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Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer ca. d. 1. i 

hver måned (juli undtaget). Redaktør: Allan Elm.  Redaktionsudvalg: Helle Hansen, 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: 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:  Nis og Heino hygger sig ved værkstedsfestivalen (Foto: Morten S. Dahl) 

De stolte forældre til 8 svell… øh, svaneunger. (Foto: Ole W.) 
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HerthaKalender 
September 

Lørdag d. 3.  Høstmarked 

Torsdag d. 15. Sensommeraften med kunst og lyrik kl. 19-21 Caféen. Se annonce 

Lørdag d. 24  Fællesskabsdannende dag   kl. 9 

   Koncert med Denise Sylla Sandberg  kl. 15-16. Salen. Se annonce 

Oktober 

Mandag d. 4.  Landsbymøde      kl. 19.00      Salen 

 

Søndage kl. 19.30-20.00 : Stilhed i Stalden 

Torsdage kl. 16.00-18.00: Åbent Værksted hos Sibylla & John (sommerferie juni, juli, august) 

 Indhold i dette nummer: 

Annonceringer  s. 4 

Præsentation  s. 10 

Planetsegl  s. 12 

Månedens kunstværk  s. 13 

 

Årets resterende Landsbymøder: 

Mandag 4.10. – Onsdag 16.11. - alle dage kl. 19.00 til 21. 

Blomsterpigen Elna forsøder vores værkstedsliv.
(Teks og foto: Katrine K.) 
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Arr.: Rita 

Lån af salen 

Som bekendt har HBV lejet Herthahus incl. salen. Hvis leve-

fællerne ønsker at låne den, skal den bookes hos Randi, som 

bevarer det store overblik. Det kan ske på tlf./sms 27596963 

eller mail: randi.jakobsen@hertha.dk. Svarer ikke i weekenden. 

Salen er først booket, når du har modtaget et ”ok”. 

Bemærk, at salen ikke er opvarmet. 
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høstmarkedplakat 
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Foto-mulighed 

Min gode veninde Caroline og hendes mand Nicolai kommer til Hertha for at 
tage billeder. Caroline og Nikolai bor til hverdag i Philippinerne, hvor de har en 
Permakulturgård. Søndag d. 18. september kan man booke foto-session med 
dem i Hertha's sal.   
Randi 

650,- for 1 barn med forældre.  Pris pr ekstra familiemedlem 100,- I får bille-
derne i farve og sort/hvid til online download. www.familiefotodag.dk 
Mange hilsner, 
Caroline & Nicolai 
info@familiefotodag.dk 

https://familiefotodag.us10.list-manage.com/track/click?u=cfe213eeb2d07f28f37fc695d&id=4a4557c46b&e=109fb5c3b7
mailto:info@familiefotodag.dk


8  



 9 

Vi er så heldige, at de "gamle" volon-
tører ofte kommer på besøg - og de 
bliver straks sat i arbejde! 
Øverst Doris i bageriet 
Nederst Lili i gartneriet 
(Fotos: Ole W) 
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Kære alle medborgere i Hertha Levefællesskab  
 

Jeg, Stine, har nu boet i Hertha omkring 22 år og har været tilknyttet bofællesskaberne og 

værkstederne.  

Siden efteråret 2021 er jeg blevet fuld medborger i Levefællesskabet.  

I efteråret 2021 opsagde Hertha Bofællesskaber min tilknytning til Vidarhus, da HBV og 

Skanderborg kommune var uenige om mit støttebehov i 

hverdagen.  

I dag er jeg tilknyttet Herthas værksteder, som jeg er glad 

for at være en del af.  

Nu får jeg besøg 2 gange om ugen af en hjemmevejleder fra 

Galten Bofællesskaber og har tilknytning til 2 klubber i Skan-

derborg.  

Jeg har hørt, at når man flytter ind i Hertha LF, kan man få 

kontakt med en slags mentor? – en levefælle, jeg kan kon-

takte, når der opstår spørgsmål vedrørende LF m.m.? 

Jeg er meget interesseret i kulturelle oplevelser, men da jeg 

ikke kan køre bil, vil jeg gerne kontaktes, når der er mulig-

hed for samkørsel.  

Med mit ledsagerkort kan jeg få en gratis ledsager med ind 

på museer, teater, musik m.m.  

Alle er også velkommen til at komme og se min fine have og evt. få en kop te.  

De kærligste hilsner fra Stine, Landsbyvænget 4. 

 

Hej i Hertha 

Jeg er 16 år, og arbejder i det kommende år som  

volontør i Hertha, da jeg har et sabbatår. 

Mine forældre er gode venner med Mathias H, og der-

for ville han gerne vise mig stedet, da han vidste jeg 

havde et sabbatår.  

Jeg forelskede mig i stedet og arbejder både i bageri-

et, i drama og i vævestuen. 

Venlig hilsen 

Emma Callesen 
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Et par stemningsbilleder fra morgensang på arbejdsdage kl. 8.45 - 9.00 - som er åben for alle. (Fotos: 

Ole W.) 
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Planet-kvaliteter:     Træsnit af John Hansen 

Vers: 
Merkur! måtte din alt-forbindende,  
formidlende kraft ledsage os overalt,  
for at vi med bevingede skridt hver gang 
må finde den rette vej til hinanden,  
og for at vi uden tøven kan overvinde al 
adskillende modstand, alle grænser og 
tærskler i livet. 

Vers: 
Den kviksølvforbundne Merkur 
Taler gennem elmetræets levende vækst 
Og det vingede frø: 
Oh, menneske 
Bevæg dig, vær virksom, levende og hurtig. 

Dag: Onsdag                           Lyd: i 
Træ: Elm                                         Tone: d 
Metal: Kviksølv                                              Farve: Metallisk guldgul 
Organ: Lunger                   Sten: Turkis 
Plante: Hirse                                           Symbol: Bevægelse 
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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.  

På opfordring bringer jeg disse billeder. 

Fra jeg flyttede ind i 24 B i 2007, har jeg ønsket at lave en dekoration på badeværelset. Først 

til min 80 års fødselsdag i 2010 blev det en del af en gave til mig. 

Sibylla bød ind med, at hun godt ville hjælpe mig, så jeg stod på deres værksted, og vi lave-

de det sammen. Jeg er meget glad for det. 

Rita 
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Foto herover: Ole W. Øvrige: Birthe 

 

Dog herover: Hanens sidste  

meriter inden slagtning… 

(Foto: Ole W) 

Gartnerifotos - skulle have 

været med i sidste nr. 

(Fotos: Birthe) 
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Glimt fra grill-

arrangement og telt-

rejsning for beboere 

og pårørende d. 19/8 

(Fotos: Jesper Mo 

Hansen) 
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I 2020 interviewer Jes Stein fra Politiken i en coronasnak  

Salman Rushdie og spørger ham: 

Hvad hedder den ultimative roman om selvisolation? 

Han svarer: ”Hundrede års ensomhed”* 

Hvem vil det være et mareridt at tilbringe en måneds lockdown 

med? 

Han svarer: ”Prins Andrew” 

Hvilken sang ville pandemiåret 2020 være, hvis det var en 

sang? 

Han svarer: ”Yesterday” 

Hvilken berømthed vil du betro ansvaret for Jordens fremtid? 

Han svarer: ”Bob Dylan”. 
          Søren H. 

 

* Roman af Gabriel García Márquez (red.) 


