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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 hen-

vende sig til redaktøren på tlf. 3840 3401 eller pr. mail.  

Referater o.lign. som ønskes bragt, forudsættes af redaktionen at være kla-

re 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) 

Forsidefoto: Fra Jytte og Tyges guldbryllup (Foto: Tove V.) 

 

Louise er meget interesseret i 
arbejdet med urter til te, og i at 
være med til at arbejde i den 
fremtidige café. Ud fra dette og i 
sammenhæng med Gittes urte-
gartneri er der opstået et fint 
samarbejde, fyldt med glæde og 
dejlige dufte. (Tekst og foto: Si-
bylla) 
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HerthaKalender 
 

September 

Lørdag d. 12.   Fællesskabsdannende dag   Kl. 9-13 Overdethele 

Oktober 2020  

Lørdag d. 3.  Lørdagscafé    Kl. 14-16.30 Salen 

Onsdag d. 7.  Sven Pedersen: Om shamanisme Kl. 19.30 Salen 

November 2020 

Søndag d. 29.  Adventslabyrint    Kl. 16.00 Salen 

Mandag d. 30.   Adventsspiral    Kl. 16.00 Salen 

December 2020 

Fællesskabsseminar d.18-19 sept. er udsat til foråret 2021 

Vær opmærksom på, at nogle arrangementer kan være aflyst 

(eller alligevel finde sted) i takt med samfundets åbning, efter 

redaktionens afslutning. Følg med på www.hertha.dk/ kalen-

der og i mails i herthagooglegroups 

 

Indhold i dette nummer: 

Annonceringer s. 4 

Præsentation  s. 5 

Lokale nyheder s. 6 

Præsentation s. 7  

På cykelferie til Lemvig s. 7 

Set og sket i måneden s. 8 

 

Gartnerinyt s. 10 

Indtryk fra Skabermarked s. 12 

Referater s. 13 

Strøtanker efter landsbym. s. 16 

Elisabeths foredrag s. 17 

Om Michaelsfesten s. 18 

Fra Smalle Steder-koncert. Se mere side 8 (Foto: Ole W.) 
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Små gæstehåndklæder 

I denne Coronatid er det godt at bru-

ge små håndklæder til gæster, så du 

ikke får evt. smitte  i eget håndklæde. 

Jeg strikker dem i 100% bomuld i fle-

re farver i størrelse 20 x 20 cm til 30 

kr. og 22 x 27 cm til 40 kr. 

Du kan bestille i ønsket farve på tlf. 

3696 6644 (fastnet!)  

Ester Andersen 

Landsbyvænget 15B 

8464 Galten 

Torsdags-sløjd  
i John & Sibyllas værksted begynder igen torsdag, 10 september, kl 16 - 18. 

Du er velkommen til at komme og nørkle med dit eget projekt sammen med andre, der 

er i gang med hver sit. Vi arbejder med træ, læder og evt fedtsten. Vi hjælper hinanden 

efter behov og bruger først og fremmest håndværktøj (når der er flere på værkstedet).  

Har du større projekter, er du som Hertha-beboer velkommen til at kontakte John og 

lave aftale om tidspunkt og brug af maskiner. 

Det er jo et privat værksted og ikke en sløjdsal, dvs. at der ikke står 10 opspændings-

muligheder, hvilket begrænser antallet af brugere. Men vi plejer at finde ud af det! 

Børn kan være med, men kun i ledsagelse af en voksen. 

Sibylla og Søren 
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Hej alle! 

Jeg hedder Doris, og jeg er 18 år. Jeg kommer fra 

Østrig, men jeg savner ikke de høje bjerge der, 

faktisk elsker jeg landskabet her i Danmark - og 

vinden! Jeg elsker også dyr - især hunde - og mu-

sik.  

Jeg spiller klaver og orgel, og jeg har før spillet i et 

band. Men min yndlingshobby er uden tvivl at syn-

ge med andre mennesker. Derfor er morgensang 

for mig det bedste i Hertha.  

Ellers kan jeg også lide bøger og farven gul. Desuden er jeg en optimistisk og 

snakkesalig person. Jeg har tre søstre, derfor har jeg lært at være meget tål-

modig! Jeg er glad for at kunne bo her i et år, og jeg glæder mig til at møde 

jer alle sammen. Tak fordi I har taget godt imod mig! 

Doris 

Hej med jer! 
Mit navn er Lili og jeg er 18 år. 

For få uger siden ankom jeg til Hertha, og jeg vil 

takke jer for den varme og hjertelige velkomst. 

Jeg kommer fra Tyskland, hvor jeg bor i en lille by 

ude på landet tæt på Køln sammen med mine for-

ældre og min storebror. 

Inden jeg kom til Danmark, afsluttede jeg min stu-

dentereksamen. Jeg kan godt lide at dyrke sport og 

at rejse, fordi jeg interesserer mig for forskellige 

kulturer, mennesker og sprog. 

Jeg glæder mig meget til de kommende måneder 

med jer! 

Lili 
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Lokale nyheder  

Inside Upstairs skifter navn til Lina 
Damgaard Mad & Vin. 
Lina Damgaard Mad & Vin er primært 
mad ud af huset. Det er alt fra tapas, 
buffet, 3 retter til livretter, samt der vil 
komme forskellige vine, som ikke kan 
købes andre steder. 
Adresse: Skyttehusvej 1, Skivholme, 8464 Galten.  
Mail: info@linadamgaard.dk Tlf.: 2728 0026 CVR: 36017341 
Kontakttider: mandag - fredag: 08.00 - 16.00 
I kan følge med på Facebook & Instagram. 
Maden kan hentes i Skivholme. Kaffen kan drikkes i Lading i 

Lajmi Coffee Roasters - Kafferisteri med økologisk kaffesalg 
Skjoldhøjvej 39, Lading, 8471 Sabro. 
Lajmi har webadressen www.lajmi.dk.  

Samme adresse og ejerskab står bag "Stoppestedet" som ligger 
lige ved siden af - en frokostbutik, hvor man som tilfældigt forbi-
passerende kan "snuppe" sin madpakke med tilbehør.  
 

Tidsplan for opsætning af nyt køkken i Fælleshuset: 
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På cykelferie til Lemvig 

Mandag cyklede vi 65 kilometer til Agger i strid modvind, og så tog vi med fær-

gen fra Thyborøn til Agger. 

Tirsdag var vi også ude og cykle til Bovbjerg fyr. Her mødtes vi med Anne-

Lene og Peter. Ole, Josef og Kirsten var oppe i fyrtårnet og kikke ud over  

Vesterhavet.  

Onsdag var vi i Nørre Nissum og få thaimassage. Derefter var vi i Bøvlingbjerg 

og se hornvarefabrikken (hornvarefabrikken.dk) og på byvandring i Lemvig. Og 

til sidst var vi i Thyborøn og høre solnedgangskoncert. 

Ole Ingerslev 

Jeg er den nye landmand her på Hertha og jeg 

har store forventninger til mit nye job. Mange 

af mine forventninger er allerede indfriet. At 

møde så mange rare og dejlige samt forskelli-

ge mennesker, der alle er interesserede i mig 

som menneske og landmand, har indtil nu væ-

ret en kæmpe fornøjelse. Jeg er en ung 60-

årig gift mand; jeg har været gift med min 

kone Søs i 36 år, vi har 2 døtre Malene og Kri-

stina på henholdsvis 34 og 32 år. Malene er 

socialrådgiver i Haderslev Kommune og er for 

1 måned siden blevet mor til en lille datter. 

Kristina er socialpædagog inden for autisme i 

Aabenraa Kommune og har 3 børn, 2 drenge 

på 6 og 3 år og en lille datter på 5 måneder. 

Vore 2 svigersønner hedder begge Lars og 

begge to er murere. Søs og jeg bor i Kokær beliggende midt imellem Haderslev 

og Christiansfeld. 135 km er der mellem Kokær og Hertha, så foreløbig over-

natter jeg i vævestuen; det er for langt at køre hver dag. Vi bor på en hobby-

ejendom med 5,7 ha jord, hvor vi har 4 islænderheste, 300 høns hvor vi sæl-

ger alle æggene fra stalddøren, en Dalmatiner hund og 2 katte. 

Jeg er uddannet mejerist og har taget mange kurser som landmand og altid 

interesseret mig for landbrug, har haft en avlsbesætning af Charolais og udstil-

let mange kvæg på skuer rundt i hele landet, var i flere år med i bestyrelsesar-

bejde i Dansk Charolais. Men jeg kunne ikke blive enig med resten af bestyrel-

sen ang. min holdning til dyrevelfærd (læs økologisk og biodynamisk dyre-

hold). 

Min ejendom i Kokær er sat til salg, og når dette er sket, flytter min kone Søs 

og jeg, heste og hund til Hertha, eller i hvert fald til en ejendom meget tæt på. 

Nis 
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Den 10/8 var der en velbesøgt og hyggelig 

”friluftskoncert” med Ian’s gruppe ’Smalle 

Steder’ foran den nye ”butik”. Før selve 

koncerten kunne købes friluft-pizza lavet af 

Noah og Liam. (Fotos: Helene og Ole W) 
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Dagen efter, at Aronia blev født, 
opdagede også jeg, at der var noget 
på færde, så det blev til et par flotte 
mor-/datterbilleder (de tre tv), hvor 
pandeblisserne tydeligt dokumente-
rer slægtskabet. Aronia havde alle-
rede fået højre øremærke, men ikke 
navnemærket. Ole W. 
Og det formelig vrimler med kalve.  
Fotos: herunder: Sara N., nederst 
th.: Stine., nederst tv. + tekst: Fra 
facebook 

Nu er der kommet 10 små lækre  
kalve. 5 tyre og 5 kvier. 
Maria holder øje med dem, mens 
mødrene bliver malket. 
(Som noget helt unikt går vores kalve 
sammen med deres mor, stort set 
hele døgnet.... så den mælk vi får, er 
den hun vil give os).  
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Indtryk fra Skabermarked i Hertha d. 22. august 
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Referat af Fællesledelsesmøde mandag d. 10-8-20 kl. 18-20 

1. Indledning 

a) Valg af mødeleder, referent og færdiggørelse af dagsorden: Mødeleder: Eja, 

Referent: Freja. Fraværende: Mathias H 

b) Opfølgning fra sidst og andre småtterier (hvem laver dagsorden fremover? 

Det gør Eja til næste gang). 

c) Meddelelser, til- og fraflytninger m.m. 

2. Gennemgang af oversigten over FLs driftsopgaver, og hvem gør hvad, af 

Tommys opgaver? (punkt fra sidst). 

3. Mailadresser 

a) Mailadresse til FL, mulighed for en HBV-oprettet version, henvendelse fra 

Allan Elm. Hvad ønsker vi? (punkt fra sidst) FL takker ja, Mathieu går videre 

med det.  

b) Skal alle mails til og fra faellesledelsen@gmail.com også komme til hele FL 

(Mathieu) , sådan har det altid været hensigten, men gmail-kontoen har ikke 

fungeret efter hensigten i nogen tid. 

c) Skal faellesledelsen@gmail.com med på Herthas fællesmail? Punkt ikke rele-

vant. 

4. Kravspecifikation til Herthahusombygning (Kennert). Kravspecifikation udar-

bejdes på næste FL møde. 

5. Regler for udlejning af fondens boliger (John). Enighed i FL om, at man ikke 

skal kunne fremleje sin lejlighed lige efter, at man har sagt ja til den. Dispen-

sation fra denne regel skal samtidig være mulig. John vil prøve at lave en ny 

paragraf-formulering og spørge Tommy efter de nyeste ventelisteregler. 

6. Vedligeholdelse af cykelbanen. Morten vil gerne tage initiativ til at stifte et 

laug og gennem Herskindindsigt få kontakt til de familier, der bruger cykelba-

nen. Kan han gå videre med dette? JA! 

7. Repræsentant til sekretariatet skal vælges. Johanne og Mathieu går videre 

med at finde en. Repræsentant til HBVs bestyrelse skal vælges. Søren C udpe-

ges og har accepteret. 

8. Landsbymøde den 20/8 

a) Tilbygning og ombygning af fælleshuset, (Merete) Mandatgruppen fortæller 

om status for de to dele af det givne mandat – på LM 

b) Lønnet sekretær til FL opgaver. Eja har punktet på LM, hun taler med Maja 

ang. økonomiske muligheder. 

c) Referent til Landsbymødet. John påtager sig at finde en. 

9. Nyt fra mandatgruppen vedr. Herthahusombygning: nej (John) 

10. Flytning af FL-møder (John). FL beder alle levefæller tage hensyn til i for-

bindelse med arrangementer, at FLs møder ikke gerne skal rykkes pga. disse. 

Generelt kan møderne ikke flyttes. 
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Referat af landsbymødet torsdag 20.08.2020 

Tove V. var ordstyrer -  Kirsten F. referent 
 
Der var ingen fællessang, men Tove V. læste visdomsord op af Dalai Lama (se 
bagsiden (red.anm.)) 
 
Pkt. 1 - Fra Fællesledelsen 
Mathieu fremlagde om Fællesledelsens fremtidige arbejde. 
Til punktet fulgte der et bilag med en udførlig beskrivelse af de problematikker, 
der skal arbejdes med. Der er i Hertha tre organer: Fællesledelsen, HBV og 
Landsbyfonden, hvis arbejdsområder griber ind i hinanden. Arbejdet består nu 
i bl.a. at afdække, hvilke områder der er deres, og hvilke der er fælles, og der-
efter se på, hvilke behov der er for koordinering og aftaler i det fælles. Man vil 
prøve i oktober at finde en tid til, at de 3 grupper går sammen i et stort fælles-
møde. Fællesledelsen vil endvidere i nærmeste fremtid holde et heldagsmøde 
for at se på dens organisering og opgaver. Der skal overordnet ses på demo-
kratiet i Hertha, og måske er der behov for at revidere organisationen i Hertha: 
fx fordeling af roller og ansvar - måske en fornyelse af vedtægterne. Dette 
arbejde kan startes, når de første to punkter er bearbejdede tilstrækkeligt. Til 
styrkelse af det sociale skal der måske opstå en socialgruppe (som kulturgrup-
pen). Initiativet til denne gruppe skal komme fra Levefællesskabet, det bliver 
ikke FL, der tager sig af dette. 
Der er meget at se til for Fællesledelsen - nye er blevet valgt ind. Tommy er 
rejst, og det viser sig, at Tommy har gjort et stort arbejde og taget sig af man-
ge sekretærlignende opgaver for FL. Han havde stor indsigt i Herthas organisa-
tion og arbejdsgange. 
Eja fremlagde ideen om at få en lønnet sekretær, bl.a. fordi det at sidde i Fæl-
lesledelsen er på frivillig basis. Men efterhånden er der så meget at tage sig af, 
at det er svært at nå i det daglige. Og der var tilslutning til forslaget. Men hvor 
skal pengene komme fra?? 
Lønnen vil være ca. 50.000 om året. 
Eja opridsede et kort fælleskasseregnskab. 4 instanser får penge herfra: 
1. Grundejerforeningen 2. Fælleslokaler 3. Kulturkassen 4. Fællesskabskassen 
Der skal ses på, hvordan pengene kan findes her. 
Fælleskassens regnskab 2019 er efterfølgende sendt ud på mail. Landsbymø-
det tilslutter sig ønsket om lønnet sekretær til FL. 

11. Orientering fra proces-gruppen. Gjort, der sker også en orientering på LM. 

12. Hvornår er sidste frist for at sende punkter til dagsordenen? Og skal denne 

sendes ud til hele landsbyen? Punktet udsat (Johanne). 

13. Projekt for 8 Parkeringspladser i forbindelse med opførelsen af 25/27. God-

kendt (Kennert 5/8). 

14. Anvisning om parkering ud for 24 A og B. Der kan ikke gøres så meget pt. 

(punkt fra Rita 5/8). 

15. Sti igennem landsbyen til kørestolsbrugere, cyklister - børn og gående ud-

sat (punkt fra Rita 5/8). 

16. Orientering fra HBVs bestyrelse, fra HBVs ledelse og fra Landsbyfonden. 

Mathias ikke tilstede. 

17. Evt. 
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John præsenterede Fællesledelsen: Johanne, Freja, Mathieu, Merete, John, Eja,  
Kennert som regnskabsfører, Mathias H. for HBV 
Man mangler et medlem til FL, da Carsten er gået ud, da han er flyttet fra Her-
tha. 
 
Pkt. 2+3 – Kulturhus / Fælleshus ved Søren H – og efterfølgende Man-
datgruppens punkt om udbygningen mod øst af cafébygningen. 
Disse to punkter refereres under ét, da diskussionen og fremlæggelsen på flere 
måder blev fælles for de to punkter. 
Søren fremlagde sine tanker omkring de to huse, og argumenterede for, at vi 
skal satse på at bygge kulturhus/fællessal i forbindelse med udvidelsen og om-
bygningen af Herthahus. 
Mandatgruppen fremsatte deres planer og argumentationer for, at vi snarest 
skal udbygge caféen mod øst, og for, at der kan blive råd til begge udbygnin-
ger. 
Skal caféen udbygges? Eller skal vi satse på en stor sal i Herthahus, som vi alle 
kan være i altså et  ’enten – eller’, eller et ’både – og’ ??? 
Der er megen både historik og økonomi omkring dette spørgsmål, og heller 
ikke denne gang blev diskussionen afsluttet, men den foregik i god ro og orden  
Det blev besluttet, at de to grupperinger snarest skal mødes og have en frugt-
bar meningsudveksling med henblik på at finde en løsning, som alle kan være 
tilfredse med og med god tid til at fremlægge synspunkter, beregninger, bud-
getter etc. etc. Efterfølgende skal vi så have et ekstraordinært Landsbymøde 
om sagen inden længe. Også til dette punkt var der et bilag fra Søren H, og 
Leif Hansen havde hængt tegninger op af cafe udvidelsen, som Ole W. gen-
nemgik. 
Køkken i café-bygningen (er uafhængigt af beslutningerne om huset i 
øvrigt): 
Randi og Anne-Lene fremlagde planer og tegninger af det nye køkken i caféen. 
Det skal være robust og have multifunktion. Og det er landet på et Svanekøk-
ken. Kaj har givet et tilbud på 73.000 - hårde hvidevarer ca. 50.000. 
Der er afsat 140.000 i budgettet. (HBVs bestyrelse har bevilliget 50.000 til 
hvidevarer. (red.anm.)). 
Forslaget blev vedtaget med applaus, og stor tak til Randi og Anne-Lene 
for et godt benarbejde. 
Uge 35 – 36 – 37 arbejdes der på forberedelserne til det nye køkken, som så 
kommer i uge 38 
Pkt. 4 - Visionsseminaret udsat til foråret 2021 
Pkt. 5 - Randi orienterer om teatersituationen: De eksterne er ikke mere med i 
spillet, men som kor. ”Mamma Mia” bliver ikke opført for et publikum i salen, 
men vil blive optaget som en film. 
Pkt. 6 - Marie orienterer om skabermarkedet 22.08. 
Pkt. 7 - Ole U. orienterede fra Bundliniegruppen (som nu hedder Vær-
diskabelsesgruppen (red.anm.)) 
Man vil gerne prøve at få et samlet billede af, hvad Hertha er: socialt, miljø-
mæssigt og kulturelt. Der blev i år sendt 90 spørgeskemaer ud, 21 har sendt 
besvarelser tilbage. Flere gav udtryk for, at skemaerne var for svære at udfyl-
de, og at et spørgeskema hvert år måske er for meget. Det er en åben gruppe, 
som lige nu består af: Ole U, Mathieu, Tune, Allan - men alle er velkommen til 
at være med. Gruppen vil arbejde videre – har overvejet at få en akademisk 
medarbejder med løntilskud tilknyttet gruppen, men dertil skal der søges mid-
ler. 
Evt.  - Det blev atter til en snak om vejen i Hertha, men denne gang om ste-
nene. De holder hullerne væk, men er svære at færdes på. Så længe der er 
byggerier, bliver det vanskeligt at gøre noget endeligt med vejene. Der var tale 
om, at man måske vil forbedre og udbygge stisystemerne med henblik på 
gangbesværede, kørestolsbrugere etc. 
Mødet var forlænget på grund af de mange sager og sluttede planmæssigt kl. 
21.30. 
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NOGLE STRØTANKER EFTER SIDSTE LANDSBYMØDE  
Det er efterhånden gået op for mig, at mange levefæller ikke helt har forstået, 

hvad det med ‘østudvidelsen’ går ud på. Mange tror, at vi modarbejder en 

større sal i forbindelse med Herthahus. Intet kunne være mere forkert. Vi har 

bestemt brug for begge dele: Et fælles spise-mødehus til mindre arrangemen-

ter OG en fælles kultur-mødesal til de store arrangementer. Tanken opstod - 

som jeg skrev i udsendelsen før Landsbymødet - da jeg i nogen tid havde 

kæmpet med at få nok borde og stole anbragt i det i realiteten MEGET lille rum 

i Fælleshuset, når der skulle være suppecafé. En dag gik jeg rundt om huset 

og så, at der bag bedet med de store buske og træer mod øst var en underlig 

‘død’ gavl. Jeg spurgte arkitekt Leif, som fortalte, at den gavl så sådan ud, 

fordi det altid havde været meningen, at huset skulle udvides og færdiggøres, 

når der var penge til det, men at den store udvidelse med sal o.m.m. for-

længst var lagt i graven. Nu er der jo 'etableret’ børnecykleplads og et par 

gange om året teltplads, hvor den store udvidelse var tænkt, så vi kunne kun 

operere med det rum, der er på niveau med huset. Derfor er den foreslåede 

udvidelse på kun 2.80m fra gavlen, som alligevel viser sig at give rigtig meget 

ekstra plads, således at der kan bespises næsten dobbelt så mange som nu. 

Desuden kan vi få forskellige tiltrængte depot-rum ovenikøbet. Hele herlighe-

den vil kunne laves for penge, vi har i Fælleskassen ved årets udgang (se nær-

mere i bilaget udsendt før Landsbymødet). Det er nu ikke alene for at få mere 

plads ved suppecaféerne, at vi foreslår denne udvidelse. Nej, der er generelt 

brug for mere plads ved møder, børnefamilie-spisninger, sammenkomster og 

private fester (højst 50 personer), som mange gerne vil holde i Fælleshuset. 

Til disse begivenheder er man nødt til at kunne lukke døren. Så kan man i 

pauserne også bruge den lille ‘bløde’ nye café.  

Og noget helt andet: Jeg spørger mig selv, om tiden ikke er løbet fra de kæm-

pestore fællesspisninger, hvor borde og stole skal frem og tilbage hver gang, 

og hvor beboerne sidder for sig selv på rad og række, mens vi andre sætter os 

sammen med dem, vi kender bedst? Er det særlig socialt? Jeg synes det ikke. 

Hvad med at ‘ryste posen’ og prøve nye veje. F. eks. kunne man blande folk 

på andre måder og i mindre grupper, som kunne være i et forhåbentlig lidt 

større Fælleshus. Og hvad gør vi lige, når Herthahus lukker ned og er under 

ombygning, og vi IKKE kan mødes der? Var det så måske ikke en idé at have 

et lidt større Fælleshus, hvor vi kan være mange flere end nu. Sidst - men ikke 

mindst: Det er ikke Hertha værdigt at gemme denne ‘døde’ gavl på sit Fælles-

hus til evig tid. Giv den dog liv! Leifs tegninger og model vil være at finde i 

Fælleshuset. Kom og kig.  

Merete Milner  
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Elisabeth for-

talte d. 18/8 

medrivende 

om sin rejse 

på Amazon-

floden med 

Caravana Bar-

colris Amazo-

nas (Fotos: Ole 

W.) 
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Om Michaelsfesten 

I kalenderen står der ved denne dag [d. 29/9]: ”Michael”, og Mikaeli er bøn-

dernes fest. Men på åndelig måde at opleve nutiden, så vi fornemmer, at jor-

disk menneskevirksomhed i denne efterårstid forbinder sig med naturens virk-

somhed, det vil vi først være i stand til, når vi ud fra en forståelse af årskreds-

løbets hemmeligheder har kunnet skabe årstidsfester – på samme måde, som 

mennesket i ældre tider skabte dem ud fra deres drømmeagtige klarsyn. De 

gamle havde indsigt i årskredsløbet og kunne skabe fester som jul, påske, Skt. 

Hans ud fra de dermed forbundne hemmeligheder, som jeg kun har kunnet 

give en antydning af i det foregående. 

Man giver hinanden gaver til jul, man gør også andre ting. Men jeg har ofte, 

når jeg har holdt foredrag om f.eks. julen eller påskefesten, givet udtryk for, 

hvor lidt der er tilbage af det, som er disse festers dybere indhold. Hvordan alt 

er blevet ydre vane og tradition. Men lærer man igen at fatte den dybere me-

ning af de fester, som man i dag fejrer uden at forstå dem, så vil man også få 

styrke til ud fra et indblik i årskredsløbets hemmeligheder at skabe en fest, 

som egentlig først har den rette betydning for en menneskehed, der lever net-

op i vores tid. Dette vil være en mikaelsfest i slutningen af september, hvor 

efteråret nærmer sig, hvor løvfaldet er begyndt, hvor træerne er begyndt at 

stå nøgne, og hvor naturen går sin død i møde, sådan som den ved påsken går 

ind i sin genopstandelsesproces.  

For så vil vi ved naturens hensvinden opleve, hvordan jordsjælen igen forbin-

der sig med jorden, og hvordan den oppe fra skyerne bringer Mikael med sig. 

Når vi har styrke til, ud fra det åndelige, at skabe en sådan fest, som igen brin-

ger fællesskabsfølelse ind i vores sociale liv, så har vi derved skabt noget, som 

er af stor åndelig betydning. Så vil vi midt iblandt os have skabt noget, som 

har sit ophav i det åndelige. Mere betydningsfuldt end alle spekulationer med 

hensyn til det sociale - som jo egentlig under vores forvirrede sociale tilstande 

alligevel kun kan føre til noget, hvis de har et åndeligt indhold - ville det først 

og fremmest være, hvis et antal af mennesker med indsigt i åndelige ting, 

fandt sammen om at skabe en mikaelsfest på jorden, som i sit indhold er et 

værdigt modstykke til påsken; en efterårsfest over for en forårsfest. Hvis man 

kunne beslutte sig til at skabe en sådan fest, hvis motiver ene findes i den ån-

delige verden, men som kunne formidle menneskene en følelse af åndelig sam-

hørighed, og som opstod umiddelbart ud fra det begejstrede, friske menneske-

hjerte her i vores nutid, så ville der derved være skabt noget, som igen kunne 

føre menneskene sammen på en social måde. For det var festerne, der i gamle 

dage bandt menneskene sammen. Tænk blot på, hvor stor en betydning det 

havde for hele kulturen, hvad der i forbindelse med festen blev gjort, talt og 

tænkt. Det er de ting, der umiddelbart ud fra det åndelige, ved festernes fikse-

ring, på levende måde forbandt sig med det fysiske. 

Hvis menneskene i dag, på værdig vis, kunne beslutte sig til at fastsætte en 

mikaelsfest i slutningen af septemberdagene, så ville dette være en handling af 

største betydning. Det ville kræve meget mod af menneskene at standse alle 
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deres diskussioner med hensyn til sociale forhold og lignende, og i stedet for at 

gøre noget, som igen binder himmelen til jorden, som igen binder de fysiske 

forhold til de åndelige. For hvis det åndelige på denne måde igen ville blive 

bragt i samklang med de jordiske forhold, ville der virkelig blandt menneskene 

ske noget, som ville give en mægtig impuls til at videreføre vores civilisation 

og hele vort liv på rette måde. Det ville kræve lang tid at skildre for Dem, hvil-

ken stor betydning det ville have for al videnskabelig, kunstnerisk og religiøs 

oplevelse, at man ud fra det åndelige kunne skabe en sådan ny fest, der havde 

den samme dybe betydning, som de gamle fester havde. For man ville ved at 

skabe en sådan fest på baggrund af den åndelige verden, kunne få en meget 

større indflydelse på det sociale liv, end man kan få ved alle disse diskussioner 

og eksperimenter på det sociale område. 

For hvad ville dette komme til at betyde? Ak, det betyder meget for en indle-

velse i menneskets indre, at jeg kan aflæse på et menneske, hvad det egentlig 

vil give udtryk for, eller at jeg har evnen til at forstå hans ord på rette måde. 

Kan man i dag gøre sig et billede af, på hvilken måde hele verdenskredsløbet 

er virksomt henimod efteråret, er man i stand til at løse verdensaltets gåde, at 

dechifrere hele dets fysiognomi og blive skabende på baggrund af dette – så 

delagtiggør man ved en sådan skabelse af en ny fest, ikke blot menneskelig 

vilje, man delagtiggør derved også guddommelig-åndelig vilje. Og på denne 

måde bliver ånden igen forbundet med menneskene! 

Så er det ikke nok, at vi med tænkningen forstår de gamle festers dybere me-

ning, vi må tværtimod blive socialt skabende ved, at vi ud fra årskredsløbet 

også kan skabe nye fester. 

(Uddrag af foredraget ”Die schaffung eines Michaelsfestes aus dem Geiste heraus das 
Rätsel des inneren Menchen”. Berlin d. 23. maj 1923 Oversat af Renate Wiesner og 
Flemming Distler. Uddrag foretaget af Per C-K) 
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STANDHAFTIGT STILLER JEG MIG I TILVÆRELSEN 

SIKKERT SKRIDER JEG PÅ MIN LIVSVEJ 

KÆRLIGHED HÆGER JEG OM I MIN VÆSENSKERNE 

HÅB LÆGGER JEG I AL MIN HANDLING 

TILLID PRÆGER JEG I AL MIN TÆNKNING 

DISSE FEM FØRER MIG TIL MÅLET 

DISSE FEM GAV MIG MIN TILVÆRELSE 

Fred betyder ikke fraværet af konflikt; forskelle vil der 
altid være. Fred betyder, at man løser disse forskelle 
med fredelige midler: gennem dialog, uddannelse og 
viden; og på humane måder. 

Hvis du kan udvikle den rette attitude, er dine  
modstandere dine bedste spirituelle lærere, fordi deres 
tilstedeværelse forsyner dig med muligheden for at 
forbedre og udvikle tolerance, tålmodighed og forstå-
else. 

Dalai Lama, citeret af Tove V på seneste Landsbymøde 


