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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 hen-

vende 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: Arnannguaq ordner løg. 

(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) 

 

 

Gave til Landsbyfonden 

Ellen Margrethe og Ebbe Robberts Fond 

 har betænkt Landsbyfonden med 50.000 kr. til brug ved 

ombygningen af  

Herthahus 

 

Sløjd-workshops torsdage kl. 16-18 

 hos John og Sibylla 
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HerthaKalender 
November 2016 

Tirsdag d. 1. Yoga i Salen v/ Katja   Kl. 19.30-21.00 Salen 

Onsdag d. 2 Film i Kikhullet: Stille Lys  Kl. 19.30 Cafeen 

Fredag d. 4. Suppe i Cafeen    Kl. 17.30-19.30 Cafeen 

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

  Kl. 16.30 møde for café-hjælpere: tilbageblik og kommende år. 

Søndag d. 6.  Landsbymøde    Kl. 15-17 Salen 

Tirsdag d. 8.  Yoga i Salen v/ Katja   Kl. 19.30-21.00 Salen 

Tirsdag d. 8.  Fælles Foreningsmøde   Kl. 19-21 Forsamlingshuset 

Onsdag d. 9. Fællesspisning i salen   Kl. 18.00 Salen 

Søndag d. 13. Familiefotograferingsmulighed i Salen. Tid bookes på www.familiefotodag.dk 

  Se opslag på døren til cafeen. 

Tirsdag d. 15. Yoga i Salen v/ Katja   Kl. 19.30-21.00 Salen 

Torsdag d. 17. Forældremøde i Bofællesskabet  Kl. 19.00 Salen 

Fredag d. 18. Vinsmagning (se annonce)  Kl. 19.00-22.00 Cafeen 

Mandag d. 21. Bofællesskab/Levefælleskabsmøde  Kl. 19.00 Per og Lena 

Tirsdag d. 22.  Yoga i Salen v/ Katja   Kl. 19.30-21.00 Salen 

Onsdag d. 23. Foredrag  med Troels Ussing 

  ”Meditation som udforskning af sjælelivet” Kl. 19.30 Salen 

Fredag d. 25.  Fællesspisning i salen   Kl. 18.00 Salen 

Søndag d. 27. Adventslabyrint    Kl. 19.00 Salen 

Mandag d. 28. Adventsspiral    Kl. 16.00 Salen 

December 2016 

Tirsdag d. 1. Foredrag om engle v/Hanne Keis Kl. 19.30 Salen 

Onsdag d. 2.  Suppe i Cafeen    Kl. 17.30-18.30 Cafeen 

Onsdag d. 7. Fællesspisning i salen   Kl. 18.00 Salen 

Onsdag d. 7.  Film i Kikhullet: Den store Stilhed Kl. 19.30 Cafeen 

Fredag d. 9. Suppe i Cafeen    Kl. 17.30-19.30 Cafeen 

Onsdag d. 14. Julespil i Skivholme Kirke  Kl. 19.00 Skivholme Kirke 

Torsdag d. 13. Lucia i Salen    Kl. 8.45  Sallen 

Fredag d. 16. Generalprøve på julespil   Kl. 15.00 Salen 

Fredag d. 16.  Fællesspisning i salen   Kl. 18.00 Salen 

Søndag d. 18. Julespil i Salen    Kl. 16.00 Salen 

Torsdag d. 22. Julespil i Salen    Kl. 19.00 Salen  

Lørdag d. 31. Nytårsfest i Herthahus (yderligere i næste nr.) 

 Sidste værkstedsdag d. 22. december 2016 

 Første værkstedsdag d. 2. januar 2017 

Indhold i dette nummer: 

Fondsgave til Landsbyfonden s.  2 

Vinsmagning og suppe s.  4 

Kikhul og salg af kalvekød s.  5 

Foredrag om Engle s.  7 

Oktoberdigte s.  8 

Kastanjedigte s.10 

Foredrag om meditation s.11 
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SUPPE! 

Følgende fredage er der  

suppe i Cafeen  
(Obs. de nye datoer) 

Fredag d.  4.11.  

Fredag d. 2.12.  

Vinsmagning 

Fredag d. 18/11 kl. 19.00 i cafeen. 

Så er der opslag ved cafeen til en hyggelig aften med  

vinsmagning med pølse/ostebord. 

Michael Øulee (Herskind Brugs) vil fortælle om de forskellige 

vine. Der vil være smagsprøver på økologiske og biodynamiske 

bobler, hvide og røde vine. 

Efter det planlagte program, der varer 1½-2 timer, vil der være 

mulighed for at købe vin, enten til at nyde med det samme eller 

tage med hjem. 

Tag et nummer i cafeen og betal via mobilpay til: 40345114  

eller på konto: 8401-1019944  

eller kontanter i postkassen i nr. 26 

HUSK navn ved betaling!!! 

Pris: 200,- 
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Kikhullet viser onsdag 2. nov. kl. 19.30: "Stille Lys" 
Det er en mexicansk film, der foregår i en religiøs minoritets-
gruppe - mennonitterne. 
Filmen er et billedværk med lange, stille sekvenser. 
Man følger en lille familie. 
Filmen er inspireret af Th. Dreyers "Ordet" 
 
Næste film bliver d. 7. dec. kl. 19.30: "Den store Stilhed"  
om livet i et fransk kloster. 
 
Vi ses 
Kikhulsudvalget 

 

HERTHA KALVEKØD SÆLGES 

I BEDSTE BIODYNAMISKE DEMETER  

KVALITET 

Der er to 12 mdr. gamle tyrekalve, der efter at have gået på det fineste 

græs i engen syd for Herskind, nu er klar til at blive slagtet. 

Kalvekødet sælges i ¼ à ca. 30-35 kg. til 100 kr. / kg. udskåret og klar 

til at blive pakket til fryseren (uden de store kogeben). 

Klar til afhentning ved Aidt Slagtehus, Bavnehøjvej 1, 8881 Thorsø, 

torsdag den 8. dec. i uge 49 efter kl. 15 

Yderligere oplysninger på tlf.21336136 

Bestilling senest den 2. dec. 2016 på mail lars.pedersen@hertha.dk  

KØB HERTHAs HERLIGE KØD FRA  

HERSKIND 

mailto:lars.pedersen@hertha.dk
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En dejlig måde at starte dagen på - Og alle er 

velkomne! 

Kl. 8.45 på arbejdsdage mødes vi alle i Salen til morgensam-
ling, synger en sang, hører et ugevers, gennemgår dagens 

kalender og ønsker hinanden ”God Arbejdslyst”. 

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 forskel-
lige 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 torsdag den 19. januar 2017, kl. 19. 

Hertha brænde sælges 

Hertha brænde er fremstillet ved menneskeligt engagement og 

ihærdighed uden brug af fossile brændstoffer. Salg ved henven-

delse i stalden. Pris 300,00 kr. pr. rummeter. 
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Oktoberdigte 

 

Oktober du er som et stjerneskud, 

jeg mærker dig som du er. 

Du bliver hurtig kold og våd som en drukken mus. 

Oktober jeg hører bladene hvisle i skoven, 

hvisle som slangernes tunger. 

 

Oktober du tager efterårsbladene af træerne, 

jeg ser dine mange farver . 

Du giver dem til blæstens sus og dus. 

Oktober du dufter af rådne æbler, 

Jeg mærker blæstens susen. 

 

Oktober du er min skinnende kastanje, 

dine fugle flyver sydpå. 

Oktober min duftende rose, 

når du har tabt alle blade 

skal du hvile til næste år. 

Marie og Rina 11/10 
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Oktober du gør mig varm indeni, 

selv om du er kold. 

Mine tanker spiller bold, 

de er det smukkeste jeg har. 

 

Da jeg stod op i morges, 

skulle jeg tænde lys. 

Vi tænder stearinlys, de gir os varme 

inde i vores stue. 

 

Oktober du gør mig glad 

stærene, viben og lærken 

Flyver sydpå. 

Jeg bliver her og 

mindes jeres kvidren og sang. 

 

I kvidrer jeres sidste sang 

og ønsker os en god vinter. 

Synger tak for den smukke sommer, 

som i har haft sammen med os. 

Rina d.11/10 
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Kastanjeblad 

 

 

 

Kastanjeblad 

du er kold  

når jeg rører ved dig 

din stilk er flot, gul. 

 

Du er stor og frisk 

ser dejlig efterårsagtig ud 

dufter af efterår. 

 

Kastanjeblad du minder mig  

om min barndom 

der havde vi et kastanjetræ 

uden for huset. 

Sara oktober 2016 
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Francis Edmunds (1902-1989) :  

 
Vi står over for problemer  

som ingen almindelig tænkning  

kan gøre sig håb om at løse  

Vi fremlægger teorier  

som frarøver livet al mening  

Og næsten i samme åndedrag  

proklamerer vi idealer  

som kræver et meningsfyldt liv  

Der må opstå en ny opfattelse af verdenen vi lever i  

En ny forståelse af menneskets natur  

Dette ”noget nyt” kan kun vækkes  

inden i mennesket selv  

 

 

Digt af den norske digter Hans Børli (1918-1989) :  

 

Ét er nødvendigt -  

her i denne vor vanskelige verden  

af husvilde og hjemløse:  

At tage bolig i sig selv.  

Gå ind i mørket  

og pudse sodet af lampen.  

Sådan at mennesker på vejene  

kan skimte lys i dine beboede øjne. 

 

(Indsendt af Helle. Citaterne har Troels ussing læst op på et virksomhedskredsmøde)  


