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HerthaGuldkorn 

HILSEN FRA TATJANA. 

Hej, jeg hedder Tatjana Zigulina og boede i Hertha fra 2000 til 
2009. Lige nu er jeg på besøg her og bor i Skjolds lejlighed, 
mens han er i Senegal. Jeg har mange gode kontakter i Hertha 
og savner stadig den vidunderlig plads. Jeg er meget sammen 

med Helenes piger Isis og Bjørk og har hørt mange "guldkorn" 
fra dem. Denne gang skriver jeg et par til, værs’go: 
 

1. Jeg fortæller til Isis og Bjørk, at Eva Bach får en gave, en lille 
elefant fra mig 

"Hvem er Eva Bach?”,- spørger Bjørk. 

Jeg siger: "Det er en kvinde, der bor ved siden af Herskind-
skolen, og hun har samlet mere end 2000 elefanter". 

"Står hendes navn i Guinnes Record Bog?"- udråber Bjørk. 

2. Isis, Bjørk og Johanne er på besøg hos mig. De vil prøve at 
smage forskelige sunde varer: græskarkerner, spirede og tørre-
de korn etc. 

Så siger Bjørk pludselig: "Nu har jeg smagt meget, der er 

sundt, så kan jeg godt smage noget, som er usundt!”,- og 
peger på .... en chokolade. 

Foto: Tatjana 
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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 og 

Ole Wadsholt. 

Folk, som ikke er bosiddende i Hertha, og som ønsker at abonnere, kan 

henvende sig til redaktøren på tlf. 3840 3402 eller pr. mail.  

Deadline for stof til bladet er d. 20. i måneden før til:  

tante@hertha.dk  

eller i postkassen Landsbyvænget 2A , mærket ’Tante Hertha’. 

(Forsidefoto:  Ole ved malkningen. Foto: N.J. Berg) 

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

KALENDER PÅ HERTHAS HJEMMESIDE www.hertha.dk opdateres løbende. 

Hertha er på Facebook (bestyres af Anne-Lene) 

Den 9. januar 

Det havde sneet. 

Det var blevet sent 

aftenen før. Det 

blev sent, inden vi 

kom op. Da vi ikke 

havde ryddet sneen 

foran hoveddøren, 

viste et herligt sne-

rydningshold sig 

først på eftermid-

dagen : 

Eliza, Siena, Liv, 

Isis og Bjørk var i 

fuld gang med kost, skovle og køkkenredskaber for at gøre en god gerning. 

Der faldt en bemærkning om noget med at hjælpe børn i nød, og da det 

vistnok ikke drejede sig om disse børn, var beslutningen nærliggende:  

Vi indbetalte omgående et beløb til UNICEF og meddelte pigerne det. Men de 

blev nu ikke helt snydt, for vi havde nogle søde mandariner til dem. 

I øvrigt nød vist flere ældre end vi godt af de gæve pigers indsats den dag. 

Tak for en dejlig oplevelse! – Karen og Ole 
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HerthaKalender 

Februar 2016 

Tirsdag d. 2. Suppe i Café Hertha     Kl. 17.30 i Cafeen 

Onsdag d. 3. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Lørdag d. 6. Lørdagscafé     Kl. 14-16.30 i Salen 

Søndag d. 7. Fastelavn (udklædt uden tema)  Kl. 14 i Salen 

Tirsdag d. 9. Fortælleaften v./ Bent Nielsen  Kl. 19.30 i Cafeen 

Fredag d. 12. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Fredag d. 12. Workshop med læderarbejde i John og  

  Sibyllas værksted – Fr.: kl 19—21, Lø.:  

  kl 10—17,  sø.: kl 10—16 

Torsdag d. 18.  Lyshealing med Karl Henning  Kl. 19.00 

  Landsbyvænget 19 F 

Mandag d. 22 Suppe i Café Hertha    Kl. 17.30 i Cafeen 

Tirsdag d. 23. Landsbymøde     Kl. 19-21 i Salen 

Onsdag d. 24. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Fredag d. 26.  Værkstederne lukket for eksterne pga. 

  medarb.seminar på Fuglsøcentret 

Marts 2016 

Fredag d. 4. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Lørdag d. 5.  Lørdagscafé     Kl. 14-16.30 i Salen 

Fredag d. 11 Suppe i Cafeen    Kl. 17.30 i Cafeen 

Lørdag d. 12. 20 års jubilæum. Morgenmad for alle Kl. 9 i Salen 

Mandag d. 14. Generalforsamling i HSF    Kl. 19.30 Cafeen 

Tirsdag d. 15. Bofællesskab/Levefællesskabsmøde  Kl. 19.00 hos Kirsten F 

Onsdag d. 16. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Tirsdag d. 29.  Suppe i Café Hertha    Kl. 17.30 i Cafeen 

Onsdag d. 30. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

April 2016 

Fredag d. 8. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Fredag d. 8. STUEKONCERT hos Kirsten og Søren  Kl. 19.30 i nr. 19 E 

Mandag d. 18. Landsbymøde     Kl. 19-21 i Salen 

Onsdag d. 20. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Fredag d. 29.  Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Lørdag d. 30. Lørdagscafé      Kl. 14-16.30 

  Åbent Værksted    Kl. 11-16.30 

Indhold i dette nummer: 

Aktuelt s. 4 

Kort og Godt s. 6 

Vedligehold af vejene s. 8 

Præsentation s. 10 

Om projekt Udeundervisning s. 11 

Præsentation s. 15 

 

Velkommen til Hertha s. 16 

Min tirsdag i Hertha s. 18 

Mogens flytter s. 20 

Gartnerinyt  s. 21 

Guldkorn s. 24 
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Seneste nyt, 

eventuelle ændringer, 

vigtige meddelelser etc. 

bringes herunder 
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Fortælleaften i Caféen – Hans Kirk - igen! 

Tirsdag den 9.februar kl.1930 

For snart 6 år siden fortalte Bent Nielsen i Caféen om Hans Kirk og læste 

nogle afsnit fra bogen ”Skyggespil”. Da Bent Nielsen stadig mener, at Hans 

Kirks forfatterskab er værd at forholde sig til, vil han fortælle lidt mere om 

forfatteren og læse nogle flere af småhistorierne fra den nærmest selvbio-

grafiske roman ”Skyggespil”. 

Rita. 

Pris: 40.- for medlemmer –  

60.- for ikke medlemmer. 

Indkaldelse til HSF generalforsamling den 14 marts kl. 19.30 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab. 

4. Indkomne forslag. (Kan evt. fremsættes ved generalforsamlingens start) 

–  Donation af Bordtennisbord til fælleskabet 

–  Hvad gør vi, hvis der ikke er nogen formand/næstformand, der stiller op? 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af formand (lige år). ønsker ikke genvalg 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Rita er stoppet, så ny næstfor-

mand. Hans blev valgt sidste år. 

8. Valg af evt. 2 suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af 1 revisor for 1 år. 

10. Valg af evt. 1 revisorsuppleant for 1 år. 

11. Eventuelt. 

Med venlig hilsen 

HSF, Landsbyvænget 24a, 8464 Galten, 30 26 56 96 

Bolig søges! 
Jeg har per 1. marts fået arbejde på Hertha som helsepædagog og skal der-

for flytte fra Sjælland til Jylland. Jeg er 36 år og søger et værelse eller en 

lejlighed i rolige og gerne landlige omgivelser. Del gerne opslaget og kon-

takt mig, hvis du har kendskab til en udlejningsbolig. 

Mvh. Julie Sand 

Mail: sand_julie@hotmail.com Tlf. 40254542 
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Præsentation:  

Kære Hertha, 

Jeg hedder Kamala og jeg er netop 

flyttet ind i Kari Vibeke’s hus, som jeg 

har lejet indtil videre til 1/10 2016. 

Jeg er sygeplejerske og arbejder på 

et hospice. Når jeg er faldet til, har 

jeg også et ønske om at opstarte et 
arbejde med massage og healing. 

Ellers holder jeg af naturen, jeg medi-

terer og er spirituelt orienteret.  

Jeg er allerede glad for at være her 

og glæder jeg mig til at lære jer at 

kende, hver for sig og som fælles-
skab. 

Mange hilsner 

Kamala 

KORT OG GODT 

Rubrikken til korte meddelelser: Info, salg, bytte, tips mm.  

 

Workshop med læderarbejde 

i John og Sibyllas værksted -  

Fr.:  12.2. kl 19 - 21 

Lø.: 13.2. kl 10 - 17 

sø.: 14.2. kl 10 - 16 

Det er – som med træarbejdet også – tanken, at du selv har ideen til, hvad 

du vil lave. Vi har værktøj og materialer og giver hjælp og vejledning (og 

sikkert også ideer, HVIS du mangler). 

Workshoppen er kun for voksne. 

Med henblik på materialeindkøb skal vi med tilmeldingen d. 8. feb. have et 

udspil fra deltagerne. 

Tænk derfor allerede et projekt ind, når du beslutter, at du gerne vil delta-

ge. 

Pris: Materialeomkostninger samt 80.- for brug af værkstedet. 

Tilmelding: ma. 8. feb. (”først til mølle”, højst 10 deltagere) 

Søren Hansen / Sibylla Hofstetter
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Vedligehold af vejene i Hertha 

Hele Landsbyvænget er en privat fællesvej. Så vedligeholdelse af vejen og 

snerydning er en fælles opgave / opgave for grundejerforeningen. 

Vedligeholdelse har ind til nu været frivilligt arbejde suppleret med pedel-

indsats (Fælleskassen). 

Fællesledelsen sørgede i efteråret for reparation af dræn ved Fælleshuset 

og i P-lommen ved nr. 3 og 5 – for at mindske vand på vejen (fordi vand 

bliver til huller). 

Snerydning (betalt af Fælleskassen) blev for år tilbage udført af entreprenør 

udefra. Det holdt vi med – det blev for dyrt. Pedellen (Matthias) fik til opga-

ve at rydde sne på den del af Landsbyvænget, som Bofællesskabet bruger, 

og op omkring Burishus, Herthahus og Fælleshuset. 

En vejgruppe har nu haft møde om vejens vedligeholdelse. Her et referat af 

mødet: 

Referat af Vejmøde d. 8-1-16 

Tilstede: Carsten Møller, Matthias, Per C-K og Tommy (referent) 

Vurdering af behovet for vejvedligehold 

Da der i øjeblikket arbejdes med et torve-/vejprojekt i hele området mellem 

Herthahus og Fælleshuset, vil vi ikke på nuværende tidspunkt bruge mange 

penge på vejforhold i Hertha. 

De største problemer med vejen er, at der opstår huller – skønt man set fra 

en anden vinkel kan glæde sig over dem som fartdæmpere. 

Hullerne opstår, når der er vandpytter på vejen, og biler kører (hurtigt) hen 

over dem. Det gælder derfor om, at regnvandet ledes væk, ved at der er 

fald på vejen. Jo mere fald – jo færre vandpytter. Således ser vi de største 

problemer, hvor der kun er lidt fald på vejen. 

Derfor skal der oprettes og vedligeholdes fald på vejen 

 – dels på tværs af vejen – ved at vejen hælder til den ene side 

 – dels på langs af vejen – ved at sørge for fald hen til vejbrønde 

Faldet på tværs af vejen forsvinder med tiden – dels fordi vejmaterialet 

skrider ned mod det lavere liggende – og dels fordi det er i det lave, der er 

vandpytter, som bliver til huller, som vi fylder med stabilgrus og derved 

hæver terrænet lokalt. 
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Derfor skal det tværgående fald på vejen med mellemrum genoprettes ved 

– med vejhøvlen – at flytte vejmateriale fra den "lave" side til den "høje" 

side. 

Vi mener alligevel, at det er en god løsning at fylde huller med stabilgrus. Vi 

vil forsøge os med efterfølgende at stampe stabilgruset med en pladevibra-

tor – i håbet om, at hullet ikke opstår igen. 

Gruppen foreslår FL at få entreprenørtilbud på følgende: 

– ”Græsset væk” foran nr. 1-3-5, således at vandet kan løbe fra vejen ned i 

grøften 

– Oprette fald på strækningen fra ca. nr. 22 og ned til vejbrønden ved nr. 

24A 

– Engvej ud for gartneriet graves fri for sten, der stikker op, og der fyldes 

yderligere stabilgrus på 

– Der spørges til en løsning ud for nr. 26-28-30 

-Kan højdepunktet flyttes - eller skal der graves flere vejbrønde ned – pris? 

Gruppen foreslår følgende investeringer: 

– FK bidrager økonomisk til en ”lille traktor”, som hovedsagligt skal tilhøre 

Pers udehold (HBV), men som også skal kunne bruges (og stå klar) til Mat-

thias, når han skal rydde sne. 

– Køb af tromle til at tromle vejen med, når der er kørt med vejhøvl. 

– Pladevibrator kan i første omgang lejes. Senere evt. købe. 

– Desuden foreslår gruppen, at Matthias rydder sne på hele Landsbyvæn-

get, når ”lille traktor" kommer –  og ikke kun hvor Bofællesskabet færdes, 

som det blev besluttet for et par år siden. 

Hvad vil vi selv gøre? 

– Fylde huller med stabilgrus af den rigtige slags, som nu ligger i P-lommen 

foran Norrøn. 

Denne opfyldning skal ”stampes fast" med en pladevibrator, som vi lejer 

eller køber. 

Carsten, Per og Matthias snakker sammen om behovet og hvornår. Per kan 

gøre noget med sit udehold. 

– Køre en ”kort tur” på et begrænset område med vejhøvlen, så vejoverfla-

den bliver jævnet. Dette gøres, så ikke hele vejbredden krattes op. Herved 

er der stadig godt at gå i den ene side af vejen. 
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Præsentation:  

Per kører sådan: 

– Et par gange om året skal man genoprette det tværgående fald på vejen. 

Det gøres ved at køre en "lang tur" med vejhøvlen. Hele vejen skal krattes 

op, og materiale skal flyttes – dels til den ene side af vejen for genoprette 

det tværgående fald – men også på langs af vejen for at vedligeholde faldet 

her. 

Vejret skal passe til det. Der må ikke stå vand i hullerne, så der skal have 

været tørvejr noget tid inden, og der skal være tørvejr bagefter, så vejen 

bliver kørt fast igen, inden regnen igen kommer. Vejen bliver hurtigere kørt 

fast, hvis vi tromler efter at have kørt med vejhøvlen. 

Tommy har indtil nu kørt sådan (men ikke de sidste par år). Vil gerne oplæ-

re en anden til opgaven. 

Kære alle 

Vi er en lille familie på 4, der flyttede ind i 14A midt i December. Vi er far 

Leander, mor Johanne, William Alexander på 2,5 år og Olivia Leonora 

på 5 mdr. Vi er begge uddannede helsepædagoger fra Marjatta seminarium 

og har arbejdet inden for faget i mange år, både med voksne/børn, på bo-

steder/skoler og i pleje/terapi/værksteder. Efter vi har fået børn har vi be-

sluttet, at Johanne går hjemme med børnene, da vi synes, det er det rigti-

ge for vores børn og for vores familie. 

Da vores lejemål er tidsbegrænset, håber vi meget på at finde en ny løs-

ning på vores 

bosituation her i 
Hertha, da vi alle-

rede er blevet 

rigtig glade for at 
bo her. 

Vi glæder os til at 

møde jer alle 
sammen. 

 

De bedste hilsner 
William, Olivia, 

Johanne og Lean-

der 
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Anbefaling af projekt Udeundervisning, kondi- og 

formidlingssti ved Hertha Levefællesskab 

Jeg har i forbindelse med mit job i Det Samfundsnyttige Landbrug 

(www.samfundsnyttigtlandbrug.dk) været på besøg hos Hertha Levefælles-

skab.  

Jeg besøgte Hertha for at undersøge, hvordan levefællesskabet er med til at 

løse sociale opgaver – blandt andet igennem jordbrug – som er et af em-

nerne, vi beskæftiger os med i Det Samfundsnyttige Landbrug. 

Jeg blev i bogstavelig forstand modtaget med åbne arme til morgensang 

med bostedets beboere. Efterfølgende fik jeg en grundig rundvisning til Her-

thas værksteder/arbejdsstationer, fælleshaven m.m. og nød de flotte natur-

lige omgivelser. Stedet er utrolig rigt på flot natur, og jeg kan virkelig godt 

forstå, hvorfor Hertha er en del af Spor i Landskabet. 

Jeg synes, det er oplagt, at Hertha får en optimeret/forbedret strækning 

kondi- og formidlingssti. Både for at udvide det aktive friluftsliv hos beboere 

og gæster og for at øge tilgængeligheden til de fine naturtilbud på arealet – 

som også inviterer mennesker i kørestol til at opleve området. 

Løsdriftsstalden var vi selvfølgelig også omkring på rundvisningen. Eftersom 

flere skoler og børnehaver allerede benytter sig af Hertha som undervis-

ningstilbud og med det danske vejr taget i betragtning, vil et indendørs un-

dervisningslokale være en win-win for både institutionerne og Hertha. Ideen 

om at lave lokalet med udsigt til både køer og mejeri synes jeg er virkelig 

innovativ og inspirerende, og det vil sikkert kunne løfte enhver elevs skole-

dag til noget ekstra særligt. 

Mette Telefoni 
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Oversigt over projekt Udeundervisning, kondi- og formidlingssti ved Hertha Levefællesskab
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 og formidlingssti ved Hertha Levefællesskab 
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Formidling, tilgængelighed og helt nye oplevelser 

– en anbefaling af Herthas fine nye projekt 

 

I 2012/2013 havde vi i VisitSkanderborg fornøjelsen at arbejde sammen 

med Hertha i det grønne partnerskab om sporene i Lyngbygårds Ådal. Et 
samarbejde, som resulterede i et helt nyt spor og masser af fine oplevelses-

tilbud til alle. Og det aktive friluftsliv, der nu udspiller sig på sporet, om-

kring fugletårnet og ved den lange trægangbro vidner om, at området er til 
glæde for rigtig mange – både beoerne i Hertha, lokale borgere og gæster 

udefra. 

Hertha er besøgsmål for tusindvis af mennesker året rundt, og der er ingen 
tvivl om, at alle tager oplivede og berigede derfra. Modtagelsen er varm og 

venlig, og vi bliver alle klogere på, hvad det vil sige at leve i et levefælles-

skab. Det gælder eksempelvis de hundredevis af tilflyttere, som vi gennem 
årene har taget med på besøg i Hertha i forbindelse med en bustur rundt i 

kommunen. 

Det nye projekt med både ”levende” undervisning i kostalden og tilknyttet 

kondisti med fast belægning vil føje sig smukt til de kendte spor-projekter 

og være til glæde for mange. Både lokale og gæster, store og små, udvik-
lingshæmmede og ikke-udviklingshæmmede. 

Derfor vil vi også meget gerne og varmt anbefale det nye projekt, som er 

skitseret i projektbeskrivelsen ”Udeundervisning, kondi- og formidlingssti 
ved Hertha Levefællesskab” (september 2015). 

Hvis vi kan bistå med realisering af projektet, vil vi meget gerne deltage i 

møder, hjælpe med formidling/markedsføring, events etc. 

Med venlig hilsen / Best Regards 

Marianne Purup 

Turistchef 

 
Klostervej 3 

8680 Ry 
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Kære medlemmer af levefællesskabet Hertha, vi er jeres nye naboer! Vi er 
allerede blevet "officielt" budt velkommen af Helle Hansen på vegne af Her-

tha med en flot orkide. Vi glæder os til at møde jer hver især i hverdagen. 

 
KORT OM OS 

 

Som Cecilie og Bensaid skrev ud, er vi nye lejere af deres hus på Landsby-
vænget 6A. Vi hedder Marie, Soroush og Hannah Minou. Sidstnævnte er 

vores datter på 15 måneder. Vi er er et lærerpar, som nu har fået job i Sil-

keborg, hvor vi starter i næste uge. Vi skal undervise unge udlændinge og 
er både spændte på at arbejde med en ny målgruppe samt at få en hverdag 

til at køre som familie. 

 
HERTHA 

 

Det har i årevis været en drøm at bo i et bofællesskab med mange af de 
rammer, som Hertha rummer. Derfor var det belejligt, da muligheden bød 

sig (Babak formidlede kontakten). Vi er allerede glade for at være her og 

kan mærke, at det vil være et godt sted for os. Vores første overnatning 
blev nytårsaften, hvilket helt symbolsk kommer til at betyde at det nye år 

også bliver starten på et nyt liv. 

 
I ønskes alt det bedste i det nye år, som vi glæder os til at dele med jer, 

Marie, Soroush og Hannah Minou 

Præsentation:  
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Velkommen til Hertha  

Her er lidt information til jer nye levefæller fra Hertha Bofælles-

skaber & Værksteder.  

Der er 26 beboere i bofællesskaberne, som udgør 3 huse og 3 selvstændige 

lejligheder.  

I Burishus bor Oliver, Josef, Ole, Martin, Morten K og Lars M.  

I Nerthus bor Nicolaj, Louise, Ditte, Ulla, Heino og Sara N.  

I Herthahus bor Birgitte, Maria, Sune, Lars K, Simone, Sara H, Arnanngu-

aq, Camilla, Freia, Malene og Morten T.  

I 3 små lejligheder i landsbyen bor Anina, Bente og Stine.  

Beboerne i bofællesskaberne holder af at møde nye folk, og mange af dem 

er interesseret i at kende deres naboer i Levefællesskabet. Hermed en op-

fordring til at kigge forbi i bofællesskaberne.  

Morgensang: Alle beboere, værkstedsbrugere og medarbejdere mødes til 

morgensamling mandag til fredag kl 8.45- 9.00 i salen i Herthahus. Her er 

gæster og naboer, der har lyst, hjertelig velkommen til at være med. Mor-

gensamling foregår således: Alle siger godmorgen til hinanden, så læses 

Steiners ugevers højt, på tysk og på dansk. Derefter synger vi en årstidsbe-

stemt sang, nogle gange spilles der på klaver eller fløjte til. Til sidst læses 

kalenderen og arbejdsskemaet højt, og derefter ønsker alle hinanden ’god 

arbejdslyst’.  

Formiddagspause: Alle værkstederne holder formiddagspause ca. kl. 

10.30. Da er man velkommen til at kigge forbi og få en kop te/kaffe med.  

Det er også muligt at komme på besøg i værkstederne og arbejde med. Det 

må aftales med den enkelte værkstedsleder.  

Flere af vores beboere løbetræner. Hvis du savner en løbemakker, så 

kan det være, at der er en fra bofællesskaberne, der matcher dit niveau. 

Der er flere, der holder af at synge og spille musik. Hvis du kunne tænke 

dig at deltage, er det også en mulighed. Kontakt Anne-Lene på husmor-

telefon 38403411.  

Hver onsdag eftermiddag er der igennem mange år øvet drama i salen. 

Det er blevet til rigtig mange forestillinger. Det har blandt andet kunnet 

lade sig gøre pga. mange frivillige hjælpende hænder, dels på scenen, 

bag scenen, med musik/sang, og med syning af kostumer. Du er vel-

kommen til at være med. Kontakt Randi Jakobsen tlf 38403452 eller Per 

Clauson-Kaas tlf 38403405.  
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I bofællesskaberne spiser vi imellem kl 13-14 og kl. 18-19. Da holder vi af 

ro omkring måltidet. Der er mulighed for at spise med til middag kl. 

13. Det koster 35 kr. OG skal bestilles/meddeles i forvejen senest samme 

dag kl. 09 til køkkenholdet. Det kan forekomme, at der er en aktivitet om-

kring middagen, som gør, at ’køkkenchefen’ må afvise gæster.  

VIGTIGT AT HUSKE… Et par af vores beboere har for år tilbage udvist uhen-

sigtsmæssig omgang med ild, så undlad at ha’ tændstikker/lighter lig-

gende under din havegril eller andre tilgængelige steder. Ligeledes opfor-

drer vi naboer til at aflåse udhuse/skure og biler, da der igennem tiden 

har været episoder med ufrivilligt ejerskifte af værktøj, haveredskaber og 

andet.  

Morten T er en glad og nysgerrig ung mand, der bor i Herthahus. Når han 

går tur, er det altid i følge med en medarbejder. Hvis man uventet skulle få 

besøg af ham – så ønsker vi så hurtigt som muligt at få besked derom. 

Kontakt Herthahus 52102930 / 38403414.  

Heino er en rigtig hjælper, som hurtigt dukker op i din have og tilbyder sin 

hjælp, hvis der skal graves, flyttes brænde, fyldes trailer eller andet. Heino 

har en svag ryg, skal hjælpes til at passe på ikke at løfte mere end 3 kg. ad 

gangen. Heino kører gerne med på småture ud af Hertha. Giv venligst bo-

fællesskabet Nerthus besked, inden I kører afsted – tlf. 20125710.  

Har du spørgsmål? Har du spørgsmål, så henvend dig i bofællesskaberne 

eller i kontorpavillonen. Spørgsmål kan også stilles på mail til Majken. Mail: 

majken.haagensen@hertha.dk  

Med venlig hilsen  

Beboere og Medarbejdere i Hertha Bofællesskaber og Værksteder. 
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Min Tirsdag i Hertha 

Jeg (Ole Ingerslev) bor i Burishus og står op kl. 7 om morgenen. Enten 
vækker vækkeuret mig, eller jeg bliver vækket af Manuela. Nogle gange 

vågner jeg af mig selv. 

Jeg gør mig klar til at spise kl. 7.45. 

Efter morgenmaden vasker jeg op sammen med Oliver. 

Inden morgensamlingen kl.8.45 tænder jeg stearinlysene i den tre-armede 
lysestage i salen. 

Efter morgensamlingen går jeg ned til landbruget. Der holder vi et morgen-

møde, hvor vi snakker om, hvad vi skal lave.  

Vi begynder med at læse et vers. Det handler om et træ, og hver dag i 

ugen har sit eget træ-vers. Om tirsdagen er det Michael, der læser. (jeg 

læser om mandagen). 

Bagefter fodrer Sune køerne, og jeg lukker lågen op, så køerne kan komme 

hen til malkegraven. 

Så går jeg ned i malkegraven og malker sammen med Michael og Bent. 

Jeg sætter malkemaskine på nogen af køerne, det er nemt nok. 

Når køerne er malket, lukker Sune dem ud. Jeg hjælper til, når de skal over 

vejen, så sætter jeg leddet med blinklys over vejen, så det kan ses, at kø-
erne skal over. 

Bagefter lukker jeg kalvene ud foran Herthahus.  

Så skraber jeg ude på pladsen, hvor køerne og kalvene går. Alt møget smi-
der jeg i trillebøren og kører det på møddingspladsen. 

Når det er klaret, så strøer jeg halm i dybstrøelsen, så det ikke er så mud-

ret mere. 

Så er det tid til kaffepause, som vi holder oppe oven på mejeriet. Der er 

trangt i pauserummet, for vi holder pause sammen med dem, der arbejder i 

mejeriet, så vi er mange. 

Fra landbruget er vi: Mig og Bent, Lars O og Maria, Sune, Rina og Per Roar 

og Lars landmand. Fra mejeriet er Camilla, Bente, Simone og Michael, og 

nogen gange er der en ekstra praktikant eller en fra S.T.U. Vi kan næsten 
ikke være deroppe. 

Efter pausen laver jeg forskelligt, lige nu maler jeg savskur med grundma-

ling. Det er sådan et skur, der skal kunne flyttes med, med traktoren. 

Jeg kløver også nogle gange brænde, eller henter brænde nede i hallen ved 

Engvej. Det gør vi med traktoren, Lars kører, og jeg hjælper til. 

Inden vi skal op og spise til middag, hjælper jeg kalvene og køerne ind 
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igen. 

Jeg skifter tøj i stalden, både skjorte og kedeldragt, inden jeg går op og 

spiser i Burishus sammen med Josef, Lars, Morten Oliver og Martin, som jeg 

bor sammen med. 

Kl. 14 spiller jeg klaver. Jeg får undervisning af Karen Wadsholt. Hun kom-

mer op til mig; lige nu spiller jeg julemusik. Jeg kan godt li’ det, og Karen 

er sød, rar og venlig. 

Kl. 14.30 skal jeg gøre eurytmi sammen med Mette. Det foregår i salen i 

Herthahus. 

Bagefter går jeg op og får en kop kaffe sammen med dem, som er hjemme. 

Kl.16.30 kører jeg med Bente og Arnannguaq til klub i Galten. Nogen gange 

er vi i Tjørnehaven og spise madpakke, som vi har med. 

Nogen gange spiser vi på den græske, eller vi er på Firkløvervej og hygger 
os med kaffe og kage. 

På tirsdag skal vi se ”Emma og Julemanden” i biografen. 

Vi bliver hentet fra klubben ved halv ti tiden.  

Hjemme igen ser jeg lidt fjernsyn, så går jeg i bad og lige på hovedet i 

seng.  

Ole Ingerslev, december 2015 
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Mogens flytter 

En stor ildsjæl flytter fra Herskind til Grenaa 1. februar. Mogens Grejsen 
med alle sine hjælpere har været med til at gøre Herskind synlig i Skander-

borg Kommune. Tak til Mogens for dit store engagement igennem mange 

år. Tak for din medleven og indsats i Hertha lige fra starten af.  

Hertha ville gerne sige farvel til Mogens og Karen. Dramagruppen øvede på 

en sang, som Ole W. havde skrevet. Onsdag den 20. februar mødte drama-
gruppen op med 20 deltagere hos Mogens og Karen. (Der var lavet en afta-

le med Karen, så vi var sikre på, de var hjemme.) Hertha havde også kage 

med. Der blev sunget og hygget. Det var en stor overraskelse og glæde for 
Mogens og Karen. 

Rita. 

Hyldest til Mogens fra Hertha i Herskind 

Mel.: Natten er så stille … 

Kære herthaborgere 

Tak for sangen, surpriseparty og den dejlige gavekurv. Der blev jeg bare 

overrasket, glad og meget rørt. Hold da op. Det var lige før, jeg var ved at 
fortryde flytningen. 

Mogens 

 
I dag blev vi overrasket med besøg af en flok glade og ind imellem lidt be-

drøvede mennesker fra Hertha Levefællesskab, der sagde farvel til os med 

sang og musik. Der blev givet en masse kram og fældet en lille tåre.  
Tak for den fine afsked med jer og Herskind.  

Karen Pedersen 

1) Herskind bli’r så stille, 

alting bli’r så trist. 

Byens fornemste snilde 

vil sig nu forvilde 

østpå til Grenaas kyst. 

2) Med på langfartsrejsen 

følger dog en ven: 

Karen svigter ej Grejsen,  

men vi håber, ”stabejsen” 

viser sig snart igen. 

 

3) Mogens’ lyse hoved 

Gang på gang førte an, 

når der manglede noget 

til at ”kickstarte toget” – 

rigtig supermand! 

 

 

 

 

Ole W. og Per C-K 
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Gartnerinyt februar 2016 

Så er gartneriet godt i gang igen efter ferien, der er en god stemning og 

dejlige beboere, der hjælper til og tager fat. Beboerne snakker om, at Bir-

the ikke er på Hertha og at de savner hende. Heino har så fint sagt ”Jeg 

savner Birthe, men det er fint for mig, at hun har fået en ferie”. 

Som I jo nok alle har læst og bemærket, så er Birthe på ferie og er først 

tilbage på Hertha d. 29. februar. Indtil da er det Bjørke, Julius og jeg, der 

bruger tid i gartneriet og prøver at følge det tempo, Birthe plejer at sætte 

for dagen, hvilket er svært, men vi gør vores bedste. 

Gartneriet er et levende værksted, hvor mange mennesker kigger forbi og 

eksterne brugere gladeligt møder op. Om torsdagen har vi besøg af Kirsten 

og Tia fra STU og det gav anledning til en sjov og hyggelig snak med Tia, 

”Jeg er glad for at lave løg i gartneriet. Jeg får sorte negle, og det er fint, 

de kan nemlig renses. Jeg er en udepige, det er godt at arbejde i Gartneriet 

i stedet for at sidde og gabe i skolen”. Gartneriet er til stor glæde for os 

alle, og der er plads til alle. Højt til loftet og luft under vingerne. 

Fotos fra surprise-sang hos Mogens Grejsen (Fotos: Ole W. og Rita) 

https://www.facebook.com/HerthaLevefaellesskab/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1116022248417206&set=a.187714347914672.45536.100000283253315&type=3&fref=nf
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Snakken går beboerne imellem, når der ordnes grønsager i jordkælderen, 

og det, der tales om, er vinterferie i uge 4; for nogen går turen til Norge, 

andre skal til Barcelona eller til Skallerup Klit i sommerhus. Snakken går 

lystigt om alt det, der skal opleves og udleves. Gartneriet har i denne uge 

åbent for de eksterne brugere. 

Vi gør vores bedste for at holde jordkælderen fyldt, og Bjørke bestiller lø-

bende nye grønsager. Der er lige kommet nye løg-forsyninger. Det er en 

god arbejdsproces, hvor alle kan være med, helt fra de leveres og skal på 

hemsen, og til de er klar i jordkælderen til afhentning. Løgene står i jord-

kælderen ved hård frost. 

Pt. kan I finde rødkål, hvidkål, persillerod, gulerødder, kartofler, løg, rødløg, 

grønkål. Grønsagerne kan variere alt efter vejret (porre og jordskokker) og 

hvad vi har tilbage af vores egne grønsager, og hvad der kan bestilles.   

I er velkomne i Gartneriet, hvis der er noget, I har spørgsmål til eller 

mangler. 

Med venlig hilsen 

Bjørke, Julius og Rie 

Drivhuset i sol. Foto: Niels Jørgen 
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Sjaggerne venter på morgengry og 

forår. Foto: Ole W. 


