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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: Johnny fra Kandis er Lars´ store helt. (Foto: Jesper Hansen). 

Camilla og dagplejebørnene hygger sig med formiddagsforfriskning ved hestefolden 
(Foto: Ellinor) 
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HerthaKalender 
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 

Tirsdag d. 23.  Kunde-bonde-møde   Kl. 19.00 Gartneriet 

Onsdag d. 24  Fælles Bundlinjemøde   Kl. 19.30 Salen 

Torsdag d. 25  Hertha Støtteforening årsmøde  Kl. 19.30 Cafeen 

Lørdag d. 27.  Fællesskabsdannende arbejdsdag  

   (herunder første spadestik til nyt bofæl- 

   lesskab )    Kl.  9.00-14.00 Overdethele 

Lørdag d. 27.  Sommerfest    Kl. 17.30  Telt 

 

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 

Juni 2019 

Lørdag d. 15.   Fællesskabsdannende dag  Kl. 9-14 Overdethele 

Søndag d. 23.  St. Hansaften 

22-28   Bofællesskaberne er på Fuglsø 

Fredag d. 28.   Sommerferie i værkstederne. 

Indhold i dette nummer: 

Rubrikannoncer og aktuelt s.  4 

Om forpligtende fællesskaber s. 6 

Mit Hertha s. 8 

Gartnerinyt April s.10 

Aprilnyt fra Landbruget s.11 

Referat af Fællesledelsesmødes.17 

 

Lørdagscafémedhjælperfejring s.13 

Referat af Fællesledelsesmøder s.14 

Om fællesspisning s.16 

Lars Kongsted 60 år! s.17 

Nordisk Allkunst 2019 s.18 

Datoer for Landsbymøde 2019: 7.4, 16.6. 
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Hertha Støtteforening afholder årsmøde  
i flg. vedtægt  

Mødet afholdes i Cafeen torsdag d. 25/4 kl. 19.30. På mødet vil 
der blive givet en årsberetning, der vil blive fremlagt årsregn-

skab, og der vil finde valg sted til bestyrelsen og til repræsenta-
tion i Landsbyfondens bestyrelse efter indstilling fra Støttefor-
eningens bestyrelse. Desuden vil der blive orienteret om alle 

planlagte byggerier. 

Støtteforeningens bestyrelse består af: Sibylla Hofstetter, Jytte 
Germundsson, Søren Hansen, Per Clauson-Kaas, Helle Hansen, 

John Hansen, Tommy Schou Pedersen og Katja Polikova. 

Årets Fælles Arbejdsdag i Hertha 

Lørdag d. 25. maj kl. 8.00-16.00 

For alle i Levefællesskabet og forældre. 

Så er det for 23 år i træk, at vi skal plante porrer og selleri samt male en af 

vore mange træbygninger. I år bliver det bageri og fælleshus, der skal  

males. 

Der bliver brug for mange hænder. 

Tag gerne familie og venner med - de andre år har vi været 50-60 flittige, 

der er mødt op. 

Vi spiser først  morgenmand i salen kl. 8-9. Herefter er der morgensang, og 

efterfølgende deler vi os op i malegruppe, plantegruppe, madlavningsgrup-

pe og nogle grupper for små opgaver. 

Kaffepause kl. 11.00 

Vi spiser fælles frokost kl. 13.00 

Kaffepause kl. 15.00 

Arbejde slut kl. 16.00 

Vi har brug for tilmelding - gerne på mail til per.clauson-kaas@hertha.dk 

eller på døren til salen eller butikken. 
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FÆLLESSKABSDANNENEDE ARBEJDSDAG 

LØRDAG d. 27. APRIL kl. 9 - 14 

Forårsarbejdsdagen venter på os. Vi håber, at rigtig mange folk vil komme 

og være med til at udføre de opgaver, der er en del af fællesskabets. 

Det vil primært være udendørs arbejde, men også opgaver, der har at gøre 

med en HERTHA FEST, som skal afholdes om aftenen samme dag. FESTEN 

bliver med Fællesspisning, åben scene og musik med en afrikansk gruppe 

fra Tanzania. 

Men det vil I høre meget mere om fra Festudvalget. 

Der bliver hængt en tilmeldingsseddel op til Arbejdsdagen på døren til Bu-

tikken 2 uger før. Det er af hensyn til indkøb af mad til frokosten. 

VI MØDES I SALEN kl. 9 og synger morgensang og fordeler os i arbejds-

grupperne. 

Vel mødt! 

HANNE og ELSE 

(Fest bagefter - se nedenfor!!!) 

HerthaFEST  

Den 27. april kl. 17.30 (efter arbejdsdagen) slår vi dørene op til et brag af 

en fest! Det vil foregå i 2 store telte tæt på cafeen. Alle medbringer en ret 

til fællesbord. Dobbelt så meget som man selv kan spise. Dvs. en familie på 

4 kommer med mad til mindst 8. Dette er fordi bofællesskabet ikke kom-

mer med mad, men derimod sørger de for dessert til alle!  Alle medbringer 

egen drikkelse og service.   

Mellem 18-20 er der spisning og åben scene. Festlige indslag eller musik 

modtages meget gerne. Kontakt da Loise eller Brian som bliver aftenens 

værter. Ca. kl. 20-21 stykker går bandet på. Ikke mindre end MZUNGU 

KICHAA. Et afrikansk band - på turné i Danmark. De spiller en stil kaldet: 

BONGO FLAVA - en blanding mellem reggae, rap, afro fusion og traditionel 

tanzaniansk musik.  Mzunga Kichaa betyder: skør hvid mand. Festen slutter 

når den slutter. Der vil komme en tilmeldingsliste på butiksdøren ca 14 da-

ge inden.  

Mange hilsner fra festgruppen  

(Mie, Loise, Mikkel, Randi, Helene, Helene og Brian) 
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EN LILLE PUDSIG OPLEVELSE  
Nogle dage før FASTELAVN kommer jeg slentrende i egne tanker 
over parkeringspladsen ved Fælleshuset, mens jeg hører Tanja 
tale ret højt stående ved papcontaineren. Jeg tror, at hun taler 
til mig, men hun kigger ikke min vej. Derfor kigger jeg på stien 
bagved, men der er ingen. Jeg bliver lidt urolig, for hun taler jo 
tydeligvis til nogen, som slet ikke er der (er hun blevet skør?), 
og jeg går over til hende, for hun bliver ved med at snakke. ‘Øh, 
hvem snakker du egentlig med, Tanja?’ spørger jeg lidt forsig-
tigt. ‘Min søn’ lyder svaret. ‘Jamen... hvor er han? ‘Derinde’ ly-
der svaret, og Tanja peger samtidig på containeren, hvor sønni-
ke ganske rigtigt befinder sig - liggende fuldstændig afslappet 
på alt pappet. ‘Ja’, lyder forklaringen, ‘han er ved at finde noget 
velegnet pap til sit fastelavnskostume!’ Jeg troede det ellers ik-
ke, men der er altså tilsyneladende alligevel nogle ‘paphoveder’ i 
Hertha.   
Merete M. 

Om forpligtende fællesskaber 

Eja delte følgende betragtning om fremtidens fællesskaber med deltagerne 

på et landsbymøde i 2018.  

Det er godt at genlæse. Rita.  
7.oktober 2018 

”Jeg hørte nogle kloge mennesker tale sammen om fremtidens fællesskaber 

i et program i radioen: Mennesker har altid levet i fællesskaber. Først i fa-

milie-fællesskaber, hvor familien var individets livsforsikring, men som ver-

den udviklede sig, viste det sig, at familien ikke længere var nok til at ga-

rantere individets sikkerhed og landsbyfællesskaber udviklede sig. Denne 

fællesskabstype eksisterede i lang tid, men kom efterhånden i konflikt med 

det fællesskab, der opstod omkring nationalstaten. Nationalstaten kunne 

sikre sikkerheden for nationen, men det krævede, at unge mænd forlod 

landsbyfællesskabet for at gå i krig for nationen. I dag er det nationale fæl-

lesskab ikke nok til at løse tidens udfordringer, der skal endnu større fælles-

skaber til for at kunne løse grænseoverskridende problemer. En fremtidsfor-

sker har peget på, at forpligtende fællesskaber er fremtidens fællesskaber. 

Et forpligtigende fællesskab forklares med følgende billede: To familier kø-

ber en båd sammen – andre undrer sig, hvorfor gør I det? Kommer I ikke 

op at skændes om båden? – jo, det er jo lige præcis, det der er meningen. 

Vi er uenige – men vi er nødt til at blive enige for at båden kan sejle. For-

pligtigende fællesskaber er med til at udvikle vores bevidsthed, så vi kan 

møde fremtidens udfordringer. Så for at udvikle bevidstheden: Ja, så skynd 

jer hen og lav opgaver sammen med den nabo, du er mest uenig med.  

Og så var det jeg blev meget glad over at bo i Hertha Levefællesskab og at 
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”Vi behøver ikke at være klarsynede for at kunne virke velgørende ud fra en 

åndserkendelse. Lige så lidt som mennesket behøver at vide hvad kød be-

står af, når det spiser kød og dette kød ernærer det, lige så lidt behøver 

mennesket at være klarsynet for gennem sit arbejde at virke ved sin hele 

sammenhæng med livet i de højere verdener. Det er, som om mennesket 

fortærede det åndelige, når det accepterer det, inden det er klarsynet. Og 

klarsynet føjer egentlig intet til det, vi kan blive til gennem den åndelige 

viden om verden. Det tilfredsstiller kun vor erkendelse, som jo må være 

der. Der må naturligvis være folk, der undersøger kødets sammensætning, 

men denne erkendelse er ikke nødvendig for at spise det. Således må der 

også være klarsynede mennesker i vor tid, der kan undersøge hvordan 

menneskets sammenhæng med den åndelige verden er. Men for at bevirke 

det, menneskeheden behøver, er det nødvendigt, at vi er sunde menneske-

sjæle. De vil føle sjælelig fordøjelseskraft, når der tales til Dem om åndsvi-

denskab; De vil optage dette åndelige, fordøje det og indføje det i Deres 

arbejde. Og det trænger vi til i dag overalt i den civiliserede verden, nemlig 

ydre menneskearbejde, der er i rigtig og sand betydning er gennemtrængt 

af ånd.” 

R. Steiner: Mennesketilværelsens skjulte sider og Kristusimpulsen (Jupiter)  

Husk: Borum Koret er klar til Forårskoncerten og 

vært for kaffe/ the/kage i Hertha Salen  

torsdag d. 4. april kl. 19.30 

skulle hen og deltage i et landsbymøde. For hvis der er noget, vi har her, ja 

så må det da være et forpligtigende fællesskab. Og så blev jeg meget glad 

og stolt over at bo i et sted, der gør os rede til at møde fremtidens udfor-

dringer!!!!  

Eja 
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Mit Hertha 

Så gjorde de det igen – Bofællesskabet: opførte et 
skuespil og denne gang til fastelavn: Musicalen ”Mama 
Mia” arbejdes der med pt. Som altid en fantastisk op-
levelse. 
Der er gennem årene arbejdet med og opført mange 
skuespil, og hver gang lige imponerende. Det er et område, hvor der er brug 
for forskellige kræfter og evner, så mange fra hele levefællesskabet kan være 
med. 
Et godt sted at gøre noget sammen. 
Årstidsfesterne er et andet område, hvor hele levefællesskabet kan samles. 
En tilbagevendende begivenhed, som jeg altid glæder mig til. 
 
Disse ovennævnte begivenheder udspringer alle fra bofællesskaberne, hvor 
pædagogerne gør et stort arbejde sammen med og for beboerne, som for mig 
er hjertet i Hertha. Pga. arbejdet på værkstederne er de omdrejningspunktet 
for liv og færden på landsbyvænget i hverdagen. Det mærkes tydeligt, når 
alle beboerne er på ferie - så er her stille. 
 
Mange har en fortælling om, hvordan de ”mødte” og fandt vejen ind i det an-
troposofiske. Her er min: 
I 1983 var jeg – sammen med Marie – på rejse i Norge. Vi havde fået adres-
sen på en Rudolf Steiner Landsby, som vi blev anbefalet at besøge. Det var 
Jøsåsen, som ligger lidt nordøst for Trondheim. Vi kørte langs med kysten, 
men så viste vejen ind i fjeldene. 10-12 km i næsten øde fjeld og skov, og jeg 
tænkte, at vi var faret vild – men nej. Landskabet åbnede sig og vi kørte ind 
på gårdspladsen foran et stort hus. Her bankede vi på, blev budt indenfor, og 
tilbudt at spise middag sammen med dem. 
Aldrig havde vi oplevet noget lignende: vegetarisk mad sammen med 10 
mennesker, hvoraf de 7 var udviklingshæmmede. 
Vi blev der i 2 mdr. 
Det viste sig, at de havde brug for extra hænder. Der var lige blevet bygget 
en ny flot vævestue, men manglede en, der kunne sætte væve op, så Marie 
blev straks engageret. 
Jeg blev tilknyttet det store hus, som vi var kommet til. Der boede 7 udvik-
lingshæmmede og 2 pædagoger, så mit job blev - næsten som vores volontø-
rer – her og der, hvor man manglede hjælp, og der var nok at lave. 
Nej, jeg havde aldrig hørt om Rudolf Steiner! 
Jeg blev ganske fascineret af stedet og livet der: den måde gartneri og land-
brug blev drevet på, og værkstederne hvor beboerne kunne arbejde. Og der 
var morgensamling, bordvers, og en fast dags/ugesrytme 
Sådan et sted ville jeg gerne bo. 
 
Men der skulle gå nogle år. 
Jeg boede med min familie på Bornholm, men blev skilt i 1987 og flyttede til 
Aarhus. Begyndte den 2-årige uddannelse på Audonicon i 1988, og da hørte 
jeg, at der var en gruppe mennesker, som arbejdede på at lave et levefælles-
skab for voksne udviklingshæmmede i det østjyske…... Jamen det var jo det, 
jeg ville. 
Og har været med til lige siden. 
 
Fællesskabet var/er en stor motivation for mig. Arbejde sammen både rent 
fysisk og på de mange møder, som var/er nødvendige for planlægningen af 
det, der blev til Hertha Levefællesskab, og som stadig har brug for planlæg-
ning og overblik. 
Fælles om et ansvar for stedet, vi lever i. 
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Landsbymødet har altid været vigtigt for mig. Igennem mange år var det hver 
måned. Det er det eneste sted, hvor alle kan komme og følge med i og snak-
ke om, hvad der rører sig i Hertha. Udveksle ideer og være med til eller på-
virke beslutninger, inden det skal besluttes på højere sted. 
Og, når jeg så sidder og kigger rundt i kredsen, tænker jeg, at her sidder en 
flok mennesker – engang fremmede, men nu kendte. Alle flyttet til Hertha, 
fordi???? Ja det ved jeg ikke, men nu knyttet sammen i et fælles liv på dette 
dejlige sted. 
 
Men der er mange andre steder, hvor vi kan mødes. I de opgaver, der må 
løses ad frivillighedens vej, for at Hertha kan fungere: 
- husene skal males 
- grønsagerne luges 
- noget af det vi plantede på den bare mark, skal nu tyndes og beskæres 
- dyrene passes, så landmanden kan få lidt fri 
- varelageret 
- mandatgrupper 
  og meget, meget mere 
Og her er så mange forskellige talenter og interesser, at alle kan finde et om-
råde, som de brænder for. 
 
Hertha er efterhånden blevet så stort, at der er en øst og vest del. Men så må 
jeg ud på en lille rundtur gennem hele området. Se om der er sket nyt, og 
snakke med de folk, jeg møder. 
Dengang jeg gik på arbejde – var lærer på en sprogskole i Horsens – kunne 
der gå dage, hvor jeg ikke så eller hørte meget til Hertha. Lang transport og 
arbejdet tog meget af min tid. Derfor gik jeg på efterløn i 2004, da jeg blev 
60 år. 
 
At køre hjem fra arbejde, blev for mig et billede på livet udenfor og indenfor 
Hertha: 
- sneglede mig gennem trafikken ud af Horsens og ud på motorvejen. 
- måtte her sætte farten op for at følge med strømmen 
- opkørslen ved Stilling og de 15 km nordpå med moderat trafik 
- drejede ind ad vejen til Hørslev, smal og snoet landevej -  ro og få biler 
- kom til engen med vand, blomster og dyr 
- og endelig drejede jeg ind på grusvejen: Landsbyvænget. Hentede avisen i 
Jytte og Tyges postkasse, kendte ansigter 
- tempoet langsomt 
Ned i gartneriet og hente grønsager. Mærke roen, stilheden, kigge ud over 
ådalen og høre lærken. 
Nu bruger jeg sommeren som billede. Men også vinteren kan jeg lide med 
blæst og regn over de åbne vidder. Og sneen som engang imellem lå højt. Ja, 
vi har endda været sneet inde!! 
 
Selvfølgelig er der problemer og uenigheder, når 150 mennesker vælger at 
flytte i et fællesskab uden at kende hinanden. 
Nogen har boet her i 23 år og nogen i under 1 år. 
Der er meget at lære. 
Men jeg mærker en imødekommenhed og varme fra alle og en vilje til at ville 
Hertha. 
Jeg har nu boet i Hertha i 22 år, og kan da ikke forestille mig at bo andre 
steder. 
 
Kirsten       
 
Stafetten er givet videre til Michael 
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Gartnerinyt April 2019 
Fuglene synger foråret ind i vores hjerter her midt i marts Det er skønt at 
opleve den store glæde, alle har ved det første forårsarbejde. Vi nyder alle 
igen at komme ud i jorden. Det er stadig lidt koldt, og vi skal vælge opga-
verne med omhu i forhold til fugtighed og vejret, men der falder en speciel 
ro over os, når vi falder ind i de kendte opgaver, som vi alle nyder.  
På gode dage er vi i gang med at få de fleste flerårige afgrøder luget godt 
og grundigt. Indenfor har vi sået de først frø; det er også et signal om, at 
året er i gang. I pauserummet er der sået tomater og basilikum,  da de har 
brug for ekstra varme for at spire. I drivhuset har vi sået salat og spidskål 
til senere udplantning, og radise. Da det er så vådt, er vi ikke rigtig kommet 
i gang med jorden, men har fået  de biodynamiske præparater gravet op. 
Humuspræparatet er flot alt sammen, det er en stor glæde. Jeg begynder 
også at røre præparater, humus og kisel, og du må gerne få lidt til din ha-
ve. Jeg kan sende dig en sms, når jeg rører, så kan du hente det nede i 
gartneriet. 
I april kommer vi rigtig i jorden og skal sætte jordskokker, løg, så radiser, 
majroer, kål, dild, kørvel og ærter. Sidst i måneden sår vi de tidlige gule-
rødder og solsikker, koriander og fennikel. 
Efter påske kommer Ulla igen ud og hjælpe til og Josef kommer tilbage og 
slår græs. Vi glæder os alle. Du er velkommen til at komme ned og give en 
hånd med. Også til at holde pause, som er kl. 10.30 hver dag. 

Udenfor kan der nu hentes sølvbeder, grønkål, rosenkålsskud og -blade. 
Vent med persillen indtil der er et flag. I drivhuset er vårsalaten,  sennep-
spinaten og ruculaen snart færdig, der er flere hold sennepspinat ude, som 
må høstes, når afgrøderne i drivhuset er færdige. Men du skal holde øje 
med tingene her i foråret, med solen sker der hurtigt noget. Husk også 
brændenælder, skvalderkål og de spæde mælkebøtteblade. Der er jord-
skokker, gulerod, rødbeder, kartofler, 
pastinak , hvidkål, rødkål, løg og rød-
løg tilbage i jordkælderen 

Marie fortsætter i gartneriet indtil 
sommer, og vi er glade for hendes 
friske og venlige væsen. Nu er Signe 
fra den skandinaviske biodynamiske 
uddannelse, BINGN startet i gartneriet 
og det bliver spændende, om vi kan 
gøre hende til biodynamisk gartner. Vi 
kan da prøve. Det tegner rigtig godt. 

Det årlige Kunde Bonde møde afhol-
des tirsdag den 23. april kl. 19-20.30 i 
gartneriet. Jeg håber rigtig mange 
kommer, så vi kan få lavet et godt 
forarbejde til den kommende sæson. 
Program bliver sat op i Hertha og ved 
jordkælderen. 

For gartneriet Birthe Holt (Foto: Ole 
W.) 
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Hver fredag når skolen 
i Skanderborg har åb-
net tager jeg med Ty-
ge derned i hans gård-
butik. Det er et dejligt 
og hyggeligt arbejde, 
som står på uanset 
vejret. Tyge har haft 
sin gårdbutik i 8-9 år. 
Imponerende! Jeg har 
kun været med de 
sidste par år. I gård-
butikken sæl-
ges Herthas mælk, 
kager og brød, samt 

honning fra Jakob. Jakob er Jytte 
og Tyges søn. De sidste par freda-
ge har vi fået besøg af Aman-
da. Hun bor lige i nærheden og 
arbejder på Hertha. Amanda arbej-
der både i bageriet og landbruget. 
Hun har derfor været med til at 
producere de varer, der bliver lan-
get over disken. Amanda er god til 
at tale for sig, og der opstår mange 
gode snakke med kunderne. I løbet 
af ugen er der også flere, 
der kommer for en kop kaffe og en 
snak i vores formiddagspause. Det-
te er rigtig hyggeligt og jeg vil ger-
ne opfordre flere til at benytte den-

ne mulighed. Camillas dagpleje og Tyge er faste ugentlige gæster.  
 
Markerne  

Både rug og græs bliver grønnere og vågner op 
efter vinteren. Der har dog været perioder den-
ne vinter, hvor det har været så varmt, at der 
har været vækst i planterne. Planterne har 
det derfor godt og står stærkt. Vi skal her først 
i april have sået ølandshvede og havre. Lige nu 
arbejder Kasper og Rina på at rense korn fra 
sidste år til såsæd. Jeg vil vurdere, at vi kan 
begynde at afgræsse græsmarkerne i midten af 
april. Det passer med at foderet fra sidste år er 
brugt op. På billedet er det en af de nyplantede 

April nyt fra landbruget 2019  

Tekst og fotos: Lars Pedersen  



12  

hasselbuske, der nyder fuldmånen en sen eftermiddag/tidlig aften til forårs-
jævndøgn den 20. marts.  
  
Dyrene  

Tyr og Tidsel, som er de to æld-
ste tyrekalve fra 2018 opfører sig 
nu som rigtige tyre. De går og 
brummer og brøler, spiller op til 
køerne og springer på dem, der 
er i brunst. Jeg tror dog ikke de 
er store nok til at gøre en ko 
drægtig. Derimod er jeg mere 
bekymret for de kviekalve, der er 
jævnaldrende med Tyr og Tidsel. 
De er også begyndt at komme i 
brunst og jeg vælger derfor at 
tage Tyr og Tidsel fra de andre 
kreaturer, så de ikke gør de 
små kviekalve drægtige. Planen 
om at lade kalvene gå et par ti-
mer hver dag ved køerne indtil 
maj videreføres for de andre kal-
ve.  
Forårsperioden med dens friske 
græs er en stor udfordring 
for vore heste. De har, som jeg 
tidligere har omtalt, svært ved at 
tåle det. Vores dyrlæge har anvist 
os en metode til at imødegå pro-

blemet. Hestene må ikke blive for fede, da det nedsætter deres evne til at 
tåle græsset. I løbet af vinteren er det derfor vigtigt, at hestene taber i 
vægt, så de kan tage på i vægt om sommeren. Denne vægtændring i løbet 
af året er hestene tilpasset, der hvor de kommer fra. Vi holder løbende øje 
med deres vægt ved ugentlige målinger. Hen over året svinger deres vægt 
med 30-40 kg. For at styre denne vægtforskydning fra forår til efterår og 
tilbage igen, afvejer vi deres foder og giver dem afmålt tid på græs-
fold. Lige nu er hestene derfor lidt tynde at se til. 
 
Byggeri  
Vi arbejder i øjeblikket på at lave plads til maskiner under tag, samt nye 
forhold for vore dyr. Der var arrangeret et møde tirsdag den 5. marts for 
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Lørdagscafemedhjælperfejring. 

For 3. gang i de 21 år, lørdagscafeen har eksisteret, blev alle cafehjæl-

pere og alle bofællesskabsbeboere fredag d. 22/3 inviteret til middag 

og festligt samvær på Låsby Kro, for at fejre lørdagscafeen og deltager-

nes arbejde med at skabe denne. En rigtig hyggelig aften for en broget 

flok på ca. 50 af forældre, bofælles-

skabsbeboere, nogle medarbejdere 

og os der bare bor her.  

     Hellee

-Lene) 

alle interesserede. 12-15 personer mødte op og gav deres inspiration til pro-
cessen. Udover sit eget bidrag til byggeprocessen sørgede Rita for, at der 
var kaffe og kage til alle. Tak til alle for deres indsats og interesse. På bille-
derne herunder kan vi se det videre arbejde i Leif Hansens streg.  
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483 Referat af Fællesledelsesmøde d. 27-2-19 

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

Lodberg, Merete og Tommy (referent). Afbud: Camilla 

1. Opfølgning fra sidst: 

a) Brian og Tommy har mødtes om vejhøvling og ville netop i dag køre 

med vejhøvl, men traktoren kunne ikke starte - prøver igen i morgen. Og 

Tune går forhåbentligt også med på holdet :-))) 

Sideløbende vil Philip og udeholdet gerne fylde huller i vejen (mellem 

høvlingerne) i det omfang, de har tid. 

b) Tommy har glemt at aftale telefonmøde med Eja, så FL kan høre om 

hendes arbejde i HBVs bestyrelse. Vi foreslår i stedet at flytte næste FL-

møde til mandag d. 11. marts i håb om, at Eja kan deltage den første 

halve time der. 

c) Den 11. januar 2018 var der i Caféen orientering / høring om byggeriet 

af det nye bofællesskab på 25-27 for naboer. Det nævnes her, fordi no-

gen har glemt det. 

2. Opsamling fra Landsbymødet: 

a) På næste Landsbymøde bruger vi 1 time på det kommende Visionsse-

minar 

b) FL tjekker op på, om Trægruppen har fået sit mandat - eller om det 

mangler at blive gjort på skrift. 

3. Fælleskasseregnskab: 

a) Både Maja (bogholder) og FL vil gerne, at der er revision på Fælleskas-

seregnskabet. Ditte, som har gjort det i mange år, trækker sig. John 

spørger Henrik, om han vil fremover. 

b) De 7.282 kr., som er tilbage af den oprindelige kulturpris fra Skander-

borg Kommune på 75.000, er reserveret til en pileflet-tunnel ved søen 

ved Herthahus. 

c) Vi har betalt 5.149 kr. for avis til Caféen for hele 2018. Til efteråret 

spørger vi på Landsbymødet, om abonnementet skal fortsætte. 

d) Dokumentet, ”Fælleskassens Økonomi”, skal rettes tekstmæssigt for 

bedre forståelse, og der skal tilføjes en ”Diverse” under 

”Fællesskabskassen”. 

4. Der er kommet afslag fra kommunen på ansøgningen om byggetilladel-

se til tilbygningen til Fælleshuset. Vi beder om et møde med kommunen 

for at afklare, hvilken vej vi skal gå for at opnå byggetilladelse - er der 

tale om misforståelse mht. hvad bygningen skal bruges til - skal vi brand-
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484 Referat af Fællesledelsesmøde d. 11-3-19 

Til stede: Anne-Lene, Camilla, Carsten, Hanne, John, Jonathan, Merete og 
Tommy (referent) Afbud: Freja og Marianne 

1. Godt og informativt møde med Eja, som fortalte om arbejdet i HBVs be-
styrelse.  Eja er FLs repræsentant i bestyrelsen - er på valg til januar 2020 
- vi snakkes ved efter sommerferien, om Eja ønsker at fortsætte. 
 
2. Ny trailerplads er gjort klar ved Pavillonen. Vi beder Matthias installere 
trailerne og udsende fællesmail herom. 
 
3. Trægruppens mandat justeres tekstmæssigt, så det ikke konflikter med 
Landsbymødets vedtægter. 
 
4. Fonden er pålagt at finde 4 P-pladser i Hertha, for der var ikke plads til 
dem på grunden, hvor det nye bofællesskab skal bygges. Der har i anden 
sammenhæng været ytret ønske om flere P-pladser til aflastning af området 
foran Herthahus. Et konkret forslag til placering af 4-6 P-pladser i Hertha 
bringes til diskussion på LM. 
 
5. FL bevilger 7.500 til Esbens afro-band fra Tanzania til en Hertha-fest lør-
dag d. 27. april. Beløbet bevilges af penge, som i budgettet er sat af til fæl-
les fester. Der blev desuden ansøgt penge til gulv (til telt) og evt. til telt. FL 
foreslår i stedet, at festen holdes på Herskind Skole, som vi må låne gratis 
(fantastisk). Her vil desuden være væsentligt bedre faciliteter end i et telt. 
Merete spørger, om skolen er ledig den dag. 
 
6. Merete og Tommy reviderer til næste gang det nye udkast til FLs ved-
tægter rent tekstmæssigt. Der er nogle ting, man bliver rundtosset af. 
 
7. FLs småopgaver fordeles således: 
a) Dagsorden for kommende møde og udsender i Hertha = Tommy og Han-
ne 
b) Mødeleder ved Fællesledelsens møder = John 
c) Skrive referat af Fællesledelsens møder = Tommy 
d) Udsende referaterne til aftalte steder pr. mail og papir = Tommy og Han-
ne 
e) Vedligeholder mappe med FL-referater og breve = Hanne 
f) Opdatering af de hvide mapper med vedtægter = Carsten 
g) Indkaldelse af mandatgrupper en gang årligt = Merete 
h) Tage ansvaret for kommunikation udadtil = Anne-Lene og Camilla 
i) Skrive Fælleskassens regnskab og budget på overskuelig, læsevenlig form 
= Jonathan 

sikre yderbeklædningen - er vi for tæt på skel - eller andet...? 
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JEG SAVNER DEN GAMLE FÆLLESSPISNING………  

Der er intet galt med de nye tiltag for fællesspisning. Det er jo ren nydelse 

at gå til suppekøkken og til den ”lille fællesspisning” i cafeen (som det end-

nu ikke er lykkedes mig at kunne deltage i) og få alt serveret af landsbyfæl-

ler, der gider lave mad til os andre. Og jeg håber, de fortsætter.  SÅ dejligt, 

MEN….  

Jeg savner den gamle fællesspisning. Jeg savner, at beboerne spørger mig: 

” Kommer du til fællesspisning i aften?” Jeg savner at møde bestemte bebo-

ere, som jeg nærmest kun møder til fællesspisning. Jeg savner en hver-

dagsaften at gå i Herthahus` sal, uden at det er den store fest el-

ler optræden. Jeg savner, at vi, der ikke bor i bofællesskab,  laver mad der, 

og at en del af maden er lavet af bofællesskabet.  

Jeg synes, en del af inklusionen/integrationen/HELE levefællesskabet har 

mistet noget, som ikke bliver erstattet af de dejlige spisninger i cafeen.  

Nok var det ikke det helt store tilløbsstykke med fællesspisningen i salen. 

Dog var salen jo fuld næsten hver gang, og vi var bestemt en trofast flok, 

der har deltaget alle årene. Og nye er også kommet til.  

Altså savner jeg den gamle fællesspisning.  

Helle   

Sol   

Sten lyser  

Forårets tidlige blomster  

kilden drømmer i vandet  

Renhed. 

Sol  

Forårets sang  

Sangen om livet  

Døden blæser langt væk  

Glæde 

(Af Freja i Skriveværkstedet) 
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Lars Kongsted 60 år! 

Den 8. marts er en dato, som Lars fortsat husker 

og ser tilbage på med stor spænding og glæde. 

Dette år - 2019 - var dog noget ganske særligt, da 

det var ensbetydende med en stor rund fødselsdag, 

nemlig hele 

60 år. 

Lars havde ønsket at holde festen i 

Hertha, med festmiddag i salen og 

Johnny fra Kandis, der skulle komme 

og spille op til dans.  

Der var indbudt 70 mennesker til 

spisning, og salen var pyntet op i 

bedste Kandis-tema. Der blev holdt taler, sunget sange skrevet specielt til 

Lars, spist festmiddag, pakket gaver op og ikke mindst danset og festet til 

den store guldmedalje mens Lars stod på scenen med Johnny og bl.a. sang 

duet. Under koncerten var festen åben for Levefællesskabet, hvor mange 

kom og tog aktivt del i at skabe fest og glæde.  

Lars havde en helt fantastisk dag, hvor alle hans ønsker blev indfriet, en 
oplevelse han forhåbentlig kan 
leve længe på. 
Katrine 
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Nordisk Allkunst 2019 

I weekenden d. 22-24 marts mødtes 38  "ambassadører" fra de nordiske 

lande på Fuglsøcentret for at forberede den sidste store festival i Danmark, 

som afholdes denne sommer. 

Vi har i det forgangne år arbejdet med temaet "at mødes over grænser"  

Gennem workshops, samtaler og øvelser er vi gået i dybden med grænser, 

og mange fine ting er kommet frem. 

Hvordan bryder vi grænser -på tværs af personlige udfordringer, sprog og 

forskelligheder? 

Mange ønskede at arbejde med udfordringen at stå på en scene, at tage det 

første skridt, at få mod til at være sig selv og bryde egne grænser. Randi 

havde forberedt en workshop for alle deltagerne med overskriften "At se og 

blive set". Det blev en rigtig god oplevelse for alle.  

Denne festival i uge 26 på Fuglsøcentret er den sidste i en række af 3, der 
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skal afholdes i Danmark.  

Festivalen blev afholdt første gang i Järna, i Sverige, i 2003. Siden i 2005 

og 2007.  

I 2009, 2011 & 2013 gæstede de mellem 300-500 deltagere Norge og i 

2015 og 2017 rykkede vi til Fuglsøcentret i Danmark, og her skal også den 

sidste KIK-festival 2019 afholdes. 

Hvor festivalen derefter drager hen, vides endnu ikke, men måske Island 

eller Finland byder ind som værtsland? 

Formålet var, og er at invitere til et stort møde for og med mennesker med 

handicap og ikke til en konference, der handler om dem!  

Sådan lød vores ønske og fornemste formål da vi startede tilbage i 2002, 

hvor repræsentanter fra Danmark første gang deltog. 

Følg vores festival og det spændende arbejde på facebook: Nordisk allkunst 

2019 

eller vores hjemmeside: www.nordisk allkunst 

På vegne af Herthas ambassadører  

Anne-Lene 
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Hvis jeg skulle leve mit liv om 

Jeg ville turde gøre flere fejltagelser 

Jeg ville slappe af. Være mere smidig 

Jeg ville være mere enfoldig 

Jeg ville tage færre ting alvorligt 

Jeg ville tage flere chancer 

Jeg ville have flere oplevelser 

Jeg ville bestige flere bjerge og svømme over flere floder 

Jeg ville spise mere is og færre bønner 

Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbildte 

Ser du, jeg er en af dem, der lever følsomt og sundt 

Time efter time, dag efter dag 

Åh, jeg har haft mine øjeblikke, og hvis jeg skulle leve om igen, 

ville jeg have flere af dem 

Faktisk ville jeg prøve på ikke at have noget andet… 

Kun øjeblikke 

Det ene efter det andet, i stedet for at leve så mange år 

med tanke på morgendagen 

Jeg har været en af dem, som aldrig tager nogen steder hen 

uden 

et termometer, en varmedunk, en regnfrakke, en faldskærm 

Hvis jeg skulle leve om, ville jeg rejse med mindre bagage 

Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg begynde at gå 

barfodet tidligere på foråret 

og blive ved længerne hen på efteråret 

Jeg ville danse mere 

Jeg ville unde mig selv flere karruselture 

Jeg ville plukke flere tusindfryd 

Nadine Starr, 85 år 

(Indleveret af Tyge) 


