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SUPPE!
Fredag d. 2.12. er der suppe i Cafeen

Halloween. Foto: Randi
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Kikhullet viser d. 7. dec. kl. 19.30:
"Den store Stilhed" om livet i et fransk kloster.
Vi ses
Kikhulsudvalget

I cafeen mandag den 12. dec. kl. 19 - 21
Julen nærmer sig, så lad os mødes og synge nogen af de gamle, dejlige julesange/salmer.
Karen Wadsholt vil spille til.

På manges vegne - Kirsten Frank

Bløde pakker til julegaver
Huer i mange farver og modeller til børn og voksne. Strømper i flere størrelser.
Halstørklæder - tynde og tykke og sjaler.
Du kan se det hele fredag d. 9. dec kl. 16-19 i cafeen, Landsbyvænget 17 i Hertha eller ringe til Esther tlf. 3696 6644. God jul. Fra Esther

Hertha brænde sælges
Hertha brænde er fremstillet ved menneskeligt engagement og
ihærdighed uden brug af fossile brændstoffer. Salg ved henvendelse i stalden. Pris 300,00 kr. pr. rummeter.
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Nytårsaften 2016
Kære levefæller i Hertha.
Igen i år holder vi nytårsfest i Herthahus. Og levefællesskabet er hermed
inviteret.
Vi starter med at se dronningens nytårstale kl. 18. Derefter er der fællesspisning, hvor Carsten og Rasmus har lovet at stå for maden (og hvis nogen
vil hjælpe med madlavningen, skal I være så velkomne).
Efter maden er der forskellig underholdning (kom gerne med et indslag).
Prisen for at deltage er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn, og prisen
dækker udgifter til mad og anden fortæring gennem aftenen. Medbring selv
drikkevarer.
Vi henstiller til, at man begrænser afskydningen af nytårsfyrværkeri mest
muligt af hensyn til vores dyr, som jo bliver bange af alt det skyderi.
Hvis du ønsker at deltage, så meld tilbage senest 28/12 2016 til
Carsten – carsten.christensen@hertha.dk - eller
Rasmus – rasmus.aagaard@hertha.dk – .

På vegne af festudvalget: Kennert

Bjørks fødselsdagsselskab i leg i stalden. Det er Bjørk i
"gavekassen"
(Foto: Ole W.)
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Så er det igen sæson for højtlæsning!
Bent Nielsen læser igen op af klassiske forfattere, og i denne
sæson bliver det over emnet "Gilder og fester". Tre vidt forskellige danske forfattere, nemlig Gustav Wied, Marie Bregendahl
og H.C. Andersen, har hver deres vidt forskellige opfattelse af
gilder og fester, og det har de hver skrevet en historie om.
Bent Nielsens oplæsning varer incl. pauser af enhver art knap 2
timer.
Det hele foregår i cafeen mandag den 16. januar 2017, kl. 19.
Obs ny dato!

En dejlig måde at starte dagen på - Og alle er
velkomne!
Kl. 8.45 på arbejdsdage mødes vi alle i Salen til morgensamling, synger en sang, hører et ugevers, gennemgår dagens
kalender og ønsker hinanden ”God Arbejdslyst”.

Adventslabyrint med 70 deltagere (Foto: Ole W.)
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November
Sneen i buskene
Gule Blade på stien
Det mærkes lidt glat
Solen skinner
De små fugle putter sig
De store sorte flyver i flok
Hen over gartneriet
På den lyse morgenhimmel

Skyerne ligner en kyssemund
Tusindvis af isblomster på drivhusets
ruder
Det er koldt og man fryser ude
Så er det godt at ha’ hue og vanter på
Følelsen af glæde ved sneens lys
Novembers snevejr og allehelgens gys
Alt er hvidt, det ligner vat
Sneen er faldet igen i nat
Rina, Sara, Freia og Marie

Foto: Ole W.
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Månedens side 9-ko
Trine er født 1. september 2012.
Udseende
Trine har en typisk gul jerseyfarve uden hvide pletter.
Den gule farve intensiveres på ryglinje, ører og forrest
på hovedet imellem øjnene. Her går farven næsten
over i sort. Hun er lysere på siden af hovedet og på
undersiden af krop og yver. Hun har nogle velformede
horn der krummer let fremad. Hendes hornspidser er
mørke ligesom hendes mule og klove. Hendes hoved
er langt for en jerseyko, og hendes øjne er ikke udstående. Hun har en fin knoglebygning, lidt vigende
ryglinje og opsvajet kryds. Hun har tendens til tætstillede haser og udadvendt benstilling. Hun er smal om brystet men har en
god kropsdybde. Hendes yver er højt ansat, meget velformet og i god balance.
Funktion
Trine har en god appetit og fordøjelse. Hun er nem at malke,
og hendes mælk har et lavt niveau af celler. Dette indikerer, at
hun har en god yversundhed.
Hun er svær at observere brunst
på, og hun har været insemineret om en enkelt gang.
Temperament
Trine har altid været meget nysgerrig og tillidsfuld. Hun kan virke bestemt i
kraft af hendes ihærdighed og nysgerrighed. Hun har et stærkt moderinstinkt for egne kalve. Hun kan være svær at få til at forlade sin kalv, når
hun skal malkes. I øjeblikket er Trine førerko i flokken, og hun varetager
denne opgave på en rigtig god måde, som skaber minimal uro i flokken.

Jeg har prøvet at lave et ko-portræt inspireret af en bog af Martin Ott, jeg læste i sommer,
der hed "Kühe verstehen" . Det er et forsøg på at se køerne som det, de er, og ikke bare
som mælkeproducerende enheder.
Lars P.
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”Et studie i træer”
Af Morten Therkildsen
Som det fremgår, er Morten en produktiv herre. Han er ikke bange for at
bruge mange farver, eller for den sags skyld at blande og individualisere
farven, så der opstår nye farvenuancer. For andre kan dette virke lidt
skræmmende og grænseoverskridende, da resultatet ofte kan være uforudsigeligt og svært at gennemskue på forhånd.
Morten har gode fantasikræfter og udviser aldrig berøringsangst over for
det hvide papir. Han kaster sig ud i maleriet med fuld fart på. Hans yndlingsmotiver er sædvanligvis biler, der kører på en racebane, set ovenfra,
traktorer, flyvemaskiner eller ansigter.
I dette tilfælde har Morten fået en bunden opgave: Først at se, hvorledes
træers forskellige sorter adskiller sig fra hinanden, dernæst at iagttage
deres forvandling i løbet af året, for siden at male dem.
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Når man er så impulsstyret som Morten, har denne opgave været en udfordrende tålmodighedsproces, der har krævet stor vedholdenhed.

Som i livets øvrige forhold viser resultatet, at Morten ikke holder sig tilbage,
men bruger hele paletten og gerne lidt til.
Du er velkommen til selv at gå på opdagelse og gætte på nogle årstider
eller træsorter. Rigtig god fornøjelse.
Med venlig hilsen Morten Therkildsen og Katrine Kroon
Fotocollage: Red.
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Landbrugsnyt december 2016

Medarbejdere
I landbruget arbejder Ole, Sune, Maria, Heino, Per R, Lars O, Bent og Rina. Nogle er der alle hverdage, andre kun enkelte dage. I mejeriet arbejder Bente, Britt, Simone og Martin. Morten K og Camilla arbejder både i
landbrug og mejeri. Det går i øjeblikket forrygende med at afsætte det
brænde, som primært Lars O saver og Ole kløver.
Det sælges for
300 kr. pr. rummeter. Brændet
er savet og kløvet
helt uden brug af
fossilt brændstof,
men kun med
menneskeligt
engagement og
kærlighed.
Maria og Morten
Lars O foran de imponerende brændestakke
varetager i øjeblikket det vigtige
hverv at gøre de nye kviekalve vant til menneskelig håndtering. Jeg vil her
opfordre alle til at komme ned i stalden og snakke med kalvene. Det gør
kalvene mere tillidsfulde og bedre at håndtere. Ole, Morten K, Sune og
Heino deltager også i weekendpasningen af køerne. Dette gøres i samarbejde med de ihærdige frivillige weekendmalkere. I øjeblikket nyder værkstedet godt af hjælpen fra Søren C, Morten H, John og Tyge. Vi er rigtig
glade for, at Freia også lige er kommet på denne liste og malker sammen
med Ole og Kennert. Vi kan godt bruge flere frivillige weekendmalkere, så
har du lyst til at deltage, kan du henvende dig i landbruget. Opgaverne er
mange og tilpasses efter kompetencer og interesser. Man er også meget
velkommen til at
komme og overvære malkningen i
weekenden uden
at føle sig forpligtet til at deltage. I
weekenden foregår malkningen
gerne ved 8-9tiden.
Markerne
Markerne er blevet
gjort klar til vinteren. Og hvad indebærer det så?

12

Bent er ved at så vinterrug

Jo, vi har hentet det
foder, der var at
hente, og resten er
klippet af, så det
kan gøre gavn i
jorden. Det nye
kløvergræs, der
blev udsået i rugen
i foråret, så hele
sommeren meget
småt og spinkelt
ud. Men det rettede
sig, da der kom
vand i efteråret.
Trym 1 minut gammel med hans mor Trine (se også om Trine på
Kløvergræsset fik
side 9)
lov til at vokse op til
blomsterstadiet inden køerne græssede det af. Jeg håber, det derved har
sat nogle gode dybe rødder, så det kan give en god afgrøde til næste år.
På mark 6, hvor der var ølandshvede, er jorden blevet løsnet. Her er der
sået rug med udlæg af kløvergræs. Jeg såede det så hurtigt, som det var
mig muligt, efter halmen var fjernet. Jeg gjorde dette, for at jorden hurtigt
kunne blive dækket af planter igen. Desværre var der en lang tør periode
efter såningen, og spiringen af rugen og udlægget trak ud og var meget
ujævn. Det bliver spændende at se til næste sommer, hvordan det udvikler
sig.
Dyrene
Som jeg skrev i forrige nummer af Tanten er hestene Katla og Vigdis sat på
en skrap diæt, for at de ikke skal æde for meget. Det er især Vigdis, der
døjer med kronisk forfangenhed. Det er derfor ikke tilladt at fodre dem
uden tilladelse, da hestegruppen nøje afvejer alt, hvad de får. Og det virker! Det er blevet nogle helt andre heste at have med at gøre. Efter at hestene har haft hjemmefold foran vævehuset, bliver de i
vinter flyttet til mark
9 ved stalden over
mod Sibylla og John.
Her skal der være
havre til næste år,
og så gør det ikke
noget, at hestene
ødelægger græsset.
Den 11. august kom
årets første kalv. Det
var kvien Tanja, der
fik sin første kalv og

Ole og kalve
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nu er blevet ko. Den 1. november sluttede Tanjas mor Trine så kælvningssæsonen af med at få sin tredje kalv. Det blev en tyr, den kom til at hedde
Trym. Der er i år, ligesom de sidste par år, kommet ti kalve. Tre kviekalve,
Theodora, Abelone og Agnethe. Det er så også blevet til syv tyrekalve, Arn,
Triumf, Leo, Odin, Aske, Osvald og til sidst Trym.
Tanja har taget de sidste høns hjem til sig selv, så landbruget har i øjeblikket ingen høns.

På vegne af landbrugs- og mejeriholdet
Lars Pedersen

Arn, Abelone, Leo, Triumf og Theodora

Triumf
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Referat af første åbne ”cafemøde”
d.14. nov. i den på udviklingsseminaret dannede
organisationsgruppe
Gruppens emne var at få set på, om alle vores vedtægter, kommandoveje
og beslutningsprocesser svarer til den virkelighed, vi lever i. På mødet var
der et godt fremmøde og en engageret stemning. Enkelte er stået af, enkelte havde meldt afbud og nye er kommet til.
Det blev besluttet, at alle i gruppen skal have en kopi af al vores udefra
kommende jura og al den jura, vi i tidens løb selv har skruet sammen.

Der var i gruppen enighed om, at vi i første omgang ikke kaster os over alt
dette materiale, men at vi fortsætter som et åbent forum uden dagsorden
og blot som et samtalerum med gruppens emne som overskrift.
Der var også enighed om, at vi gerne vil have flere med og det især nye
tilflyttere.
Desuden drøftede vi, at der er brug for en generel bevidstgøring hos Levefællesskabets beboere om, hvordan vi er skruet sammen. Al intern bestemt
jura kan jo i den sidste ende laves om - dog udfra det formål, stedet har
som et antroposofisk inspireret sted, hvor vi forsøger at realisere en inklusion af en svag gruppe mennesker med behov for støtte og omsorg.
Vi var os alle bevidst, at det svage led i kæden er Landsbymødet og især
Fællesledelsen og dens funktion og dens arbejdsopgaver. Så næste åbne
cafemøde bliver d. 9. januar 2017 kl. 19-20.30 i pavillionen med emner
som :” Hvordan styrker vi fællesskabet og ansvaret for det? Hvilke opgaver
forventer vi, Fællesledelsen tager sig af? Hvordan tager vi beslutninger?”
Men bemærk, at disse emner kun er gruppens udspil. Har man mere og
andet på hjerte, er man velkommen til at dukke op, uden at man dermed
behøver fremover at deltage.
Altså vel mødt d. 9, januar.
Søren H.
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Nogle tanker efter seminaret
I den proces med teori U, vi gennemgik på vores udviklingsseminar, når vi
et punkt i U’et, hvor en overvejelse skal gøres om, hvad der kommer én i
møde fra fremtiden.
For mig kommer der især to situationer fra fremtiden. Og de har begge relation til Hertha Levefællesskabs udvikling og fortsatte relevans i verden.
Den første er, at vi i en ikke fjern fremtid vil se mange forsøg på, at samfundet realiserer en racehygiejne. I 30’erne og op til 60’erne, promoveret af
især socialdemokratiet, var denne udryddelse af ”ikke egnede” til at få øje
på. Tvangssteriliseringer huserede her i landet, og i Tyskland gik det helt
amok med lejre og gaskamre. Her blev racehygiejnen til industrialiseret
masseudryddelse.
I dag og fremover kommer de racehygiejniske tiltag til at udspille sig på de
hvide hospitalsgange, udført af villige læger med loven i hånden og lægeløftet gemt i inderlommen, samt bakket op af befolkningens tro på det perfekte menneske. Den genetiske forskning vil give dem det praktiske værktøj til
at finde de individer, staten har vedtaget er ”ikke egnede”. Dette scenarie
kommer vi til at konfrontere os med på den ene eller den anden måde.
Det andet, jeg ser komme os i møde, er, at det voksende bureaukrati i den
sidste ende resulterer i en ny form for fascisme. Her vil individets frihed
blive beskåret til, at den enkelte blot er et personnummer, overvåget og
registreret i databanker. ”1984” er længe siden, ”nysprog” er indført og
”Fagre ny verden” for længst realiseret. Vi er nu et A,B,C,D-hold og så et
hold, som slet ikke vil få lov at være her.
Skal disse tendenser bekæmpes, kan det kun ske ved civil, ikke voldelig
ulydighed. Og heldigvis ser det ud til, at ulydigheden er ligefrem proportional med bureaukratiseringen. Måske en naturlov.
De sidste mange regeringer, vi har haft, har alle haft som mål at minimere
bureaukratiet og dets mængde af regler og hastigt vedtagne love. Men det
bureaukratiske uhyre vokser helt af sig selv, næret af konkurrencestat og
mistillid. Som Stalin altid sagde: ”Husk tillid er godt men kontrol er bedre”.
Her i Hertha bliver der flere og flere, som administrerer, vi får flere og flere
nøgler at holde rede på, flere og flere regler om alt muligt – ja endog det
frivillige er ved at blive sat på formel. Så selv har vi også en rem af huden.
Demokratiet, som vi kender det, er under afvikling på det samfundsmæssige niveau. Røverkapitalismen og kleptokratiet huserer. Der imod er der kun
at sætte nærdemokratiet, som det udspiller sig i den ustyrede del af civilsamfundet - eksempelvis i Hertha Levefællesskab og i alle de mange fællesskaber, som eksisterer på egne betingelser og ud fra frie menneskers engagement i at ville hinanden og holde en dialog mellem forskelligheder kørende. Det vil være vores forsvar mod fascismen og den galopperende højredrejning. Som salig Leonard Cohen sagde det:”There is a crack in everything, that’s how the light gets in”.
Søren Hansen
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På sidste landsbymøde fremlagde flere grupper deres mandat givet af Fællesledelsen, heriblandt Ventelistegruppen. En rigtig god idé, så alle oplever,
om mandat og regler svarer til den virkelighed, vi arbejder i nu.
Da ikke alle var tilstede på landsbymødet, bringer vi her mandatet og de
regler for ventelisten, vi arbejder efter. Pt. arbejder vi med evt. ændringer
af § 4 og § 5.
Helle

Indflytningsgruppens mandat
Vedr. Fondens lejeboliger

Mandatgruppen er i nov. 05 nedsat af Fællesledelsen, som gruppen refererer til. Gruppen består af 3 medlemmer: Den ansvarlige for ventelisten, den
procedure-ansvarlige fra Landsbyfonden samt den indflytningsansvarlige i
Fællesledelsen.
Gruppens arbejde består i



at vedligeholde ventelisten for Fondens lejeboliger samt ventelisten for
byggegrunde. Dette gøres bl.a. ved årlig kontakt med alle på ventelisten.



at finde ny lejer, så snart en lejlighed er opsagt. Dette gøres ud fra de
aktuelle ventelisteregler.



at arrangere møde mellem den nye lejer og Fællesledelsen, inden endelig lejeaftale træffes.



at finde kontaktpersoner til alle, der flytter ind i Hertha. Det gøres evt.
i samarbejde med Fællesledelsen.
at sørge for, at både indflyttere og deres kontaktpersoner får en ”tjekliste”
og efter behov guides i deres opgave.
Gruppen arbejder hurtigst muligt med at finde ny lejer, så denne får gode
chancer for at opsige sin tidligere bolig rettidigt.
Er gruppen i tvivl vedrørende spørgsmål om indflytning, lejere m.m. bringes sagen for Fællesledelsen, som har den overordnede beslutningskompetence på området.
Pr. 1-6-09 består gruppen af
Tommy Schou Pedersen (Landsbyfondens Kontor),
Jette Boye (Fællesledelsen) og
Helle Hansen (ventelisteansvarlig).
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godkendt af FL d. 10-1-13

Regler for ventelisten
til Landsbyfondens lejeboliger
Generelt bliver man optaget på ventelisten med anciennitet efter datoen for
optagelsen.

Generelt kommer man på den interne venteliste, som går forud for den eksterne
venteliste, hvis man bor og har folkeregisteradresse i Hertha.
Undtaget herfra er de, som ikke er kommet ind i Hertha fra ventelisten, f.eks. ind i et privat lejemål. De kan først efter at have boet 3
år i Hertha komme på den interne del af ventelisten.
Undtaget herfra er også de, som ikke er kommet ind fra ventelisten, og
som flytter ind i midlertidige lejemål. De kan ligeledes først efter at
have boet 3 år i Hertha komme på den interne venteliste.
Står man på den interne venteliste, og bliver man af ydre omstændigheder,
f.eks. ifm. hussalg, tvunget til at flytte uden for Hertha, fordi der ikke er
et egnet boligtilbud inden for Hertha, kan man fortsætte med at stå på
den interne venteliste, indtil man første gang får et reelt tilbud om en
passende bolig i Hertha. Afslår man tilbudet, flyttes man til den eksterne

venteliste - med samme dato, som man hele tiden har haft.
Når man får en bolig (af Fondens, i det private, købe eller leje), streges man af
ventelisten og må skrive sig op på ny (med ny dato), hvis man ønsker at
komme på ventelisten igen.
Denne regel ønsker Ventelistegruppen bliver taget til diskussion. Nogle

har den holdning, at man beholder sin plads på ventelisten, selvom man
får et tilbud og tager imod det.
Forholdet mellem udviklingshæmmede og såkaldt normale i Hertha Levefællesskab tilstræbes at være på 1:4. Da denne bestræbelse er overordnet venteliste-systemet generelt, vil et lejebehov i Bofællesskabets regi kunne gå
forud for ventelisten.
Denne regel ønsker Ventelistegruppen slettet. Der er allerede planer for
boliger til de 30 udviklingshæmmede, som der er planer om skal bo i Hertha. Desuden er der brug for at sikre boliger til de ”normale”.
Dispensationer
Ventelistegruppen kan gå uden om den fundne på ventelisten, hvis lejligheden,
der skal udlejes, er væsentligt større, end hvad man normalt ville tiltænke
denne lejer.

I tvivlstilfælde bringes spørgsmålet til FL.
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Finder Ventelistegruppen, at en konkret indflytning af en eller anden grund er
problematisk, og taler helt specielle forhold for, at man går videre på listen, kan gruppen gå til Fællesledelsen med en indstilling om dette. Er
der uenighed i Fællesledelsen om dette, afgøres uenigheden ved afstemning - evt. skriftlig. Fællesledelsens beslutning om evt. at gå videre på
listen bekræftes skriftligt til ansøgeren umiddelbart efter mødet. Derefter
gås videre på listen.

I ganske særlige tilfælde har Fællesledelsen herudover mulighed for at dispensere fra ventelisten. En sådan dispensation kan dog kun finde sted ved
- enstemmighed blandt de stemmeberettigede og
- behørig indsigt i alle berørte parters situation * ) og
- godkendelse på 2 på hinanden følgende Fællesledelsesmøder.

*) Berørte parter er også de personer på ventelisten, som man overvejer
at springe over.

Halloween. Små nødde-både med stearin og væge
søsættes i dammen. (Fotos: Randi)
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Vinsmagning
Vinekspert Michael Øuleé, brugsuddeler i Herskind, holdt en yderst interessant, oplysende og hyggelig vinsmagningsaften i Herthas Café den 18. november. En god forsamling af Hertha-folk kunne smage og nyde de i alt 10
forskellige økologiske vine. Et par modige damer slog et slag for åbningen
af de to første smagsprøver - champagne-typer - af Michael kaldt "bobler".
Afskeden med de rare dråber trak noget ud for en del af selskabet, har vi
hørt.
Tekst og fotos: Ole W.
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Skuespil i Hertha
Hvilke planer har vi for fremtiden?
I dramagruppen er vi i fuld gang med at planlægge, hvad vi i fremtiden
kunne tænke os at opføre.
Hver onsdag eftermiddag øver vi de kommende skuespil.
For tiden er det julespil, der traditionen tro for 21. gang bliver øvet. Nogle
har de gamle roller, andre er helt nye og må anstrenge sig ekstra for at
være klar til første opførelse onsdag d. 14. dec. i Skivholme Kirke. Så er
der generalprøve i salen fredag d. 16. dec. Og siden er der to opførelser –
søndag eftermiddag d. 18. dec. og siden torsdag d. 22 dec. Ja næsten 4
gange med generalprøven opfører vi julespillene, for at alle, der vil se
dem, får mulighed for det. Alle er velkomne! Sidste år var der omkring
350, der så spillene (der er ikke mulighed for pladsbestilling).

Samtidig med julespillene øver vi musicalen Grease, som vi vil opføre til
fastelavn 2017. Et herligt stykke med masser af bevægelse, musik og
sjov.
Efter Grease går vi videre med H.C. Andersens Snedronningen. Her skal vi
spille sammen med andre Steiner-institutioner i Danmark og Skandinavien. Vi begyndte allerede i august og september at øve på det. I slutningen
af november tager nogle af os til Marjatta, hvor teaterinstruktør Klarskov
og musiker Jette Rymer har lavet regi og musik. I disse dage får vi så den
del af Snedronningen, vi skal øve, for siden at kunne opføre. Det hele bliver så samlet og fremført på Fuglsøcentret på Djursland, når vi i sommeren 2017 en uge er samlet 450 mennesker fra hele Skandinavien til stævne.
Efter endt sommerferie 2017 har vi besluttet at påbegynde øvningen af
sidste del af Mozarts Tryllefløjten, hvor Karen Wadsholt vil tage sig af kor
og musik og Elisabeth Felix vil instruere. Her vil især det øvrige Levefællesskab, der kan lide at synge, få mulighed for at deltage i kor. Går alt vel,
vil vi påbegynde øvningen fra efteråret 2017 med opførelse nov. 2018.
Året 2018 slutter med, at vi opfører julespil som vi plejer.
Ja, det var en lang plan, men det har været nødvendigt, når der også skal
være plads til alt det andet, der også sker i Hertha, som f.eks. Åben Majdag og Høstmarked og meget mere.
Randi og Per
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Præsentation
Kære alle.

Som 19-årig flyttede jeg i landbrugskollektiv, hvor vi lavede økologisk mælk
og grøntsager. Det var dengang økologi var til grin og fyldte 2-4 % af markedet, mens solidaritet var et almindelig brugt ord på den tid.

Efter knap fire år som landmand flyttede jeg til Aarhus, hvor jeg arbejdede
blandt andet som tømrer. Træ var til min overraskelse et sjældent materiale
i tømrerfaget allerede dengang, så efter et år i branchen valgte jeg i stedet
at læse til ergoterapeut. Det er en meget bred social- og sundhedsfaglig
uddannelse, som sammen med en uddannelse som organisationskonsulent
og en fireårig psykoterapeut-uddannelse har ført mig vidt omkring: jeg har
arbejdet med ældre og handicappede, kriminelle, misbrugere, hjerneskaderamte, haft eget firma med rådgivning for socialstyrelsen og jobcentre samt
klienter i terapi og arbejdet med kommunalt myndighedsarbejde.

Da jeg så gennem det sidste job stiftede bekendtskab med Hertha, tænkte
jeg, at når jeg engang skulle videre, så ville jeg cykle herud og se, om vi
skulle lave noget sammen. Det skulle vi, og det er på mange måder som at
vende tilbage til rødderne, så jeg trives rigtig godt både i den socialfaglige
praksis og ude i marken med de dejlige beboere og kolleger. Mit kendskab
til Steiner-miljøet har jeg også fra Tore, som er ét af mine tre børn (hvoraf
jeg selv har lavet den ene, hans lillesøster), og som flyttede på Hadruplund
i 2001 og nu bor på Egehuset.

Og så er jeg fra Fredericia, som var Danmarks første fristad for religiøse
mindretal, og hvor man bygger broer til omverdenen. Så det eneste, jeg
savner i Solbjerg, hvor jeg bor nu, er en strand i gå-afstand; rødderne kan
man ikke løbe fra.

Venlig hilsen
Rasmus Aagaard
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Velkommen
Du lille barn
Velkommen på denne jord
Velkommen til din opgave, som du har indvilliget i.
Du vil for dette uophørligt modtage alle nødvendige gaver - indtil du vender tilbage, hvorfra du kommer.
Dine gaver er:




Du kan ikke leve uden solens lys og varme

Du kan ikke leve uden luftens forfriskende åndedræt
Du kan ikke leve uden din mors næring og dine forældres
omsorg.

Til os giver du din umiddelbare tillid - ja til alle, der vil forvalte
den blidt og rigtigt.
Du får jorden og dens mennesker til låns.
Vi glæder os til, at du kommer tilbage efter udført gerning. Alt
er uophørligt forudbestemt.
Glædelig jul og god vind.
Tyge Germundson

(Foto fra nettet)
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HerthaGuldkorn
Overgået / overtrumfet ?

Storesøster: " Mor ! må jeg få 4 pandekager ? "
Mellemste søster: " Mor ! må jeg få 5 pandekager ? "
Lillesøster: " Mor ! maj ha' 2 pandekager mere end maj ka'
spise?"
Teksten er fra Ole U.'s mosters Julebog på Læsø.

Ib klapper Ulla bagi.
Ulla: ”Hvad er det Ib? Hvad er det Ib? Det er sexchikane!”
Githa: Ulla hold nu op med at spørge hele tiden!”
Ulla: ”Åh, jeg er også helt træt i hovedet af at stille alle de
spørgsmål.”
Ulla: ”Er der rund fødselsdag? Hvornår fejrer man
firkantede fødselsdage?”
Luftes der en lille vind, siger Ulla forstående og alvorligt:
”Det er også alle de prutteiner!”

Halloween. Foto: Randi
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