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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 Wads-

holt og Anne-Lene Jappe. 

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

daktøren på tlf. 3840 3401 eller pr. mail: tante@hertha.dk 

 

Dette og de sidste års Tante Hertha kan ses på hjemmesiden: www.hertha.dk under 

’Nyheder’. 

 

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. Sendes 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: Lars og Morten kikke køer (Foto: Johanne) 

Hø-høst i Hertha 

Midt i juni fik Hertha slået sit hø. Et par da-
ge senere blev det vendt og endnu et par 
dage senere (en mandag), blev det presset 
og pakket på moderne vis. Alt udført or-
dentligt og omhyggeligt af Dallerup Maskin-
station – en institution i Midtjylland.  

Vores landmand, Nis, havde i forvejen fore-
slået en ’procesplan’, hvor høet skulle pres-
ses en lørdag. Det venlige svar i telefonen 
var: ”Det kan nok la’ sig gøre – men så skal 
du få nogen andre til det! Vi kører ikke ud i 
weekenden.”  

Høet blev presset om onsdagen og alle var 
glade. For en gammel bondedreng, var det 
rørende at se fra havelågen, hvordan både 
materiel og mandskab var fra før verden gik 
af lave! Den sidst indkøbte traktor af mær-
ket CASE International er fra 1978. Hver 
maskine står med sit redskab. Der var altså 
tre forskellige traktorer på opgaven.  
Men så er det også Gourmet-mad for Hertha
-køer, når det bliver vinter.  

Hilsen Ole U  
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HerthaKalender 
 

August     

Mandag d. 2.   Værkstederne starter efter ferien 

Lørdag d. 7.   Samtale om ICSA konference i 2022 kl. 9.00-12.00   Cafeen 

Torsdag d. 12.   Café med folkemusik   Kl. 15-17 Cafeen 

Torsdag d. 19.   Landsbymøde    kl. 19.00-21.00 Salen 

September 

Søndag d. 5.   Åbning af udstilling af portrætter  kl. 14-16 Salen 

Søndag d. 5.   Forberedelse til jubilæumsfest 

Fredag d. 10.   Fest for inviterede jubilæumsgæster 

Lørdag d. 11   Jubilæumsfest for Hertha, Herskind osv.  

Søndage kl. 19.30-20.00 Stilhed i Stalden 

Følg med på www.hertha.dk/ kalender og i mails i herthagooglegroups 

 Indhold i dette nummer: 

Notitser og information  s.  4 

Herthas træer  s.  7 

Feriebilleder fra bofællesskaberne  s.  8 

Midsommertale  s. 10 

Hertha-sang  s. 11 

Juni-fest-tale   s. 12 

 

Referater  s. 14 

Vidar-fotos  s. 18 

Månedens kunstværker  s. 19 

Udstilling  s. 20 

 

Ditte er fyldt 30 år! 

Endelig får vi lov at feste & fejre.   

Lørdag d. 14 august fra kl.16.00 er venner og familie inviteret til  

spisning i det store telt.  

Levefællesskabet inviteres hermed til dans i teltet fra kl. 20.30  

Baren åbner kl. 20.00 for salg af øl, vin & vand.   

  

Kh. Ditte & Anne-Lene  
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Café 
Så er caféen klar til at starte op efter en lang sommerferie.  

Torsdag d. 12/08 kl. 15-17 serveres kaffe, the og lækre kager, 
hjemmelavet is og iskaffe.  

 
Fra kl. 15.30-16.30 kan du nyde folkemusik spillet og sunget af Eli-

sabeth. Hun vil runde af med sanglege, hvor alle kan synge og danse 
med.  

I baren vil det være muligt at lægge en donation, som går til Elisa-
beth & Mikkels tur til Fosen Folkehøgskole.  

 
E&M skal bo på skolen i 9 måneder og fordybe sig i hhv. selvforsy-

ning og træskibsbygning. Fosen er "Norges økologiske folkehøgskole" 
og byder på en masse friluftsliv, fællesskab og gamle traditioner in-
denfor håndværk, håndarbejde og madlavning. Læs mere om høj-

skolen her: www.fosen.fhs.no 
HVIS nu du er forhindret i at komme til caféen den 12. august, så 

fortvivl ikke! Imod en donation til Elisabeth (mobilepay: 71320218) 
og sms til samme nummer, kan du bestille en folkevise direkte til din 

dør dagen inden, den 11/08 i tidsrummet kl. 16-18 

http://www.fosen.fhs.no/
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Stilhed i Stalden 

Med åbningen i forsamlingsrestriktionerne er det nu muligt for alle, der måtte have lyst til 
det, at deltage i Stilhed i Stalden, hvor vi siden den 8.11.2020 har mødtes hver søndag for at 
sidde sammen i stilhed i en halv time. 
 
Vi mødes kl. 19.30 - og stilhedsperioden starter, når alle har sat sig (man kan altså ikke 
komme senere end 19.30). 
Man benytter den udvendige trappe til staldens pauserum (og man taler ikke fra man træder 
ind på trappen). 
 
Vi sidder sammen i stilhed i 30 minutter, hvorefter vi skilles i stilhed. Vi skiftes til at sørge for 
opstilling og oprydning. 
 
Gruppen har talt om at holde pause over sommeren, men der var stemning for at fortsætte 
med at mødes hele sommeren - også selv om der bliver færre deltagere.  
Så du er velkommen. 

kontaktperson Tove V 

Besøg fra Norge i august 
Fra 4.-7. august får vi besøg af Amsale Temesgen og Jan Bang.  Det sker som led i  

forberedelsen af den internationale ICSA-konference på Audonicon d. 11.-17. juli 2022.   

De to gæster arbejder begge professionelt med hhv. økosamfund og permakultur.  

Torsdag d. 5. fortæller de om deres arbejde i Salen.  

Lørdag formiddag d. 7. er der en åben samtale og idéudveksling med gæsterne i Caféen om 

konferencens indhold mv. 

Kontaktperson Ole U. 

Så blev broen en-

delig færdig og 

grundigt trykprø-

vet mht. styrke… 

(Foto: Elisabeth K) 
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Årets Volontører, Doris og Lili, har været på træværkstedet om torsdagen.  
Her er de med deres flotte fade (Fotos: Sibylla) 

Og apropos volontørerne... 
Vi har haft svært ved at få volontører pga. corona-situationen. Vi skulle d. 1.ste marts have 
sagt velkommen til to nye, men på det tidspunkt var vores grænser lukket i Europa. Da de 
blev åbnet, havde de to udvalgte nogle private problemer, der gjorde, at de ikke var klar alli-
gevel. Det mundede ud i, at Omar først kommer til næste år, og at vi i stedet har været så 
heldige at have Sabastiano hos os indtil 1.ste marts 2022. 
 
For den anden persons vedkommende gik vi med til, at hun kunne starte her i juli, men hun 
er desværre også blevet forhindret i at komme. Da vi nu har sagt farvel til Lili og Doris, er vi 
lidt tyndt bemandet pt. 
 
Vi er derfor meget glade for at kunne få hjælp i bageriet af Amadeu dette efterår. Midt sep-
tember kommer der en tysk pige, Anne, og hun skal være hos os indtil august 2022.  
Randi 

Herthas 25 års Jubilæumsfest 

Lørdag d. 11. sept. Kl. 11-16 

Stor underholdning - madboder - udstilling af portrætter 

Program følger. 

Søndag d 5. sept. Forberedelser til Jubilæumsfest: Teltopsætning m.m. 
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Herthas træer 
Jeg har gået rundt i Hertha og fundet 
smukke træer. 

Jeg har ikke været i den østlige ende 
af Hertha. 

Her er 6 eksempler på smukke træer i 
Hertha. 

Jeg er ude af stand til at klassificere 
det smukkeste træ. 

 Lærketræ på Vestrondellen              Egetræ ved Demetervænget 1 

Kastanjetræ ved nr.14           

Dette æbletræ blev udnævnt til 
Herthas smukkeste træ i april-
nummeret af Tante Hertha. 

 
 Rita Lambrecht 

Valnøddetræ i haven ved nr. 24. 

Egetræ i baghaven ved  

Vævestuen 

Egetræ ved Stalden 



8  

Nyt fra bofællesskaberne: Feriebilleder 

En stor gruppe beboere og medarbejdere fra Herthas bofællesskaber på en 
skøn ferie i Skallerup Klit. (Fotos: Reka) 
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En anden gruppe drog på hestevognstur i det Sydfynske - og fik oplæst Det lille 
Hus på Prærien. (Fotos: Anne-Lene) 
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MIDSOMMER 
Midsommertale af Merete 

Ordet signalerer glæde, varme, håb, for-
tryllelse, drømme og - lyse nætter!   

Alt kan lade sig gøre – alt er lyst og luf-
tigt og skabningen er – ja, lidenskabelig! 
Sære ting kan ske i skoven, som i 
Shakespeare’s : ’A Midsummer Night’s 
Dream’, hvor der er både forvandlinger 
og forviklinger, men alt dog ender godt. 

MIDsommer burde vel have været den 
midterste dag i året – ligesom MIDvinter 
burde have været den første eller sidste 
dag. Men der har i historiens løb været 
ændret på kalenderen flere gange – for 
at tilpasse den til forskellige begivenhe-
der og holdninger. Så vi må leve med, hvordan det er nu. 

Men i hvert fald signalerer ordene MID-sommer og MID-vinter : MIDTE – noget, der ligger 
MELLEM noget andet og anderledes. – Det er lunt og trygt at være i MIDTEN af noget. Man 
kan ses og høres fra alle sider. MIDTERbarnet- eller MELLEMbarnet - bliver ofte den kreative 
eller klovnen (også  måske for ikke at blive overset). 

Som MIDDELhavet skiller Afrika og Europa eller måske i virkeligheden binder os sammen, 
således skiller og binder det gamle ord MID-jen kroppen i en under- og overkrop. – Vi taler 
også om ’Dyden i MIDTEN’, ’smørklatten MIDT i risengrøden’, ’at være i  CENTRUM’, at noget 
er ’SPOT ON’ eller  ’LIGE I ØJET’ – Eller hvad med udtrykket: ’den bløde MELLEMvare’?  Altså: 
at være i MIDTEN er godt. Det var vel også derfor, at menneskenes verden i den nordiske 
mytologi hed netop: MIDGÅRD! 
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Den ene undtagelse fra reglen om, at det er godt at være i midten er måske, at tiden mellem 
Oldtiden og Nyere Tid er blevet kaldt: ’Den mørke MIDDELalder’. Der var virkelig meget mør-
ke i form af sygdom, fattigdom, uvidenhed, krige osv. MEN der var også – i denne såkaldte 
’MELLEM-tid’ – en utrolig byggeaktivitet i Europa. Tænk blot på de hundreder af kirker, klo-
stre, store katedraler, borge og slotte, der står endnu som bevis på MIDDELaldermenneskets 
kunnen. 

MIDT I og MELLEM, MAGISK, MYSTISK, MYTOLOGISK OG MEGET MERE – det er MID-sommer. 

OG LANGE, LYSE, LUNE NÆTTER, HVOR VI DRØMMER OM MANGT OG MEGET MERE. Men vi 
skal nu lige høre et par visdomsord fra Islands HAVAMAL, som betyder: ’Den højes Tale’ og 
stammer fra ’Den mørke MIDDELalder’: 

 OM MÅDEHOLD OG LYKKE 

MIDDELkloge bør mænd helst være, aldrig alt for kloge – for en gæv mands hjerte føler sjæl-
dent glæde, hvis hans vid er for vældigt. 

 

Altså:  Hurra for den gyldne MIDDELvej – eller ’den bløde MELLEM-vare’. Måske kan man så 
karakterisere MID-sommer som ’Den blide MELLEMvare’, Den magiske MELLEMtid, før lyset 
svinder igen og det bliver mørk MIDvinter. – Hurra for disse MELLEM-tider. Dem må vi fejre 
med ild og ildhu – og forhåbentlig med fornyet fortrøstning om forenede fremskridt og fornø-
jelser mellem menneskene i MIDgård – dvs. MIDT i verdens vrimmel og MIDT i HERTHAS mi-
niverden. 

Merete Milner 2021 (Fotos: Allan) 

Hertha-sang til sommerfest 2021. Melodi: Marken er mejet...  

Hertha er hjemsted for mange slags venner, baby-, børne-, unge-, voksne-, gamle-venner 
med. Alle er ikke blot nogen, vi kender – Hertha er for alle folk et helt fantastisk sted. :/ Her 
er grønt og godt, af og til lidt vådt, og et hul i vejen regner vi for noget småt! /: 

Folk her på vænget er sundhedsbevidste, får biodynamisk-økologisk, når vi kan. Sygdom slås 
ned med homø-o-pati-ske, helst antroposofiske miksturer eller -vand. :/ Flere sære ting sæt-
tes her i sving. Når det rigtig kniber, kalder vi på doktor King /: 

Børnefamilierne leger med ilden, altså den i pizzaovnen – den er rigtig "hot". Rigelig ketchup 
og drysset med dilden, det er lykken for et barn, det smager rigtig godt. :/ Samværstradition, 
fællesskabsration, som vil præge alle i den her generation. /: 

Børnene hopper lystigt på trampolinen eller drøner rundt på skateboard og på mountain-bike. 
Høballer kildrer især fantasien – glæden er vistnok en smule juleaften-like. :/ Jo, men ak og 
ve, uheld kan der ske: Brækket arm og hul panden må vi også se. /: 

Høstmarked-gejsten er her af de større, hundredvis af hænder tager del og sætter skik. Skønt 
der på dagen er meget at gøre, bli'r der sunget, spillet, danset rundt for fuld musik. :/ Ak, 
men sidste år slog Corona skår, så nu håber vi og glæder os til næste år. /: 

Trofaste venner, som er noget særligt, har jo vores hjerter i en ganske særlig grad. Bofælles-
skaberne rummer, helt ærligt, mange med den kvalitet, det er en given sag. :/ Fest og mor-
gensang, glæde dagen lang. Mødes man på vænget, er det ”smil” og ”hej” hver gang. /: 

Snart er det slut med at bygge i Hertha, heldigt er det da, at vi formår at bygge om. I Vidar-
hus er det nu blevet hverdag. Mange fik den lækre bolig, som de drømte om: :/ Smukt, i for-
nem stil, og utvivlsomt vil Herthahus bli’ bygget om i samme gode stil./: 

Fremtiden tegner sig fin her i Hertha: Babytallet holder sig stabilt fra år til år! Store visioner 
bli’r omsat til hverdag. Alle gi’r en hjælpsom hånd, så godt enhver formår. :/ Ved opfindsom-
hed – og god vilje med – styrkes fællesskabets drøm på vores skønne sted. /: 

Ole W. 
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Velkomsttale til Levefællesskabets juni-fest 

Velkommen til vores egen fest, i virkeligheden fejrer vi os selv i dag. Vi fejrer vores hjem og 

fællesskab.  

Hjemmet er det trygge udgangspunkt for hver enkelt af os. Derfor er det vigtigt, at der er 

plads til alle her.  

Vi har alle sammen forskellige baggrund, drømme, temperament, alder, evner osv.  

Der er noget, der binder os sammen udover forskellighederne og det er at vi vil det samme. 

Vi vil være en del af fællesskabet, et “vi”. Igen på forskellige måder. Men det giver sig allige-

vel altid til udtryk på den samme måde:  

Menneskemøder, der udfolder sig i frihed. Hvor vi tør være os selv, med hvad vi hver især 

står for. Og forhåbentlig samtidig med vi favner den anden, vennen, naboen, levefællen.  

Måske i særdeleshed, har vi fået lov til at være mere indadvendte den sidste periode jf. Coro-

na. Netop fordi vores årlige fester for folk med tilknytning til Hertha og besøgende har været 

aflyst, har vi kunnet rette mere fokus indadtil.  

Hvem er vi? Ikke i forhold til det omgivende samfund, omend det også er en del af os, men i 

kraft af vores egne behov og kvaliteter.  

I virkeligheden er vi jo ikke særlige, omend hver enkelt af os er unikke. Vi er mennesker på 

godt og ondt. Vi stræber naturligvis efter at skabe et unikt sted. Men vores menneskelige 

behov vil altid være de samme. Ja, Hertha er jo bare er et udtryk for, hvordan man kan ind-

rette sig.  

Som alle andre mennesker har vi brug for et fællesskab, hvor vores kvaliteter ses. Hvor vi 

anerkender hinanden. Hvor vi tør at se hinanden i øjnene, når dagen er omme, for den dag 

kommer for hver enkelt af os før eller siden, og sige tak for dig, også måske selvom vi ikke 

var enige om dit og dat 

Dit og dat skal ikke underkendes. Dit og dat - som f.eks. kan være vores butik, fælleshus 

eller noget helt tredje, kan være umådelige vigtige fra ét perspektiv. Men fra et andet per-

spektiv, er dit og dat ikke essentielle.  

Fra et Eksistentielt perspektiv har vi brug for at være trygge, føle os set og, ja, endda elsket. 

Det kræver sårbarhed at vise vores behov og møde den andens behov. Så øvelsen er ikke 

let.  

Men måske kan vi mere end vi går og tror? Måske er vi større end det her sted og vores for-

skelligheder? Men hvor er det vigtigt at vores forskelligheder er her, for at minde os om det.  

Fællesskabet kan være en skueplads. Men den kan også blive en aktiv del af vores hverdag 

hvor vi glædes, udfordres, lærer og meget andet. Et ægte leve-fællesskab. Det er op til den 

enkelte hvor meget og hvordan man deltager, men udfaldet hænger sammen med vores in-

vestering og rolle i det.  

De næste 25 år kommer til at være anderledes og dog forhåbentligt båret af den samme ska-

berlyst til at støtte op om et sted, som vi kan kalde vores hjem. Der er et fundament der er 

bygget, som vi kan være tilfredse med og stolte af, uanset hvor lille eller stor vores bidrag 

har været.  

Så lad os skåle, store som små, fordi vi er her sammen og skal fejre Herthas 25 års jubilæ-

um.  

3 korte hurra og et langt.  

Soroush 
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Teltbillede med solnedgang 

og bandet går på. (Foto: 

Soroush) 

Stor som lille bidrog til en 
god fest - også i baren.  
(Foto: Soroush) 

Tale til jubilæumsfesten (se hos-

stående side) (Foto: Ole W.) 

Herover: Mange hyggede sig - 

endelig kunne der festes igen! 

(Foto: Ole W. 

 

 

 

 

T.h.: Og som sædvanlig i  

Hertha: En overdådighed af 

dejlig mad  

(Foto: Ole W) 
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Referat 533 Fællesledelsesmøde - Mandag d. 7.6.2021 

Mødeleder: Mathieu Referent: Søren. Deltagere: Mathieu, Grethe, Eja, Søren, Johanne, Rudi. 

Afbud: Mathias 

Indledning: 

● Færdiggørelse af dagsordenen 

Information fra: 

● Ventelistegruppe: 

● Landsbyfonden: 

● HBV: 

● FL Sekretariatet: 

* FL har nu nedsat et forretningsudvalg bestående af Rudi, Mathieu og Søren C. 

* FL sekretæren benævnes fremover som Forretningsfører, da det er mere 

retvisende i forhold til opgaven. 

Opfølgning fra sidste møde og LM, og velkommen i FL til Rudi: 

● Rudi blev budt velkommen og John kom som lovet med afskedskage. 

● FL drøftede situationen om at FL ikke er fuldtallig, hvilket på sigt kan betyde at der er 

Referat 532 mandag 24.5 Fællesledelsesmøde 

Kl. 19.00 til 21.00 i Pavillonen. Mødeleder: Mathias - Referent: Søren - Afbud: Grethe 

Indledning: 

a. Færdiggørelse af dagsordenen 

b. Information fra: 

Ventelistegruppe: 

Landsbyfonden: 

HBV: 

FL Sekretariatet: Koordineringsmødet mellem HBV, LF og FL blev udsat til 9.6 kl. 11.00 

c. Opfølgning fra sidste møde: 

d. Forberedelse af FLs punkter på Landsbymødet 25.5. Herunder IT teknisk udstyr? Fællesle-

delsen møder 18.30 i forsamlingshuset og forbereder LM 

e. Listen med ”Kommende punkter” revideres og ajourføres med henblik på indsættelse i FLs 

årshjul. Uge 21 er Tema uge i årshjulet – organiseringen af punkterne - bliver denne uges 

Tema med henblik på at kunne ajourføre årshjulet som planlagt i uge 23. Fra uge 23 indgår 

FL årshjul i planlægningen af FLs møder. Årshjulet bliver til orientering sendt ud. 

f. Henvendelse fra Jubilæumsgruppen om FLs deltagelse i møde 30.5 og om FLs ønsker til 

gæsteliste ved udadvendt Jubilæumsfejring i sensommeren. Mathieu deltager på vegne af FL 

i Jubilæumsmødet 30.5 

g. EVT: FL takkede John for 5 år i fællesledelsen. John kommer med kage næste gang der er 

FL møde. 

h. Godkendelse af referat 
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opgaver, som FL ikke kan tage sig af. 

Gennemgang af FL årshjul: 

● Årshjulet blev gennemgået og godkendt. 

● FL ser frem til at tilrettelægge møderne ud fra årshjulet. 

● Årshjulet vil blive præsenteret på et kommende landsbymøde. 

Gennemgang af FL forretningsorden: 

● Forretningsordenen blev gennemgået og opdateret til den virkelighed, FL arbejder ud fra i 

dag. 

Dagsorden til Landsbymøde 22.6.2021: 

● FL har ingen punkter til det kommende LM, der primært bliver en aften, hvor 

arkitekterne fortæller mere om ombygningen af Herthahus 

Visionsgruppe til videre arbejde med sal og øst udvidelse skal nedsættes: 

● Punktet blev udsat 

Mandatgruppe til forberedelse af Hertha seminar forår 2022 skal nedsættes: 

● Punktet blev udsat 

Budget og de fire kasser i Fælleskassen – samt opdatering af Dokumentet om FK 

økonomien: 

● Dokumentet skal opdateres. Fællesledelsens Forretningsfører/ FL-FF påbegynder 

arbejdet. 

Eventuelt: 

● Sidste møde før sommerferien bliver 21.6. 

● Ansøgning om 1000 kr til klaverstemning af klaveret i Fælleshuset. FL indstiller til at 

pengene tages fra mandatgruppen for fælleshusets budget. Mandat gruppen træffer 

afgørelsen 

Godkendelse af referat: 

● Godkendt 

Referat – Fællesledelsesmøde 534 - Mandag d. 21.6.2021 
Mødeleder: Eja 
Referent: Søren 
Deltagere: Mathieu, Mathias, Grethe, Eja, Søren, Johanne, Rudi 
Afbud: 
1. Indledning (5 min): 
 a. Færdiggørelse af dagsordenen 
 
2. Information fra (15 min): 
 a. Ventelistegruppe 
 b. Landsbyfonden 
 c. HBV 
  HBV tager på ferie på lørdag. 
 d. Forretningsføreren 
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Referat fra koordinationsgruppen – FL skal i de kommende års budgetter forholde sig til ved-
ligeholdelsesudgifter til kloak. 
Økonomi vedr. bro ved dammen: Fællesledelsen giver grønt lys til, at der bruges 5950 kr. til 
færdiggørelse af broen ved dammen. Pengene tages fra den kulturpulje, som står som hen-
satte midler.De skulle oprindeligt være brugt til pileprojekt, som er droppet. 
 
Placering af Pedelskur: Fællesledelsen har givet tilsagn om at Fonden kan gå videre med 
byggeri af pedelskur ved stalden, som arkitektonisk forholder sig til staldbygningen. Når der 
kommer en færdig skitse skal den fremlægges for fællesledelsen igen inden byggestart. 
 
3. Opfølgning fra sidste møde (5 min): Der var ikke noget til dette punkt 
 
4. Tema: kommunikation (30 min): 
Kommunikation i Hertha Levefællesskab i almindelighed og i FL i særdeleshed. FL danner sig 
i fællesskab et overblik hvilke aspekter af kommunikation, der skal arbejdes med. Der skal 
arbejdes videre med punktet efter sommerferien 
 
5. Visionsgruppe til videre arbejde med sal og øst udvidelse skal nedsættes.(60 min): Visi-
onsgruppens mandat bliver beskrevet i Tante Hertha i august. 
 
6. Eventuelt (5 min): 
 

7. Godkendelse af referat: 

Referat af Landsbymøde tirsdag d. 22.06.2021 
Ordstyrer Tove V, referent Anne F 

En orientering om udvidelsen af Herthahus. (Arkitekterne Morten Schmidt og Mette Nygaard)
Arkitekterne har haft fokus på ikke at tage for meget udsigt fra de bagvedliggende huse og at være 
tro mod Herthas åbne opbygning omkring runddelen. De har derfor valgt, at størstedelen af udvi-
delsen er mod syd. Tegningerne over det kommende byggeprojekt er tidligere sendt ud. 
Inde: Det udvidede hus bliver samlet set på ca. 1040 m2 og opvarmes via jordvarme. Der kommer 
til at være 11 værelser liggende mod syd på ca. 35 m2 med eget tekøkken, toilet og udgang til 
haven. Mod nord kommer servicerummene, vaskeri og værkstedskøkkenet til at ligge. 
Fællesrummet får et stort vinduesparti med udhæng, så solen ikke står lige på. Fællesrummet 
kommer til at fungere som et køkken-alrum, når værkstedskøkkenet lukker kl. 14. Herefter kan 
værkstedskøkkenet benyttes sammen med salen i en aflukket form. 
Ved salens ombygning er der fokus på bedre belysning, ændret tagkonstruktion og separat ind-
gang. Der kommer et gæstetoilet og en ny bagindgang bag scenen. Hvis salen på et tidspunkt øn-
skes større, er det muligt. 
Gangarealet bliver oplyst af ovenlys-vinduer, og arkitekten er opmærksom på den mulige varme 
det kan skabe. På loftet kommer der til at være teknikrum, samt depotrum til hver beboer. 

Ude: Arkitekterne har et ønske om en lys farve til det ydre træværk, gerne Rosa/lys okker farve. 
De gøres opmærksom på, at lyse huse i Hertha hurtigt bliver misfarvet. Der er ikke taget endelig 
beslutning om farve endnu.  
På taget kommer der til at være en skorsten og et ventilationsafkast. Der spørges ind til højden på 
det nye tag og hvor meget udsigt det vil tage for de bagvedliggende huse; dette vil blive undersøgt 
af arkitekterne. 
Der arbejdes videre med planlægning af ude området mod nord og den indvendige indretning f.eks. 
gulve, fliser, farver osv. Der vil komme en orientering om dette, når de er længere i processen. 
De fremlagte planer er godkendt af Landsbyfondens bestyrelse. 

Landsbymøder for HBVs beboere (Anne-Lene) 
Da Hertha startede ud for 25 år siden var nogle af beboerne i det daværende bofællesskab med til 
landsbymøderne, men det ebbede ud - og der skal nu igen fokus på at få hørt de 27 beboeres me-
ning. Derfor er der taget initiativ til at afholde landsbymøder for beboerne 3-4 gange årligt. Møder-
nes indhold skabes på baggrund af de udsendte dagsordner til det oprindelige landsbymøde. Der 
blev i går (d. 21.06) afholdt 2. Landsbymøde hvor der blev talt om værdiskabelsesgruppens spør-
geskema. Det foreslåes at beboerne har deres møde før levefællernes så evt. punkter kan tages 
med på levefællernes landsbymøde. 
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Cafégruppen (Anne) 
En lille ny Café som i første omgang skal være åben en gang i ugen fra kl. 15-17. Vi har sammen-
sat en gruppe af unge og gamle og også beboere fra HBV, som i fællesskab står for caféen. På nu-
værende tidspunkt er caféen kun åben for Hertha, men på sigt skal den gerne åbne ved rundvisnin-
ger og for resten af Herskind. Overskuddet går lige nu til at købe ting til Caféen. Caféen har modta-
get penge fra Støtteforeningen til at kunne købe en kaffemaskine. Næste café er torsdag d. 12 au-
gust kl. 15. 

Sti bag butiksbygning (Merete) 
Stien bag butikken bliver mudret og glat, når det er vådt, og det ønskes, at der sås græs. Per vil 
fræse i den kommende uge, Merete vil stå for at rive (evt. uddelegere) og så græs. 

Jubilæumsgruppen (Per) 
Jubilæumsfejring fredag d. 10 og lørdag d. 11 september 2021. Fredag: 50 mennesker, der har 
haft indflydelse på Hertha, indbydes til rundvisning, spisning og evt. en optræden fra beboerne. 
Hvis man har lyst til at vise rundt i Hertha, kan man melde sig hos Per eller Randi; der skal være 
cirka 4-5 grupper. Der skal findes ca. 7.500 kr., da det bliver gratis for deltagerne. 

Lørdag: I år kommer der til at være et jubilæumsmarked i stedet for et høstmarked. Udover leve-
fæller er markedet åbent for støtteforeningens medlemmer og Herskind. Det kommet til at foregå 
på runddelen med underholdning, mad, kaffevogn fra Ladning, salgsboder, udstilling af Ole U mm. 
Som ved høstmarked, kommer der til at være mange opgaver, som skal fordeles. 

Værdiskabelsesgruppen (Mathieu) 
Værdiskabelsesgruppen gør opmærksom på, at man gerne skulle have modtaget et spørgeskema, 
og at man meget gerne må udfylde det og lægge det op i butikken før d. 27 juni. Gruppen vil samle 
informationerne og skabe et billede af Hertha, som gerne skal udkomme før jubilæet 

Fælles redskaber (Kirsten) 
En reminder om hvad vi har af fællesredskaber: Havetraktor, gasbrænder, trailer, pladevibrator (i 
stalden), pizzaovn, bordtennis, fræser, stor hækkeklipper, lille hækkeklipper og græstrimmer. De 
fleste redskaber står under buen. Man skal huske at levere redskaberne tilbage efter brug; det er 
især et problem med trimmeren og den lille hækkeklipper. Husk at sætte batterierne til opladning 
så de er klar til den næste levefælle. Hvis en af redskaberne går i stykker, kan man henvende sig 
til Per eller Kirsten. 
FL påtænker at lave en mandatgruppe, som skal stå for redskaberne. 

Eventuelt: 
Shelter (Per): Shelteret bliver brugt af mange, også mange ude fra. Udeholdet står for at slå græs-
set og at der er brænde mm. Hvis man ønsker at bruge shelteret kan man skrive sig på kalenderen 
som hænger i shelteret eller kontakte Per. 

Næste landsbymøde er d. 19.08.2021 

Der plaskes og sjaskes og hyg-

ges da Merete vandede bag 

fælleshuset, så en græssti kan 

etableres. 

Fotos: Merete 
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Efter lang tids øvning blev sagnet om Vidar d. 2. juni opført som skyggespil for små grupper 

af publikum. En optagelse af spillet kan ses på Youtube: https://youtu.be/oYa_J3LNwAM 

(Fotos: Morten S. Dahl) 

https://youtu.be/oYa_J3LNwAM
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Månedens kunstværk 

Vi præsenterer hver måned et kunstværk. Kunstneren selv er velkommen til at skrive lidt om 

sig selv, sin proces og værket, samt værkets titel og årstal. Formålet er at vise de kunstneri-

ske talenter, som Hertha ofte ganske usynligt, rummer. Bidrag gerne med et billede af det 

bedste, du har lavet! Send det til tante@hertha.dk.  

(Kommende kunstværker: september: Ole W) 

Vi har i det kreative 
værksted forsøgt at 
arbejde med forskelli-
ge materialer med 
udgangspunkt i det 
samme abstrakte mo-
tiv og samme farve-
valg, for at opleve 
hvordan de hver i sær 
er at arbejde med og 
hvordan det påvirker 
os. 

Det første billede er 
akryl på lærred. Det 
andet er tusch på tørt 
papir. Det tredje er 
tørt kridt på tørt papir, 
og det sidste og 4. 
billede er akvarel 
(vådt i vådt) som ef-
terfølgende er blevet 

     malet over igen efter at være tørt. 

Det har været fire meget forskellige oplevelser. Der gives udtryk for, at kridtet, der skal gni-
des ind i papiret med fingerspidserne, er den sværeste metode, der kræver stor vedholden-
hed. Derimod var tuschen den mest uforudsigelige og sjove. 
Det vi her vælger at vise, er Sara N´s eksempler, da vi synes det var dem, der passede bedst 
til årstiden. 

Pva. Det kreative værksted 
Katrine Kroon 

Billede 1 Billede 2 

Billede 3 Billede 4 



20   


