Tante Hertha
Nr. 241, 21. årgang, August 2018

Mette stoppede som værkstedsbruger i Hertha før sommerferien. Her et fællesbillede. (Foto: Michael)

Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer
ca. d. 1. i hver måned. Redaktør: Allan Elm. Redaktionsudvalg: Helle Hansen, Per Clauson-Kaas, Ole Wadsholt og Anne-Lene Jappe.
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!
Tante Herthas mail-adresse: tante@hertha.dk.
KALENDER PÅ HERTHAS HJEMMESIDE www.hertha.dk opdateres løbende.
Hertha er på Facebook (bestyres af Anne-Lene)
Forsidefoto: To glade stald-malere ved arbejdsdagen i maj. Flere fotos
inde i bladet (Foto: Morten Snog Dahl)
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Kære levefæller
Lørdag den 25. august laver vi fællesskabsdag fra 9-15. Vi håber mange igen møder op
til fælles projekter.
Hilsen
Else og Hanne

Biodynamisk havekursus
på Hertha
Torsdag 9 August, 2018 kl. 17-21,
Gartneriet.

Praktisk kursus i biodynamisk grønsagsdyrkning i have og
drivhus, med fokus på drivhus og grøngødning..
Vi vil gennemgå kompostering, høst og opbevaring, efterafgrøder, grøngødning, , ukrudtsregulering og jordbearbejdning, dyrkning i drivhus, brug af Maria Thun's såkalender, og meget mere. Kurset vil på en praktisk og simpel
måde give en indføring i den biodynamiske metode og baggrund med fokus på efterårets 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
og meget mere. For yderligere information og tilmelding
til Birthe Holt tlf. 30954577 eller birtheholt@live.dk
Pris:300 kr. Tag en ret med til et fælles aftensmåltid.
Indbetales på konto nr 84011105644. Der kan købes biodynamiske præparater af høj kvalitet.
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Mit Hertha
Efter blot halvandet år bærer fortællingen om
mit Hertha nok stadig præg af, at jeg er rimelig
”grøn” her. Efter 9 år i et lille tæt bofællesskab,
besluttede vi os til at lede efter noget andet.
”Vi” var de voksne, der trængte til mere plads
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og nye omgivelser. Børnene var naturligt nok ikke udelt begejstrede for at forlade det sted de kendte og var genkendte.
Vi så på flere fine huse på landet med god plads ude og inde, men der var altid
kompromisser og betænkeligheder ift. om vi kunne falde til. Landsbyvænget 28
faldt vi over ved en tilfældighed og da vi først havde set det, var vi ikke rigtig i
tvivl. Det her sted var der ingen tvivl om, at vi kunne lære at kende og blive
genkendt i. Her var det ligesom en del af pakken. Det virker jo ulogisk at flytte i
Hertha, hvis ikke man har et oprigtigt ønske om at kende sine naboer og en tro
på at fællesskab og forskellighed giver ekstra ressourcer og muligheder. Tanken
om omvendt integration tiltalte os og virkede som en indlysende forlængelse af
det. Det gav os aldrig betænkeligheder. Havde jeg nogen, handlede de snarere
om at flytte ind i et fællesskab baseret på en livsanskuelse, som jeg ikke kendte
meget til og som havde elementer jeg nok respekterede, men ikke nødvendigvis
delte. Det første møde med fællesledelsen beroligede mig. Her var plads og vi
blev da også mødt med oprigtig interesse og åbne arme i hele Hertha.
Trods den første ”interne modstand” i familien er det efterhånden lykkedes os
alle at finde en plads i Hertha. Nogen hurtigere end andre. Vi er nemlig også
forskellige indbyrdes og har forskellige behov for aktivitet og socialt liv. Men i
Hertha er der både plads til at kaste sig ind i fælles projekter, til at sysle med sit
eget, til at stå frem og til at trække sig tilbage, til at tage initiativer og nyde
godt af andres. Vi kan finde ro og privatliv og fest og selskab og som barn kan
man ”blive væk” i timer og samtidig være tryg og tæt på. Her er så mange tilbud
og aktiviteter og det tager lidt tid, før man finder ud af, at man ikke nødvendigvis kan eller skal kaste sig over det hele, for det ville nok tage pusten fra de
fleste.
Udover alle de mennesker der binder Hertha sammen, er det efterhånden også
gået op for mig, hvor meget Herthas særlige æstetik fylder for mig. Når jeg drejer op ad Landsbyvænget efter en arbejdsdag i et ucharmerende institutionsbyggeri, kan jeg simpelthen mærke en lethed og glæde bare ved synet af Hertha.
Og det handler ikke kun om at komme hjem. Det handler også om at øjet finder
ro i smukke, finurlige huse, dejlige farver og omgivelser. Jeg føler mig af og til
uforskammet privilegeret, når jeg går i gartneriet efter grøntsager, kigger udover Hertha og landskabet omkring. Hvor godt har man lov at have det? Jeg er
dybt taknemmelig og fuld af beundring overfor de mennesker, der i sin tid fik
stablet det her på benene til glæde for os alle.
Udfordringer er der selvfølgelig også. Det må forventes i et fællesskab, der er så
stort og mangeartet som Hertha. Organisationen Hertha og junglen af traditioner, vedtægter og skrevne og uskrevne regler kan være en mundfuld at sætte
sig ind i, men da vi alle har en privat, arbejdsmæssig, følelsesmæssig, ideologisk
og/eller økonomisk lod i Hertha bærer vi også et fælles ansvar for en del af hinandens tilværelse. Derfor er diskussioner, vedtægter og aftaler vigtige, så Hertha har et skelet at bevæge sig med og der er plads til os alle. Jeg kunne ønske
mig, at jeg selv med tiden blev dygtigere til at deltage i den del af Hertha.
Jeg glæder mig i og over Hertha og sender stafetten videre til Karen.

Rikke
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Ferie til søs – en uge på Fylla
Efter en pause for os på 4 år var det skønt igen at få lov at være med på en
uges sommertogt med Fylla. For os var meget nyt, idet mandskabet var et
andet end det, vi kendte fra tidligere år. Men noget var dog ved det gamle.
Den faste dagsrytme med bakstørn morgen og aften lå stadig fast: holdvis
skift mellem spuling af dæk, rengøring af toiletter, rengøring af banjen
(lastrummet med køjerne) og kabystjans (madlavning og opvask). Det lyder
måske trivielt, men alle gik med frisk humør ind i opgaverne, ikke uden en vis
stolthed!
Ny var skipper Mark, som de der var med for to år siden dog kendte, styrmand Søren, matros Niels og praktikant Julius, som er eks-skipper Davids
barnebarn. Ny var også ”tonen” med lidt lempeligere disciplin på nogle områder, dog ikke hvad sikkerheden angik. Og så var der vejret – det var simpelthen sommer hver dag, og det var stort set hele tiden alt for vindstille til at
komme frem ved sejl alene. Dog fik vi oplevelsen af at imponere alle lystsejlerne på det sydøstlige Lillebælt, da vi nogen tid havde alle sejl oppe på vej fra
Ærøskøbing med kurs mod Assens. Dagen før, lørdag, var vi startet med at
sejle fra Svendborg til Ærøskøbing, hvor vi mødte eks-skipper David og handlede Fylla-ting i Det Gamle Værft på havnen. Vi nåede Assens ved motorkraft
det sidste stykke. Søndagen bød i øvrigt på en helt speciel oplevelse: Havbad
på dækket – ved hjælp af en hullet spand og en brandslange monteret i rigningen.
Mandag sejlede vi videre op gennem Lillebælt, under den gamle og den nye
bro, med kurs mod Juelsminde. Her var der bl.a. fællessang på kajen, arrangeret af Ældresagen – vistnok ikke kun til ære for os! Tirsdag gik turen syd om
Samsø til Ballen, hvor der var så stor tilstrømning i lystbådehavnen, at vi måtte lade en tysk sejler lægge sig uden på Fylla med landgang over vores dæk.
Ud over de traditionelle landture efter ”desserten” i form af is blev der nogle
dage lejlighed for rejseholdets unge skønheder til at supplere feriegarderoben
med et par smukke nye kjoler.
I Ballen blev turens fællesbillede taget, og Fyllas skipper blev interviewet til
Samsøposten på foranledning af Peter Krebs, som er medarbejder der. Onsdag
gik turen videre nordpå til Ebeltoft, hvor vi skulle have landet ved 16.30-tiden.
Men godt på vej ind i Ebeltoft Vig kom der nødmelding over Lyngby Radio, at
en lystsejler på vej fra Øer Maritime Havn havde problemer med motorkraften
og ikke kunne sætte sejl på grund af kraftig vestenvind. Da vi var et af de
nærmeste lidt større fartøjer, måtte vi sejle til hjælp og bugsere staklen til
Sletterhage, hvorfra han så for sejl kunne klare sig ind til Egå. Vores dygtige
mandskab nød stor beundring fra os feriegaster. De fik tøjret sejleren til Fylla,
men også repareret den defekte sejl-mekanik. Det viste sig, at motorproblemet skyldtes, at han havde tabt sin skrue!
I Ebeltoft oplevede vi bl.a. vægterne i de små brolagte gader, og på grund af
den forsinkede ankomst fik vi nogle timer fri torsdag, så vi kunne besøge Ebeltoft Glasmuseum og Fregatten Jylland – og igen lykkedes det skønjomfruerne
at udvide feriegarderoben. Da vi skulle afsejle, viste det sig, at vi på grund af
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for kort afstand til et foranliggende skib ved kajen – og en kraftig sidevind – ikke
kunne komme fri ved egen hjælp, så nu var det os, der måtte rekvirere assistance - heldigvis fra en lokal kutter, der lå ved den modsatte side af bassinet.
Vi kom lykkeligt til vores sidste plads før hjemkomstdagen. Denne gang skulle vi
ligge for anker i Knebel Vig, og Rasmus’ kæreste Bernice skulle hentes med jolle
i Knebel og deltage det sidste døgn. Alt gik godt, og der var fest ombord denne
sidste aften – med sang og spil og lækkerier. Alle deltog med godt humør, og
årets Fylla-sang var blevet til i løbet af dagene:

Herthas Fyllasang 2018
Mel.: Vi lister os afsted på tå
(Folk og røvere…)

Vi lister os afsted så småt,
når vi skal ud og sejle,
for vejret det er alt for flot
fra Fynshav helt til Vejle.
Til tider går vi helt i stå,
for vinden – fra mesan til rå
ta'r næsten en halv times mangelfuldt sus
rundt om Mark, Søren, Niels, ja, og Julius!
I søndags gik for fulde sejl
med ro i sjæl og øre,
og det slog heller ikke fejl,
der blev et vældigt røre,
da ryet af det stolte syn,
der sås med Fylla vest om Fyn,
gav alle, der var der et stormende sus,
også Mark, Søren, Niels, ja, og Julius!
En Fyllatur er alt for kort!
Ved midten af sejladsen
kan vi slet ikke helt se bort
fra nytten ved vor dasen –
Vi ta'r med glæde hver en tørn,
vi unge, gamle, folk og børn,
blot dagene ender i sus og i dus
her hos Mark, Søren, Niels og så Julius!

Hvis vi nu drager hjem igen
til Aarhus Havn på fredag,
bli'r hver en gammel Fylla-ven
en lille smule ked af,
at der igen er længe til,
vi atter driver fælles spil,
med venner fra Fylla og fra Herthahus –
særlig Mark, Søren, Niels og så
Julius.
Nej, det er sikkert bedre ,om
vi ta'r en uge mere,
så lad os vende skuden, kom,
for nu kan vi brillere:
Vi bli'r den helt perfekte stab,
for nu har vi lært sømandsskab!
Vi klarer snart blik og snart stormende sus
li'som Mark, Søren, Niels og så
Julius!!!
(Ole W)

Arbejdet med ankerspillet var en helt ny oplevelse, som krævede 4 mand med
stærke kræfter. Op kom det, og vi sejlede ”hjem til Aarhus”, hvor en del af
flokken blev hentet af pårørende, som fik lejlighed til at komme ombord og
besigtige Fylla. Da al bagagen var bragt fra borde og alle havde forladt Fylla,
steg vi, der var tilbage, op i bussen og kørte hjem til Hertha. Hele mandskabet fra Fylla tog med os og fik en grundig rundvisning i Hertha.
For os har det været den bedste tur nogensinde med Fylla. Det fine vejr gjorde, at vi rigtig kunne nyde synet af de smukke landskaber, vi sejlede forbi.
Karen og Ole
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Fotos: Øverste 6: Ole W. Nederste to: Allan
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Der blev malet på livet løs på den fælles arbejdsdag for forældre og Levefællesskab, hvor der også blev sat selleri og porrer...Fotos: To øv.: Ellinor. Tre ne.: Morten Snog Dahl

Maling i højden. Fotos: Ellinor
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Nyt terapilokale og de ældre i Hertha

I forbindelse med en ansøgning til Velux Fondens ældrepulje til atriumgård
og terapiafdeling i det kommende nye bofællesskab, har vi kikket lidt på
hvad vore ældre egentlig får tiden til at gå med.
I Hertha Levefællesskab bor der pt. 34 personer over 60, heraf de fleste
pensionister/førtidspensionister. De hører til den mest aktive del af Levefællesskabets i alt 150 beboere (hvoraf 26 er udviklingshæmmede, heraf én på
66). I HBVs medarbejdergruppe (herboende (som jo altså er talt med i
ovenstående) og udefrakommende) er 13 over 60.
Aktiviteter som de ældre indgår i:
*Tante Hertha (lokalblad som udsendes til 250 abonnenter)
*Bestyrelsesarbejde o. lign. (HBV, Landsbyfond, Støtteforening, Fællesledelse)
*’Biograf’
*Dukketeater
*Suppe-aftensmad med fri adgang 2 gange i måneden
*Fællesarealer – daglig vedligehold
*Arrangører af fællesskabsdannende arbejdsdage 2 gange årligt
*Tegning af bygninger (arkitekt og ingeniør)
*Herskind Brugs, Herskind Landsbyråd, Herskind Forsamlingshus
*Håndværksmæssige opgaver
*Studiekredse, organisering af
*Litteraturkreds
*Musikledsagelse (morgensamling, lørdagscafeer mv.)
*Lørdagscafé 6 gange årligt
*Pasning af café
*Kor, deltagelse i
*Ældregruppe (tager pt. dagligt hånd om en ældre)
*Biodynamisk Forskningsforening
*”Spor i Landskabet”
*Fugleture 2 gange årligt

Andre opgaver som ældre deltager i:
*Drama – forberedelse, kostumer, kulisser, kor, deltagelse i selve spillet…
*Det lokale varelager (’butikken’), hvor alle kontohavere har en opgave.
*Deltager i morgensamling
*Har oprettet ’Maries Have’ – et initiativ om seniorliv og seniorbofællesskab
i eller tæt på Hertha Levefællesskab (www.marieshave.dk)
*Modtager besøg af de udviklingshæmmede – i perioder dagligt
*Rundvisninger i Hertha af nogle af de ca. 6000 besøgende årligt
*Aktive i planlægning og udførelse af det årlige maj-marked/åbent værksted/bagagerumsmarked og høstmarkedet i september
*Deltager aktivt i Åben Dag i maj – omkring 800 besøgende. 90 hjælpere
*Deltager aktivt i Høstmarkedet i september – omkring 1000 besøgende.
Over 110 hjælpere.
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Det er håbet, at det nye terapilokale vil kunne være en ekstra ressource
også i forhold til Herthas ældre. Når det nuværende diminutive terapirum
flyttes til det nye bofællesskab, vil atriumgården fungere som venteværelse
og naturligt samlingspunkt. Der er til bofællesskaberne tilknyttet fysioterapeut, fodterapeut, heileurytmist, hauskamassør og kirofonetiker. Desuden
bor der i Hertha Levefællesskab en kraniosakralterapeut, en psykolog, en
coach, en kunstterapeut, en yogainstruktør og en qigongunderviser, som
potentielt vil kunne få brug for terapilokalerne. Det bliver muligt for alle også udefrakommende - at låne/leje terapilokalet i den udstrækning det
ikke benyttes af bofællesskaberne. Terapilokalet giver derved mulighed for,
at der kommer mere opmærksomhed på de omsorgsbehov ældre har, og
rammer for, at disse behov bedre kan opfyldes.
Ligeledes regner vi med, at nogle af de ældre nok vil indgå i vedligeholdelse
af atriumgården – f.eks. almindelig renholdelse og pasning af planter.
Det koster naturligvis at indrette disse faciliteter, så hvis nogen har ideer til
fonde, som vi kan søge, hører Allan meget gerne om det…
(Tak til Hanne for hjælp med at fremskaffe alle disse oplysninger).
Allan

Tv.: Indgangspartiet med atriumgård, som
også kommer til at fungere som venterum
til terapierne.
Th.: Terapiområdet med heileurytmirum
på 23 m2 længst til højre, badefacilitet
med hæve/sænkebad i sammenhæng med
hvile- og massagerum til venstre.
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Martin og Morten fra Medieværkstedet
har været ude med kameraet og
læserne skal da ikke snydes for disse
herlige billeder fra værkstederne
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Nyt fra Bi-gruppen
I efteråret 2017 invintrede Kennert og jeg 4 bifamilier, efter et sløvt
biår, hvor vi i alt havde høstet ca. 12 kg honning.
I det tidlige forår meddelte Kennert, at han på grund tidnød (han har jo
mange jern i ilden), trak sig som aktiv biavler, men han vidste, at Lars
Pedersen var interesseret.
Den 7. maj gennemgik Lars og jeg de 4 stader, og det viste sig, at alle
4 bifamilier havde overlevet vinteren. De 2 familier var stærke, og de 2
andre var svage. Den 12. maj fik de stærke familier endnu en kasse
med 10 rammer.
Morten Krag, der har erfaring som biavler melder sig ind i bi-gruppen.
Den 11. juni tager vi alle 3 ned for at høste honning, og selv om vi lod
bierne beholde meget honning, høstede vi 30 fyldte rammer (ca. 60
kg). Efter presning afleverede vi 104 glas honning i butikken. Selve
presningen var en fest, vi var så begejstrede for den store mængde
honning, og kvaliteten var helt i top. Bierne havde tørret vandet ud af
honningen, der var pollen fra mange forskellige blomster og den krystalliserede meget hurtigt til en smørbar honning med aroma.
En 1/3 af honningen blev solgt som nypresset honning. Som det fremgår af billederne havde vi flere hjælpere til presningen, som foregik på
Engvej 2, hvor presseren stod. Tak for det, det blev bare en endnu bedre oplevelse, at vi var så mange om arbejdet.
Den opmærksomme vandringsmand (kvinde) har måske bemærket, at
der ikke kun står 4 opstablingsstader bag shelteret, men 7 stader, hvor
de 3 kun består af 1 kasse med top og bund. Det er nye familier, som
er skabt ved, at vi har købt dronningeceller af Jacob Germundsen og
sat dem sammen med nogle af vore bier og således udvidet antallet af
bifamilier. De nye familier giver først honning næste sommer.
På et tidspunkt i august eller først i september, afhængig af vejret, høster vi igen, før vi fodrer og indvintrer dem.
På bi-gruppens vegne
Carsten Møller Christensen
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Honningpresning i Hertha (Fotos: Ole W.)
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Citat fra Hertha’s første visionsbrochure:
”Vi må stille os over for hinanden og erkende, at vi ikke er hinandens modsætning, at vi ikke kan være hinandens fjender, men at vi
netop udgør grundlaget for andres eksistens; at enhver af os netop
bærer det store ansvar at være medskaber af vor næstes tilværelse.
Ved at fastholde den bevidsthed bringes de kræfter, der er lagt ned
i verden, til forløsning. Via den enkelte til samværet: menneske til
menneske.”
Per Andersson.

Samfundet producerer individer og grupper, hvis integration er truet…
Socialpædagogikken søger at skabe og genskabe sociale relationer
mellem individ og fællesskab.
Det moderne samfund producerer livsbetingelser for store grupper
af mennesker, der er karakteriseret ved stor udsathed og sårbarhed, som er et normalt aspekt af det moderne liv.
Socialpædagogikkens målgrupper bærer deres sociale devaluering,
deres stigmatisering, foragtserfaringer i stilhed… Og det er en trussel mod samfundets selvforståelse som et humant samfund.
Det er socialpædagogikkens opgave at skabe betingelser for social
deltagelse i anerkendende fællesskaber.
Aksel Honneth, 2003
Forekommer passende til eftertanke.
Hilsen Ole Uggerby
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