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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 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! Redkationen kan foretage enkel korrektur a.h.t. læsevenlighed og layout. 

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:  Med Nerthus på besøg i Viborg domkirke. Alle blev rørt og ramt af kirkens 

ånd. Simone bad en bøn ved alteret, Nikolaj holdt styr på tropperne og udstrålede ærbødig-

hed, Ulla undredes med et smil, Elna følte hun var med i en Harry Potter film og Bente var 

grebet af de bibelske fortællinger på væggene.  

Et besøg værd.  En dejlig flok. 

Tak Nerthus for en god tur! 

Freja 

Dette foto tog jeg hos 

Ole Wadsholt. Han har 

vist helt opgivet at  

arbejde i haven og i  

stedet overgivet sig til 

den totale nydelse. 

Det burde man lære 

noget af... 

Hilsen, Merete 
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HerthaKalender 
Oktober 

Mandag d. 4.  Landsbymøde      kl. 19.00       Salen 

Torsdag d. 27.  Opstart af Neufeld-kursus   kl. 19-21 Pauserum. Se annonce. 

November 

Onsdag d. 16.  Pårørendemøde i HBV    Kl. 19.00  Herthahus, spisestuen 

Onsdag d. 16.  Landsbymøde    kl. 19.00  Salen 

 

--- 000 --- 

Søndage kl. 19.30-20.00 : Stilhed i Stalden 

 

 Indhold i dette nummer: 

Annonceringer  s. 4 

Landbrugsnyt  s. 7 

Høstmarkedet  s. 8 

Planetsegl   s. 12 

 

 

 

Månedens kunstværk  s. 13 

Gardnerinyt   s. 14 

Lars´ bisættelse                 s. 15 

Referater                           s. 16 

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. 

Forudskikkelse: Redaktionen planlægger et fremtidigt månedligt tema: ”Månedens kat”. Et af formålene 

er, at der har været udtrykt ønske om, at man kan få svar på spørgsmålet ”Lille kat, lille kat på vejen. 

Hvis er du…?.”  

Så send gerne et (sjovt/sødt) billede af din kat til tante@herth.dk 
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Forslag til bedre udnyttelse af fælles cykelhus 

Som bekendt har jeg på en nænsom måde forsøgt at skaffe mere plads til cyk-

ler i vores fælles cykelskur. Med baggrund i, at mange cykler står meget tæt og 

ikke er køreklare - uden en større ”investering” - synes jeg, det var på sin 

plads at få ryddet op i skuret, så de cykler, der er punkteret, defekte og med et 

tykt lag støv på, kunne blive kørt væk til genbrug og så de brugbare, som bru-

ges med mellemrum, får lettere adgang, når de skal bruges. Det skulle vise sig, 

at det ikke var nemt, fordi de fleste cykler alligevel skulle blive stående. Status 

pt. er, at en tandem – som efter sigende skulle ejes af Birgitte – og 3 andre 

vrag står uden for og bliver vasket rene for støv, når det regner.  

Jeg har løbende orienteret på vores fælles mail om processen, og fået forskelli-

ge holdninger omkring, hvem skuret fortrinsvis er tiltænkt, og det er de hæm-

mede, fordi de ikke har andre steder at stille deres cykler. Det skrev jeg også i 

den første mail. Men vi andre har også mulighed for at bringe cykler eller gen-

brugs ting derop, og det må derfor betragtes som et fælles hus med tag.  

Jeg/vi fik en impuls om, hvorfor der skal være 4 udendørs containere til skrald 

og andet, som står under tag, når de ligeså godt kan stå udendørs. Det gør de 

selvfølgelig, fordi de skæmmer helhedsindtrykket. De optager lidt over 7 m2 

hvor der i stedet kunne stå cykler. Vi har været henne og kigge på muligheder-

ne for at stille dem uden for bag et naturlæhegn, så de ikke skæmmer vores 

øjne, når vi ankommer til Hertha. Kunne det være en ide? For jeg ved, at der 

er flere levefæller, som bruger skuret til deres cykler, fordi de ikke har andre 

muligheder. Vh Claus  

Træværkstedet 
Træværkstedets flereårige torsdagsåbning fortsætter ikke som 
hidtil, men afløses af en ny form: 
Du har som Hertha-boer fortsat mulighed for at benytte dig af 
vores værksted efter forudgående aftale med John eller Sibyl-
la. John vil give intro til maskinerne, hvis du ikke er erfaren 
bruger af dem. Hvis du gerne vil have hjælp til gennemførelse 
af et projekt, må du også gerne kontakte Søren Hansen, der 
vil være behjælpelig med både træarbejde, læder og sten. 
 
John, Søren og Sibylla 

Lejlighed fremlejes i Hertha  

Skøn lejlighed på 45m2 fremlejes for et halvt år fra 1. november. 

Den ligger på 1. sal med den skønneste udsigt til markerne, og huslejen er 5.200 kr. incl. 

skønnet forbrug (der er brændeovn). 

Kontakt Gitte på telefon 2065 5839.
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Neufeldkurset ”Den livsnødvendige forbindelse” på Hertha 

Kurset henvender sig til alle, der interesserer sig for mennesker og relationer. 

Det er skabt af den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld, og dette er det allerførste 

af hans mange kurser, der blev filmet og lavet til et DVD-kursus. Kurset er således en grund-

sten, hvis man vil fordybe sig i Neufelds særlige udviklingsparadigme. Kurset er skabt til for-

ældre, bedsteforældre og andre med interesse for børns og unges udvikling. Men Neufelds 

teorier går så dybt, at man når ind til noget alment menneskeligt, og har derfor relevans for 

os alle sammen. 

Jeg glæder mig til igen at kunne dele denne viden med mennesker der mødes, ser en ti-

mes video sammen, efterfulgt af samtale, hvor vi deler aha-oplevelser med hinanden osv. 

Gordon Neufeld taler et let forståeligt engelsk, og der er danske undertekster til videoerne. 

Disse kurser har ry for at bringe lys og varme ind i de grupper, der arbejder med dem, så jeg 

håber på at se rigtig mange til disse aftener. 

TID:      8 tordagsaftener fra kl. 19 – 21. Første gang den 27. oktober 2022 

STED:   Staldens pauserum  – landsbyvænget, Herskind 

PRIS:   kr. 1.000,- / kr. 500,- pensionister, studerende, arbejdsløse/ kr. 1250,-  par 

Inkluderet i prisen er et link, så du har mulighed for at gense kurset online i 6 måneder. 

TILMELDING:   senest fredag den 21. oktober på gl@neufeldkurser.dk eller på sms til 

60590111.  

I de 8 sessioner kommer du bl.a. til at høre om: 

Tilknytning, hvad er det? (Ikke kun noget for babyer – det kommer os alle ved) 

Neufelds særlige tilknytningsmodel og hvordan den kan anvendes universelt 

Hvordan kan denne viden gavne os i hverdagen med hinanden? Hjælpe os i konfliktsitua-

tioner, og i det hele taget ”skrue op for” alt det gode, vi gerne vil have skal fylde i 

vores relationer. 

Tilknytningens tendens til polarisering hos de umodne  

generthed, hvad er det i virkeligheden udtryk for? 

hvordan skaber man et tilknytningsfællesskab? 

hvordan undgår man at blive hægtet af? 

Hvordan beskytter vi de vigtige tilknytningsbånd? Eller genskaber dem? 

Hvordan holder vi barnets hjerte blødt? (Og vores eget) 

Hvordan imødegår man, at barnet tror, det skal bestemme over den voksne? 

Forholdet mellem frustration og aggression – 

Denne session er en øjenåbner af de helt store!!! 

Modvilje – hvad er det, hvorfor er det der, og hvordan håndterer vi det? 

Hvordan kan man opdrage – eller yde omsorg – så tilknytningen bevares, og udviklingen 

understøttes bedst muligt? 

Kursusholder og yderligere info: 

Grete Lyngdorf, tidligere Steinerlærer mm. Læs evt. 

mere her: https://neufeldkurser.dk/om-neufeld-

kurser-i-danmark. 

P.S Er du i tvivl om dette kursus er noget for dig, er du 

velkommen til at være med første mødegang for se det 

an. 
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Et par billeder 

fra forældre-

grilldag d. 

19/8, hvor 

også det sto-

re telt blev 

rejst som 

forberedelse 

til høstmar-

kedet d. 3/9. 

(Fotos: 

N.J.Berg). 

Nye på Vænget 

Så er min orlov startet og de nye beboere 

flyttet ind i nr. 26 

Stine er 22 år og i 6. måned. Hun har termin 

til jul, og de venter en dreng. Stine går 

hjemme med Bella (en mini Yorkshire terri-

er). Stine er uddannet pædagogisk assistent 

og har primært arbejdet i børnehave og vug-

gestue.  

Victor er 24 og vokset op i Hertha. Startede 

uddannelse hos Winther og Trolle som an-

lægsgartner. men er netop stoppet grundet 

en skade, så nu skal han finde arbejde indtil 

et nyt uddannelsesforløb kan startes op.  

Vi har de sidste 3 uger boet sammen i huset, 

hvilket har været botræning for os allesam-

men.  

Når jeg rejser til Californien d. 7/10 overta-

ger Victor og Stine hele huset, indtil jeg en-

gang næste sommer vender hjem. 

Tag godt imod dem alle 3 - snart 4   

Anne-Lene 
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Kære alle, 

Jeg kom til at tage af sted tidligere end jeg troede. Derfor vil jeg ger-

ne skrive noget her i Tante Hertha.  

Da jeg kom til Hertha som volontør, blev jeg straks modtaget af alle 

på en meget venlig måde. Jeg følte mig meget godt tilpas; som om 

jeg havde været der i lang tid. 

Jeg har fået nye venner og mange gode minder fra min tid sammen 

med jer, og jeg er stadig meget taknemmelig for, at jeg kunne være 

en del af Hertha. 

Jeg glæder mig til at komme på besøg og ser frem til at se jer igen. 

 

Kærlig hilsen 

Anne 

(Anne blev præsenteret i februarudgaven af Tante Hertha. Red.) 

Landbrugsnyt oktober 

Det går så fint i landbruget både med brugere, dyrene, markerne og mælken. 

Brugerne hygger og finder nye ”omgangskredse”; nogle som intet havde med hinanden at 

gøre, finder sammen på kryds og tværs - sommetider også flere end to. Jeg skal overhovedet 

ikke tage æren, men jeg har i min tid i landbruget gjort meget ud af overfor brugerne, at alle 

er lige meget værd, og at jeg vil ikke finde mig i ”mobning”. Er man utilfreds med noget/

nogen SKAL det igennem mig. Arbejdsopgaverne er også blevet ændret for flere. 

Dyrene har det fint; vi har fået 9 levende kalve, mangler 

stadig 2. De kommer lige omkring udgivelsen af dette blad, 

så forhåbentlig 11 levende kalve ud af 11 mulige. En tyr, 

som græsser i Slugten, har sprængt et ledbånd i skulde-

ren, men er, efter lang behandling af mig med smertestil-

lende, ved at komme sig. Hvordan det er sket, ved jeg 

ikke, men tror, at det er sket under leg tyrene imellem.  

Endnu engang beder jeg til, at gederne ikke får noget at 

æde, inden det er clearet med mig. De skal have en lus- 

og ormekur her ultimo september. Hønsene tager ellers en 

stor del af alt utøj, men undgå behandling af gederne kan jeg ikke. De er i øvrigt meget sarte 

med dette. Hanen måtte lade livet, han var blevet for voldsom især overfor børn. 

Markerne har fået præparater, og efter en meget tør som-

mer har de ydet og produceret fint med græs af god kvali-

tet. 

Mælken er rigtig fin, og vi overholder fint kravene igen 

som levnedsmiddelstyrelsen forlanger. Jeg regner med, at 

der er mælk i alle kategorier året rundt fra nu. 

Nis 

Fotos: Sara Nitschke 
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Det estimeres at godt 1000 

mennesker besøgte Herthas 

høstmarked d. 3. september  

Høstmarkedsstemning d. 3. september.  

(Fotos denne og næste side: Jesper Mo Hansen) 
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Mere høstmarkedsstemning - 

blandt både børn og voksne… 

(Fotos: Katrine. Foto th: 

Soroush) 

Reflektioner over høstmarkedet 
Som jeg sidder her og skal skrive omkring Høstmarkedet, føler jeg, at jeg kommer lidt til 
kort. For jeg kan kun referere fra, hvad jeg har hørt, da jeg arbejdede hele dagen i bageriet 
og næsten ikke kom ud. Men jeg har talt med mange efterfølgende, og mit hjerte fyldes med 
glæde over folks oplevelser. Når jeg deltager i opgaven med at arrangere en sådan dag, er 
det,  fordi jeg elsker at være med til at skabe hjertefølte arrangementer fyldt af menneske-
møder, og det er, hvad høstmarkedet er for mig.  
Da vi i år skulle planlægge dagen, var vi alle meget spændte. Det var tre år siden, at vi sidst 
havde mødtes omkring dette arrangement. Og tankerne gik på, om der mon stadig ville være 
interesse for vores marked, om folk ville komme, og om Hertha-borgerne - incl. bofælleska-
bet - stadig ville tage vagter i boderne og være medbærere. Og det må vi sige, at de ville. 
Vagterne blev besat, og gæsterne kom. Det blev til vores største marked til dato.  
Vi forberedte os og glædede os, og da dagen kom, skinnede solen, og Hertha fyldtes med 
gæster. Man kunne høre lyden af stemmer, sang og af hestevognenes kørsel igennem hele 
landsbyen, og dagen udfoldede sig med utallige menneskemøder. 
Folk hyggede sig med at bage snobrød, lytte til musik og spise mad sammen. Dukketeateret 
var fyldt og var igen en stor succes. Boderne var om noget endnu flottere end tidligere, og 
der var god handel hos alle. Vi kunne helt sikkert have solgt mere mad og kager, men vi i 
bageriet kunne ikke følge med.  
Teltene var smukt pyntede, og det var en succes, da det store cikustelt var fyldt med tilskue-
re til Tonny Trifolikums forestilling, og det har været sjovt at høre børnenes begejstring, når 
de  fortalte om hans forestilling.  
 
I år besluttede vi at sælge parkeringsbilletter. Dette gik rigtig godt, og folk syntes, at det var 
helt ok.  
At vi kan stille en så stor og flot dag på benene, er noget, vi skal være stolte af. Nogle børn 
fortalte mig, at de syntes, at Herthas høstmarked er lige så godt som juleaften. 
Randi 
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Fotos denne side: N.J. Berg) 
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Planet-kvaliteter:  Jupiter    Træsnit af John Hansen 

Vers: 
Jupiter! Lad din ophøjede ro, der vokser frem 
af din  alt – overskuende visdom, være til 
stede i vor sjæl,  
for at hast og jag til hver en stund må vige, 
og for at alt småligt forbliver småt, 
ud af den altid nærværende gennem-
strømning og opleven af det væsentlige, det 
store og  
meningsfulde i alle verdenstildragelser. 

Vers: 
Ahorntræet med sine fingrede blade, Jupiters træ, 
For hvem tinnet er hellig tale: 
Oh, menneske 
Overvind hastværket og fortravletheden i dig,  
Søg roens stunder,  
i hvilke godhed og visdom kan fødes. 

Dag: Torsdag                          Lyd: o 
Træ: Ahorn                                         Tone: E 
Metal: Tin                                               Farve: Orange 
Organ: Lever                   Sten: Safir, Lapis lazuli, Tordenkile 
Plante: Rug                                           Symbol: Visdom 
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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.  

Koen Rosa er importeret fra Samsø, hvor hun tidligere har gået på græs, og hun flyttede her-

til sammen med Peter Krebs i sin tid. Dengang var hun i en trist forfatning (nederste billeder) 

og hun har måttet undergå flere operationer undervejs  

Rosa er endnu ikke færdigbearbejdet, men er fortsat under omdekorering. En opgave jeg har 

overladt til vores “volontør” Emma, da Rosa er ret tidskrævende!   

Katrine (Fotos: Jesper Mo Hansen og Katrine) 
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Gartneri nyt oktober 2022 

Septembers himmel er så blå, synger vi til mor-

gensamling, og september har en helt speciel 

klarhed over sig. Forårets travlhed og sommerens 

udånding vender sig nu til en tid med en sand 

glæde ved at vokse.  

Vi har fået luget de fleste afgrøder, og de skal nu 

kun vokse. I september har vi sået efterårsafgrø-

der: spinat, de sidste salat, vårsalat, sennepspi-

nat, majroer, mm. Hvor der er tomme bede og 

under blivende afgrøder, er der sået grøngødning, 

så jorden kan opbygges til næste sæson.  

Der er også sået under porrer og selleri, så lad 

det være og lug kun i rækken, hvis der stadig står 

ukrudt. Det ser nu ret flot ud; jeg tror aldrig, vi 

har haft så rene porrer og selleri. Tusind tak for det, frivillige.  

Efter den usædvanlige varme sommer kom vandet endelig, og der kom gang i væksten, ja, jeg har al-

drig oplevet en så kraftig vækst i Danmark før; det minder om mine år i Pennsylvania i USA.   

Vi er godt i gang med andet hold gulerødder. Vil I være søde at lægge toppen i en bunke? Jeg skal hilse 

og sige dette fra gartnerholdet, som samler bunkerne ind og lægger dem på komposten. Dette gælder 

også for porrer og salat.  

Heldigvis har vi en masse løg, der skal ordnes og pudses, så det tager vi os af, når der er regnfulde da-

ge. Specielt Birgitte, Freia og Sara er glade for dette arbejde. Jordkælderen er også kommet i gang. Der 

er nu kartofler, rødbeder, rødkål, hvidkål og løg fra Karl Henning. Nu skal vi også sørge for rodfrugter, 

løg og kål til den lille jordkælder under Vidar hus/ køleskab.  

Gartneriet tilbyder nu:  salat - mest endiviesalat, let bitter, godt her i efteråret til at hjælpe os til at mø-

de kulden; courgetter - snart slut; bønner, snart slut; hokaido - høst kun helt orange frugter, ellers er 

de ikke modne - høstes snart; persille - desværre meget småt; blomster, sølvbeder, grønkål, porrer, 

selleri - tag de største først; lidt tomat og basilikum i drivhuset. Basilikummen holder ikke længe, så 

brug løs af den, tag gerne alle blade. Ude er der lidt urter, se selv efter, jeg har svært ved at sige nu, 

hvad der er i begyndelsen af oktober. Brug nu løs af grønkålen, da de blade, der er nu, ikke holder til 

vinter alligevel. Høst de flotteste blade, ofte ca. 1/3 nede på planten.  

Tak for alt den gode opbakning i sommer og til Gitte og Phillip for hjælp med weekendvanding.  

Birgitte, Freia og Sara har lavet en del æblemos. Det smager så godt og nydes i Herthahus, Nerthus og 

Burishus. Louise har også hygget sig med at ordne lavendel og kamilleblomster samt gjort glas klar til 

æblemos. Freia har farvelagt papir til mine skilte, dækket bord, hjulpet med opvask og også tørret støv 

af.  Oliver har samlet meget ukrudt op og hjulpet med mange andre ting.  

Grøngødningen blomstrer nu fuld med honningurt, solsikker, boghvede og meget mere. Nyd det og pluk 

gerne nogle af blomsterne. 

Den sidste uge har vi fyldt 1100 horn med flot ko-

møg og gravet det ned plus lavet kompostpræpa-

raterne med kamille, mælkebøtte og røllike. Nis 

kan noget med at få lavet en fast gødning; det 

må være den blanding af planter i forskellige sta-

dier, som græsmarkerne har, så køerne selv kan 

sammensætte den rigtige blanding. 

Marie og Phillip har hjulpet os gennem den travle 

tid. Det har været uvurderligt. Tusind tak for det. 

Sidst i september kommer Flavio fra Italien for at 

hjælpe i gartneriet i et år; det glæder vi os til. 

For gartneriet Birthe Holt 
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Fra Lars Kongsteds 

bisættelse. 25 gode 

venner fra Hertha tog 

afsked. Nederst tv. 

kransen fra Hertha. 

Levefællesskab. 

(Fotos: Katrine) 

Foto: Tove V 
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Referat fra Landsbymøde d. 24/8 2022 

Ordstyrer: Tove V, referent Anne F. 

· Oplæg om det kommende Hertha seminar. (Søren C og Randi) 
Uddrag fra gruppens skriftlige oplæg: 
”Vi fik af fællesledelsen opgaven at forberede et Hertha seminar med overskriften: Hvordan 
ser Hertha ud i 2050. Dette synes vi ikke, vi er klar til at arbejde med. Da vi oplever at lock-
down har separeret os. Derfor foreslår vi, at vi starter med en weekend (2). d. 3 og 4 juni, 
hvor vi mødes om et stort fælles projekt, hvor man aktivt melder fra, hvis man ikke kan del-
tage. Det vil sige, at vi som udgangspunkt går ud fra, at alle deltager. Det bliver en weekend, 
hvor vi mødes om H.C. Andersens Eventyr - Tommelise. Tommelise opfører vi for os selv, og 
beboernes forældre. Det bliver et udendørs vandre-/optogsspil - med vestrondellen som pri-
mær lokation - hvor alle levefæller – børn, unge, voksne, beboere og medarbejdere - er invol-
veret. Det opføres søndag eftermiddag d. 4.6 i solskin. Det overordnede ansvar for spillet bæ-
res af dramagruppen. Men der skal også være en musikgruppe, eurytmigruppe, kulissegrup-
pe, kostumegruppe. videogruppe, forplejningsgruppe og måske flere alt afhængig af hvordan 
planlægningen udvikler sig. Målet med denne weekend er at knytte bånd og gøre vores relati-
on dybere. Det har vi brug for, når vi til efteråret 2023 efter planen skal tage det næste skridt 
i visionsarbejdet, ’Hertha i 2050’ herunder ny organisation mv.” 

Der kommer mere info omkring dette seminar og om tilmelding til interessegrupper et par 
uger efter høstfesten. Seminaret bliver sat som fast punkt på Landsbymøderne frem til som-
meren 2023. 

Seminarbudget: Der er sat 45.000 kr. af til seminaret, men der er tvivl om det både er til se-
minaret d. 3-4 juni 2023 og det visionsseminar, der skal være i efteråret 2023. 

De sidste to år er der ikke sat penge af i budgettet til et fællesskabsdannende seminar. I ef-
teråret skal der tages stilling til, om der skal sættes penge af til ovenstående i budgettet for 
2023. 

· Om brug af salen i Herthahus. (Randi) 

Salen fungerer på nuværende tidspunkt som et værksted. Hvis man har brug for at booke 
Salen, skal man skrive en sms eller mail til Randi. Salen bookes i et digitalt system. Når Randi 
sender et ”ok” tilbage, er Salen booket. Det koster ikke noget at leje Salen for nu, men det vil 
nok ændre sig. Det er vigtigt, at man angiver, i hvilket tidsrum Salen skal bruges, og det er 
inkl. den tid, man bruger på evt opsætning og oprydning. OBS der vil ikke være varme på i 
Salen til vinter udover masseovnen i fællesstuen. 

· Nyt fra HBV (Finn Bojsen) 

HBV’s bestyrelse har holdt et ekstraordinært møde for at tale økonomi. Der skal gerne være 
et overskud på ca. 2,5-5%, for at HBV er ”en sund forretning”. Lige nu ser overskuet ud til at 
blive på 0,3%. Det skyldes flere ting: En beboer er flyttet og dermed en indtægt mindre i 3 
mdr., stigende inflation, stigning i prisen på varmekilder, der er kommet flere krav til doku-
mentation og generelt mere dokumentation: der er mere tilsyn, medicinhåndtering er blevet 
mere omfattende, og der bruges flere timer på oplæring. 

Bestyrelsen er i gang med at finde løsninger på det manglende overskud, så den daglige drift 
kan være rentabel, men det er ikke let. 

· Om processen med stiftelse af grundejerforeningen (Eja) 
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· Overvejelser ved overgang til grundejerforening: 
1. Vedtægterne skal revideres hvert 5 år. Sidste gang de blev revideret var i 2011. 

2. I lokalplanen fra 2014 nævnes grundejerforening fremfor FL. 

3. FL har meget at lave – skal det laves om, når vi overgår til en grundejerforening? 

Overvejelser: Hvordan fordeles levefællernes stemmer, hvordan og hvor meget skal der beta-
les i kontingent, samt hvad skal være grundejerforeningens arbejdsområde. 

· Høstmarkedet 3.9. (Per og Randi) 
Der skal være høstmarked for første gang i 3 år. Da der mangler 10.000-15.000 kr., er det 
besluttet at tage 25 kr. for parkering; her kan der betales kontant og med mobile pay. 

Der mangler bl.a. folk til at stå for parkering, forberede æbler, oppyntning og til at stå i Café 
Æbleblomsten. Der hænger en liste på opslagstavlen, hvor man kan skrive sig på og ellers 
kan man kontakte Randi eller Per, hvis man ønsker at melde sig. 

Der kommer et program ud om et par dage. 

Vi mødes kl. 10 d. 3. september og gør klar til dagen. Der vil være en form for after-party/
aftenhygge efter at markedet er slut. 

· Evt. 
Volontører (Randi) 
Emma, Flavio og Jasmine kommer som nye volontører i Hertha i løbet af efteråret. Marie og 
Philip har været her i sommer og hjulpet til; de tager hjem til september, hvor Anne også 
stopper. 

Referat af Fællesledelsesmøde 551* 
Mandag d. 29.8.2022 15:00 - 18:00 

Mødeleder: Mathieu. Referent: Rudi. Deltagere: Mathias, Grethe, Mathieu, Eja, Kennert

(fra kl. 16). Afbud: Rasmus. 

Forkortelser: FL - Fællesledelsen. FU - Forretningsudvalget. LM - Landsbymødet. FK FF - 

Fælleskassens Forretningsfører. 

1. Indledning (15 min) 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

Opfølgning fra sidste Landsbymøde. 
Fint fremmøde og gode inputs. 

2. Information fra (15 min) 

Forretningsudvalget: 

“Information fra” struktur 

 Vi udvider “Information fra” tidsmæssigt, så der er plads til at komme med tanker om 

fremtidige forhold, der vil kræve, at det bliver diskuteret som et punkt på dagsorden 

To ansøgninger om dispensation for FK bidrag 

 1 ansøgning for dispensation på et halv bidrag 

 Ikke godkendt. Det er et vilkår at betale FK bidrag, når man bor i Hertha,og der kan 

ikke gives rabat. 

*Der blev afholdt et kort FL-møde sidst i juni, men pga. frafald blev intet besluttet og intet refereret. 

Derfor intet referat 550. Red. 
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1 ansøgning fuldt dispensation hvor indflytter vil betale FK bidrag. 

 Godkendt 

Ældre ansøgning om midler til vedligehold af haveredskaber 

 Godkendt. Kan betales fra midler på kontoen “vedligeholdelse af mindre fælles 

 maskiner” 

Ansøgning om 20.000 Kr. til høstmarked 

 Ikke godkendt. Der er lige nu ikke 20.000 på kulturkassens budget. Der opfordres til 

 at spørge på et LM, om der kan tages fra egenkapital. 

Ventelistegruppe: 
 Gruppen mødes en gang i måneden. God dynamik i Gruppen. 

Landsbyfonden: 

 Der udbedres for skimmelsvamp i Norrøn. 

 Fondens medarbejdere har haft et heldagsseminar på Himmelbjerggaarden omkring, 
 hvad Landsbyfonden skal gøre i fremtiden. Der er sat gang i en god process, som nok 
 kommer til at tage noget tid at komme i mål med. Der afsættes generelt noget mere 
 tid på Landsbyfondens møder. 
 
 Venter på at entreprenør skal komme med nyt tilbud på ombygning af Herthahus. 
 
 Der er lavet aftale med HBV omkring brug af salen i Herthahus. 
HBV: 
 Tilsyn for patientsikkerhed har været på besøg. Det var et  meget positivt 
 besøg. FL  opfordrer til, at den administrative leder præsenteres på et kommende LM. 

3. Evaluering af aflønnede sekretærroller i form af Mathieu og Rudi (20 min) 

 Positive tilgendegivelser. Så aflønningen som sekretærer (FU) for Fællesledelsen 
 fortsætter 

Tidsbegrænsning af bevilligede midler - FU (10 min) 
 Det er besluttet at bevilligede midler skal bruges i det regnskabsår, hvor de er blevet 
 bevilliget, hvis andet ikke er blevet aftalt. Ved næste regnskabsår vil bevillingen 
 hermed så automatisk frafalde. 

TEMA: Vedtægter Grundejerforening - Eja (120 min) 

 a) Opridsning fra sidste FL møde om Landsbymødeform.  
 Der bliver lavet en opridsning. 
 LM sekretariat bliver igen inviteret med til et nyt FL møde for at  drøfte videre 

 b) Gennemgang af vedtægter med henblik på et videre forløb med en jurist / Skan-
 derborg Kommune: Nogle af de store spørgsmål skal have en gennemtænkning eller 
 to mere.  
 Følgende tanker kom på bordet denne gang:  
 Spørgsmål til Juristen: 
 Må vi rent juridisk gøre som nu, hvor alle voksne betaler et FK bidrag, hvor en del af 
 det så vil gå til en grundejerforening?  
 Hvis ikke, - og det skal være et rent grundejerbeløb, kan man så eventuelt betale dy-
 namisk, således af en grundejer med 2 voksne betaler et beløb, og en grundejer med 
 4 voksne betaler et større beløb? 
 Hvad koster sådan et forløb med en jurist? 

 Hvad mangler nuværende udkast til vedtægterne? Fordelingen af pengene? Hvem skal 
 betale, og hvem må stemme? 
 Skal det være et FK bidrag, hvor en del afsættes til budget for grundejerforeningen, 
 eller et grundejerforeningsbidrag, der spredes ud i en FK deling, som vi ser det nu? 

 Input fra Kennert:  
 Hvad er tidsrøveren i FL,? Kunne man måske tage udgangspunkt i dette for at se på, 
 hvor meget der skal pakkes ind under en Grundejerforening? 

 Skal der ikke være et koordinerende organ, der tager sig af alt det andet? 

 Eja og FL FU mødes torsdag d. 1/9-2023 og laver Grundejerforeningsvedtægtsudkast 
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 færdigt ud fra dagens diskussion. Udkastet bliver gennemgået på næste FL og 
 besluttet om det først skal gennem en jurist med forstand på grundejerforen- 
 ingsgsvedtægter eller direkte til Skanderborg Kommune til vurdering, før de nye 
 vedtægter sættes til diskussion på et landsbymøde. 

 Nye vedtægter skal vedtages på to på hinanden følgende landsbymøder 

6. Eventuelt (0-5 min) 

 Næste FL møde bliver d. 19/9 kl. 15:30 i Buen. 

Referat af Fællesledelsesmøde 552 
Mandag d. 19.9.2022 15:30 - 17:30 

Mødeleder:Mathieu. Referent:Rudi. Deltagere: Mathias, Grethe, Mathieu, Eja, LM sekreta-
riat(fra kl. 17:30). Afbud: Rasmus. 

Forkortelser:FL - Fællesledelsen, FU - Forretningsudvalget, LM - Landsbymødet, FK FF - 
Fælleskassens Forretningsfører 

1. Indledning (5 min) 
a. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Gennemgang af udkast til vedtægter - Eja/FU (90 min) 
a. Endnu en gennemgang og med nye indsigter i hvordan det kan stykkes sammen. Alle eni-
ge om, at vi er nået dertil, hvor vi ikke kan komme meget længere før vi får noget juridisk 
hjælp.  

3. Præsentation af vedtægter på LM / med LM sekretariatet - (30 min) 
a. Det blev aftalt, at FL til næste LM siger lidt om, hvor vi er henne i processen og de over-
ordnede udfordringer vi ser, der skal løses på bedste vis for, at Hertha får en så bæredygtig 
grundejerforening som muligt. Dertil at vi skal have en jurist på til hjælp med det juridiske. 
Samt at når der ligger noget mere endeligt klart, så bliver dette selvfølgelig også præsenteret 
på et kommende LM 

4.Eventuelt (0-5 min) 
a. intet  

Billede taget ved arbejds-
dagen.  
Det forestiller vores søn 
Ejgil som kører på plæne-
klipper sammen med  
Josef. (Foto: Rasmus L)   



20   

Foto: Ole Ingerslev 

Der findes mennesker, som tror, at med grænserne 

for sanseiagttagelsen er også grænserne for al indsigt 

givet. Hvis disse mennsker var opærksomme på, hvor-

dan de bliver sig disse grænser bevidst, så ville de i 

denne bevidsthed også opdage evnerne til at over-

skride grænserne. Fisken svømmer til vandets græn-

ser; den må tilbage fordi den mangler de fysiske or-

ganer til at leve uden for vandet. Mennesket kommer 

til sanseiagttagelsens grænse; det kan erkende, at det 

på vejen dertil har erhvervet sjælekræfter, så det kan 

leve sjæleligt i det element, som ikke omfattes af  

sanseiagttagelsen. 

(Fra Antroposofiske ledesætninger, antroposofiens erkendelsesvej. Michael-

myseriet. Jupiter Forlag 1991. GA 26. Oversættelse Rich. Damm. Indsendt af Helle 

H.) 


