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Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer 

ca. d. 1. i hver måned. Redaktør: Allan Elm.  Redaktionsudvalg: Helle Han-

sen, 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. 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 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) 

Forside: Ko med kalv i modlys. Foto: Michael 

 

Endnu endnu endnu - en solopgang set fra vores terrasse - men dette er da en af de 

smukkeste! (Foto: Tove Vejlgaard) 
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HerthaKalender 
Februar 2020 

Lørdag d. 1.  Lørdagscafé    Kl. 14-16.30 Salen 

Fredag d. 14.  Suppe i Cafeen    Kl. 17.30-18.30 Cafeen 

Torsdag d. 20.  5G møde    Kl.  19.00 Salen 

Søndag d. 23.  Fastelavnsfest (program følger) 

Mandag d 24.   Grundtvig som Visdomstænker (foredr.)Kl. 19.30 Salen 

Tirsdag d. 25.  Landsbymøde    Kl. 19.00 Salen 

Onsdag d. 26.  Foredrag af leder af medicinsk sektion  

   i Dornach: Indre spirituelt arbejde Kl. 19.00 Salen 

Marts 2020 

Fredag d. 6.  Miraklet i ørkenen. Fortælling om  

   SEKEM v/Mathieu og Knut  

   Erlend Hagen    Kl. 19.30 Salen 

Lørdag d. 7.  Lørdagscafé    Kl. 14-16.30 Salen 

Tirsdag d. 17.  Svend fortæller om shamanisme  Kl. 19.30  Salen 

Lørdag d. 28.  Mamma Mia opførelse 1  Kl. 16.00 Salen 

Søndag d. 29. Mamma Mia opførelse 2  Kl. 16.00 Salen 

Tirsdag d. 31.  Mamma Mia opførelse 3  Kl. 19.00 Salen 

April 2020 

Torsdag d. 2.  Landsbymøde    Kl. 19.00 Salen 

Lørdag d. 4.  Lørdagscafé    Kl. 14-16.30 Salen 

Onsdag d. 15. Korncirkler v/ Elsa Wohlwend  Kl. 19.30 Salen 

Onsdag d. 22.  Musikstund med Pilgrims duo Kl. 19.30 Salen 

Maj 2020 

Lørdag d. 2.  Maj-marked m. bagagerumssalg Kl. 11-16.30 Overdethele 

Indhold i dette nummer: 

Nytårstale s. 4 

Annoncer s. 5 

Mit Hertha s. 8 

Turen til SEKEM s. 9  

Herthas Suppekøkken s. 10 

Feriebilleder fra Norge s. 12 

Feriebilleder fra Skagen s. 14 

Feriebilleder fra Dalum Slot  s. 16 

Feriebilleder fra Rom s. 18 

Nyt fra Landbruget s. 20 

Nytårsbilleder og referater s. 22 

Solopgang over Stalden. Foto: Morten S. Dahl 
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Kære læser 
  

  
Her på årets sidste dag vil jeg ønske dig et godt og bæredygtigt nytår, hvor 
du finder modet til at ændre det, du kan, udholdenheden til at bære det, du 
ikke kan ændre og visdommen til at kende forskellen - for nu at citere Frans 
af Assisi. 
  
I 2020 satser jeg på at blive færdig med min nye bog om indre lederskab -
skabende ledelse, som vores nye uddannelse er opbygget omkring. Du kan 
nå at tilmelde dig uddannelsen NU og modtage et 1. eksemplar af bogen, 
når den udkommer. Sæt kryds ved 23.-24. januar og skynd dig at skrive! 
  
I aften på tærsklen mellem det gamle og det nye år gør mange af os status. 
Det er det, overgange og Høje Tider er gode til - de danner en kontekst-
markør, der sætter noget i forhold til noget andet. Jeg har i nogen tid arbej-
det med de tre T'er i forhold til fortid, nutid og fremtid - de gør sjælen blød 
og hjælper nattesøvnen på vej, og vil sikkert egne sig godt til en snak nyt-
årsaften: 
  
T - Taknemmelighed i forhold til fortiden. Hvad skal æres og takkes for? 
T - Tryghed i nutiden. Hvor er dit "sikre sted", din tryghedsbase i og uden 
for dig selv? Det er ud fra dette sted, du kan finde modet til at handle 
T - Tillid til fremtiden. Midt i klimakrise og en verden, hvor grundlæggende 
værdier ikke længere er en selvfølge, er det let at blive grebet af uro og 
bekymring. Men ingen uro ændrer noget. Tillid til, at vi har mulighed for at 
handle på og forvandle det, der kommer til os fra fremtiden - det er den 
eneste farbare vej. 
Og det er at tage ansvar. 
 
Måtte du finde vej, retning og 
mening i 2020 og gribe fat der 
hvor du har mulighed for det. 
Ligesom alle de små dyr i  
Disneys Askepot kan skabe 
den smukkeste festkjole ved  
fælles hjælp, så kan vi ændre 
verden til det bedre  
- ved fælles hjælp.  
 
GODT NYTÅR 
 
Lotte Juul Lauesen 
(Bragt her på opfordring af Helle) 

 

Miraklet i ørkenen, en fortælling i billeder og ord om arbejds- og levefællesskabet 
SEKEM i Ægypten – fortalt af Mathieu Crespeau, Hertha og Knut Erlend Hagen, 
Oslo  

Fredag d. 6. marts 2020 kl. 19.30 – 21.00. 
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Hertha Kulturforening arrangerer 

Klassisk koncert d. 22.4 kl. 19.30 med  

Pilgrims Duo 

 i Hertha Levefællesskabs Sal - Herskind 

 

 

 

Musikstund med Marianne Eising violin/
bratsch og  

Nanna Toure Mikkelsen klaver. 
klassiske perler af Bach, Halvorsen, Løvland, 

Albeniz, Massenet, Dvorak, Pärt,  
Rachmaninoff m.fl. 

 
 

Fri entré 
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Mit Hertha 
Af Ole Wadsholt 

Så er der atter flyttet nye mennesker til Hertha! Det 
sker af uforklarlige grunde af og til – ikke at der er no-
get mistænkeligt i, at folk gerne vil bo her – men at 
nogen nænner at flytte herfra …! 

For ca. 15 år siden kom jeg flere gange med bus til Herskind til 
møder med arkitekt Leif Hansen. Det blev efterhånden klart for 
mig, at en særlig stemning kom mig i møde, hver gang jeg nær-
mede mig Hertha. Velbehaget ved at være her voksede fra gang 
til gang, og efterhånden blev også Karen interesseret. Vi syslede 
med tanken om at købe grund og bygge hus, men økonomien 
som kommende rene folkepensionister talte imod. Lykkeligvis 
kunne Leif og Ditte træde til, så vi kunne få lov at bo til leje i et hus, som vi selv 
fik indflydelse på indretningen af. 

I marts 2006 flyttede vi ind og blev straks budt velkommen og i den grad inte-
greret i alle sider af livet i Hertha. Vi har følt os hjemme fra den allerførste dag. 
Der gik ikke mange dage, før Per en morgen fik arrangeret, at morgensangen 
blev henlagt til vores stue – som en ekstra varm velkomst. Mødet med beboer-
ne er blevet en nødvendighed, så vi går til morgensang så vidt muligt hver dag. 
Skønt her jo ikke er helt livløst, når beboerne er på ferie og vi stadig kan nyde 
det gode naboskab, som vi finder hele vejen rundt i Hertha, er det nu alligevel 
først rigtigt, når beboerne igen er hjemme fra ferie. 

Næsten uanset, hvad jeg interesserer mig for, kan jeg finde tilbud i Hertha. Her 
er adskillige kulturelle arrangementer, koncerter, foredrag, teater, majmarked 
og høstmarked. ”Spor i landskabet” går gennem Hertha ned til eng, sø og å, og 
to gange i forårstiden går jeg med på fugleturene, en tidlig morgentur og en 
aftentur. I stedet for den enestående udsigt over marker og å-dal, som de ne-
derste huse i Hertha byder på, søger jeg gerne indsigt ude i naturen selv. 

Mine opgaver i Hertha har været mange. Jeg kom her først som ingeniør på 
flere af byggerierne, men kom efter indflytningen hurtigt med i Fællesledelsen. 
Min interesse for fotografering og erfaring med foreningsblade bevirkede, at jeg 
i nogle år fik opgaven som redaktør af Tante Hertha og var med til at udvikle 
det til den standard, det har i dag. Jeg har været med i flere af de dramatiske 
opførelser, især når der var brug for rutinerede sangstemmer. Mange gange har 
jeg været rundviser, når der har været gæstehold, der ville vide noget om Her-
tha, bl.a. også i forbindelse med Lørdagscaféer. Jeg ved ikke, om det har været 
en slags præmie eller gave, når Karen og jeg har været med beboerhold på 
skonnerten Fylla på sommerferietogt hele 3 gange, men for os har det føltes 
sådan. 

Det er stort at kunne føle sig hjemme, hvor jeg bor. Det er endnu større at blive 
mødt med varme fra mine levefæller. Det er allerstørst at mærke den dybe in-
teresse og omsorg, som omfatter én her i Hertha, ikke mindst fra beboerne. 
Og sikke en glæde der strømmede mig i møde, da jeg fejrede rund fødselsdag i 
september sidste år! 
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Turen til Sekem, Ægypten 

Af Mathieu Crespeau 
 
Adventstiden blev for mig en anelse var-
mere end den plejer. Jeg rejste nemlig til 
Cairo, Ægypten i en uge midt i decem-
ber. Og det var ikke blot for at se pyra-
miderne, selv om de er endnu mere 
pragtfulde end jeg forestillede mig dem. 
Nej, jeg skulle se et mirakel. Et mirakel i 
ørkenen! 
 
Som nogle af jer allerede ved, har jeg 
været afsted for at deltage i Social Initia-
tive Forum, som er en international kon-
ference organiseret af Goethanum, hvor 
folk fra alle kontinenter, som arbejder 
med antroposofi på den ene eller den anden måde, mødtes i 4 dage om-
kring en række temaer, såsom økologi/biodynamik, fællesskaber, økonomi 
og selvudvikling. Titlen på denne konference var nemlig ”Unfolding Individu-
al Potential”. Deltagere fra 26 forskellige lande var til stede til foredrag og 

workshops, og det førte selvfølgelig 
til mange inspirerende menneske-
møder og -samtaler. 
 
Den anden grund, der førte mig til 
Ægypten, var at besøge fællesska-
bet SEKEM i ørkenen. Sekem er et 
fællesskab, der blev startet for 42 
år siden af en mand ved navn Dr. 
Ibrahim Abouleish og hans familie. 
Hans vision var at forvandle ørken-
sandet til frugtbar jord ud fra bio-
dynamiske principper. Det, der be-
gyndte som en dråbe i ørkenen, er 
blevet til en stor oase med høje 
træer, blomster, fabrikker, Steiner-

skole, uddannelsescenter, universitet og meget mere. Alt sammen er byg-
get ud fra den sociale tregrening, hvor de økonomiske virksomheder støtter 
fællesskabet og det kulturelle liv på stedet. Dette fører mig til at fortælle 
om mit tredje formål med at besøge Sekem. Jeg har sammen med andre (i 
bundlinjegruppen) arbejdet på en synliggørelse af de værdier, der findes i 
Hertha ud fra 4 områder. Dette arbejde har Sekem gjort i mange år, og de 
har stået som inspiration for vores initiativ og første årsrapport i 2019. Vo-
res arbejde er langt fra at være færdigt, og der er plads til forbedring. En af 
mine opgaver i Sekem var derfor at høre mere om deres arbejde omkring 
afrapportering og udveksle erfaringer. 
 
Alt dette og meget mere kommer jeg til at fortælle om fredag d. 6.3.2020 
kl. 19.30 – 21.00 sammen med Knut Erlend Hagen, fra Norge, som er 
medlem af støtteforeningen Sekem Scandinavia. Han var afsted på samme 
tidspunkt som mig.  
Jeg håber vi ses til vores arrangement d. 6/3. 



10  

 

Lidt om Herthas Suppekøkken  
Herthas suppekøkken har efterhånden eksisteret i mange år, initiativet går 

tilbage til Laila Bach Sørensen (som døde i Hertha i december 2014), som 

startede med at lave suppe sammen med Josef. 

  

Konceptet er ganske enkelt: 

*Frivillige levefæller laver vegetarisk suppe, overvejende med grøntsager 

fra vores eget gartneri. 

*De levefæller, der har lyst, spiser herlig suppe til 25 kr. pr voksen; børn 

spiser gratis. 

*Da suppen er meget billig for os at lave, er der overskud i kassen, som 

videregives til mennesker i den store verden, der har brug for penge    
Der kommer 35-50 for at spise suppe, som regel ca. 35, det ser ud til at 

tallet er stigende, for det er dejlig suppe, og det er hyggeligt at mødes med 

levefæller og få en lille snak. 

I begyndelsen af suppekøkkenets eksistens blev overskuddet brugt til ind-

køb af gryder og redskaber til køkkenet og gardiner, blomster m.m. til ca-

feen. 

Men på et tidspunkt var der blevet overskud til at tænke ud af boksen – og 

det er SÅ herligt at kunne uddele penge, som er opbygget på denne måde. 

Det er win-win-win    
Her er, hvad suppekøkkenet støttet de sidste 3 år: 

Senegal Voksenskole: 2.000 kr.- til materialer til solceller, der skal bru-

ges til at uddanne solcelle-elektrikere i Senegal. (Birthe Juels projekt i Se-

negal) 

 

Projekt Udenfor: 2.000 kr. – Her bor Asbjørn, som boede i Hertha som 

Der er ca. 35 spisende i caféen pr gang            
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barn, men som har været hjemløs senere i sit liv. Projektet giver hjemløse 

mulighed for at bygge et lille træhus til sig selv – og denne proces anerken-

des som praktikforløb til tømreruddannelsen, hvis det lykkes for den hjem-

løse at gennemføre.  

 

Caravana Barcolris Amazonas: 1.600 kr. Her sejler et andet af Herthas 

børn, Birthe gartners datter, Elisabeth, ned ad Amazonfloden i Brasilien på  

selvbyggede træ- og palmebladsbåde i et ungdommeligt, entusiastisk, in-

ternationalt projekt. Deltagerne er gøglere, kunstnere, pædagoger m.m., 

og karavanen stopper op undervejs i de små indianersamfund langs floden 

og laver musik, gøgl, dans – og undervisning m.m. De har fokus på infor-

mation omkring plastik – klima- og miljøundervisning på en glad kunstne-

risk og social måde. 

 

Dansk Røde Kors: 2.000 kr. – øremærket til Syriens nødlidende børn 

 

Dansk Flygtningehjælp: 2.000 kr. – senest sendte vi før jul penge til 

Dansk Flygtningehjælp. 

 

Vi laver suppe ca. to gange om måneden – forår, efterår og vinter. Det er 

hyggeligt at lave suppe sammen – men der skal bestilles noget    VI KAN 

GODT BRUGE NOGLE FLERE FRIVILLIGE, specielt da antallet af suppespise-

re er voksende, hvilket jo i sidste ende kan komme andre ude i verden til 

gode    Interesserede kan henvende sig til Hanne Schrøder. 

Det var da en god historie…. 

    

                                          Tove Vejlgaard  
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Feriebilleder fra Norge (Fotos: Anne-Lene og Peter) 
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Fotos fra Beitostølen vest for Lillehammer. Tv. 

og herover det lille smukke lyskapel. Skal vi 

ikke have sådan et i Hertha? (red). 
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Feriebilleder fra Skagen 

Anina, Birgitte, Malene, Josef, Jakob, Anne-Mette, Majken og jeg, har væ-

ret på en uges ferie i Skagen. Bortset fra lidt regn og blæst har vi for det 

meste været heldige med vejret. Vi boede i et flot hus midt inde i byen, og 

også vores hus var malet i den flotte gule farve, som langt de fleste andre 

huse i byen. Husets centrale placering gjorde, at vi kunne fortage os man-

ge ting til fods eller på cykel. Det blev da også til mange små indkøbsture i 

byen, hvilket nogle af os nød meget. Da vi ikke alle var lige vilde med 

shopping i de flotte omgivelser, var der også nogle af os, der cyklede nogle 

ture i både med- og modvind. Vi cyklede både op til Grenen, ud til den til-

sandende kirke, til Gl. Skagen og også ned til industrihavnen, hvor der lå 

både store og små fiskekuttere og ikke mindst havnegrillen, hvor man kun-

ne få varmen og en pølse til. Havnegrillen var dog forbeholdt drengene på 

turen. Damerne fik til gengæld købt lagkager i stor stil hos Rådhusbageren. 

Så alle blev forkælet. Det blev dog også til nogle fællesture med kønsneu-

tralt indhold. Der fik vi besøgt Råbjerg Mile, Nordsømuseum i Hirtshals og 

vi var oppe i fyret i Hirtshals. Det var nogle fine ture, som vi alle var glade 

for. Men... det var nu også hyggeligt med de drengeture. Så et par timer 

med ølsmagning på Skagens Bryghus skulle der være plads til for drenge-

ne, efter at vi nu havde støvsuget hele huset. Damerne opdagede det jo 

nok ikke - de var ud for at købe garn. 

Det har på alle måder været en god ferie for alle. Det syntes Jakob også - 

der for første gang var med på ferie med Hertha.  

Mathias 
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Feriebilleder fra Dalum Slot 

Søndag formiddag tog vi en lille gruppe afsted fra Hertha mod det nord-
fynske. To hvide biler var proppet til bristepunktet med rollator, kørestol, 
strikketøj, hyggesokker, dameblade, spillekort og meget, meget mere. I 
den ene bil var Freia, Lars, Diana og Birgit (ny medarbejder) og i den an-
den var Sara H, Heino og Anna.  
Vores destination var Dalumd Slot, hvor vi skulle tilbringe vores vinterfe-
rie.  
Da vi ankom, skulle vi lige lære slottet og nærområdet at kende. Dette 
gik dog hurtigt. Alle fik flotte værelser med udsigt over parken. Heino var 
så heldig at få udsigt over æbleplantagen og medarbejderparkeringsplad-
sen. Dette var Heino dog yderst tilfreds med. Han stod trofast hver mor-
gen og vinkede godmorgen til slottets personale, når de mødte ind kl. 7, 
alt imens Diana og Anna stadig lå og snorksov inde på værelset ved siden 
af.  
Mandag gik med hygge på slottet og en lille køretur ind til den nærmeste 
by. Da vi kom hjem tog Sara, Heino og Anna i sauna, mens resten nød 
tilværelsen i pejsestuen.  
Om tirsdagen skulle vi på tur. Vi tog til Bogense. I Bogense skulle vi sige 
farvel til Birgit, som skulle hjem, og så kom Randi og afløste.  
I Bogense fik vi kigget i ALLE butikkerne, så da vi kom hjem igen var alle 
en smule trætte.  
Onsdag havde vi en hyggedag på slottet med massage, terapibad og var-
me omslag. Diana og Freja trodsede blæsevejret og gik til den nærmeste 
by. Lars snakkede med de søde kvinder, der arbejder på slottet. Mange af 
dem genkendte Lars fra da han var kærester med Berit fra Sofiagården på 
Fyn, da de selv arbejder på Sofiagråden. Resten tog en tur i sauna igen.  
Om eftermiddagen tog nogle stykker ud og fik kaffe og te på Højbyhus.  

Torsdag tog vi på tur igen, denne gang til Odense. På vejen tog vi et stop 
i Terrariet i Vissenbjerg. Her var der mange smukke dyr. Der var slanger, 
skildpadder og også meget store edderkopper. 

I Odense fik vi igen kigget på alt, der var værd at kigge på; og lidt til. Vi 
købte trøjer, bluser, punge, sten, uld, bukser, hårbånd, uldsokker osv.  
Fredag var den store hjemrejsedag.  

Alt i alt en skøn tur, med masser af forkælelse. Der var fodbad og ind-
smøring hver aften, omslag efter frokost, dejlig mad og nogle meget søde 
mennesker på slottet. Vi fik hørt en masse Anne Linnet og Kim Larsen, 
spillet kort, kigget på game billeder, hygget i pejsestuen og spist en mas-
se flødeskumskager. Vi kan varmt anbefale Dalum Slot!  

Kh. Sara H, Freia, Lars, Heino, Diana, Birgit, Randi og Anna (Fotos: Anna) 
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Feriebilleder fra Rom (Fotos: Stine, Peder, Sara N) 
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Peterskirken er 218 meter 
lang, 46 meter høj og den 
kan huse op til 60.000 besø-
gende. Bygget af bl.a. Michel-
angelo og Raphael. Baldaki-
nen med de snoede søjler er 
29 m. høj (få meter lavere 
end Rundetårn) og af bronze. 
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Januar nyt fra landbruget  

Af Lars Pedersen  

Landbrugsholdet har 

fået en gave med øn-

sket om et godt nyt-

år af Sibylla. Gaven 

var en bog om yoga 

for køer. Bogen er rigt 

illustreret med forskel-

lige yogastillinger.  

 

Selvom øvelserne mest var for køer, tog Simone straks udfordringen op og 

viste sine færdigheder indenfor yoga-disciplinen.  

Vores praktikant Morten fra jobcentret er sammen med nogle af medarbej-

derne i landbruget i gang med et fuglekasseprojekt. Det er planen i første 

omgang at lave 20 mejsekasser. De vil blive hængt op i hegnet rundt om 

hele Hertha efter kyndig anbefaling af vores lokale fugleentusiast Per C-K. 
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Bliver der tid til flere kasser, vil der blive lavet nogle stærekasser. Det er 

rigtig dejligt at have Morten i værkstedet, da det giver mulighed for lidt nye 

aktiviteter:-). Samtidig er medarbejderne meget glade for Morten, og ser 

frem til de dage, han er her. På billedet ser vi de stolte fuglekassebygge-

re vise kasserne frem.  

Dyrene  

Det er en lidt stille tid med køerne her ved midvintertide. Alle køer bliver 

malket og giver mælk til forarbejdning i mejeriet, samtidig med at de giver 

mælk og samvær til deres kalve. Det meste af døgnet går køer og kalve 

adskilt i hver sit område i stalden. Efter malkning om formiddagen bliver 

alle køer og kalve lukket sammen ud på marken. Her går de ca. 2 ti-

mer indtil værkstedstiden slutter kl. 13, hvor de bliver separeret igen. Det 

er blevet rutine, og de fleste dage løber kalvene ind i deres boks af sig selv. 

Som jeg skrev i sidste nummer af Tanten er køer og kvier drægtige efter at 

tyren Thorkild har gået hos dem noget tid. Kalvene vil begynde at komme 

først i august. En anden ting Thorkild også har sørget for, var mere ro i 

flokken, mens han gik der. Både før og efter hans tilstedeværelse kan vi 

observere øget uro i forhold til, da han gik her. Han var den suveræne fører 

af flokken. Nu, hvor han ikke er her, er der flere, der kandiderer til denne 

position, og det skaber mere uro. I løbet af februar afvænner vi nok de 

største kalve. De er nu ved at være et halvt år og for ikke at risikere at ty-

rekalvene gør de små kviekalve drægtige for tidligt, separerer vi dem helt 

fra hundyrene. De yngste af kalvene får lov til at gå lidt længere sammen 

med køerne.   

Markerne  

Vand og søle. Markerne må tage imod utroligt store mængder vand, og 

som I kan se på billedet herunder, træder køerne marken op. De er ude på 

marken et par timer hver dag, men kun på et lille stykke for ikke at øde-

lægge hele marken.  
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Referat af Fællesledelsesmøde d. 15. januar 2020 

1) Møde med Anne og Rasmus fra Demetervænget 1. Freja og Maja er 

deres kontaktpersoner. 

2) Forberedelse til Landsbymøde d. 25. februar: Der vil blive afholdt et 

møde mellem parterne i sagen om Tommys opsigelse. Camilla hører 

hvem der kommer fra HBV og Mandatgruppe. John og Merete kom-

mer fra Fællesledelsen. 

3) Jonathan fortalte om pap- og papircontainere til hver husstand uden 

omkostninger. Han sender et brev ud derom. 

4) Meretes forslag til om- og udbygning af Fælleshuset vil blive fremlagt 

på Landsbymødet. 

5) Den gode stemning i Hertha. John opfordrede til, at man besøger 

arbejderne i det nye bofællesskab for at opleve den gode stemning 

der. 

Ref.: Hanne 

Så fik vi taget et foto:-) 
Vi hedder Rasmus og Anne og har Iben på 4 år og Ejgil på 1 1/2 år. Vi præsen-
terede os i december nummeret af Tante Hertha på side 11. 
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Billeder fra  

Nytårsfest 2019 
(Fotos: Nicolaj på  

Peters kamera) 
Loise arrangerede ”Gæt en 

Sang”. 

Dansegulvet blev  

flittigt benyttet. 

85 festlige festklædte fest-

aber havde en festlig festaf-

ten i den festudsmykkede 

sal. 

Endelig blev klokken 

12, og der kunne  

hoppes og skåles og 

fyresværkeri af. 

 



24  

 

Arnannguaq mødes med sin Grønlandske 
“familie” hver år på skiferien, og hun taler 
gerne grønlandsk med dem. De har kaffe-

mik, dansemik og hyggemik. 
Da hun ser volontørernes noget rodede 

hotelværelse, siger hun: ”Bombemik”  


