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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 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 3402 eller pr. mail.  

Deadline for stof til bladet er d. 20. i måneden før 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: To anonyme muntre herrer ved fastelavnsfesten (Foto: Anne-
Lene) 

Sara og Lars til fastelavnsfest (Foto: Anne-Lene) 
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HerthaKalender 
Marts 2019 

Lørdag d. 2.   Lørdagscafé    Kl. 14-16-30 Salen 

Onsdag d. 6.  Fællesspisning - tilmelding på butiksdør Kl. 18.00 Cafeen 

Fredag d. 8.  Lars Kongsteds fødselsdag - Kandis Kl. 14.00 Se annonce 

Fredag d. 15.  Fredagsbio (se opslag på døren senere) Kl. 19.00 Cafeen 

Søndag d. 17.  Foredrag om Stines tur til Senegal Kl. 18.30 Se annonce 

Mandag d. 18.  Suppe i Cafeen    Kl. 17.30-18.30 Cafeen 

Tirsdag d. 26.   Generalforsamling i Hertha Kulturforen. Kl. 19.00 Cafeen 

Onsdag d. 27.  Alle værksteder på udflugt  Kl. 9.00-16 

April 2019 

Tirsdag d. 2.  Fællesspisning - tilmelding på butiksdør Kl. 18.00 Cafeen 

Torsdag d. 4.  Forårskoncert med Borumkoret  Kl. 19.30 Salen 

Torsdag d. 4.  Biodynamisk Havekursus v/Birthe Kl. 17-21 Se annonce 

Søndag d. 7.  Landsbymøde     Kl. 14-17 Salen   

Mandag d. 8.  Suppe i Cafeen    Kl. 17.30-18.30 Cafeen 

Onsdag d. 10.  Dobbelt koraften med Helenes kor  

   ”Fryd” og Ians kor ”Smalle Steder” kl. 19.30 Salen 

Onsdag d. 24  Fælles Bundlinjemøde   Kl. 20  Salen 

Lørdag d. 27.  Fællesskabsdannende arbejdsdag Kl. 9-14 Overdethele 

Maj 2019 

Lørdag d. 4.  Åben dag i Hertha med lørdagscafé  

   i Salen, bagagerumssalg, dukketeater,  

   frokosttelt    11-16.30 Overdethele 

Mandag d. 6.  Fællesspisning - tilmelding på butiksdør Kl. 18.00 Cafeen 

Søndag d. 12.  Fugletur til Lyngbygård å  Kl. 04-07 P-plads 

Lørdag d. 25.   Fælles arbejdsdag for pårørende og  

   Levefællesskab    Kl. 8.00-16 Overdethele 

Lørdag d. 25.  Fugletur til Lyngbygård å  Kl. 20.30-23 P-plads 

Tor. d. 30 - fre. d. 31 Kristi Himmelfartsferie - værksteder lukket 

 

Indhold i dette nummer: 

Rubrikannoncer og aktuelt s.  4 

Mit Hertha s.10 

Marts-nyt fra Landbruget s.12 

Når jeg ser en rød ko kælve s.15 

 

Referat af Fællesledelsesmødes.16 

Referat af Fællesledelsesmødes.17 

Referat af Landsbymøde s.18 

Vintersang s.20 

Datoer for Landsbymøde 2019: 7.4, 16.6. 
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Indkaldelse til generalforsamling i Hertha  
Kulturforening d. 26.3.2019 kl. 19.00 i Cafeen. 

* Forslag til punkter på dagsordenen modtages af formand Søren Christen-

sen. 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning. Formanden beretter om afholdte arrangementer 

2018 og kommende for 2019. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Bestyrelsesmedlem og Kasse-

rer Tove på valg - hun modtager gerne genvalg. Næstformand Morten er 

ikke på valg, men ønsker at udtræde, så der søges altså én til denne post. 

(Formand Søren C. ikke på valg). 

6. Evt. valg af 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er Rita og Merete 

7. Valg af revisor for 1 år. Nuværende revisor er Kirsten. 

8. Eventuelt. 

Foredrag om vores tur til Senegal 

Søndag d. 17. marts kl. 18.30 i Salen 

Vi vil gerne fortælle om vores oplevelser i Senegal og 
Abene og vise billeder derfra. 

Foredragsholdere: Stine, Niels og Mette. 
Alle er velkomne. 
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Borum Koret er klar til Forårskoncerten og vært for 

kaffe/ the/kage i Hertha Salen  

torsdag d. 4. april kl. 19.30 

Vel mødt  

Ellinor 

Mamma Mia (Foto: Anne-Lene) 
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Hertha Kulturforening Inviterer til  
Dobbelt Kor-aften med Ians kor og Helenes kor   

Onsdag 10. april kl. 19.30 -21.00 i salen i Herthahus - fri entre   
  

  
  
Smalle Steder er et passionsdrevet projekt, der blander herrekor og aku-
stisk band i en intim  
koncertoplevelse. Nøgleordene er nærvær, nerve og autenticitet. Vi ønsker: 
- at fortælle historier om livet set fra mænds vinkel, - at arrangere og for-
tolke vores yndlingssange, så de fremstår i et nyt lys, - at udvikle et udtryk, 
som er både enkelt, ærligt og vedkommende. Musikalsk set tager vi ud-
gangspunkt i singer/songwriter, folk, americana og klassisk rock. Sange 
med noget på hjerte. Vi er 4 erfarne sangere og musikere.  
  

  
Fryd er et rytmisk a capella kor fra Aarhus, som består af 16 sangere, der 
denne aften vil give en koncert med både folkeviser, improvisation og god 
gedigen pop. Glæd jer til at høre et kor, som synger hjertet ud med god 
energi og som bevæger sig i et felt mellem traditionelle, rytmiske korarran-
gementer, Circlesongs og improvisation med håndtegn, nem-
lig Vocal Painting.  
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FÆLLESSPISNINGEN  NEDLÆGGES og REJSES PÅ NY..... 
 
Fællesspisningen har eksisteret i mange år i Hertha. 
Men nu ser det ud til, at den trænger til en forvandling. Igennem de senere 
år er der blevet færre og færre mennesker fra Levefællesskabet til at løfte 
opgaverne med at lave mad og vaske op. 
Det er blevet for hårdt for mange af os, der er tilbage. 
 
Vi er en lille gruppe, der har gået i tænkeboks, og vi har forsøgt at finde 
andre modeller. 

1. Model - kaldet :"Den lille fællesspisning" En gang om måneden 
er der fællesspisning i Cafeen, kl. 18 Datoerne er:   6. MARTS, 
2. APRIL og 6. MAJ Man skal melde sig til spisningen på en 
seddel, der sættes op på butiksdøren en uge før datoen. Der 
er plads til 30 mennesker, så det er først til mølle princippet. 
Der skal være 2 tovholdere til at lave maden hver gang, og 
disse skal melde sig til en af undertegnede, gerne nu i starten 
af sæsonen. Næste gang d 6. MARTS, er det Camilla Elg. Det 
koster 25 kr. Man behøver ikke at være på madlisten for at 
spise med.  Det er suppegryde princippet. Selv om det er fri-
villigt, kræver det selvfølgelig, at nogen vil lave mad. 

2. Model - kaldet "store fællesspisning" En gang om måneden i 
Salen. Vi har ikke planlagt nærmere hvordan og hvornår, da vi 
først vil se hvor stor tilslutningen er til den 1. model. Det er 
vigtigt med et fælles måltid  i et FÆLLESSKAB, hvor vi kan 
mødes på tværs  og se hinanden, og vi håber at der er mange 
som vil støtte op o dette. Hvis der er spørgsmål eller gode ide-
er , så henvend jer til os. På næste Landsbymøde tager vi Fæl-
lesspisningen op som emne.  

HELENE, SØREN CH. og ELSE 

Invitation 

Fredag d. 8/3-2019 fylder Lars Kongsted 60 år. I den anledning af-

holder  vi festmiddag i bofællesskabets sal for inviterede. Kl. 14 

kommer Johnny fra Kandis og spiller op til dans, hvor vi åbner dø-

rene for hele Levefællesskabet. Så har du lyst til at dele denne store 

dag med Lars, er du meget velkommen til at komme og være med til 

at sprede fest og glæde. 

P.v.a. Lars Kongsted 

Katrine 
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Mamma Mia-optakt og fastelavn i 

Hertha. (Fotos: Anne-Lene) 
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Mit Hertha 

FÆLLESSKAB har været en overskrift i hele mit liv.  

For mig opstår der nærmest en usynlig kraft, når 

man løfter i fællesskab.  

Fællesskab er meget bredt. Man kan opleve 

det igennem korsang, fællesspisning, arbejde, studiekreds, orkester, en 

familie, en skoleklasse, vandring, meditation og meget mere.  

Jeg tror, at der ligger en længsel i ethvert menneske efter fællesskab.   

Jeg har igennem mit liv vandret på Fællesskabs stier – nogle har jeg fun-

det, og andre har jeg selv anlagt.  

Jeg vil nævne nogle af dem, så I bedre forstår de tanker, jeg gør mig i dag 

i forhold til at være en del af Hertha Levefællesskab:  

Jeg er opvokset i en familie med mange søskende.  

Jeg har været med i kollektivbevægelsens spæde start. Vi var 20 unge 

mennesker, der lærte at dyrke jorden og holde husdyr. Vi hav-

de fælles spisning og fælles værelser, holdt husmøder, fester osv.  

Sidenhen drog seks af os til Jylland og købte et landbrug. Samtidig hav-

de vi ufaglært arbejde. På gården var der stor solidaritet med arbejdsopga-

verne. Vi havde fælles økonomi, hvor alt hvad vi tjente, blev lagt i sam-

me kasse. Det kaldte vi et RIGTIGT kollektiv/fællesskab.  

På min videre vandring på Fællesskabsstien var jeg med til at sætte liv i 

et nedlagt Forsamlingshus i Yding.   

Det primære var at lære den traditionelle folkemusik, dans og fortælling at 

kende gennem de levende gamle folk, som var ved at uddø. Vi lod det leve 

videre i en ny form.  

Vi holdt ”åbent hus”(i forsamlingshussalen) en gang om måneden for al-

le i gennem 10 år.  

Her var et stærkt fællesskab i det musikalske.  

  

Men nu til Hertha: Jeg var med til det første møde om ideen.   

Jeg husker, at jeg sad og ammede Benjamin, som nu snart er 33 år. Det lå 

mig meget nært at blive en del af et antroposofisk fællesskab, ja fælles-

skab i det hele taget.  

Især efter at hele familien havde boet i Järna i Sverige i et år.   

Herthabebyggelsen var nu i gang ,og der var grunde til salg. Det var nu 

kun et spørgsmål om, HVORNÅR vi tog skridtet til at flytte til Hertha.  

Vi havde boet i 25 år på Danmarks højderyg ved Yding Skovhøj og 

Ejer Bavnehøj.  

Jeg holdt meget af det landskab med de mægtige bakker, store sko-

ve, udsigter og skovsøer.  

For mig havde området omkring Herskind nærmest ingen rigtige skove 

og ikke særligt kuperet terræn, og hvor var søerne?  

Men ved et besøg hos Marie Koch i Hertha i 1997 gik vi en tur ned til     
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engen, og her oplevede jeg Lyngbygård Ådal folde sig ud med sin stilhed, 

sit fugleliv, lyset og duften af fugt og åen, der snoede sig i landskabet.  

Her blev beslutningen taget. Det var nu, vi skulle flytte til Hertha Levefæl-

lesskab, når ALT det praktiske var gået i orden.  

Med de erfaringer jeg havde med fællesskaber, levede Hertha ikke helt 

op til mine forventninger. 

Min umiddelbare oplevelse var, at det ikke var et RIGTIGT fællesskab. Her 

var meget privat, og vi havde ingen forpligtigelser over for hinanden.  

Hvor var det centrum, hvor man mødtes?  Hvorfor ingen fællesspisning?   

Hvorfor var der ingen fælles arbejdsdage i årets løb, for der var jo nok af 

opgaver?  

Det var nogle af de mange spørgsmål jeg havde i begyndelsen.  

Som årene er gået, står jeg et andet sted, og har lært at leve med det, som 

er. Samtidig kan jeg se mulighederne i  at finde nye veje og anlægge 

”spændende” stier.  

Enhver kan jo tage et initiativ!  

Og sikke mange forskellige og dejlige mennesker, der bor i Hertha.  

Når man går ind på Landsbyvænget, møder man en vis ro, som er dejlig at 

vende tilbage til.  

Det er nok derfor, at folk i Herskind, lader deres gå- eller løbeture gå igen-

nem Levefællesskabet.  

  

Man skal vist ikke være i Hertha ret længe for at se, at Bofællesskaber-

ne har en central funktion.  

Uden dem eksisterede vi vist slet ikke?  

De skaber liv i kraft af værkstederne, så vi får de bedste naturalier fra gart-

neriet, bageriet og mejeriet. Vi kan opleve køerne på marken, og vi kan vise 

vores børn og andre de sunde forhold dyrene lever under.  

Noget af det, jeg holder meget af er at se bofællesskabernes opførelser af 

operaer og teaterstykker. De er af meget høj kvalitet. Det er en fryd for 

øjet og sjælen, og jeg glædes over det kreative samarbejde, der må være 

mellem medarbejdere og beboere.  

Vi andre i Levefællesskabet har også mulighed for at være en del af disse 

opførelser.  

Det kan være korsang, musik, træne skuespillernes sangstemmer, hjælpe 

med kostumer, sminkning, påklædning mm.  

Det er fantastisk at være med i en sådan proces, og det kalder jeg virke-

lig samarbejde og fællesskab.  

Da jeg gik på efterløn, begyndte jeg at arbejde en gang om ugen som frivil-

lig i gartneriet.  

Igennem det lærte jeg hvilket stort arbejde, der ligger bagved at dyrke alle 

de gode grøntsager, som vi bare kan høste eller hente i jordkælderen.  

Jeg lærte beboerne at kende og mærkede umiddelbarhed og stor varme fra 

dem.  



12  

Marts nyt fra landbruget 2019 
Af Lars Pedersen  

Medarbejderne 

Herthas lille besætning af køer og ungdyr 

leverer mælk og kød til en ret stor kreds af 

mennesker. Det meste af kødet bliver afsat i 

Hertha, mens det gælder for omkring halvde-

len af mælken. Den sidste halvdel af mælken 

bliver afsat til den lokale brugs, helsekost 

butikker og institutioner. Til daglig er det vo-

res faste medarbejdere i beskyttet beskæfti-

gelse, der tager sig af pasningen. Der er også 

enkelte af dem, der tager en tørn med i 

weekenderne. Herudover er der en lille men 

trofast skare af frivillige, der helt eller delvist 

tager ansvar for weekend- og sommerferie-

pasningen af dyrene. Dette er en kæmpe 

hjælp til at få dyrene passet året rundt. Stor 

tak for det. Pasningen af dyrene i weekenden 

består i at malke køerne, sørge for strøelse 

og foder til både køer og 

kalve. Hestene får hø i 

net, der er afvejet i for-

vejen. Det er bedst at 

være tre til at hjælpe 

hinanden, så der er 

mindst to, hvis der er en, 

der bliver syg eller på 

Igennem arbejdet i gartneriet lærte jeg også volontørerne at kende.  

Det har været en kæmpe gave for mig at stifte bekendtskab med 

de unge mennesker, som kommer med et vindpust ude fra verden og 

stor ungdomskraft. Jeg har stadig god kontakt med flere af dem.  

Igennem de år, jeg har boet i Hertha, har jeg lært at elske stedet, som det 

er og med de mennesker, som bor her. Mit hus er helt unikt og det er le-

vende, og jeg er så heldig, at jeg også har fire dejlige børnebørn boende i 

landsbyen, og jeg glædes inderligt over, at de vokser op i HERTHA.  

ELSE   

Stafetten går videre til: Kirsten  
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anden måde må melde afbud. 

Ud over det praktiske arbejde 

er der også det sociale. Det at 

mødes om noget fælles, der 

uanset vind og vejr skal gøres, 

en tidlig weekendmorgen, 

mens alle andre ligger og daser 

i deres senge, er meget livsbe-

kræftende. Det kræver ”jeg”-

kræfter og giver fællesskabsfø-

lelse for dem, der er med. Det 

er selvfølgelig også den efterfølgende kaffe og måske kage, der er med til 

at lokke store såvel som små ud af fjerene. De forskellige arbejdsopgaver 

skifter afhængig af årstiden. Her om vinteren bliver dyrene kun luftet ude 

på marken et par timer og skal derfor lukkes ind igen. Om sommeren bliver 

de ude på marken til næste morgen, og der er derfor kun almindeligt opsyn 

med dem resten af dagen. I juli måned, mere præcist ugerne 27-30 holder 

Herthas landbrug ferie som beskyttet værksted. I disse uger har medarbej-

derne i landbruget fri - også Michael og jeg. I denne periode er der tradition 

for, at frivillige fra levefællesskabet og omegn holder opsyn med dyrene. 

Køerne bliver ikke malket i denne periode, 

men går ude på fold hele døgnet. Det samme 

gør ungdyrene. De er som regel på fold i 

slugten vest for Herskind. Det der i denne 

periode er vigtigt at holde øje med er, om alle 

dyrene er, hvor de skal være, er raske, om 

de har vand og om der er strøm på indheg-

ningen. Her er det også en fordel at være flere om opgaven. Selvom man 

har skrevet sig på en vagt i en periode, kan man blive forhindret.  

Alle er meget velkomne til at komme på besøg, når der bliver malket. Der 

startes typisk mellem kl. 8 og 9. Har man lyst til at deltage i weekend- og 

sommer pasning, er der også mulighed for det. 

Markerne 

Først i februar måned var der stadig frost og en smule sne. Vandet i engen 

var frosset. Svaner og andre væsener kunne her sætte deres aftryk i det 

tynde lag sne. Planterne var i deres dvaleperiode. Midt i februar steg tem-

peraturen til forårsagtige højder og det satte gang i plan-

terne. Græs, urter og træer begyndte at blomstre og gro. 

Lad os håbe, at der ikke 

kommer en kuldeperiode og 

svider det hele af igen. Det 

ser ud til, at de nyplantede 

træer står godt beskyttet i 

deres ”vækstrør”.  Der er 

blevet lavet en ny lejekon-
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trakt på jorden, der hører til ejendommen Engvej 2. Anne og Ivan valgte 

sidste år at sælge og flytte ind til Århus. De har solgt til Tina og Rune, som 

har to små børn. Heldigvis for os vil de gerne, at vi fortsat lejer jorden. Are-

alet vi lejer udgør 3,37 ha og ligger rigtig godt for os, da vi også lejer eng-

stykket vest for. Det er rart, at dyrene kan lukkes fra det ene stykke til det 

andet, uden at skulle op på en vogn. 

Dyrene 

Dyrene nyder det milde vejr. Som jeg skrev i sidste nummer af Tante Her-

tha, er der 10 drægtige dyr, der vil kælve indenfor en periode på 6 uger fra 

midten af august. Der er 3 køer, der ikke er drægtige. Det er Alice, Althea 

og Abelone. Abelone har jeg valgt ikke at inseminere igen, fordi den har et 

yver, som kan blive meget vanskeligt at malke. Althea og Alice er bare ikke 

blevet drægtige efter insemineringen. Det er samtidig også klart de to stør-

ste køer vi har, hvilket skaber lidt problemer for især Alice. Hun må bakke 

ud af malkestalden, når først hun er kommet ind, da der ikke er plads nok 

til, at hun kan vende sig. Så måske har forsynet en finger med i spillet. Det 

går ellers stadig godt med at malke og have kalvene gående sammen med 

køerne et par timer om dagen. Der var en enkelt nat køer og kalve gik sam-

men på grund af en væltet låge. Dagen efter var der ingen mælk til mejeri-

et☹.  
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1. Når jeg ser en rød ko kælve 

og en kalv, som kommer ud, 

så begynder jeg næsten at skælve, 

og er også ligeved at tud´. 

For det er jo et kæmpe mirakel, 

Hvor man bare undre sig må, 

Enhver den må kaldes en stakkel, 

Som ikke kan skønne derpå. 

2. En ko kan også være broget, 

når den kælve skal en kalv, 

det gør da slet ikke noget, 

den har også brug for en stald, 

når dens afkom skal bringes til verden 

og gå sine usikre skridt, 

det behøver man slet ikke lær´ den, 

den vakler jo bare lidt. 

3. Koens vom er uden lige, 

her forvandles græs til guld, 

det gør os alle rige, 

når vi øger jordens muld. 

Således kan klimakrisen 

gøre koen til helt, ikke skurk, 

rigtig fodring, det er prisen 

for at undgå, alt går agurk. 

4. Der findes i verden mange køer, 

som gir´ mælk til Jordens børn 

og som også marken gøder, 

ja, de dyr må ta´ deres tørn. 

Koens gødning er guld for en ager, 

den gir´ os den frugtbare jord. 

Ja, det er skam guddommelige sager, 

der sætter os brød på vort bord. 

5. Så må man ihukomme, 

koens horn har stor værdi,  

den behøver hver en tomme, 

for at græs og hø kan bli´ 

forvandlet til vigtige kræfter, 

vi også livgives af. 

Forsøg blot at leve derefter, 

og verden bliver´ bedre en dag. 

Indsendt af Helle 

Tekst: Niels Jensen. Sunget ved biodynamisk stævne i Kullerup. 

Melodi: Når jeg ser et rødt flag smælde (Oskar Hansen) 
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481 Referat af Fællesledelsesmøde d. 30-1-19 

Til stede: Anne-Lene, Camilla, Hanne, John, Jonathan, Merete og Tommy 

(referent) 

Afbud: Carsten, Freja og Marianne Lodberg 

1. Fællesledelsen godkender, at Allan Elm, Grethe Harrebye og Tommy 

kommer med på Hertha-mailen. Grethe og Tommy skal skrive et par linjer 

(ansøgning) - Allan har skrevet. 

2. Fællesledelsen skal fremlægge sit arbejde på kommende Landsbymøde. 

Foreløbige stikord: 

- Indled med : Hvem sidder i Fællesledelsen 

- Tilbygning til Fælleshuset 

- Fælleskassens økonomi (ny bogholder i 2018) 

- Fællesarealer / Beplantning / Trægruppe 

- Holde kontakt med mandatgrupper 

- Tage imod henvendelser fra Levefællesskabet 

- Revision af Fællesledelsens vedtægter og hermed opdeling af FLs daglige 

ansvarsområder, som tænkes uddelegeret til forskellige medlemmer af FL 

- Fællesledelsen lægger op til: Visionsseminar i 2020 (der skal på et tids-

punkt dannes en gruppe, som tilrettelægger seminaret) 

- Afslut med : Spørgsmål til Fællesledelsen fra Salen 

3. Fællesledelsen ønsker sine referater bragt i Tante Hertha (Tommy infor-

merer redaktionsgruppen). 

4. Eja inviteres til møde med FL for at fortælle om arbejdet i HBVs bestyrel-

se (Eja er FLs repræsentant i bestyrelsen) (Tommy inviterer). 

5. Den første udgave af de reviderede vedtægter for Fællesledelsen blev 

gennemgået. FL vil se yderligere på revisionen, inden den bringes på 

Landsbymødet. 

6. Fællesledelsen bevilger yderligere ca. 5.000 til aflønning af Maja, som 

har lavet Herthas nye hjemmeside. Årsagen til ekstraarbejdet skyldtes bl.a. 

skiftet til ny platform. Et skift, som Inger Aarup (tidligere adm. leder i HBV) 

gennemtvang. Ud over de lønnede timer, har Maja lagt en del frivillige ti-

mer. FL forventer nu, at den nye hjemmeside er finansieret, og vender se-

nere tilbage til spørgsmålet om vedligeholdelse af den. 

7. HBV: 

HBV har nu ansat ny person til dokumentationsarbejdet ift. kommunen, 

efter at Rasmus nu påtager sig administrativ ledelse. 

Fonden: 

Vedr. 25-27: Alt supplerende materiale er nu indsendt til kommunen, så vi venter 

byggetilladelse midt i februar. Hermed håber vi på byggestart sidst i marts. 
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482 Referat af Fællesledelsesmøde d. 13-2-19 

Til stede: Anne-Lene, Camilla, Carsten, Freja, Hanne, John, Jonathan, Mari-

anne Lodberg, Merete og Tommy (referent) 

1. Fællesledelsens repræsentant i HBVs bestyrelse, Eja, kan desværre ikke 

komme på et FLmøde og fortælle om sit arbejde i bestyrelsen. Vi prøver 

som alternativ et telefonmøde med hende næste gang. 

2. Ind- og udflytninger: Gry flytter fra Hertha 1. marts. 

3. 3 medarbejdere fra HBV har søgt om at komme med på Hertha-mailen. 

Det imødekommes. 

4. FL fortsætter sponsorstøtten til Herskind Hallen sammen med Fonden og 

HBV. Beløbet for Fælleskassen er 2.833 kr. hvert 3. år (tilsammen er det 

8.500 kr. hvert 3. år). 

5. FL på Landsbymødet: 

a) Carsten fortæller om FLs arbejde gennem året (5-7 minutter) 

b) Spørgsmål fra salen til FL (5-7 minutter) 

c) Jonathan fortæller om Fælleshustilbygningen (2-3 minutter) 

d) Camilla fortæller om Trægruppens arbejde (10 minutter) Camilla mailer 

ud til Levefællesskabet, at dette punkt er tilføjet dagsordenen. 

e) FL lægger op til, at der bliver Visionsseminar for hele Hertha i 2020 og vil 

gerne, der nedsættes en gruppe, som kan arrangere det. Foreløbigt har føl-

gende meldt sig til: Søren C, Merete, Marianne Lodberg og Camilla Elg.  

FL ønsker frivillige til at gå med i gruppen (Merete styrer punktet) 

6. HBV: 

Nu er ny stilling til rengøring også besat. 

7. Huller i vejen: Brian har tilbudt at køre med vejhøvl og Tommy at instrue-

re - vejret er perfekt til det lige nu - desværre er Brian på ferie. Tommy og 

Brian aftaler nyt møde. 

FL hilser velkomment, når Philips udehold fylder huller. 

Vedr. tilbygning til Fælleshuset: Jonathan og Tommy hjælpes om at holde 

trådene i gang, så der er fremdrift i byggeriet. 
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Referat af landsbymødet d. 24.2.2019 

Efter sang og 15 minutters samtale med sin ”nabo” gik vi til punkt 2 på 

dagsordenen: 

Fællesledelsens arbejde. Som led i årshjulet for Landsbymødet præsen-

terede Fællesledelsen deres aktuelle arbejde. Der er arbejdet med:    

Tilbygning til fælleshus. Byggetilladelse er afvist af teknisk forvaltning. 

Det er en erhvervsbygning, hvor der gælder særlige regler. Vi håber på en 

godkendelse efter et møde, og forhåbentlig starter byggeriet i juni. Der 

bliver måske en prisstigning på grund af forsinkelsen. Hvis man henvender 

sig til Hanne Schrøder, kan man deltage i indretningen. 

Udtynding af træer og nyplantning. Der er nu dannet en trægruppe, 

som har fået mange henvendelser om beskæring. Man arbejder på en idé 

om fældning og ideer, som rækker ud i fremtiden. Når man har en frem-

tidsplan, bliver den forelagt Fællesledelse og Landsbymødet. Indtil det er 

sket, tager man sig af aktuelle problemer, som forelægges Fællesledelsen. 

De ideer, der arbejdes med, går ud på at øge biodiversiteten, træer og 

CO2. At bo med træer giver miljø. Alt skal foregå i samspil med landbrug 

og gartneri, og endeligt vil man gerne vide mere om antroposofiske vinkler 

på træer.                                   

Kontakt med de eksisterende mandatgrupper. 

Møde med nye indflyttere. 

Henvendelser og aktuelle sager. Der er arbejdet med fremtidig anven-

delse af Nerthus.  Nabohøring omkring 25-27.  Lyd i cafeen.  Hylende gas-

fyr.  Et pedelværksted.  Flytning af trailere til pavillonen.  Fælleshus indret-

ning (vil nogen være med, er de velkomne).  Godkendelse af Rudi og Ka-

tjas hus og Maja og Frejas ditto. 

Revision af Fællesledelsens vedtægter. Der vil blive nedsat en arbejds-

gruppe, og resultatet af dette skal forelægges Fællesledelsen og vedtages 

på to landsbymøder. 

Planer om et visionsseminar 2020. 3 har meldt sig til en gruppe, men 

der skal flere med. Henvendelse til: Marianne Lodberg, Søren Christensen, 

Camilla Elg, Merete Milner. 

Fælleskasse. Der foreligger nu et ikke-revideret fælleskasseregnskab. 

Flere ”kasser” er nu slået sammen for overskuelighedens skyld. Det blev 

nævnt, at regnskabet måske kommer på hjemmesiden til internt brug. 

Fællesspisning.  Udover medarbejdere og beboere. Der skal laves meget 

mad af få. Desuden er der kommet flere spisninger til, såsom suppegryden, 

forældre-børn spisning, familier som laver mad til hinanden, og sidst en 

teenagespisning. Derfor er ordningen nedlagt. Det forsøges at lave en ”lille” 

spisning, hvor man melder sig uden forpligtigelse, og som foregår i cafeen. 
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Man melder sig til at lave maden.  4 datoer er besluttet. 

Ny landbrugsgruppe. Der er dannet en ny landbrugsgruppe, som deler 

sig i emnerne: Dyr, Planter, Kontakt, Byggerier (også byggerier i gartneri-

et).  Alle er velkomne til at være med i den undergruppe man er interesse-

ret i. 

Landbruget og gartneriets byggeplaner. Landbrugets planer er at skaf-

fe plads til opbevaring af maskiner. Der kan laves åbne konstruktioner 

langs bygningen. Desuden vil man gerne have en åben stald i sydenden af 

den nuværende bygning, med græstag. Hver ko kan så få sin bås for at gi 

ro. Gartneriet vil gerne have et maskinhus også med græstag, hvor de to 

gamle gartneriskure nu ligger. Det stod klart på mødet, at planen hurtigt 

skal færdiggøres og vedtages. Det videre arbejde udføres i en arbejdsgrup-

pe, som man kan melde sig til, og som skal have et mandat fra Fællesledel-

sen og HBV.  Projektet skal fremlægges på et landsbymøde. 

Torsdagshygge i Herthahus. En eftermiddag i ulige uger kl. 15. hvor der 

strikkes, hygges, drikkes kaffe. Gruppen vil gerne have flere med – så mød 

op til et møde med beboerne. 

Kompostering.  Processen er gået i stå. Køkkenaffald bør ikke smides i 

container.  Gitte vil gerne arbejde videre med en løsning, som ikke tiltræk-

ker rotter. Evt. kontakte andre steder som har løst problemet. Gitte vil ger-

ne have flere med til at arbejde på sagen. 

Referat   Søren Hansen  

Akkompagnement til Mamma Mia (Foto: Anne-Lene) 
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Maries Have 
Forår på vej – også for Maries Have! Vi er end-

nu et skridt nærmere realiseringen, så vi rigtig 

kan glæde os over det spirende liv.  

Efter købet af ejendommen Præstbrovej 14 er 

vi nu nået så vidt, at vi først i marts mødes 

med Skanderborg Kommune med henblik på udarbejdelse af 

lokalplan for ejendommen. Vi håber, at vore ønsker til projektet 

kan opfyldes.   

Samtidig er skitseprojekteringen af de 19 planlagte seniorboli-

ger og fælleshusbygning med yderligere 4 små boliger langt 

fremme, og situationsplanen, der viser placeringen af huse, P-

pladser, stier og adgangsveje, er foreløbigt fastlagt.  

Det er vores håb, at hele byggeriet vil kunne gennemføres i én 

omgang, så der kun i meget begrænset omfang vil være bygge-

rod, når de første boliger tages i brug. Vi har tidligere fundet det 

sandsynligt, at byggeriet måtte opdeles i mindst to etaper, men 

da langt størstedelen af boligerne allerede nu på forhånd er re-

serveret, er vores håb næppe helt urealistisk. Ud af de 19 er der 

nu kun 3 boliger ledige, hvortil kommer de 4 etværelsesboliger 

ved fælleshuset. De kommende senior-beboere tæller hovedsa-

gelig tilflyttere fra Midt- og Sydjylland samt enkelte fra Herskind

-Skivholme.  

Hvis lokalplanen inkl. de 8 ugers høringsperiode kan foreligge 

endeligt inden udgangen af 2019 eller i begyndelsen af 2020, og 

hvis finansieringen af byggeriet kan ske som ønsket, vil indflyt-

ning kunne påbegyndes allerede inden udgangen af 2020.  

Der er jo stadig en del ”hvis’er,” men på Maries Have Støttefor-

enings kommende generalforsamling vil de nyeste informationer 

om udviklingen blive givet. Generalforsamlingen afholdes i Her-

skind Forsamlingshus torsdag den 25. april og starter med spis-

ning kl. 17.30. Mødet er åbent for alle interesserede.  

Ole Wadsholt 

Bragt som indstik i Tante Hertha marts 2018 
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Vintersang  

Melodi: ”Lille føl ved du hvad”  

  

Vinter kold og atju!  
Vi blir´ let forkølet du.  

Stive, frosne, kolde snuder,  
vi går faktisk rundt og tuder.  

Tænker på den varme sol  
og den lille blå viol.  

  
Sneboldkamp kan vi li´,  
kindrødt får vi let fordi,  
vi har leget hele dagen,  

kælket, faldet, ondt i bagen,  
fodret fugle, kvit-te-vitt.  

Sneen ligger hvid som kridt.  
  

Det er sent, vi går ind,  
for at varme krop og sind.  

Bløde puder, varme tæpper,  
pudser næse, næsten  pjækker.  

Varm kakao, te dertil  
det er det, vi gerne vil!  

V/Elisabeth, Rina, Freia  Sara og Elna   


