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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’. 

Stof som kommer efter deadline kan ikke garanteres bragt!  

(Forsidefoto: Ditte under opførelsen af Nerthus. 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) 

Hellig hippie-ko?  (Foto: Phillip) 
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HerthaKalender 
April 2016 

Tirsdag d. 5. Årets værkstedsudflugt for Værkstederne 

Fredag d. 8. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

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

Fredag d. 8. Landsbydag i Herskind (se Herskindsigt) Kl. 15.30-22 

Lørdag d. 9.  Biodynamisk Havebrugskursus  Kl.  10-16 Gartneriet 

Onsdag d. 13.  Vævernes formiddagscafé   Kl. 10.30-12.00 Cafeen 

Torsdag d. 14.  Forårskoncert med Borum-Lyngbykore Kl. 19.30 i Salen! ! !  

Lørdag d. 16. Fællesskabsdanende dag   Kl. 9-15.30 

Mandag d. 18. Landsbymøde  - valg til Fællesledelsen Kl. 19-21 i Salen 

Onsdag d. 20. Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Mandag d. 25. Kunde-bondemøde     kl. 19-20.30 i gartneriet 

Onsdag d. 27. Koncert med Gern Spillemænd   Kl. 19.30 i Salen 

Fredag d. 29.  Fællesspisning    Kl. 18.00 i Salen 

Lørdag d. 30. Lørdagscafé      Kl. 14-16.30 

  Åbent Værksted i de beskyttede værkst. Kl. 11-16.30 

  Loppemarked—hver mand/kvinde sin stand 

  Bemærk: Ingen lørdagscafé i maj!  

Maj 2016 

Onsdag d. 11. Fællesspisning      Kl. 18.00 i Salen 

Torsdag d. 12  Vævernes formiddagscafé   Kl. 10.30-12.00 Cafeen 

Fredag d. 20. Fællesspisning     Kl. 18.00 i Salen 

Lørdag d. 21. Marionetteateret spiller ”Jordringel og Jordrinde”  Kl.  11.00 Caféen 

Mandag d. 23. Bofællesskab-/Levefællesskabsmøde  Kl. 19.00 hos Bodil 

Tirsdag d. 24. 3  + 3 gruppemøde    Kl. 19.00 Pavillonen 

Søndag d. 28. Fælles arbejdsdag - forældre og Levefællesskab Kl. 8-16 

Søndag d. 28. Nattergalefugletur    Kl. 20.30 P-plads 

Juni 2016 

Onsdag d. 1. Fællesspisning     Kl. 18.00 i Salen 

Onsdag d. 15. Landsbymøde     Kl. 19-21 i Salen 

 

Juli 2016 Uge 27  Bofællesskaberne på ferie 

Indhold i dette nummer: 

Aktuelt: Valg til Fællesledelse s. 4 

Åbne Værksteder s. 5 

Kort og Godt s. 6 

Sange til eftertanke s. 7 

Hvoar er vi egentlig henne s. 8 

Fællesledelsen—hvad gør vi s. 10 

Rimetime s. 12 

 

Referat af HSF generalfors. s. 13 

20 år s. 14 

Mine mandage s. 16 

Præsentation s. 18 

Gjern Spillemænd s. 19 

Åbent Guldsmedeværksted s. 20 

Biodynamisk havekursus s. 21 

Gartnerinyt  s. 22 

Fællesskabsdannende dag s. 24 
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Hertha Bofællesskab &Værksteds bestyrelse (HBV) søger en re-

præsentant til HBV-bestyrelsen fra Hertha Levefællesskab. 

 

Du skal være et menneske med interesse  for hele Levefælleska-

bet, og have bopæl på Hertha. 

Ønsker du mere information så kontakt: Formand Grethe Harre-

bye  Mail:  gretheharrebye@gmail.com  Tlf: 86 22 78 40  Mobil: 

60917620 

      Venlig hilsen HBV bestyrelse  

Valg til Fællesledelsen 

Valget løber af stablen ved næste landsbymøde d. 18. april 2016. Under forud-

sætning af at de resterende medlemmer af Fællesledelsen stiller op igen, skal 

der vælges 2 nye FL-medlemmer og 2 suppleanter.  

Fællesledelsen er Herthas lokale byråd, hvor medlemskab giver indflydelse på 

hvordan Hertha skal udvikle sig fremover.  Her et lille udsnit af vedtægterne. 

Der er yderligere information på hjemmesiden www.hertha.dk 

§ 1 Fællesledelsens formål  

Stk 1. Fællesledelsen er ansvarlig og besluttende i alle overordnede og princi-

pielle spørgsmål i Hertha Levefællesskab. I økonomiske sager der angår Lands-

byfonden træffes beslutning i enighed med Landsbyfondens bestyrelse.  

Stk 2. Fællesledelsen skal nøje følge udviklingen i Hertha Levefællesskab, søge 

problemstillinger afklaret, bringe nye idéer og visioner til drøftelse i Landsbymø-

det og i det hele taget være tjenende for Levefællesskabets ve og vel.  

Stk 3. Fællesledelsen fungerer som koordinerende organ i forhold til mandat-

grupperne, værksteder, bofællesskaber og virksomhederne og skal følgelig holde 

sig informeret om disses virke. Samtidig skal Fællesledelsen sikre, at informati-

onsstrømmen i Levefællesskabet flyder i en grad, så alle er tilstrækkeligt infor-

merede om væsentlige emner til, at de kan handle hensigtsmæssigt. 

 Stk 4. Fællesledelsen forestår – på Levefællesskabets vegne – den udadvendte 

og offentlige kontakt og repræsentation. Hvis det i institutionernes vedtægter er 

bestemt, at den offentlige kontakt sker på anden måde, går disses vedtægter 

forud for nærværende vedtægt, hvorfor Fællesledelsen ingen myndighed har på 

dette punkt.  

Har du lyst og energi på denne opgave, kan du melde dit kandidatur senest d.  

4.  april 2016 til Sekretariatet ved Susanne på mobil 22965463 eller mail  su-

sanne1963@live.dk 

mailto:gretheharrebye@gmail.com
mailto:susanne1963@live.dk
mailto:susanne1963@live.dk
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KORT OG GODT 

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

 

LYRE TIL SALG 

 

Min sopranlyre fra Choroi er til salg, da jeg ikke mere får 
spillet på den. 

Den er i en trækasse og sælges for 1000 kr. (fra ny i sin 
tid 2000 kr.), eller hvad vi forhandler os frem til.   

Henvendelse Helle nr. 12 

FÆLLESSKABSDANNENDE DAG den 16. APRIL kl. 9 til 15.30 

Vi nærmer os denne årlige fællesskabs dannende i april måned, 

hvor vi arbejder på de mange fælles opgaver, som findes i Leve-

fællesskabet. 

Vi mødes i salen kl 9 og synger dagen ind med en morgensang. 

Herefter fordeler vi os på de forskellige arbejdshold, som pri-

mært er udendørs. Frokosten betales af Fælleskassen, og der er 

allerede nedsat en gruppe som står for maden.  

Vi slutter dagen med kaffe og kage. 

Kom og vær med til at få en dejlig dag, hvor du har mulighed 

for at arbejde og mødes med folk som bor i Hertha. 

Det er for alle som bor her, store som små og gamle som unge. 

Du kan sætte kryds på opslaget, som hænger på døren til butik-

ken. 

Af hensyn til maden er det godt at vide, hvor mange vi bliver. 

VEL MØDT!  

Hanne, Marianne og Else 

Bog om Hertha 

Gruppen som arbejder på at lave en bog om Hertha har mødtes en gang. Vi 

drøftede bogens karakter, målgrupper og hvilke materialer vi har at gøre godt 

med. 

Gruppen vil gerne have nye deltagere. Næste mødegang er ved redaktionens 

slutning endnu ikke fastsat. Spørg Søren, Helle, Per, Tina eller Allan. 
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Præsentation 

Mit navn er Julie Sand og jeg er startet i Nerthus 

i starten af marts. Jeg var sidste sommer på 

besøg i bofællesskaberne og værkstederne i 

nogle dage og fik dér et rigtig godt indtryk af 

stedet - den gode imødekommende atmosfære 

og det dejlige miljø som er på Hertha. Jeg har 

efterfølgende været så heldig at få arbejde i 

Nerthus og har derfor rykket teltpælene op og er 

flyttet fra Sjælland til Jylland. 

Jeg har de sidste 5 1/2 år arbejdet på Marjatta 

og taget uddannelsen som Helsepædagog på 

Marjattas seminarie. Jeg har arbejdet i Ristolahaven, som er et af Marjattas 

voksenfællesskaber, hvor jeg har arbejdet i flere forskellige huse.  

Udover min pædagogiske baggrund har jeg også en uddannelse som hånd-

arbejdslærer, samt en mangeårig interesse for antroposofien.  

Jeg ser frem til at lære Hertha og dens beboere at kende 

        Venlig hilsen Julie 

LØRDAG D. 28 maj kl. 8-16 

ARBEJDSDAG for 

LEVEFÆLLESSKAB OG BOFÆLLESSKAB 

Alle er velkommen: Børn, venner, familie, bekendte. Ja, store 

som små. Vi begynder dagen med at spise fælles morgenmad i 

salen. I år er der 3 opgaver: 

Plante porre og selleri. Birthe har sået planterne og gjort jorden 

klar. 

Male vævestuehuset og måske gartneriet. Mathias har forberedt 

alt til dagen. 

Et hold skal også lave mad kaffe og kager, for det skal vi have. 

TILMELDING: Det er rigtig vigtigt med tilmelding, så vi ved hvor 

mange hænder der hjælper, og hvor meget mad der skal til. 

Skriv en mail: per.clauson-kaas@hertha.dk eller bofællesskabets 

telefon: 38 40 34 10 
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Hvor er vi egentlig henne?? 

Jeg vil gerne give et indblik i, hvorfor vi sjældent ses til Landsbymøder, fæl-

les arbejdsdage og andre arrangementer, der finder sted i Hertha. 

Mange ved nok at Vitus, min ældste søn på 15 år er BMX  racer kører. Det 

har han kørt i 6-7 år.  

Vitus har opnået gode resultater i sin klasse. I 2015 blev han nr. 6 til DM, 

samlet nr 5 til Landspokal og samlet nr 2 til Midtjysk cup. Jysk/fynsk me-

sterskab måtte han udgå af på grund af 2 styrt i de indledende løb. 

Vitus har deltaget 2 gange i VM, 1 gang i København og 1 gang I Rotterdam 

og også i to EM afdelinger, 1 gang i Bjerringbro og 1 gang i Z older. Der 

afholdes 5 EM afdelinger per år rundt om i Europa. 

Vitus træner 3-4 gange om ugen på bane. Om sommeren i Stilling, om vin-

teren i Framlev. 

Han er udtaget til Regionsholdet Midtjylland, hvor de træner på tværs af 

klubberne og de træner på skift forskellige steder i Jylland. Der for uden 

træner han styrketræning i Galten 3 gange om ugen og træner spurter så tit 

han kan på BMX  cyklen på asfaltstien bag ved Hertha. Og så går han natur-

ligvis i skole som alle andre unge mennesker. 

I foråret og efteråret er vi afsted til 10 løb i Landspokal serien. Så er der 5 

afdelinger af MidtJysk cup, 1 afdeling af Jysk/Fynsk mesterskab og 1 DM. 

Og så er der nogle små endagsløb rundt omkring i løbet af sæsonen. Det 

bliver til omkring 20-22 løb på en sæson.  

Det er os, som forældre, der står for transport til løb og træninger – det er 

enormt tidskrævende og vi holder stort set ikke ferie med mindre det er i 

forbindelse med et BMX  løb. Vi afholder også alle udgifter til transport, 

overnatning, forplejning, løbsafgift, licens, udstyr, cykel osv. Derfor arbej-

der Vitus også 2 gange om ugen med rengøring, så han kan betale noget af 

sit udstyr selv. De store udgifter til cykel og udstyr ønsker han sig tilskud til 

i jule- og fødselsdagsgaver fra familien og ellers kunne det slet ikke lade sig 

gøre. 

Så kommer de udenlandske løb oven i.  

I sæson 2016 vil Vitus gerne deltage i alle EM afdelinger for at dygtiggøre 

sig i udlandet. I år er løbene i Belgien, Holland, Tyskland, Italien og Frank-

rig. Indtil videre satser vi på løbene i Belgien, Holland og Italien. Resten må 

vi se hen af vejen, hvad økonomien rækker til. 

mailto:per.clauson-kaas@hertha.dk
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Vitus søger naturligvis sponsorere og vi har netop færdiggjort materiale 

som han skal rundt til lokale virksomheder med. Kender I nogle, der kunne 

være interesseret i at støtte en lokal ”upcoming” elitekører, må I endelig 

sige til. 

Så næste gang vi ikke er til stede til enten det ene eller andet arrangement 

i Hertha, så er det ikke fordi vi ikke vil!  Vi er nok bare lige et andet sted… 

En på en bane og resten på sidelinjen klar med vand, mad, støttebind og 

opmuntrende tilråb!  

Vitus’ langsigtede mål er at blive elite køre og blive udtaget til OL 2020. 

Venlig hilsen Diana Kroon - teammanager, coach, chauffør, madpakke pak-

ker, vandbærer, sponsor og mor:-) 
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Fællesledelsen – hvad gør vi nu? 

Jens-Otto, tidligere medlem af Fællesledelsen udpeget af Landsbyfonden 

Også jeg er trådt ud af Fællesledelsen. Dog på en anden baggrund end den, 

der blev lagt frem af Skjold, Johnny, Babak og Tommy i sidste nummer af 

bladet. Jeg håber dette indlæg kan bidrage til, at en ny Fællesledelse kan 

starte med en ren tavle, efter den længerevarende polarisering mellem flere 

medlemmer i Fællesledelsen og Bofællesskabernes ledelse. 

Selv er jeg ikke et øjeblik i tvivl om den gode vilje hos både de medlemmer 

af Fællesledelsen, der er trådt ud, og hos Bofællesskabernes ledelse. Så 

hvorfor gik det, som det gjorde?  Som jeg ser det, ligger en stor del af for-

klaringen i to meget forskellige opfattelser af Fællesledelsens mandat. Hertil 

kommer utvivlsomt også, at der har været for lidt personlig kemi tilstede. 

Angående Fællesledelsens mandat står vi med et gedigent paradoks. Ved-

tægterne siger, at ’Fællesledelsen er ansvarlig og besluttende i alle overord-

nede og principielle spørgsmål i Hertha Levefælleskab’. Dette kan ikke mis-

forstås, eller kan det faktisk det?  Som jeg har forstået det rent historiske 

forløb forud for vedtægterne, kom de i stand på opfordring fra Steen Hilde-

brandt. Målet var et handlekraftigt alternativ til frugtesløse fællesmøder, 

der skal munde ud i enighed. Modellen indebar samtidigt, at medlemmerne 

var ’frie personer’ der ikke samtidigt var medlemmer af de andre organer, 

og at en del af medlemmerne skulle komme udefra. Denne model blev dog 

aldrig realiseret. Dels var der et udbredt ønske om en mere flad 

’magtfordeling’, dels var det praktisk med krydsrepræsentationer, hvor 

f.eks. Landsbyfonden og Bofællesskaberne er repræsenteret i Fællesledel-

sen. 

Vi har sovet i timen og står i dag tilbage med vedtægter, hvis intention al-

drig blev realiseret, men som alligevel er det eneste, vi legitimt kan henvise 

til som Fællesledelsens arbejdsgrundlag. Disse vedtægter skal ikke forka-

stes som blot et historisk levn, men de skal som minimum præciseres ud 

fra dagens virkelighed i hele Levefællesskabet. Den gode nyhed er, at disse 

vedtægter er gjort af blødt juridisk stof, der ikke er tinglyst, og som stedet 

suverænt kan justere på. Det samme er ikke tilfældet for den hårde ekster-

ne jura, der gælder for Bofællesskaberne og Landsbyfonden. 

Som jeg ser det, medfører en bred tolkning af vedtægterne 4 forskellige 

opgaver for Fællesledelsen, der i praksis ikke kan forenes, uden at bukserne 
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sprækker. Udgangspunktet er den oprindelige grundejerforenings ansvar for 

veje, grønne arealer, belysning osv. Dertil kommer opgaven at give 

’naboskabet’ et organ over for Bofællesskaberne, et organ der samtidigt 

giver et aktivt bidrag til den omvendte integration. Dertil kommer opgaven 

at forvalte stedets udvikling og dynamikker, lige fra befolkningssammen-

sætning til indretning og finansiering af et kulturhus/fælleshus. Og sidst 

men ikke mindst at repræsentere stedet udadtil. 

Den nuværende polarisering mellem Fællesledelsen og Bofællesskaberne 

har – som jeg ser det – rod i to bundforskellige opfattelser af Fællesledel-

sens mandat til at evaluere og gribe ind i Bofællesskabernes udvikling, 

f.eks. omkring antallet af faste beboere i Bofællesskaberne. På den bag-

grund er det ikke overraskende, at nogle tidligere medlemmer af Fællesle-

delsen står tilbage med en følelse af et demokratisk underskud på stedet, 

og omvendt at Bofællesskabernes ledelse står tilbage med en følelse af at 

være mistænkeliggjort på selve deres arbejdsgrundlag, som det er angivet i 

den kommunale Lokalplan. 

I bagklogskabens klare lys er det tydeligt, at ikke alle har kunnet følge med 

Bofællesskabernes hurtige implementering af dette arbejdsgrundlag i de 

seneste år, trods den løbende informering. Og at Fællesledelsen af samme 

grund for længst skulle have indkaldt til et eller flere visionsseminar, hvor 

stedets udvikling kunne blive bearbejdet helt anderledes indgående end på 

korte Landsbymøder. Så hvordan kommer vi videre?  Umiddelbart vil jeg 

blot opfordre til, at arbejdsfordelingen og konkrete samarbejdsformer mel-

lem de tre organer bliver bearbejdet på det kommende seminar. Det kan 

lyde kedeligt og må ikke overskygge andre, mere livsnære måder at være 

sammen på. Men alternativet er nye forløb som det, vi lige har oplevet. For-

arbejdet kunne sættes i gang efter nyvalget til Fællesledelsen i april. 
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Rimetime!  

Hvad rimer på Så?   Det gør nå, tå eller gå!  

Hvad rimer på Sø?  Det gør gø, hø eller gøg!  

Hvad med kvækker?  Det rimer på lækker!  

Ordene fløj rundt i luften da der skule rimes på det vi så 

på morgenturen. 

Her følger et forsøg på at delagtiggøre andre i, hvad det 

var. 

 

På vej til Nerthus vi så 

At himlen var så blå 

Som en viol 

I forårssol. 

 

Vi så de søde heste, 

Som Morten gav lidt hø. 

Vi så det allerbedste 

To ænder i en sø. 

 

Træerne er nøgne 

Med mange knopper på. 

Vi så med vore øjne 

En mus der løb på tå. 

 

De hvide vintergækker 

Stod i græsset grønt. 

Snart frøerne de kvækker 

Og livet bli´r så skønt. 

                                   15/3-16 Rina, Freia &  Sara 
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Referat af generalforsamling i HSF d. 14/3-2016  

(Tilstede: Johnny, Rita, Hans, Merethe, Kirsten, Søren H, Søren C, Morten, Bodil, 

Esther, Tove, Diana, Anne-Lene, Jacob)  

Ad 2) Johnny: Det har været et godt år. Der har været en hel del arrangementer 

i form af foredrag og koncerter. Især foredragene har været meget søgte, og de 

har generelt været lidt billigere end koncerterne. Sportsafdelingen i HSF har 

Hestehaveskolens hal til rådighed mandage kl 16-18, og alle er velkomne til at 

deltage. Nogle løber, andre går eller kører frem og tilbage. Søren H spurgte om 

deres værkstedsgruppe kunne komme ind under HSF, og det bekræftede John-

ny. Kommunen giver oftest 50 %  af det søgte, når det drejer sig om inventar, 

dog minimum 5000,- Sprogundervisning er forsøgt lagt ind under HSF, men det-

te skal under aftenskolen, fordi det er lukkede kurser, og at foreningen ikke er 

stor nok til at afholde undervisning. Adspurgt forklarede Johnny, at der pr. ar-

rangement er ca 1-2 timers administrativt arbejde, dertil kommer opsætning, 

oprydning, osv, og det blev pointeret, at det jo ikke altid behøver være bestyrel-

sens opgave at stå for alt, når det kommer så mange til gode kan der jo godt 

være andre, som vil bidrage – og der blev opfordret til at uddelegere.  

Ad 3) Hans fremlagde regnskabet, og der er ca. 20000,- i kassebeholdningen. 

Johnny supplerede at underskudsdækning søges forud for hvert arrangement.  

Ad 4) Beslutningen om bordtennisbordet blev efter en kort debat om hvorvidt 

den nye ejer (levefællesskabet), skulle eller ville påtage sig forsikring, renove-

ring, osv af bordet, men punktet blev vedtaget udskudt og videregivet til den 

kommende bestyrelse.  

Ad 5) Kontingent blev fastsat til fortsat at være 50,-  

Ad 6) Ny bestyrelse blev valgt ind: Søren Cristensen (formand) Morten Hauge 

(næstformand) Johnny Gøtke (bestyrelsesmedlem) Tove Vejlgaard (kasserer) 

Hans Gravsholt (revisor) Søren Hansen, Merethe Milner (Suppleanter)  

Ref.: Jacob Svendsen  
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20 ÅR! 

I alle 20 år har Bente, Freja, Sara, Ulla, Morten T, Lars Kongsted, Søren og 

jeg boet her i Hertha Levefællesskab. Fantastisk, både så hurtigt årene er 

gået, og hvordan vi på den anden side har boet her et så stort livsafsnit. 

Og hvordan har det så været?  

Sorg og glæde, latter og gråd, opture og nedture, fra- og tilflytning, humor 

og alvor, lys og mørke, varme og kulde, liv og død, kærlighed og vrede, ro 

og uro, stille og støjende, venligt og uvenligt, for lidt og for meget, fortid og 

fremtid, udenfor og indenfor, herligt og trist, tilfredshed og utilfredshed, 

inklusion og eksklusion, åben og lukket, syg og rask, rig og fattig, kontrolle-

ret og ukontrolleret, bureaukratisk og anarkistisk, spirituelt og materiali-

stisk, egoistisk og altruistisk, venskab og fjendskab, demokrati og - ? ?  

Medgang og modgang, fest og hverdag, harmoni og disharmoni, positivitet 

og negativitet, himmel og helvede, ondt og godt, sympati og antipati, sort 

og hvidt, ris og ros, optimisme og pessimisme, enighed og uenighed, isola-

tion og fællesskab. 

Fortsæt selv!  

SÅDAN er LIVET, og sådan har det været at bo her i 20 år. 

Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man ta´r det. 

                                                                                                                  

Helle Hansen 

Hertha Levefælles-

skab — lys og mørke 

og jævn og ujævn, 

overskyet og skyfrit… 

(Foto: Phillip). 
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Ø.tv.: Rigtig 

mange var mødt 

frem i Herthahus 

for at fejre, at 

Hertha Levefæl-

lesskab startede 

for 20 år siden. 

Ø.th.: De mange 

brochurer som er 

udkommet om 

Hertha i årenes 

løb. 

N.tv og th.: De 

gamle fotos blev 

ivrigt studeret. 

Midt: Helle Hansen 

fortalte lidt om Her-

thas historie. 

(Fotos: Niels Jørgen 

Berg) 
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Mine Mandage 

Om mandagen går jeg i seng ved ni tiden, men først lægger jeg puslespil på 

bordet i sofahjørnet i Nerthus hvor jeg bor. Spillet har 1000 brikker og er et 

billede af nogle marker og balloner. Louise og Marianne Eggers hjælper mig, 

det tager lang tid at lave og det fylder næsten hele bordet. Jeg glæder mig 

til det bliver lagt færdigt.  

Hver mandag aften er Lisa på besøg, hun hjælper også med at lægge pusle-

spillet. Nu er Lisa syg, men jeg håber snart hun bliver rask, for hun skulle 

helst komme på mandag.  

Lisa rejser hjem til Italien på torsdag. Jeg kommer til at savne hende. Ja 

jeg vil savne hende rimeligt meget, for vi har lavet meget sammen. Vi har 

spillet UNO sammen, lagt puslespil og kørt sammen i bil. Vi har også arbej-

det sammen i gartneriet torsdag formiddage i et helt år, så jeg er blevet 

rigtig glad for Lisa. 

Efter aftensmaden har vi husmøde, hvor vi alle sammen mødes og snakker 

om ugen der er gået og om, hvad der skal ske i den uge som kommer. 

Inden aftensmaden går jeg til gymnastik i 2 timer fra 16 til 18. 

Fra kl.13.45 til kl.15.00 er jeg med til dansk hos Helle. Vi læser i Tante Her-

tha og skriver alt muligt. Inden påske har vi klippet gækkebreve og skrevet 

på dem. Jeg har sendt et gækkebrev til Lisa. Hun har ikke gættet det end-

nu. 

Middagsmaden spiser jeg sammen med Majken og de andre. Det er mere 

fredeligt at spise nede i Nerthus, end i Herthahus, der kommer der ikke så 

mange og forstyrrer. 

Om formiddagen går jeg på arbejde, Jeg er i gartneriet alle formiddage 

undtagen tirsdage;  da er jeg i landbruget. Jeg er gartner!  

Om vinteren er jeg med til at holde jordkælderen ren og sørge for, at der er 

grøntsager til dem, der kommer ned og henter. 

Nu er foråret på vej, og vi har lige spredt kompost. Vi brugte frontskovlen 

på traktoren til at hente komposten med. Komposten ligger nede på marken 

på vej ned til mergelgraven;  der har den ligget længe. Vi kørte traktoren 

ud til bedene i gartneriet. Så tog mig og Birthe hver sin greb og læssede 

kompost fra frontskovlen og spredte det ud på bedene. Bagefter tog Birthe 

fræseren og vendte jorden rundt med komposten, så der kan blive sået no-

get snart.   
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Vi holder pause i pauserummet og hygger os. Dernede er der varmt, fordi 

der er pillefyr. Det er Phillip der passer det og det er han god til. 

Før vi begynder at arbejde, har vi morgensamling i gartneriet. Vi skriver i 

kalenderen, hvad vi skal lave, og Birthe læser i en anden kalender, hvad 

slags dag det er. Det er sommetider bladdag, eller en roddag, blomsterdag 

eller frugtdag. På de forskellige dage, skal vi arbejde med forskellige grønt-

sager. På roddage kan man så gulerødder, rødbeder eller andre rødder, el-

ler man kan høste dem, eller luge ved dem. 

På blomsterdage kan man plukke blomster som kamille eller røllike, som vi 

bruger vi skal laves præparater og præparaterne bliver brugt til komposten. 

På frugtdage er det godt at gøre noget med frugt. Nogen gange er der bare 

streger i kalenderen, og så må vi ikke rode i jorden, Så da finder vi på no-

get andet der skal gøres. Vi snakker også om hvordan stjernerne står, og 

hvad det kan betyde. 

Hver dag læser vi et vers om træer. 

Birketræet hører til fredagen og til den planet som hedder Venus. 

Egetræet hører til tirsdagen og til planeten der hedder Mars. Så er der el-

metræet og flere andre. 

Inden vi går i gang, går vi udenfor og ser på vejret, vi mærker hvor vinden 

kommer fra og ser på temperaturen på et termometer der hænger på gav-

len. 

Inden jeg går til gartneriet tager jeg arbejdstøj på, efter jeg har været til 

morgensang i Herthahus.  

Jeg tager bad hver morgen inden morgenmad, det kan jeg godt lide. Jeg 

kan bedst lide det helt varme vand. 

Før badet ligger jeg i min seng 

og vågner et stykke tid. Jeg 

vågner hver morgen ved mit 

vækkeur, det ringer klokken 

syv.  

Heino Karlson marts 2016 
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Borum-Lyngbykoret præsenterer 

”Sange til eftertanke” 

 

Forårskoncert på Herta 

OBS/ændring !!! 

Torsdag d. 14.4.16, kl.19.30 i salen 

Borum-Lyngbykoret præsenterer i en tryg og humoristiske atmosfære en række sange, der 

kalder på en eftertanke. Musikken bevæger sig fra soul og latin over stille ballader til viser 

og forårsmættede toner. En del af sangene er skrevet og arrangeret af korets dirigent 

Tina Buchholtz. 

Traditionen tro vil der som altid til korets koncerter være rig mulighed for publikum for at 

deltage i fællessangen. 

 

Borum-Lyngbykoret har eksisteret siden 2001 og tæller 30 medlemmer- hovedsalig fra 

Borum og Lyngby, men vi er også heldige at have korsangere fra Hertha. 

 

Kom til en glad aften uden entré. 
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I Hertha Levefællesskab 

Onsdag d. 27. april kl. 19.30 
----------------------------------------------------------------- 

Gjern Spillemænd 
”symfonisk folkemusik  

med drev” 
 

www.gjernspillemaend.dk 
Fri entré 
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Biodynamisk havekursus på Hertha 

Lørdag 9 april 2016, kl. 10-16,  

Caféen/Gartneriet 

Praktisk kursus i biodynamisk grønsagsdyrkning i have og drivhus. 

Vi vil gennemgå opformering af småplanter i drivhus, mistbænk og 

udenfor på bed, såtidspunkter, jordblandinger, sædskifter, grøngød-

ning, etablering af såbed, jordbearbejdning, ukrudsregulering, bru-

gen af de biodynamiske præparater , brug af Maria Thun’s såkalen-

der, og meget mere. Kurset vil på en praktisk og simpel måde give en 

indføring i den biodynamiske metode og baggrund med fokus på for-

årets arbejde. 

Kurset er åbent for alle og finder sted i Herthas 1,5 ha gartneri, 

hvor der er 100m2 drivhus og hvor der dyrkes over 40 forskellige 

afgrøder, som aftages af 55 familier. For yderligere information og 

tilmelding til Birthe Holt tlf. 30954577 eller birtheholt@live.dk. 

Hertha, Landsbyvænget, 8464 Galten. 

Pris: 500 kr. som inkludere en gourmet frokost af gartneriets afgrø-

der og formiddagskaffe/te og forfriskninger. Indbetales på konto 

nr 84011105644. Der kan købes biodynamiske præparater af høj 

kvalitet. 
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Gartnerinyt April 2016 

Fuglene synger foråret ind i vores hjerter her midt i mart Det er 

skønt at opleve den store glæde, alle har ved det første forårs 

arbejde. Vi nyder alle igen at komme ud i jorden. Det er stadig 

lidt koldt, og vi skal vælge opgaverne med omhu i forhold til 

fugtighed og vejret, men der falder en specielt ro over os, når vi 

falder ind i de kendte opgaver, som vi alle nyder. 

Vi har gjort bedene klar til den første kultivering og udbringning 

af kompost, og så er vi på gode dage i gang med at få de fleste 

flerårige afgrøder luget godt og grundigt. Indenfor har vi sået de 

først frø, det er også et signal om at året er i gang. I pauserum-

met er der sået tomater, basilikum, porrer og selleri, da de har 

brug for ekstra varme, for at spire. I drivhuset har vi sået salat 

og spidskål til senere udplantning og radis. 

Her sidst i måneden skal de biodynamiske præparater graves 

op. Du må gerne være med, henvend dig til mig. Jeg begynder 

også at røre præparater—humus og kisel, og du må gerne få lidt 

til din have. Jeg kan sende dig en sms, når jeg rører, så kan du 

hente det nede i gartneriet. 

I april kommer vi rigtig i jorden og skal sætte jordskokker, løg, 

så radiser, majroer, kål, dild, kørvel og ærter. Sidst i måneden 

sår vi de tidlige gulerødder og solsikker, koriander og fennikel.  

Efter påske kommer Ulla igen ud og hjælper til, og Josef kom-

mer  tilbage og slår græs. Vi glæder os alle. Du er velkommen til 

at komme ned og give en hånd med. Også til at holde pause, 

som er  kl. 10.30 hver dag. 

Udenfor kan der nu hentes sølvbeder, grønkål, rosenkålsskud og 

blade. Vent med persillen indtil der er et flag. I drivhuset er vår-

salaten, spinaten, sennepspinaten snart færdig, der er flere hold 

vårsalat ude, som må høstes, når afgrøderne i drivhuset er fær-

dige. Men du skal holde øje med tingene her i foråret, med solen 
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sker der hurtigt noget. 

Der er jordskokker, gulerod, rødbeder, kartofler, pastinak , 

hvidkål, rødkål, løg og rødløg tilbage i jordkælderen. 

Phillip fortsætter i gartneriet indtil sommer, og vi er glade for 

hans friske og rare væsen. 

Nu er Margaretha fra Italien startet i gartneriet og det bliver 

spændende om vi kan gøre hende til biodynamisk gartner. Vi 

kan da prøve. Jeg håber også jeg kan lære lidt  italiensk af hen-

de, så kan hun lære dansk af os.  

Sidst i april tager jeg til et europæisk biodynamisk møde i Itali-

en, nær Bari, i kredsen af biodynamiske avlere, som arbejder 

inspireret af Alex Podolinsky. Det er på en frugtgård med appel-

siner, kirsebær, artiskokker, citroner, grøntsager m.m., og vi 

skal også besøge en af de bedste grøntsagsavlere i Europa, Leo-

nardo, det glæder jeg mig til. 

Kunde-bonde møde 

Det årlige Kunde-Bonde møde afholdes mandag den 25 april kl. 

19-20.30 i gartneriet. Jeg håber rigtig mange kommer, så vi kan 

få lavet et godt forarbejde til den kommende sæson. Program 

bliver sat op i Hertha og ved jordkælderen.     

          

For  

gartneriet 

Birthe Holt 
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HerthaGuldkorn 

Lars har sendt Ditte et gækkebrev. 

Da Ditte spørger Lars, om det er ham, der har sendt det, bli-
ver han meget skuffet over, at hun gætter det og spørger: 

Hvordan kan du vide, at det var mig? 

Ditte: Fordi du også sendte et sidste år! 

Lars: Bare vent, næste år gætter du det garanteret ikke! 

Glædelig påske! 

Anne-Lene 

Snart…:-) 

 


