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Karnevalssamling og
–optog gennem byen
(Foto: Niels Jørgen
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)

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: Køkkenchefen Torben i arbejde. Foto: N.J. Berg)
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HerthaKalender
Marts 2016
Fredag d. 4.
Lørdag d. 5.
Fredag d. 11
Lørdag d. 12.
Mandag d. 14.
Tirsdag d. 15.
Onsdag d. 16.
Tirsdag d. 29.
Onsdag d. 30.

Fællesspisning
Lørdagscafé
Suppe i Cafeen
20 års jubilæum. Morgenmad for alle
Generalforsamling i HSF
Bofællesskab/Levefællesskabsmøde
Fællesspisning
Suppe i Café Hertha
Fællesspisning

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

April 2016
Fredag d. 8. Fællesspisning
Kl.
Fredag d. 8. STUEKONCERT hos Kirsten og Søren
Kl.
Mandag d. 18. Landsbymøde
Kl.
Onsdag d. 20. Fællesspisning
Kl.
Torsdag d. 21. Forårskoncert med Borum-Lyngbykore
Kl.
Fredag d. 29. Fællesspisning
Kl.
Lørdag d. 30. Lørdagscafé
Kl.
Åbent Værksted i de beskyttede værkst. Kl.
Loppemarked—hver mand/kvinde sin stand
Bemærk: Ingen lørdagscafé i maj!
Maj 2016
Onsdag d. 11. Fællesspisning
Fredag d. 20. Fællesspisning
Søndag d. 28. Fælles arbejdsdag - forældre og Levefællesskab

18.00 i Salen
14-16.30 i Salen
17.30 i Cafeen
9 i Salen
19.30 Cafeen
19.00 hos Kirsten F
18.00 i Salen
17.30 i Cafeen
18.00 i Salen
18.00 i Salen
19.30 i nr. 19e
19-21 i Salen
18.00 i Salen
19.30 i Salen
18.00 i Salen
14-16.30
11-16.30

Kl. 18.00 i Salen
Kl. 18.00 i Salen
Kl. 8-16

N.B.: På baggrund af sidste Landsbymøde , Anders’ omdelte brev, de 4 indlæg (se side 10 – 12) og det faktum, at der kun er 2 valgte tilbage i fællesledelsen, så ser den resterende fællesledelse sig nødsaget til at indkalde til
et ekstraordinært Landsbymøde snarest og inden det kommende valg.
Bjørke & Anne-Lene
Indhold i dette nummer:
Aktuelt
Kort og Godt
Oversigt over projekter i Hertha
Sange til eftertanke
Min torsdag i Hertha
Udtrædelse af Fællesledelsen

s. 4
s. 6
s. 7
s. 8
s. 9
s.10

Seminar for Hertha
Hurra for Lørdagscafeen
Præsentation: Franziska
Værksted i Nerthus
Det Fælles Bedste
En velkomstkultur for jeg’et

s.
s.
s.
s.
s.
s.

13
14
14
15
16
18
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Seneste nyt,
eventuelle ændringer,
vigtige meddelelser etc.
bringes herunder
9. februar var en god aften i caféen, hvor Bent Nielsen læste nogle afsnit
fra ”Skyggespil” af Hans Kirk.
Der var kaffebord i pausen, og en meget hyggelig snak rundt ved bordene.
Sangbøgerne blev hentet, så vi også fik en sang.

For flere år siden havde vi den første aften med Bent Nielsen i caféen. Det
har gentaget sig år efter år.
I år var denne aften Ritas sidste arrangement i Kulturforeningen.
Rita Lambrecht.

Søren Stokholm,
som i flere år har boet i Burishus i Hertha, er død pludseligt torsdag den 25. februar i sit hjem i Hjortshøj .
Søren har efter flytningen til Hjortshøj trofast besøgt Hertha i
forbindelse med arrangementer som åbne værksteder og høstmarkeder.
Begravelsen finder sted i Sabro Kirke torsdag d. 3. marts kl. 13.
Søren kom en del i Ole og Karens hjem for at synge. Han havde en stor og
smuk stemme og var meget musikalsk. Det var en glæde at arbejde med
Sørens stemme, og det resulterede også i, at han på smukkeste måde optrådte på Lørdagscaféer.
I kærlig erindring – Karen Wadsholt
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Formiddagscafé
Alle er velkomne!
Væveværkstedet holder som noget nyt formiddagsåbent i caféen. Der vil
være kaffe, the og noget lækkert i caféen for alle, der er hjemme.
Foreløbigt på følgende tre datoer:
15. marts, 13. april og 12. maj. Kl. 10.30-12.00
Kærlig hilsen
Væveværkstedet

Omrids af en Hertha-bog
Søren H og Allan vil gerne tage initiativ til en bog om Hertha – her
op til 21 års-jubilæet i 2017. Har du lyst til at være med, så henvend
dig gerne til Søren eller Allan.
Foreløbigt forslag til gruppe:
Helle (Om hele opspillet: ønske om specialklasser, ministre, Støtteforeningen, vedtægter, Kristofferhjemmet. Lex Alex? Århus Vejle Silkeborg).
Søren (Om Landsbygruppe, formål, arbejdsform, brochure, økonomi, B…
projekt, seminarer, værdier, det fælles. Demografi.)
Per (f.eks. om alle de ordninger vi har været igennem).
Allan (Samler, læser, retter, sætter op m.m.)
Ole U (Om tregreningen. De tre samarbejdende. Værdiskabelse. 180 grader – projekterne).
Jens-Otto (Kommer ind senere i processen Læser og kritiserer. Fondenes
mysterier. Biodyn forskning – resultater og håb).
Tina Rosgaard (Kritisk læsning fra en ”tilflytter”).
Generelt princip: En æstetisk bog med ikke så meget tekst og mange billeder og eksempler. Interviews og beretninger. Lidt manual-karakter, så
andre kan ”gakke hen” og gøre ligeså.
Første møde: Onsdag d. 9. marts kl. 19 i Pavillonen.
K.h. Søren og Allan
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KORT OG GODT
Rubrikken til korte meddelelser: Info, salg, bytte, tips mm.

Ledigt værelse i delelejlighed i Hertha
Værelse i delelejlighed lejes ud pga fraflytning fra 1. marts eller senere.

Eget mindre værelse, stue, beh.rum, frit areal til fælles interesser samt have.
Kontakt Bjørke Mobil: 2758 3898

Ansigtsmassage tilbydes i marts og april.
Massagen er baseret på ansigtszoneterapi og healing.
Det er en meget blid behandlingsform, der dybdeafspænder nervesystemet, blødgør spændinger i ansigtet og virker generelt stimulerende på huden.
Der bruges lidt mandelolie til massagen. Varighed en time.
Betaling: gerne som donation efter formåen. Pengene går
til en pilgrimsrejse i foråret.

Venlig hilsen
Gitte Pedersen, Tlf.: 20655839
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Oversigt over aktuelle projekter i Hertha
Undervisnings- og stiprojekt (undervisningslokale i stalden, forbedring af
”Spor i Landskabet”-stien mv). Søges finansieret af forskellige fonde med hjælp
fra fundraiser og arkitekt Bendt Nielsen.
Renovering af sal mv. (lydisolering af salen i forhold til resten af Herthahusbofællesskabet, forbedrede indgangsforhold, foyer, toiletforhold mv.)
En tanke, der har været fremme, er, at Hertha Bofællesskaber & Værksteder
finansierer ombygningen, således at HBV betaler husleje til Landsbyfonden. Andre brugere lejer sig så ind hos HBV. Løsningen er dog ikke besluttet endnu.
Renovering af Herthahus
Trin 1 vest: Tilbygning til Herthahus samt 2 boliger på 1. sal, således at
der kan blive 4 mere roligt beliggende lejligheder til ældre beboere.
Søges finansieret via gaver, fondsmidler, primært Software AG Stiftung.
Trin 2 øst: Renovering af Herthahus – østdelen. Primært opdatering af lejlighederne. Denne renovering vil ikke give større huslejeindtægt, hvorfor den
skal finansieres 100 % ”udefra”. Denne tænkes også finansieret af gaver, fondsmidler, primært Software AG Stiftung.
For at Software AG Stiftung vil gå ind i et så stort projekt, kræves det, at der er
en større kreds omkring det. I dette tilfælde kunne det være en forældrekreds.
Der arbejdes gennem 3 +3 gruppen på at danne en sådan støttekreds.
Nyt bofællesskab på Landsbyvænget 25-27 til 7 pers.
Her har vi brug for hjælp til finansieringen af 3,7 mio. Der foreligger et opdateret
budget.
Kultur-/fælleshus. Søges finansieret via Levefællesskabets opsparing, fælleskasse, eget arbejde mv.
Tilgængeligheds-, torve- og vejprojekt, som tager sigte på at forbedre tilgængeligheden (udvide og fundere stier, bedre niveauforskelle, bedre belysning,
skiltning mv.) samt danne flere og bedre inklusions- og mødesteder vha. torveog pladsopbygning.
Søges rettet mod en stor dansk fond. En gruppe bestående af Søren, Leif, JensOtto, Per, Ole og Allan arbejder videre. Gruppen er åben for nye interesserede.
Bogprojekt – dokumentation af Herthas historie, status og visioner – formidlet
på en måde, så det kan bruges af andre, som skulle ønske at skabe noget lignende.
Søges finansieret primært af mindre fonde (budget ca. 100.000 kr.) En gruppe
bestående af Søren, Jens-Otto, Per, Helle, Tina, Allan er under dannelse. Interesserede er velkomne.
Værdiskabelse – ph.d. – skabelse af et værktøj til opgørelse og dokumentation
af den værdiskabelse, der sker i Hertha Levefællesskab foruden den rent økonomiske (socialt, kulturelt, økologisk). Endnu uklart, hvordan finansieringen kan
skrues sammen. Måske hjælp fra en stor dansk fond.
Ole U og Matthieu arbejder videre. Interesserede er velkomne.
K.h. Allan
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Borum-Lyngbykoret præsenterer
”Sange til eftertanke”

Forårskoncert i Hertha

Torsdag d. 21.4.16, 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.
8

Min torsdag i Hertha
Jeg står op klokken syv om morgenen. Så vasker jeg mig.
Nogen gange hjælper jeg med at sætte maden på bordet inden morgenmaden klokken otte.
Efter maden hjælper jeg med opvasken, jeg kan bedst li´ bestikket.
Til morgensang bagefter, kan jeg godt li´ at synge sammen med de andre
og høre det vers, der bliver læst op til morgensang hver morgen.
Om torsdagen går jeg på arbejde nede i gartneriet. Jeg ordner løg og sorterer dem. Hvis der er nogen der er dårlige, smider jeg dem væk ned i en sort
spand. Når det er pause-tid, drikker jeg the.
Om sommeren luger eller hakker jeg udenfor i jorden, men det skal man
ikke gøre om vinteren. Da er det lunt at sidde og arbejde inde, fordi Bente
har tændt for brændeovnen dernede.
Efter middagsmaden skal jeg vaske op, og bagefter hviler jeg mig til klokken tre.
Kvart over tre går jeg til massage hos Anne-Marie Kondrup. Det hedder
rytmisk massage og det elsker jeg, for hun har sådan nogle dejlige varme
fingre.
Klokken halv seks spiser jeg nede i Nerthus, fordi jeg går til svømning sammen med Carsten og de andre fra Nerthus. Vi kører til Hammel Svømmehal
klokken seks.
Jeg svømmer i det varme vand og de andre kommer ind til mig til sidst, når
de har været i det kolde. Nogen gange kan vi nå at gå i sauna. Vi skal være
oppe af vandet klokken halv otte.
Når vi kommer hjem, sætter jeg mig ind i stuen i Herthahus, sammen med
de andre, men først lægger jeg min badedragt til vask. Klokken ni begynder
jeg at gøre mig klar til natten, så kan jeg ikke mere.
Venlig hilsen Birgitte
Borneman Mogensen 33 år
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Udtrædelse af Fællesledelsen

(Efterfølgende 4 indlæg om udtrædelse af Fællesledelsen er modtaget efter sidste Landsbymøde, 5 dage efter bladets deadline. Red.)
Fra Skjold:
Kære Alle i Hertha
Jeg har besluttet at stoppe i Fællesledelsen.
Årsagen er den uenighed der har været mellem HBV's ledelse og Fællesledelsen
om, hvorvidt det var OK at drøfte i Landsbymødet, om HBV kunne realisere visionen om at etablere boliger til 30 beboere i Bofællesskaberne, altså udvide med
4 beboere.
Sagen er helt principiel.
Der står i vedtægterne bag FL, at "Fællesledelsen er ansvarlig og besluttende i
alle overordnede og principielle spørgsmål i Hertha Levefællesskab." Men FL kan
ikke selv tage beslutninger i vigtige sager uden at høre Landsbymødet først. Og
sager som denne er FL jo selvfølgelig ikke alene om at beslutte, HBV, Landsbyfonden og FL skal være enige. Det er nemlig i grundlaget for Herthas organisation lagt ind - i større projekter der berører levefællesskabet - at kun hvis Landsbyfonden, HBV og Fællesledelsen er enige, kan et projekt gennemføres. Hver af
de tre har så at sige vetoret. Dette er lagt ind i vedtægterne for at undgå den
store splittelse der ville opstå, hvis to parter kunne beslutte hen over hovedet på
den tredie part. Det har fungeret hensigtsmæssigt siden Herthas start. Det har
måske forsinket nogle projekter, men det har til gengæld forhindret splittelser.
Et flertal i Fl har ment, at det at realisere visionen - dvs udvide med 4 flere beboere - var så vigtigt et spørgsmål, at det skulle drøftes i Landsbymødet. Alle i
Hertha skulle have mulighed for at sige hvad de tænker og føler og mener, inden
dette realiseres. Dette er helt principielt. Men det har også den konkrete baggrund, at HBV har vokset sig til en stor virksomhed, som fylder meget i Hertha,
hvilket igen har betydet at der nogen balancer i Hertha der har ændret sig. Da
en udvidelse med 4 flere pladser kunne skubbe yderligere til disse balancer, var
det vigtigt at drøfte dette på et Landsbymøde. Det var det der foregik den 23.2.
HBV's ledelse og flere andre har været uenige i, at dette spørgsmål overhovedet
kunne tages op på et landsbymøde. FL er blevet mødt med meget meget stor
modstand, på møde efter møde, hvor der har været en utrolig giftig og efter min
mening helt uacceptabel stemning på møderne. Jeg ville have forventet, at
HBV's ledelse havde sagt: "Jamen hvis i synes at det skal snakkes igennem på et
Landsbymøde, så gør vi da det. Det bliver spændende at høre hvad folk tænker
om det. " I stedet har man forsøgt over lang tid at forhindre diskussionen. Alene
det at forhindre en drøftelse skulle jo få alle demokratiets alarmklokker til at
ringe.
Man kan måle et Fællesskabs styrke og kvalitet på, hvordan man evner at håndtere uenighed. Vedtægterne understøtter dette på allerbedste vis. Men nogen af
de personer, der i øjeblikket varetager forvaltningen af magt og indflydelse i
Hertha, har sørget for at Hertha er dumpet fuldstændigt i en sådan måling. Måske har jeg selv været en af dem, det kan jeg bare ikke selv se.
Hilsen fra Skjold
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Fra Johnny:
Grunden til at jeg træder ud af Fællesledelsen og dermed også HBV bestyrelsen
Jeg har set 2 bevægelser i Hertha, den ene er en bevægelse der handler om
omvendt integration og en vision om at have et fordelingstal der hedder 30/120
beboere. Denne bevægelse har hele tiden været grundlaget for Hertha, men for
at der skulle være noget at integrere i, så skulle der også være ”parcelister”
Den anden bevægelse er ordet ”fællesskab.” Her er bevægelsen at interagere og
skabe gode sunde livsvilkår for alle, der bor i Hertha, det er dette jeg har arbejdet på i fællesledelsen.
Men har oplevet, at når man er talsmand for fællesskabet i form af fællesledelsen, så virker det som en krævende og utaknemmelig plads at sidde på.
I forbindelse med min orlov, har jeg oplevet Hertha på en helt anden måde ved
bare at være parcellist. Det er en dejlig og befriende oplevelse ikke at være i et
forum, hvor der hele tiden er en negativ tendens.
Jeg har som parcelist kunne nyde den succes, der er skabt igennem HBV og den
omvendte integration;jeg kan nyde alle de goder jeg som denne parcelist får
foræret af et godt fungerende projekt ”omvendt integration”
Det jeg har indset er, at jeg er med i et vellykket projekt ”omvendt integration”
der er lykkedes på alle måder. Jeg er ikke med i et fællesskab, jeg er ikke med i
en organisation der dyrker fællesskabet. Jeg er et positivt nødvendigt element,
der nyder godt af institutionen Hertha og den omvendte integration.
Men hvorfor så sidde på en plads der kræver rigtig mange ressourcer ( i min
fritid) når der ikke er et ønske og en vision om andet end det, der allerede er
lykkedes, og som der ikke skal stilles spørgsmål ved.
Jeg oplever (og det er kun en indre fornemmelse), at Hertha er ved at nå en
”kritisk masse” altså det punkt, hvor der vil ske et ”skred” hvis visionen med
forholdstal bliver fuldført. Har længe haft den samme fornemmelse i forhold til et
bofællesskab i bunden af Hertha. Hvis visionen bliver fuldført, skal vi alle leve
med de konsekvenser og/eller goder det vil medføre. Jeg har bare gerne ville
være sikker på, at vi alle har haft muligheden for at kigge ind i krystalkuglen og
sammen sige Ja eller Nej. Lige netop dette har afstedkommet et enormt pres fra
HBV.
Jeg har ikke tillid til. at der kan komme en så kraftfuld Fællesledelse, som kan
virke som ligevægt overfor en meget kraftfuld HBV ledelse og samtidig en kraftfuld gammel vision. Måske er det heller ikke nødvendigt.
Derfor ser jeg det som spildte kræfter at have en fællesledelse, som egentlig
kun er kransekagefigur for et demokrati med en allerede fastlagt dagsorden.
Til gengæld nyder jeg på alle måder at være en del af projekt ”omvendt integration”, så fra nu af er jeg en glad ”parcelist” i et institutionsprojekt.
Johnny
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Fra Tommy:
Jeg trækker mit engagement fra Fællesledelsens organisatoriske arbejde - fra
det ansvar, som Fællesledelsen har i flg. stedets vedtægter.
Der har været meget modvind de sidste år og ikke den åbenhed i demokratiet,
som jeg ønsker det. Men det har været en lærerig proces, som jeg har fået meget ud af.
Jeg synes, Hertha bygger på en super god idé, og jeg har meget respekt for de
mennesker, som har bragt dette initiativ frem.
Jeg kan tvivle på mig selv - om mine forventninger til åbent demokrati er urealistiske. Men ind til videre fortsætter jeg mine naive forventninger. Jeg håber, der
kommer nye kræfter til og ønsker alt godt for Hertha.
Vh Tommy
Fra Babak:
Jeg må også meddele at jeg stopper i FL. Da jeg gik ind i FL var det med troen
på Hertha som et demokratisk ledet fællesskab. Det må jeg sande ikke har været oplevelsen i den periode jeg har siddet. Det har ikke været muligt at udføre
opgaver i henhold til vedtægter som fællesskabet har vedtaget sammen, grundet for stor modstand fra virksomheden HBV. I 1½ år har størstedelen af FL
forsøgt at pege på visse ubalancer, og ønsket at tage temperaturen på hele
landsbyen, men på mange måder blevet bremset i at få lov at tage en debat
omkring de emner. Processen blev så pludselig forhastet, og man vurderede at
man på en 1-1½ times tid kunne nå at få en tilbundsgående debat omkring nogle dybe emner, hvilket jeg kun har kunne se var et taktisk greb til at få gennemført en gammel vision. Jeg ville have ønsket at man fra starten havde været
villig til at tage den drøftelse, været nysgerrig på de stemmer der følte sig overset, og lyttet ind til om der var nogen der følte sig tromlet, og om der kunne
gøres noget. Ikke nok med at man ikke har lyttet, så har man tværtimod også
prøvet at bekæmpe muligheden for at emnet kom til fælles debat. Efter det sidste landsbymøde, oplevedes det for mig som at HBV er blevet så store at de rent
faktisk kan fylde en stor del af salen, og påvirke resultatet af en debat og en
konklusion i høj grad. Det giver mig en oplevelse af at det ikke længere er et
levefællesskab, men en institution der leder stedet. Det er blevet gentaget flere
gange, at det er de udviklingshæmmedes sted, og at vi andre bor omkring dem.
Den måde at tale om tingene på giver en oplevelse af at man kan bo her, såfremt man indretter sig efter bofællesskabets præmisser. Det er ikke ligeværdigt. Det er at vende tingene for meget på hovedet, hvis det her skal lykkes så
skal stedet være et samfund, hvor der bor almindelige beboere, og hvor der
også bor udviklinghæmmede, men iøvrigt også alle mulige andre typer af mennesker, ellers føler man sig på andres grund, på udebane. Lige nu er der kommet for meget ubalance, og de almindelige beboere har for lidt at skulle have
sagt, mens HBV har ret frit spil til at styre og forvalte stedet, og opfylde dets
beboere, deres forældre, samarbejdskommuner og deres ansattes ønsker og
behov.
Hertha er et fantastisk sted, og kan blive et langt mere fantastisk sted, hvis vi
kan samarbejde omkring det, og hvis magtbalancen kan fordeles på anden vis
end nu.
Bedste hilsner – Babak
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SEMINAR FOR HERTHA LEVEFÆLLESSKAB
På Landsbymødet d.23 feb. 2016 fremlagde Fællesledelsen et udkast til et
”udviklingsseminar”.
Mangfoldigheden er på mange måder stor og skøn i levefællesskabet. Vi
repræsenterer alt fra vugge til grav. Tanker der er dybe, tanker der er flyvende, smil og alvor, balancer og ubalancer. Kender vi hinanden? Hvad
kunne vi godt tænke os at være sammen om? Vi vil jo gerne noget sammen, for ellers boede vi vel ikke her? Ups, ja! Ser du, det er der nok mangfoldigt mange meninger om.☺ På et seminar har vi mulighed for at være
sammen, og det har tidligere givet fællesskabet et boost! Gad vide, hvad vi
gerne vil være sammen om nu i 2016.
På Landsbymødet blev deltagerne sat sammen to og to for at byde ind med
forskellige temaer, små som store. De inspirerende forslag er blevet givet til
Anne-Lene, Sibylla, Hanne og Bjørke. Vil du gerne – sammen med os – være med til at samle nogle overordnede temaer ud fra disse forslag, er du
velkommen til at kontakte en af os inden d. 8. marts. Deltog du ikke på
Landsbymødet, er du velkommen at bidrage med dit/dine forslag til en af de
lige nævnte personer. Der er ikke noget, der er for småt, stort, sjovt eller
alvorligt. Lad os lege, grine, græde og skrige i kor eller bare være som alle
de ”andre”.
Vi foreslår, at vi skal væk fra Hertha, med en enkelt overnatning. Skanderborg Vandrerhjem er en mulighed. Som procesleder foreslår vi Lotte Juul
Lauesen. Hun er uddannet til at lede formålet og har en baggrund i det antroposofiske, hun kender vores historie og arbejdsform, hun tilsætter ofte
lidt sjov og bevægelse, og endelig er hun dygtig.
For at seminaret skal være godt for alle, giver det både god mening og fælles glæde, at flest muligt byder ind på nedenstående opgaver. Der kommer
andre opgaver, som ikke er nævnt her:
Fastsættelse af dato, location og booking inkl. mad, underholdning,
samarbejde m. procesleder, program, nærværstid imellem beboere
og levefæller, tovholdere på seminaret, program, tema og indhold,
børnepasning/underholdning osv...
Dette er blot ment som inspiration til opbygningen af seminaret.
Ved Landsbymødet d. 18. april vil vi i fællesskab finde det endelige tema
samt tilmelding på ovenstående opgaver. Der er brug for både store og små
bidrag, det vigtigste er, at det er et FÆLLESseminar.
På glædeligt gensyn
Anne-Lene og Bjørke
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HURRA for lørdagscafeen
Den plejer jeg ikke at råbe hurra for, da arbejdet med at skaffe hjælpere,
musik, rundvisning og organisering af årets cafeer ER et arbejde.
Men efter en meget vellykket cafe i februar med mange mennesker og god
stemning, fik jeg lyst til at udtrykke glæde over, at vi stadig har den. Den
har værdi for de mennesker, der kommer 1. gang og bliver vist rundt, hvoraf nogle får lyst at flytte hertil, for de, der kommer næsten hver gang, værdi for de udviklingshæmmede, deres forældre og almindelige beboere , der
denne dag arbejder sammen/inklusion, OG ikke mindst for os almindelige
Herthabeboere, der kan benytte denne cafeeftermiddag til almindelig socialt
samvær ,ren hygge uden dagsorden og mødepligt.
Jeg må erkende, at jeg indimellem har frygtet, at cafeen svigtes af os almindelige Herthabeboere (efter at have fungeret i så mange år, 19!), for så
er den ikke meget værd: Det er ikke hyggeligt for vores Levefællesskabs
gæster, hvis der ingen værter er til stede. Altså kom og nyd samværet og
de mange gode kager (også glutenfri mm). Inviter familie og venner netop
denne dag.
Endelig en opfordring mere. Det hæver cafestemningen, når der er musik,
og det kniber for tiden. Er der ikke nogen, der kan spille/synge underholde
bare 20 min én gang om året. Det er jo ikke en koncert, der er tale om,
men underholdning til kaffebordene. Meld jer endelig til undertegnede, hvis
I kan eller kender nogen, der kan.
Mon ikke også der er et par stykker mere, der har lyst at vise rundt en gang
om året? Så henvend jer ligeledes til undertegnede.
Vi har de sidste år kun haft 5 lørdagscafeer hvert år. Den 6. er inkluderet
og samarbejdet med høstmarkedet. Vi satser heller ikke på at øge antallet
igen, så kom og deltag i cafehygge de par gange om året.
Helle Hansen

Præsentation
Hej alle sammen
Mit navn er Franziska Klarskov. Jeg bor i et
værelse hos Nanna Ørberg i nr. 32. Jeg kommer fra Sydsjælland, og der bor jeg i en by
der hedder Nyråd sammen med min far. Jeg
kom hertil d. 3. januar og skal være her til og
med juni. Jeg arbejder tre dage i bageriet, en
dag i køkkenet og den sidste dag i madordning
i Herskind børnehave Nordlyset.
Jeg afsluttede min skolegang sidste sommer
efter 12 års Steiner skole. Jeg interesserer
mig for at arbejde med mennesker. Efter min
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skoleafslutning arbejdede jeg 4 måneder i en vuggestue, derudover har jeg
været i praktik på Marjatta. Jeg er meget glad for at kunne komme til Hertha og få mere erfaring på dette område.
I min fritid har jeg gået til kampsport, og skuespil er også en af mine fritidsaktiviteter.
Venlig hilsen Franziska

Værksted i Nerthus
I februar måned er der startet et nyt formiddagsværksted op i stuen i Nerthus.
Det er nogle timer hvor vi, ind mellem meget andet, skriver om det, som er
dagens emne/r.
Sara og Freia har været med de første 2 tirsdage, Rina kommer efter vinterferien og Marie efter påske.
I februar var der en tirsdag, hvor vejret var så indbydende, at vi begyndte
dagen med en tur ned til skoven.
Det kom der bl.a. følgende ud af :
Hvid
Jordens rimfrost

Solkrystaller i græsset
Skinner blødt i kulden
Vinter.
Grøn
Eventyrets grene
Blomstrende i hvidt
Strækker sig mod lyset
Forår.

Rødt
Foråret kommer
Glæde og varme
Blomsterne pibler op igen
Dejligt.
Sara og Freia
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Det Fælles Bedste og Folketræffet 22.-24. april
En ny fortælling om samfundets omstilling er startet
Af Niels Aagaard, formand for Landsforeningen for Økosamfund
Vi er bare en flok lusede amatører. Men vi mener det af hele hjertet. Og nu
vokser det - Folketræffet om økologi og grøn omstilling er ved at blive en
realitet. Som en af mine venner sagde forleden: ”Der er noget historiens
vingeslag over det her – Det er som om det langt om længe er gået op for
rigtig mange mennesker i vores land, at der skal ske noget, at vi skal omstille til en helt anden livsform, og nu er det startet, og som toget ruller, er
der flere og flere, som tilslutter sig”.
Tilmeldingerne vælter ind. De 14 højskoler – som har dannet et netværk og
fremover arbejder intens med bæredygtighed – kommer. Omstillingsnetværk fra hele landsdele kommer. Spejderne, kirkerne, Hvalsøborgere, eventyrfortællere, Jytte Abildstrøm, Steen Møller, børn og voksne, en masse
grønne foreninger (ud over de 8 initiativtagende) samt et hav af dygtige,
vidende folk, der i årevis har eksperimenteret med grøn praksis og har al
mulig viden, de gerne vil dele. Det bliver stort, Folketræffet i Hvalsø den 22.
–24. april 2016 i Lejre Kommune.

Verden har kurs direkte mod en klimakatastrofe, hvor store dele af kloden
risikerer at blive ubeboelig. Ingen kan løse disse verdens store opgaver alene, men sammen kan vi. Derfor laver vi Folketræffet som et startskud for at
samle alle de grønne kræfter i Danmark – på sigt koblet til tilsvarende internationale grønne bevægelser – for at tage hul på den store omstilling – i
praksis.
Meningen med Folketræffet er at samle folk, der GØR noget, skabe en
stærk fællesskabsfølelse og synliggøre, at der i befolkningen findes et dybt
ønske om en grøn fremtid og en verden, som mennesker kan leve i. Folketræffet er et signal om, at civilsamfundet – kald det folket – tager ansvar og
formulerer et alternativ til vækstsamfundet. Og alle aspekter af livet er i
fokus i en ny bæredygtig livsstil. Et nyt verdens- og menneskesyn, hvor vi
ser hinanden som medmennesker og som det naturligste passer på kloden.
Liv i sociale fællesskaber af den slags, som gør os stærke og medmenneskelige. En økonomi, som alene tjener det formål at tilfredsstille vores
grundlæggende behov, ikke at være en pengemaskine. Og en økologi, hvor
al menneskelig aktivitet, produktion og handel bringes i samklang med naturens økosystemer.
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Vi håber og begynder så småt at tro på, at Folketræffet bliver starten på en
ny fortælling. En fortælling om menneskene, der ikke længere ville finde sig
i at være tavse vidner til en verden på katastrofekurs og derfor selv startede nye måder at leve på. Og at det bredte sig som en steppebrand. Derfor
er vores værdisæt:
Sammen vil vi:

 Fællesskab, økologi, omstilling, klimaløsninger, bæredygtighed og det
som ligner.

 Binde samfundets mangfoldighed sammen ved at fokusere på det,vi har
til fælles og ikke det, der skiller os ad.

 Styrke almindelige borgeres handlekraft, og derigennem styrke de fællesskaber og lokalsamfund, som de er en del af.

 Opbygge samfundets politiske slagkraft gennem ligeværdige og tillidsfulde relationer.

 Arbejde for at skabe en værdig og bæredygtig fremtid til det fælles bedste.
Se mere og følg med på http://detfaellesbedste.dk/

Før disse mindfulnesstider havde vi Piet Heins Gruk, der også påpeger
betydningen af Nuet.
Helle

Om at leve i nuet
Livsfilosofisk gruk

At leve i nuet er livets teknik og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.
Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldrig i livet presente,
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.
For det nu, som er gaaet, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
éngang for altid er dette.
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EN VELKOMSTKULTUR FOR JEG’ET
At skulle nyorientere sig i ”en anderledes kultur” er kendt for alle, idet alle flytter
sig i løbet af livet til nye situationer – måske nye lande…
Som levefællesskab har vi ikke taget initiativ til at rumme mennesker, der er i
den situation at skulle nyorientere sig i en helt anden kultur og et fremmed land
… men mange her i Hertha har tænkt tanken og også talt om, hvad mon vi kunne gøre, – og nogen har haft kontakt med kommunen desangående ….
I den sammenhæng fandt jeg følgende artikel interessant, da den rummer nogle
for mig at se væsentlige tanker til temaet – og det vil jeg gerne dele med jer her
i vores lille skriftlige platform.
Sibylla

Fra Tidsskriftet Info 3 – februar 2016
Indlæg af Ingeborg Woitsch

Hvor har Jeg’et egentlig hjemme?
Passer dette spørgsmål ind i en tid med flygtningelejre, nødherberg, opvarmede sportshaller og boligcontainere? Over
alt tænkes der tanker om hjemstavn og afsavn af hjemstavn,
millioner af mennesker er truet og på flugt, mange leder efter nye livsperspektiver i Europa og særligt i Tyskland.
Hvilke nye perspektiver inviterer denne krise os ind til?
Den politiske verdenssituation og i særdeleshed behovet for at forholde sig til IS´menneske- foragtende ideologi konfronterer os helt
umiddelbart med store spørgsmål om menneskelighed og menneskeværen.
Uden den meget engagerede indsats fra frivillige hjælpere – heriblandt også folk fra mange antroposofiske miljøer og levefællesskaber – ville en velkomstkultur for flygtninge ikke være til at realisere.
Trøst – et varmt tæppe – et tag over hovedet – noget at spise –
nye perspektiver, som kan hele nogle af sårene, er det første.
Vi diskuterer national-specifikke optagelseskapaciteter, vores værdier, vores nationale identitet, stiller spørgsmål ved vores delagtighed i krigenes årsag, og vejene for en mulig integration af de flygtede, i vores samfund. Også grænsesætning hører til tidens politiske debatter.
Vores forbundskansler ser, i denne store flygtningestrøm, vedholdende en udfordring og chance som vi kan magte (”…. das schaffen
wir!”) – og sikkert også en forpligtelse: Disse menneskers lidelse
kommer os ved!
Som værtsfolk opfordrer denne krise os til, bevidst at finde hjem i
de værdier som vi vil leve. Måske opfordrer flygtningekrisen – med
alt det, den fører med sig – os til i højere grad at invitere vort eget
Jeg med som kulturskabende kraft?
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Hvordan mon en velkomst-kultur for menneske-Jeg´et ville se ud?
Rudolf Steiner og andre spirituelle initiatorer beskriver Jeget som
vores usårlige åndelige væsenskerne. Rækkende ud over tid og
rum, gennem reinkarnationer, forbinder det sig med værens mangfoldighed. I Jeg´et udvikles vores individualitet og samtidig repræsenterer det det alment menneskelige i ethvert menneske. Måske
ville menneskets Jeg også her – når det handler om, ”hvad der inderst inde holder sammen på verden”, være ”mere indbudt” gennem en åben, spørgende, erfarende holdning, end gennem fasttømrede verdensanskuelser, religioner og begreber?
Menneskets Jeg bor ikke i afgrænsninger, ikke engang i afgrænsning af et enkelt liv.

Billedet af den aktuelle politiske situation føles også anderledes,
hvis vi sanser os selv som en omfattende kraft eller energi, der
favner mange liv, mange menneskemøder og værensformer, fremfor at begrænse os til dette ene liv og den nuværende personlighed.
Mange livserfaringer, relationer, roller og perspektiver har fortættet sig i vores Jeg. I det ene liv var vi mand – i det andet kvinde.
Måske har vi selv engang været på flugt, - og i endnu et andet liv
har vi måske selv forfulgt og uddrevet andre mennesker.
Måske er det derfor, at Jeg´et finder et trygt hjem i dyb empati.
Det er helt afgjort en af vores største goder – at kunne føle os ind
på hinanden. Det begynder med os selv: Ikke sjældent kan vi opleve gådefulde sider af egen personlighed eller se tilbage på beslutninger vi har truffet i løbet af livet, som forekommer os gådefulde.
Vores væsen har sider, som kan forekomme os fremmede. Og det
kræver godhed, rummelighed og modenhed at byde disse sider af
os selv, som vi holder allermindst af, velkommen. Jo mere vi formår dette, jo bedre vil vi være i stand til at føle os ind i andre
mennesker, i deres fornemmelser og livssituationer. Hjulpet af vores egne erfaringer – også erfaringer fra forskellige liv, som vi bærer i os, og – om end kun som vage erindringer eller anelser – kan
flette ind og etablere i nutidige relationer.
Vores Jeg er fortrolig med karmatanken. Det liver op i bevidstheden om at være karmisk forbundet med alt, som det møder.

Vores Jeg svinger fanen for frihedens – lighedens – og broderlighedens idealer.
Jeg´et skaber og giver rum og har den evne, at integrere nyt og
ukendt.
Det er nærværende i en freds -orienteret bevidstheds energi.
Jeg´et vil blive til!
Artiklen bringes med venlig tilladelse fra Info 3 og Ingeborg Woitsch www.ingeborgwoitsch.de
Ingeborg Woitsch er virksom i Berlin, hvor hun har et Skriveværksted for kunst, biografiarbejde og
poesiterapi. Oversættelse: Sibylla Hofstetter
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Tøndeslagning og nogle af de royale udklædninger (Foto: Niels Jørgen Berg)

HerthaGuldkorn
Af børn og fulde folk....
Clemens har slet ikke lyst til at lære at køre på cykel. Torben
(børnenes far) forsøger at motivere ham: "Når du bliver større,
så kan du jo selv cykle ud og besøge Bedste"
Clemens: "Ja, så kan jeg cykle derud, når mor er i dårligt humør!"
Vitus: "Så kommer han godt nok i god form!!"
Møgunge....
Løgret – lodret☺
Clemens: "Hvad er løgret?
Mig: "Det ved jeg ikke? Jeg kender løgsuppe, løgtærte – men
ikke løgret."
Clemens: "Det er ikke det jeg mener! Hvad vej vender det?”
Mig. "Jeg forstår slet ikke, hvad du taler om?"
Clemens: "Nå! Hvad vej vender diagonalt så?”
SÅ faldt tiøren☺
Diana
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