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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: Oliver i arbejdstøjet. Foto:  Niels Jørgen Berg) 

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

KALENDER PÅ HERTHAS HJEMMESIDE www.hertha.dk opdateres løben-

de. 

Hertha er på Facebook (bestyres af Anne-Lene) 

Anette var så sød at holde 
krabbegilde i det gode 

vejr fredag før pinse for man-
ge af Herthas børn. 

De hyggede og morede sig 
gevaldigt til arrangementet, 

hvor de fik lov til selv at ham-

re på krabbekløerne. 
Marie Årup 
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HerthaKalender 

Juni 2016 

Lørdag d. 4.  Arbejdsdag  i Gartneriet   Kl. 9-11 

Søndag d. 5. Nattergaletur     Kl. 04.00 P-plads 

Søndag d. 5.  Fælleshus-udbygningsmøde   Kl. 15.00-18.30 i Salen 

Søndag d. 12. Virelej spiller i Hertha (se annonce)  Kl. 13-14 

Tirsdag d. 14.  Suppekøkken laver i stedet salatkøkken  Kl. 17.30 i Cafeen 

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

Lørdag d. 18.  Arbejdsdag / Fællesskabsdannende dag Kl. 9-13 

Lørdag d. 18. Sommerfest i Salen    Kl. 18 

  - m. fællesspisning og musik v. HerthaBand    

Torsdag d. 23. Skt. Hans - Hvad Fatter gør...   Kl. 19 ved Shelteret 

 

Juli 2016 Uge 27  Bofællesskaberne på ferie 

  Uge 27-30 Værkstederne lukket for eksterne. Første arbejdsdag 1. aug. 

Lørdag d. 2. Arbejdsdag i Gartneriet    Kl. 9-11 

Lørdag d. 30. Arbejdsdag i Gartneriet    Kl. 9-11 

August 2016 

Fredag d. 5. Fællesspisning og Pool-party i Voldbybadet Kl. 18.00 Voldbybadet 

September 2016 

Lørdag d. 3.  Høstmarked      kl. 11—16.30 

Lørdag d. 17. Søskendedag for Bofællesskaberne 

24—25  Forslag til arbejdsseminardag (ikke endelig vedtaget) 

Indhold i dette nummer: 

Aktuelt: Ny bog af Jens-Otto s. 4 

Sløjd-eftermiddage s. 5 

Kort og Godt s. 6 

Evaluering af Majmarked s. 7 

Skt. Hans aften s. 8 

Fugletur s. 9 

Møde om Fælleshus s. 10 

   

Virelai-koncert s. 11 

Præsentation: Til og Lars s. 12 

Poolparty i august s. 13 

Gartnerinyt  s. 14 

Landbrugsnyt s. 16 

Høstmarked 2016  s. 18 

Onsdagsaftner  i Gartneriet s. 19 
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Grundet sygdom har marionetteatergruppen 
set sig nødsaget til at aflyse forestillingerne på 

lørdag den 21. maj. 

 

I stedet vil ”Jorinde og Joringel” blive opført i 
forbindelse med HERTHAs HØSTMARKED lørdag 
den 3. september. 

Så er Jens-Ottos nye flotte bog udkommet. Bestil den 

f.eks. på www.vitalitet.org 
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Vores træsløjd- eftermiddage er både hyggelige 

og meget arbejdsomme. Ind imellem bliver noget 

færdigt, som her Noahs super fine lille sejlbåd, der 
har været ude i søen for at blive testet på ægte 

vand. Den holder balancen fint! 

 

Sidste gang før sommerpausen er to 26.5. Og vi be-
gynder igen efter høstmarkedet, altså 8. september. 

Sibylla 

FÆLLESSKABSDANNENDE DAG OG SOMMERFEST 

Vi mødes i salen kl. 9.00 og fordeler os i arbejdsgrupper. Kl. 13 spiser vi og så 

mødes vi igen kl. 18.00 i salen til fællesspisning og fest. 

Alle bedes medbringe noget spiseligt til et fællesbord, og efter spisning spiller 

Hertha Band op til dans. 

Festen slutter kl. 22.00 i salen. 

Hjertelig hilsen 

Else og Hanne 
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KORT OG GODT 

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

 

ECCE står for European association for Curative education and Social 

therapi.  

Charlotte Stenbækgård (Dittes mor) og undertegnede er lige vendt 

hjem fra et sådant 3-dagesmøde i Trondhjem og omegn for forældre-

repræsentanter og professionelle fra Europas lande. 

Det er første gang, jeg er afsted sammen med en forælder, hvilket var 

en god og givende oplevelse. 

I næste Tante Hertha vil Dittes mor berette om dette for hende 1.gangs 

møde med ECCE. (Vi landede efter deadline). 

Helle 

 GRUPPEMAIL 
Nu, da vi her i Hertha har fået gruppemail, har vi alle betingelser for at slippe for 

den kedelige praksis, at man bare skriver videre på en mail, man har modtaget, 

i stedet for at starte på en helt ny. 

Specielt kedeligt er det, når emnet er angivet som f.eks. ”Torsdagssuppe i Café-

en” og man så opdager, at den aktuelle mail handler om efterlysning af en mi-

stet hårbøjle (eksemplet er opdigtet, men meget realistisk)! 

Jeg opfordrer hermed til, at den, der vil sende en mail til hele Hertha-gruppen, 

starter helt forfra og vælger ”Skriv”, ”Opret”, ”Ny mail” – eller hvad det nu hed-

der i ens eget mailprogram – og som modtager vælger ’Hertha Gruppemail’ med 

adressen: hertha@googlegroups.com. Fint, hvis man så samtidig gør sig den 

ulejlighed at skrive et karakteriserende ord i rubrikken ”Emne” – og ikke bare 

lader en uvedkommende betegnelse løbe videre fra en tidligere mail-streng. Så 

slut med at bruge kommandoen ”Videresend”. 

På denne måde undgår man også, at gamle mailtekster, som slet ikke vedkom-

mer sagen, ”hænger ved” og bare fylder. Er dette problematisk for nogen, giver 

jeg gerne en kort instruktion ved folks egen computer. 

Med venlig hilsen 

Ole Wadsholt o.wadsholt@mail.dk eller karenogole.wadsholt@gmail.com. 

mailto:hertha@googlegroups.com
mailto:o.wadsholt@mail.dk
mailto:karenogole.wadsholt@gmail.com
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ÅBEN DAG, MAJMARKED og LØRDAGSCAFE  

d. 30. april - en evaluering 

Som altid er disse dage meget afhængige af vejret, og op til lørdag d. 30. 

havde der bare været kulde og regn. Vi var heldige, at solen skinnede og at 

der trods alt var 11 grader varmt. 

Det blev helt igennem en fantastisk dag med omkring 600 besøgende. Dejli-

ge, glade, nysgerrige mennesker. Mange nye, men også gamle kendinge. 

Rigtig mange familier med børn. Der var travlhed hele dagen fra kl. 11 til 

16.30. 

Loppemarkedsfolkene med 10-12 boder var godt tilfredse med, at de stod 

samlet i ét telt, og at der hele tiden var kunder. 

Lørdagscafeen i salen har sjældent haft så travlt, opvaskemaskinen kunne 

ikke følge med. Der var fyldt på alle stole. 

Bageriet og cafeen i teltet var på samme måde. Den varme karryret og sup-

pen var et hit. 

Der var musik i teltet og cafeen, bedst som baggrundsmusik, da den ellers 

har svært ved at trænge igennem de mange snakkende gæster. 

Fundraising- og informationsboden stod sammen i nye telte og havde godt 

besøg. 

Der var hestevogns- og traktorkørsel hele dagen med næsten fulde vogne. 

Landbruget trækker folk til – især under malkningen, og mejeriet fik ud-

solgt. Også gartneriet fik fint besøg. 

Alle de, der til daglig arbejder i værkstederne, deltog flittigt og stolte med 

at fortælle og vise frem, især i vævestuen – hvor man kunne komme lidt 

ind i varmen – var spørgelysten stor. 

I alle boder og cafeer, inklusive det, der kunne købes af ting samt mad og 

drikke, blev der vel omsat for omkring 30-35.000 kr. Men det meste går til 

råvarer og betaling for afvikling af dagen. 

Var der noget, man skulle tænke på til næste år, kunne det være: Bedre P 

skiltning så så mange som muligt parkerer inde i Hertha og ikke på villave-

jene. At der annonceres, hvornår der er malkning. At musikerne informeres 

om, hvilke forhold de spiller under.  

Så skal vi lige huske den gode P-vagt. 

Tak for det  fra alle. 
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Arr.: Jonathan, Leif, Hanne, Randi, Majken H og Sibylla 
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Ved regnvejr spilles i 

stalden  
ellers spilles der på 

græsplænen ved ca-

feen. 

 
Se mere 

www.virelai.dk/ 

Middelalder-

gruppen Vire-

lai spiller i  

Hertha! 

Søndag 

d. 12. juni  

kl. 13 til 14.  

Gratis  

koncert 
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Præsentation 

Hej Hertha! 

Jeg bor i Norrøn i lejligheden 11 B. I er altid velkom-

ne til at besøge os her. Jeg bliver i Hertha indtil 

marts 2017. 

Næsten hver dag arbejder jeg i Herthas bageri. I 

min fritid nyder jeg det danske vejr, tager på cykel-

tur og går til arrangementer i Aarhus. Men det meste 

af tiden spiller jeg musik, læser, ser TV-serier eller 

slapper af og spiser masser af kage. Desuden spiller 

jeg klaver, jeg øver mig også på guitaren. 

For to år siden begyndte jeg at spille bratsch. Da jeg ikke har nogen bratsch 

her i Danmark, vil jeg gerne spørge levefællesskabet, om der er én, der kan 

låne mig en bratsch. Det ville være dejligt. 

Undskyld for min ikke perfekte dansk. Også tusind tak Franziska for hjælp 

med teksten. 

Til / tysk volontør 

Kære alle 

Jeg hedder Lars Munksgaard, og jeg er 32 

år. Bliver 33 år den 28/9. 

Mit arbejde er bageri mandag, onsdag, 

torsdag og fredag og om tirsdagen er jeg i 

køkkenet. 

Jeg har en sød kæreste Camilla, som bor i 

Herthahus, og vi har 

været sammen i 7 år 

den 1/6, og jeg har 

selv boet i Burishus i 12 år den 1/8. 

Jeg er meget glad for musik som Medina og Kandis. 

Jeg er også meget glad for sport, stor fan af  FCK, FCM 

og AGF. 

Min bedste ven er Morten K, og om torsdagen er jeg 

sammen med den søde Ditte. 

Knus Lars Munksgaard  
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Gartnerinyt juni 2016 

Så kom endelig maj måneds overdådige blomstervæld, og der kom rigtig 

gang i vækstkræfterne. Ærterne vokser næsten fra dag til dag, og de 

strækker sig så oprette op mod solen. Sellerien har aldrig set så flot ud som 

i år, hvor den nu står i drivhuset og venter på at blive plantet ud. Der er 

rigtig gang i den i øjeblikket. Der er allerede sået en del afgrøder, og de 

skal nu luges og kultiveres samtidig med, at der skal plantes agurk, cour-

getter, salat og også snart kål ud. Heldigvis har flere meldt sig til at hjælpe, 

og jeg håber at se mange til de indkaldte onsdags-aftner med forskellige 

opgaver. Det er dejligt at opleve interessen for arbejdet i gartneriet, som 

jeg rigtig gerne vil dele. Tag din nabo, ven og familie med – det er sund 

jordforbindelse, som modvirker stress og ensomhed, og tilmed gratis fit-

ness.  Jeg har 3 hjulhakker, hvor du kan få pulsen op samtidig med, at du 

gør meningsfuldt arbejde. 

Tomaterne er nu plantet ud i drivhuset og basilikummen ligeså. 

Tak for hjælpen til plukning af mælkebøtter; der blev plukket rigtig meget, 

og alt er tørret og gemt væk til videre forarbejdning i efteråret.  

I de næste uger vil jeg indkalde til kamilleblomst-plukning på blomsterdage. 

Det er kamilleblomster, som jeg skal bruge til at lave præparater af. 

I maj fik vi sået rødbeder, sølvbeder, persille, gulerod, salat, dild og hoka-

ido, bønner og tallerkensmækker. I juni skal vi plante mere salat ud, så der 

er nogle salater, når I alle kommer tilbage fra ferie i august, og der skal 

såes flere hold salat, dild, kørvel, spinat, rucula, bønner og koriander. Ho-

vedopgaven er dog at luge, kultivere og sørge for vand, hvis nødvendigt. 

Vi er kommet sent i gang med at få jorden klar i år på grund af vejr og fug-

tighed, så det bliver ikke et tidligt år. Men jordbærrene står og blomstrer på 

fuldt tryk nu, så de kommer nok tidligere end sædvanligt. 

I 

tilbage. 
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Husk arbejdsdagen i gartneriet den 4. juni kl.9-11. Vi slutter af med en for-

friskning. Du må gerne komme kun til den, ligesom vi gerne vil have gæster 

til vores daglige pause kl. ca. 10.30. 

Børn må meget gerne komme med, og jeg vil hjælpe med at finde alders-

svarende opgaver til dem og deres forældre. 

Vores skønne volontør, Phillip stopper i gartneriet i sommer/ beg. af juli. 

Han har været/ er en rigtig dejlig ung mand, med stort gåpåmod, vilje og 

evne til at opnå at tale flydende dansk på kort tid; han kastede sig bare ud i 

det. Og også gartneriopgaverne er han gået til med god energi og vedhol-

denhed. Vi havde besøg af hans familie – farbror med tante, fætter og kusi-

ne, de var med til at sætte kartofler, og det var meget festligt. Oliver siger, 

de er de bedste gæster, vi har haft, og drengen på 12 år planlægger at 

komme tilbage som volontør, når han er færdig med skolen. 

Rigtig god sommer. 

For gartneriet Birthe Holt. 

Køerne holder siesta 

(Foto: Ellinor) 
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Landbrugsnyt juni 2016 

Medarbejdere 

Her i maj måned har medarbejderstaben 

været suppleret med STU-elever fra Syd-

skolen i Århus. Vi har haft glæden af at ha-

ve Louise, Malene og en enkelt dag Matti på 

praktikbesøg. Det er dejligt at arbejde sam-

men med disse friske unge mennesker.  

Den faste medarbejderstab er godt indar-

bejdet i den daglige rutine og rytme om-

kring dyrene. Her er det især Ole og Bent, 

der er de bærende kræfter omkring malk-

ningen og klarer mange opgaver ret selv-

stændigt. Morten tager sig primært af heste 

og høns. Morten træner sammen med Maria 

kalven Althea i at gå med grime. Som jeg 

skrev sidste gang, trænes de to kviekalve 

Alice og Althea fra sidste år i at gå med grime. 

Althea arter sig rigtig godt, og det bliver nok hende, der skal deltage i 

sankthans-spillet: ”Hvad fatter gør”. Lars og Ole er ved at have gjort kål på 

træstakken ved stalden, som stille og roligt bliver forvandlet til brænde.  

 

Markerne 

Det nye korn er nu kommet op og 

står flot. Som jeg skrev sidste gang 

er der sået havre og ølandshvede 

her i april måned. Havren og 

ølandshveden er blevet striglet to 

gange for at bekæmpe ukrudt. Før-

ste gang lige omkring fremspiring 

og anden gang 14 dage senere. Vi 

har også fået givet første gang hu-

muspræparat til de sidste marker, 

så alle nu har fået.  

Ja og så har vi lavet en 

kompostmile af dybstrøel-

sen fra stalden. Det er et 

imponerende syn at se en 

så lang mile stå og dam-

pe i de første solstråler en 

tidlig morgen. Milen er 

blevet præpareret med de 

seks kompostpræparater, 

så nu skal den bare have 

ro til at udvikle sig til det 

fineste kompost det næ-

ste års tid.  

Louise, Lars, Ole og Sune 

Tyrekalve i Slugten 

Kompostmilen 
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Dyrene 

Mandag den 2. maj kom de 

otte tyrekalve på græs i 

slugten på den anden side 

af Herskind by. Her skal de 

gå indtil oktober måned, 

måske med selskab af de 

to heste. Onsdag den 4. 

maj kom de tre store kæl-

vekvier ned i engen ved 

broen, hvor de senere får 

selskab af køerne. Køerne 

skal være helt færdige 

med at producere mælk, 

inden de får lov til at holde 

sommerferie. Vi stopper med at malke køerne i uge 24, og ca. 14 dage 

senere er de klar til at komme i engen. Her skal de gå til ca. 1. august. De 

første køer kælver medio 

august. 

 

I ugerne 27-28-29-30 er 

der tradition for, at frivilli-

ge holder opsyn med dy-

rene, så landbrugs- og 

mejeriholdet kan få holdt 

deres ferie. Dette ser vi 

hen til og håber, det også 

kan lade sig gøre i år. 

Opsynet går ud på at tæl-

le, om alle dyr er, hvor de 

skal være, og om der er 

strøm på indhegningen. 

Dyrene vil komme til at gå i to indhegninger. De 8 tyrekalve går i Slugten 

på den anden side af Herskind ved Præstbovej. 7 køer, 3 kælvekvier og 2 

kalve, i alt 12 dyr, vil komme til at gå i engen neden for fugletårnet. Der 

plejer at være 10-15 personer, der deltager i dette frivillige arbejde. Det er 

ønskeligt, at der er 2-3 personer på til hverdag i perioden, så man ikke står 

alene, hvis der skulle ske noget. Man kan så aftale indbyrdes, hvordan man 

vil organisere opsynet. Én kan se til dyrene om morgenen, én om aftenen, 

eller man kan gøre det sammen. Det bestemmer man selv. 

Der er hængt en liste op ved malkestalden, hvor man kan skrive sig på 

med navn, mobilnr. og i hvilken periode eller hvilke dage man ønsker at 

deltage i opsynet med dyrene.  

På denne seddel står også numrene på dyrlæge og elektriker. 

 

På vegne af landbrugs- og mejeriholdet 

Lars Pedersen (Fotos: Ellinor og Lars) 

  

Amalie, Tam og Tanja i engen 

Køer på græs. I forgrunden Love, derefter Thea 
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Arbejdsdage i Gartneriet 2016 

Lørdage kl. 9-11.   4. juni,  2. juli og  30. juli. 

Vi slutter af med en forfriskning. 

Om høstmarked d. 3. september 2016 

Vi var lige samlet for at forberede det næste høstmarked. 

I store træk kommer det til at tage sig ud som de foregående år med boder, 

optræden og musik. Vi vil igen lægge vægt på, at det er en fest for alle ald-

re, der slutter med en festlig og fornøjelig optræden i telt, så alle kan sam-

les og få afrundet dagen for de besøgende. 

Sidste år kom der mellem 8 og 900 besøgende. Vi er nu ved at undersøge, 

hvem der kan komme og optræde. 

Vi vil i år lægge vægt på, at alle de i Levefællesskabet (ca. 75-100 hjælpe-

re), som gør dagen mulig også afslutter den sammen med mad, dessert og 

musik. 

Forberedelsesgruppen: Michael, Sibylla, John, Per, Søren, Jytte og Lars 
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Onsdagsaftener …  

Det er virkelig hyggeligt at arbejde sammen i gartneriet  i de lyse sommerafte-

ner om onsdagen! 

Karen W – Fotos: Ole W 

Onsdags-aften i gartneriet 

Du kan komme og give en hånd med på onsdags-aftner her i 

højsæsonen, og tag gerne din nabo med. Vi arbejder fra 19-21 

og starter onsdag den 25. maj. 

Jeg håber, det kan blive nogle hyggelige, sociale aftner, hvor 

vi også får udrettet noget. 

For gartneriet Birthe 
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Du sol, som åbenbarer 

dit lys i mindste plantesaft, 

giv os din milde skaberkraft, 

så længe dagen varer. 

 
Indsendt af Ellinor  

Tre friske, men trætte fyre ved Galten-Løbet d. 5. maj. 


