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Tante Hertha er Hertha LevefÞllesskabs informationsblad, som udkommer ca. d. 1. i hver m¬-

ned. Redaktßr: Allan Elm.  Redaktionsudvalg: Helle Hansen, Per Clauson-Kaas, Ole Wadsholt og 

Anne-Lene Jappe. 

Folk, som ikke er bosiddende i Hertha og som ßnsker at abonnere, kan henvende sig til redaktß-

ren p¬ tlf. 3840 3401 eller pr. mail: tante@hertha.dk 

 

Dette og de sidste ¬rs Tante Hertha kan ses p¬ hjemmesiden: www.hertha.dk under ôNyhederô. 

 

Referater o.lign. som ßnskes bragt, forudsÞttes af redaktionen at vÞre klare og egnede til  

offentliggßrelse! 

Deadline for stof til bladet er d. 20. i m¬neden fßr. Sendes til: tante@hertha.dk eller i 

postkassen LandsbyvÞnget 2A, mÞrket ôTante Herthaô.  

Stof, som kommer efter deadline, kan ikke garanteres bragt! 

 

Tante Herthas mail-adresse: tante@hertha.dk. 

 

KALENDER P¡ HERTHAS HJEMMESIDE www.hertha.dk opdateres lßbende.  

 

Hertha er p¬ Facebook (bestyres af Anne-Lene) 

Forsidefoto: Fastelavnsoptog i en corona-tid. Fastelavnsboller deltes ud til levefÞller-
ne, som kunne vÞlge at tage imod udklÞdt eller f¬ dem lagt p¬ trappestenen. (Foto: 
Peter K.) 

Solopgang over Hertha (Foto: Rita) 
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Onsdag d. 10    25 ¬rs jubilÞum: Etellerandetarrangement Kl. ?? 

Herskerellersikkerigtignogetfortidené:-( 

Fßlg med p¬ www.hertha.dk/ kalender og i mails i herthagooglegroups. 

 Indhold i dette nummer: 

Marts-nyt fra Landbruget s. 4 

Herthas 25 ¬rs jubilÞum s. 5 

Mit Hertha s. 6 

Kulturliv - en dialog s. 8  

 

Indtryk fra en fastelavnstid s. 10 

Nyt fra bofÞllesskaberne s. 13 

PrÞsentationer  s. 14 

Referater og orientering s. 15 

M¬nedens kunstvÞrk s. 20 

 

Entusiastiske skßjtelßbere p¬ John og Sibyllas sß (Foto: Ole W.) 

KÞre alle... 

Kaffen blev kold og kagerne tßrre. Vi n¬ede aldrig at ¬bne vores Caf® op for torsdagsinitiativet! 

Vi havde glÞdet os til at hygge om jer og give interne og eksterne gÞster en mulighed for sma-

gen af Hertha. Vi ser frem til, at der bliver mulighed for at starte op...  

Allerede nu kan vi se i kalenderen, at lokalerne og kßkkenet bliver brugt, MEN der er ikke ansat 

nogen til at rydde op! S¬ n¬r du eller dine bßrn har nydt godt af fÞllesfaciliteterne , s¬ er det 

vigtigt, at det bliver efterladt, s¬ de nÞste ogs¬ har lyst til at benytte det.  

Husk at booke i kalenderen! 

Kh. Anne-Lene  


