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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: Dette billede blev også bragt i sidste nummer, men red. synes det 
fortjener en forside. Foto: Anne-Lene 

Eksemple på billeder/postkort/bogmærker, fremstillet i Årstidsværkstedet, af tørrede blade vi har sam-

let…  

Hilsen, Sibylla  
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HerthaKalender 
December 

Søndag d. 5.    Marionetteater: ’Den hellige nat’ kl. 15.00 og 16.00 Caféen 

Torsdag d. 9.   Jule-Caféen er åben  - med Gløgg kl. 15-17  Caféen 

Onsdag d. 22.   julespil og afslutning i Salen*  Kl. 19.00  Salen 

Fredag d. 31.   Nytårsaftenfejring - HBV er i cafeen Hele dagen 

* kun for beboere, medarbejdere og pårørende (sidstnævnte med coronapas), under for-

udsætning af, at smitten er under kontrol og øvning kan gennemføres. 

 

Søndage kl. 19.30-20.00 Stilhed i Stalden 

Nu skal vi igen til at tage forbehold for aflysninger. Hold øje med din mail... 

 Indhold i dette nummer: 

Notitser og annoncer  s.  4 

Nyt fra Bofællesskaberne  s.  6 

 

 

 

Referater  s.   8 

Månedens kunstværk  s. 11 

 

 

Jubilæumsskriftet 

Det gedigne jubilæumsskrift er trykt til alle Hertha Støtteforenings 
medlemmer, som er målgruppen. Derfor er der nu ved at blive 
spredt et eksemplar til alle husstande i Hertha, et til alle forældre, 
alle medarbejdere og til alle udviklingshæmmede. 

Har I alle fået??? 

Skriftet har fået en meget fin modtagelse: ”Det er et smukt og 
meget alsidigt og et oplysende skrift, som markerer de 25 år på 
bedste vis”. 

Det er FOR dyrt med post (66 kr.) at sende til alle øvrige medlem-
mer. Derfor, hvis I kender Herthamedlemmer -som ikke kommer 
her så ofte, så de selv kan hente et eksemplar i cafeen - så tag et 
til dem og giv dem, når I ser dem. 

Øvrige støtteforeningsmedlemmer skal sende 66 kr. til underteg-
nede for at få det tilsendt. 

Helle 

AFLYST 
AFLYST 
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Cafédage i december: D. 9/12 Gløgg-café kl. 15-17. 
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Morten i dis og harmoni med køerne (Foto: Ole W.) 

Opskriften på den videnom berømte og elskede 

grødnissegrød 

Selvom grødnisserne ikke dukker op i år på grund af coronasituationen, skal 

I ikke snydes for opskriften på nissegrødden, som jo nærmest er en forud-

sætning for julen i de små nissehjem: 

Grøden laves efter en gammel dansk nisseopskrift: 

Til 8 portioner bruges 2 liter vand, som bringes i kog. Derefter tilføres 2,5 dl. 

Grødris. Det koges i 50-60 min. Efter kogningen røres lidt salt i og ca. ½ liter 

piskefløde tilsættes. Anbringes i mors/fars/egen dyne til den skal serveres. 

(NB: mælk, der koger længe, er svær at fordøje, derfor bruger vi vand og 

fløde.) 

Med kærlige hilsner 

Grødnisserne 

Annales 

Hertha har en oversigtsartikel i Galten Lokalarkivs Årsskrift. Årsskriftet er set til salg i 

Brugsen. 
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Nyt fra Bofællesskaberne 

Så kom Corona også til os 

Som en ubuden gæst der har listet rundt om os i længere tid og kun lige vist sig, når vi blin-

kede med øjnene. 

Nu sad hun der, midt imellem os, med sine retningslinjer og restriktioner i kølvandet som en 

uønsket blind passager. For vi var ikke synderligt syge, lidt hoste og kriller i halsen, en enkelt 

med feber, men det kunne jo også høre årstiden til! 

Nå, men ikke så snart var svarene på PCR testene kommet, før vi bookede et stort sommer-

hus i Ebeltoft og pakkede bussen med alt, hvad der skal til på en afslapningsferie i godt sel-

skab.  

Nu er vi hjemme igen - ugen fløj afsted, og vi var slet ikke færdige med at holde "ferie", men 

arbejdet kalder i værkstederne, og vennerne derhjemme er savnet og har holdt alting køren-

de, mens vi var i isolation på Mols.  

Nu er vi klar til at tage fat på december med juleindkøb, julehygge og nisser i alle hjørner og 

afkroge. Forhåbentlig er vi fri af smittebølgen nu, både beboere og medarbejdere, så vi 

kan glæde os til adventshave, klippe-klister, nissegrød, Lucia, julespil og så selvfølgelig jule-

ferie, juleaften og forhåbentlig ses vi Nytårsaften, når vi skal springe ind i det nye år - sam-

men?    

På vegne af HBV 

Anne-Lene 
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Efter positiv test i sommerhus i Ebeltoft 

Efter negativ test i sommerhus i Ebeltoft- og så skal vi hjem...(Fotos: Facebook/Anne-Lene) 
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Referat - Fællesledelsesmøde 540 

Mandag d. 25.10.2021 

19:00 - 21:00(21:25 forlænget grundet indkomne punkter) 

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

Eja, Rudi. Afbud: Ingen. 

1. Indledning (20 min): 

a. Færdiggørelse af dagsordenen 

● Der er kommet en del ind, vi skal forholde os til 

b. Opfølgning fra sidst 

● Landsbymødet 

*Drøfter lidt om hvad vi tog med derfra, som vi kan bruge i vores videre arbejde med man-

datgrupper og fremtidige tanker omkring et fremtidigt LM 

● Visionsgruppen fælles lokaler 

*Personen vil blive inviteret med på næste FL møde til fremlæggelse af tanker 

● Oplægget om fælles bestyrelsesmøde 

*Vi skal samle op på, hvad FL er kommet frem til og få det skrevet ind i de dokumenter, vi 

sender ud ved indkaldelse til mødet 17.1.22 

*Dokumenter vil være klar umiddelbart efter d. 8. november, hvorefter de udsendes 

2. Information fra (10 min): 

a. Ventelistegruppe: 

● Behandling af dispensationsansøgning 

*FL kan ikke give dispensation på indkommen dispensationsansøgning. 

*Punktet tog meget lang tid. Derfor nåede FL ikke de sidste 4 punkter. 

b. Landsbyfonden: 

● Intet 

c. HBV: 

● Intet 

d. Forretningsføreren: 

● Samtalevogn 

*Afventer nabohøring og den tages så op på næste FL møde. 

● Jubilæumsskrift 

*De 1000 Kr. bliver bevilget. 

* Der må dog her kraftigt pointeres, at FL nu for 3. gang i forbindelse med jubilæum må ef-

terbevilge, og det igen kommer uden om generel procedure. Fremover bevilger FL kun penge 

til alle Herthaformål, hvis der foreligger en på forhånd godkendt ansøgning. 

● ICSA 

*Hvis levefællesskabet har nogle, der ønsker at deltage, så kan det komme på tale, at FL vil 

bevillige af deltagerbeløbet. 

* Dette bliver taget op på et kommende LM 

● Telte 

*Det tages op på et fremtidigt LM, om der skulle være nogle levefæller, der vil gå ind i en 

mandatgruppe, som overtager ansvar og drift af de telte, som HBV har pt. 

● Valgplakater inde i Hertha 

*Nu har sagen jo løst sig af sig selv, plakaterne er i hvert fald væk. 

*FL generelle holdning er, at udadtil skal Hertha være så politisk neutral, som overhovedet 

muligt. 

* Skal der hænges noget op i fremtiden må det være et spørgsmål til FL, som derfra kan ta-

ges med videre til LM. 
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3. Budget 2022 udarbejdning med henblik på fremlæggelse på LM i nov. - Eja og 

SC (30 min). 

● Nåede vi ikke. 

4. Mandatgruppe til varetagelse af Fællesskabsseminar i 2022 (10 min) 

● Nåede vi ikke 

5. Plan for oprettelse af flere mandatgrupper præsenteres – SC (45 min) 

● Nåede vi ikke 

6. Eventuelt (5 min): 

● Nåede vi ikke. 

Referat - Fællesledelsesmøde 541  
mandag d. 08.11.2021 kl. 19:00 - 21:00 

Mødeleder: Søren C. Referent: Rudi. Deltagere: Mathias, Søren, Grethe, Johanne, Mathi-

eu, Eja, Rudi. 

Afbud: 

1. Indledning (45 min): 

a. Færdiggørelse af dagsordenen 

● Der er kommet et par ekstra ting ind 

b. Opfølgning fra sidst 

● Oplægget om fælles bestyrelsesmøde færdiggøres og sendes ud. 

* Dokumenter blev revideret og skrevet rent. 

* De sendes ud i denne uge med en officiel invitation til de respektive parter 

● Appel modtaget på afgørelsen om dispensation fra 3 års regel  

* Ansøger har fået direkte svar på mail 

* Der opfordres til, at regler og retningslinjer i Ventelistegruppen revideres, når mandatet 

står til udløb d. 16/11-2021. 

* Der kommer et fint skriv i Tante Hertha omkring de nuværende regler og retningslinjer, da 

ikke alle er klar over, hvordan det forholder sig på nuværende tidspunkt  

● Svar til ansøger om samtalevogn placeret til højre på p-pladsen nedenfor gartneriet 

* Da det er til arbejdsmæssig brug og ikke til overnatning, så gives der tilladelse for 1 år fra 

dags dato, hvortil tilladelsen så bortfalder og skal ansøges på ny. 

2. Information fra (10 min): 

a. Ventelistegruppe: 

● Intet 

b. Landsbyfonden: 

● Bestyrelsesmøde på onsdag 

c. HBV: 

● Fuld gang med forældremøder 

d. Forretningsføreren: 

● Pedelcontainer 

* Det bliver et ja fra FL til ultimo 2022, selvom udseende(sort og rød BoxIt container) og 

beliggenhed måske ikke er helt optimal 

* Denne beslutning på baggrund af et stort behov og at kompente mennesker har vurderet, 

at dette er den bedste løsning, samt den bedste placering i forhold til vand, strøm, etc. 

* Se billede af placering på næste side. 

● Folk på Herthamail 

* Når man bor på Hertha, så kan man komme på Herthamailen 
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● Ansøgning omkring hjælpemidler 

* Hjælpekassen er afskaffet 

* Der opfordres til at gå den private vej, hvor vi tidligere har set, at der er stor opbakning til 

at hjælpe 

3. Proces ved oprettelse af nye mandatgrupper og evaluering og fornyelse af bestå-

ende mandat grupper i årsløbet (Ventelistens mandat udløber 16.11?) (20 min)● 

Mandatlisten blev revideret, og den tages op til drøftelse på kommende LM 

● Der bliver løbende arbejdet med tanker omkring struktur og arbejdsgange omkring manda-

ter. 

4. Budget 2022 påbegyndelse af udarbejdning med henblik på fremlæggelse på 

LM i nov. - Eja og SC (20 min) 

● Budgettet blev gennemgået og bliver gjort helt klar til fremlæggelse på kommende LM 

5. Punkter til LM d. 24/11 (15 min) 

● Budget 2022 

● Oversigt over mandatgrupper 

● Seminar 2022 

6. 20.30 Mandatgruppen ’Fælles vision for fremtidens fælles mødesteder’ – Besøg af 

personen som havde meldt sig med ideer (20 min) 

● Der bliver fremlagt nogle gode tanker og et par ideer til, hvordan man kunne komme videre 

7. Eventuelt (5 min): 

● Intet 

Lars og Tune gør 

vejene usikre… 

(Foto: Ole W.) 
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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 kunstneriske talenter, som Hertha ofte ganske 

usynligt, rummer. Bidrag gerne med et billede af det bedste, du har lavet! Send det til tante@hertha.dk.  

Resterne af arvegods-tallerkner fra et Trankebarstel blev forvandlet til små mosaikker og lagt 

ned i et gammelt sofa-egetræsbord. Ganske smukt, synes jeg. 

Else 
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At leve i ideen vil sige at 

behandle det umulige, som 

om det var muligt 

Goethe  

 

 

Demokrati er samtale 

Hal Koch 

Der er egern i Hertha! Her fanget i træet ved Vævestuen. Foto: Ole W. 


