ligger man jo mærke til de forskellige personligheder dyrene har, hvilket jeg synes er 

lidt skægt. Så ved man lige, hvordan man skal gøre eller ikke gøre - ligesom med menne-

sker.  

Vi ses og god sommer 

Natasja Mainz 

ps. er det tilladt at have en yndlings-ko..? 



 15 

Gartneri Nyt August 2022 
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Referat af Fællesledelsesmøde 549 

Mandag d. 23.5.2022 15:00 - 17:30 

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

Rudi. Afbud: Ingen 

Forkortelser: FL - Fællesledelsen. FU - Forretningsudvalget. LM - Landsbymødet. FK FF - 

Fælleskassens Forretningsfører. 

1. Indledning (5 min) 

Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

Opfølgning fra sidst 
Intet 

2. Information fra (25 min) 

Ventelistegruppe: 
Møde i gruppen på mandag, hvor vi lige opdaterer hinanden på hvad der eventuelt er sket i 
mellemtiden. Planen for nu er at mødes en gang i måneden. 

Landsbyfonden: 
Der er kommet et revideret forslag fra arkitekterne omkring Herthahus, som der nu skal kig-
ges nærmere på. 

HBV: 
Godt i gang med alle budgetter, og der skal gøres noget i forhold til udgiften til varelageret. 
HBV laver et oplæg og sender det til Varelagerets bestyrelse.  
Aftalen omkring plæneslåning er af ældre dato, og skal også gerne revideres. HBV laver et 
oplæg om en ny aftale, som sendes til FL. 

Forretningsudvalget: 
Ansøgning om FL vil bidrage med 2.500 Kr. til en multibane i Herskind. HBV stiller med sam-
me beløb, og HBV spørger også om Fonden vil være med. Et bidrag giver adgang til et stort 
Hertha navneskilt ved banen. 
2.500 Kr. er hermed godkendt. 
Ansøgning af tidligere bevilgede midler til træ på rondellen. 
Træ er nu købt for 1300 Kr. og skal betales. 
1.300 Kr. er hermed godkendt 
Vi skal generelt sikre at godkendte bevillinger forefindes på skrift 

Dertil overvejer FL om bevilligede midler ikke skal bruges indenfor daværende budget år eller 
anden aftalte tidsramme, hvor bevilligenen ellers vil bortfalde. Dette tages op på et kom-
mende FL møde. 

Dispensation for FK bidrag.  
Dispensation kan ikke imødekommes. 

Mail er sendt til tidligere mandat gruppe, om de vil organisere sådan et seminar. 
Den tidligere mandatgruppe er vendt tilbage, og vil sige noget mere om deres tanker for det 
videre forløb på næste LM. 
Tanker som FL bakker op omkring. 
Legeplads: Faldsand er bestilt og vil ankomme snarest. Vil løbende blive kørt ind på legeplad-
sen. Begge gynger er nu sat op på det nye gyngestativ. De vil blive justeret i højden, når fald-
sand er kommet på 

Mail fra Merkur hvor vi skal have opdateret dokumenter omkring hvidvask. Der mangler stadig 
nogle oplysninger, som sendes hurtigst muligt. 

3. Punkter til LM d. 8/6 - (15 min) 

Søren Hansen siger noget om arbejdet omkring de nye grundejerforeningsvedtægter der er i 

gang med at blive udformet. 
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4. Generel FL-orientering 

TEMA - LM formål - (105 min) - Eja 

a) Gennemgang af hvorfor vi skal snakke nye LM formål 

b) Brainstorm på hvad FL tænker omkring kommende LM formål 

c) De gamle LM formål gennemgås for at se, hvilke af dem stadig gør sig gældende 

d) De gamle FL formål gennemgås for at se hvilke af dem stadig gør sig gældende, og over-

veje hvor de hører til. Overordnet set vil der være dele skal ligge hos grundejerforeningens 

bestyrelse og dele hos et kommende LM. 

e) Søren H informerer om gruppens arbejde indtil videre: 
*Der er kigget på mange forskellige vedtægter for at finde inspiration. 
*Grundejer vedtægten skal være så smal som muligt, hvor alt overflødigt, skal sendes ande-
steds hen. 
*Paragraf 1 i lokalplanen overvejes indskrevet i grundejervedtægten. 
*Deklaration om forkøbsret når der forefindes hushandler 
Der graves I om denne er gældende 
*Overvejelser om hvordan stemmerne i grundejerforeningen skal vægte, fonds lejere kontra 
private ejere. 
*Ejerforeninger: 1 er dannet og 2 er ikke dannet, og der kigges på at disse kan/vil indgå i de 
nye grundejerforening vedtægter. 
*Borgerligt ombud fænomenet: Betyder at der ved lov skal laves en bestyrelse til grundejer-
foreningen.  
*Økonomi, kontingent, og opsparede midler. Overvejer hvor meget startkapital den nye 
grundejerforening skal have. 
Fællesmaskiner mm.: Under FL og/eller mandatgruppe/forening? 
Kultur og fælleshuset: Under FL og/eller mandatgruppe/forening? 
f) FL ønsker et udkast til grundejerforening vedtægter efter sommerferien 
g) LM sekretariatet skal med til næste diskussion, hvor formen for kommende LM skal have 
en gennemgang 

5.Eventuelt (0-5 min):FL mødes næste gang d. 20/6 kl. 15:00 - 18:00 i Pavillionen 
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Referat af Landsbymøde onsdag d. 8. 6. 2022, 19:00-20:30  

i salen i Herthahus 
Ordstyrer: Tove V. Referent: Tove V. og Yun Mi 

19:05 – 19:25 Seminar i Hertha ved Søren C. og Randi 

Randi fortæller, at de første mål, som Hertha satte sig i vid udstrækning er nået, så hvad skal 
vi fremadrettet? Det er nødvendigt med visionstænkning. Søren C. fortæller om et initiativ, 
Randi og han har taget i.fbm. et kommende Hertha seminar i 2023. De ser for sig et seminar 
bestående af to dele:  

Et relations og fællesskabsseminar i foråret, der har som formål at styrke det indre liv i 
Levefælleskabet, og 

Et visionsseminar i efteråret, der sætter fokus på Hertha i fremtiden (sigte: 2050), og 
hvor det er tanken, at den nye struktur og organisationsplan også kommer i spil.  

Der udtryktes generel opbakning til ovenstående incl. ideen om at lave en arbejdsgruppe, der 
kan påtage sig at planlægge seminarerne.  

Yderligere kommentarer som Søren C. og Randi tager med sig: 

Matthieu: Der er behov for ny formulering og nye fælles målsætninger, der tager et universelt 
perspektiv. 

Gitte: Verden er i forandring. Kunne vi arbejde med et tema, der har med klima og miljø at 
gøre? 

Ole U.: Der er en værdiskabelsesgruppe, der er i gang med at udarbejde en rapport, der kig-
ger på forskellige måder, Hertha skaber værdi på. Kan visionsseminariet inddrage disse per-
spektiver (det sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige)? 

Else: Foreslår de to seminarer forberedes af to forskellige grupper. Søren C. bekræfter, at det 
er også ideen. 

Det foreslås, at man opfordrer yngre kræfter til at deltage i det forberedende arbejde, såle-
des at deres stemme repræsenteres. 

Helene: Hvis perspektivet ændres fra 2050 til plus 15 år fra nu, så bliver det mere håndgribe-
ligt for folk.  

19:25 – 19:45 Orientering fra Fællesledelsen (FL) ved Matthieu og Søren H. 

Matthieu: Som noget nyt mødes FL en gang om måneden i tre timer. Det fungerer fint. Der er 
et forretningsudvalg (Rudi og Matthieu, der aflønnes med to timer/uge), der forbereder punk-
ter til FL, hvilket gør FL møderne mere effektive og arbejdet lettere. Rasmus Lading er kom-
met til som medlem. Ang. økonomi: Søren C. er ansvarlig for Fælleskassen. Mandatgrupper 
med godkendt budget behøver kun at henvende sig til Søren C. Kun nye ansøgninger skal 
omkring FL. I forbindelse med overgangen fra FL til grundejerforening skal der også ses på 
Landsbymødets vedtægter og på Landsbymødet som helhed. I den forbindelse er Landsby-
mødesekretariatet inviteret til næste FL møde mhp en længere samtale om dette. 

Søren H.: Orienterede om det igangværende arbejde med grundejerforeningen (se også refe-
rat fra sidste FL-møde). Hertha skal have en grundejerforening, som det oprindeligt fremgik 
af Lokalplanen for området. Der er tale om et borgerligt ombud, dvs. det er et hverv, der er 
pålagt Hertha af det offentlige, og som vi har pligt til at varetage. Grundejerforeningen fun-
gerer som repræsentant i forhold til kommune og myndigheder. Både grundejere og lejere vil 
være omfattet af grundejerforeningen – men det nærmere regelsæt m.m. er endnu ikke fuldt 
udarbejdet. En gruppe bestående af Karen og Hans Linnemann, Finn, Allan og Søren H. arbej-
der med denne opgave. Søren H. efterlyser flere levefæller til dette arbejde. Gruppen be-
skæftiger sig udelukkende med det, der har relevans for grundejerforeningen. For nærværen-
de kigger de på:  

Repræsentationen og valgproceduren for de forskellige boligformer (bofællesskaberne, 
ejerboliger, lejeboliger etc.).  

Betaling til grundejerforeningen. 

Udkast til formål (forankret i lokalplanen) og vedtægter. Når udkastet er på plads, præ-
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senteres det for FL og på Landsbymødet. 

Jette: Hvorfor er det, der skal være en grundejerforening? 

Søren H.: Det er fordi, det er blevet os pålagt af kommunen. 

Eja: Perspektiverer yderligere ved at fortælle, at FL ved flere lejligheder har haft store van-
skeligheder med sin rolle i tvister og konflikter. Fællesledelsens oprindelige rolle som ”dem, 
der skulle varetage, at alt gik rigtigt for sig” er ikke længere en mulighed. Rollen som fælles-
ledelse er ikke mulig i organisationen, som den er nu, specielt da HBV er en socialøkonomisk 
virksomhed med ansvar overfor ydre offentlige instanser. En grundejerforening vil få et mere 
afgrænset virkefelt, og arbejde ud fra et klart beskrevet formål og et sæt af vedtægter. Det 
skal også beskrives klart, hvor hvilke problemstillinger eller konflikter skal behandles. 

Søren H.: Vi skal være opmærksomme på, der kan komme en magtforskydning mellem f.eks. 
grundejere og lejere. 

19:45-19:50 Kort orientering om Landsbysekretariatet ved Tove V. 

Landsbymødesekretariatet (Tove V., Anne F. og Søren H.) deltager i et møde med FL d. 20. 
juni med henblik på at drøfte Landsbymødet i fremtiden. Dette set i lyset af de strukturelle 
forandringer, som overgangen til grundejerforeningen forventes at medføre. 

19:50-20:05 Pause 

20:05-20:10 Hjertestarter ved Anne Lene 

HVB indkøber hjertestarter og Anne Lene ønskede input til, hvorvidt man ønsker denne låst 
inde eller offentligt tilgængeligt i Hertha. Der var tilslutning til sidstnævnte. 

20:10-20:25 Om-og tilbygning af Hethahus ved Grethe og Kennert 

Kennert: I slutningen af marts stod det klart, at der manglede 13 million kroner til finansie-
ring af byggeprojektet. Det blev forsøgt at skære projektet voldsomt til. Men selv derefter 
manglede der nogle flere millioner kroner. Efter rundspørge blandt brugergruppen blev pro-
jektet stillet i bero. Herefter udarbejdede arkitekten, Morten Schmidt, en skitse (incl. 3D visu-
alisering), der viser et mere opstrammet byggeri. Brugergruppen kunne godt acceptere dette 
udkast. Der er på dagen for Landsbymødet afholdt møde med arkitekten og entreprenøren, 
der stillede med det mest konkurrencedygtige udkast. Begge er bekendte med det budget, 
der er til rådighed og med udgangspunkt i dette, udarbejder de et revideret budget. Der ud-
trykkes forsigtig optimisme! 

Else: Har man overvejet de alternative ideer, som Søren H. beskrev i sidste nummer af Tante 
Hertha? 

Grethe: Det er besluttet, at arbejdsgruppen færdiggør arbejdet sådan, at det kan afgøres, om 
huset kan realiseres eller ej. Først derefter vil andre og alternative muligheder afsøges.   

20:25-20:30  

Eventuelt: 

Om den internationale konference på Audonicon som Hertha er vært for ved Ellinor 
og Ole U. 

Der hænges snart opgavelister op på opslagstavlen og det opfordres til at skrive sig på de 
praktiske opgaver. Der er pt. syv grupper, hvortil der skal bruges frivillige. Tilmeldingsfrist for 
deltagelse i konferencen er d. 4. juli. 

Høstmarked ved Per 

Hvis vi ønsker et høstmarked, som vi har haft det før pandemien, den første lørdag i septem-
ber (d. 3. september), skal der snarest nedsættes en arbejdsgruppe. 

Der skal planlægges en fællesskabsdannende dag, der ligger forud for Høstmarkedet til forbe-
redende aktiviteter. 



20   

Skt. Hans  
Jeg har, som den måske sidst ankomne beboer her i Levefællesskabet, fået 
lov og holde dette års båltale.  

Da Else spurgte mig, sagde jeg med det samme ja. Men så blev jeg allige-
vel lidt usikker. For hvad forventes nu af sådan en båltale her i Hertha? Skal 
den indeholde fortællinger om hvorfor- historisk set - vi er samlet om dette 
bål, eller hvordan gribes det an? 

Der findes forskellige fortællinger - med forskellige værdisæt - om hvad det-
te bål er blevet brugt til igennem tiden. Ën ting har de dog alle til fælles, og 
det er lysets og ildens kraft. Det er ret fantastisk, som vi lige nu i denne tid 
kan stå og lade lyset vælde ned over os. Lyset er med til at bringe energi og 
glæde. Vi ser f.eks hvordan alt sprudler af liv i Birthes gartneri. Men lyset 
kan også være med til at be-lyse noget af alt det, som vinterens mørke lod 
os formørke.  

Sådan er det, lys og mørke hænger ubetinget sammen. Vi ser og mærker 
det i årets rytme, i hver enkelt af os, ude i verden og her i Levefællesskabet. 
Jeg har ikke boet her så længe, men dog længe nok til at vide, at der i år, 
på denne smukke aften, mangler en her i kredsen, her i fællesskabet.  

Det er så fint ved denne aften, at vi står her sammen, vi står samlet - for-
skellige som vi er - med det, vi nu står med i hvert vores liv, og om lidt kan 
vi sammen tænde dette bål og lade noget gammelt forgå - her i form af 
gammelt løv og brænde - for så at give plads til, at noget nyt kan opstå. 
Sammen her i fællesskabet, i hver enkelt af os og ude i verden. Og vi kan 
sammen lade os varme af bålet og flammernes kraft, lade det indgyde styr-
ke, håb og mod! Og så ellers kaste os ud i sommeren og ferien med fuld 
kraft.  

Glædelig Skt. Hans 
Britt  

Foto: Stine 


