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Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer 

ca. d. 1. i hver måned. Redaktør: Allan Elm.  Redaktionsudvalg: Helle Han-

sen, 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: Tobias i grønkålen: Tobias griner og løber ned gennem rækkerne. 

Han snubler og forsvinder i skoven af grønt, gemmer sig, springer op og siger bøh, 
putter et blad i munden og ser frækt på mig. Sikke dejlige narrestreger!   

Efterårsfisker ved mergelgraven (Foto: Ole W.) 
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HerthaKalender 

November 2018 

Lørdag d. 3. Lørdagscafé.     Kl. 14-16.30 

Lørdag d. 3.  Cafémedhjælpermøde   Kl. 16.30 

Onsdag d. 7. Suppe i Cafeen    Kl. 17.30 Cafeen 

Torsdag d. 8. Forældremøde     Kl. 19-21 Salen 

Søndag d. 11. Seminar med Hans Brodal  Kl. 11-16 Salen (se omtale) 

Søndag d. 11. Dukketeater: En lille grim ælling Kl. 16.30 Stalden (se annonce) 

Mandag d. 12. Landsbymøde    Kl. 19-21 Salen 

Onsdag d. 14. Fællesspisning    Kl. 18  Salen 

Torsdag d. 15. Tryllefløjten, generalprøve  Kl. 15  Salen 

Fredag d. 16. Tryllefløjten opføres   Kl. 19  Salen (se annonce) 

Lørdag d. 17. Tryllefløjten opføres   Kl. 19  Salen 

Søndag d. 18.  Tryllefløjten opføres   kl. 17  Salen 

Fredag d. 23. Suppe i Cafeen    Kl. 17.30 Cafeen 

Onsdag d. 28. Møde i Bundlinjegruppen  Kl. 20.00 Salen 

Fredag d. 30: Fællesspisning    Kl. 18  Salen 

December 2018 
Søndag d. 2. Adventslabyrint    Kl. 17  Salen 
Mandag d. 3 Adventsspiral    ? 
Torsdag d. 6.  Grødnissedag    Kl.  18  Salen 
Lørdag d. 8. Marionetteater: Den hellige nat kl. 14.30 og 15.30 Cafeen 
Torsdag d. 13 Lucia      Kl. 8.40-9.15 Salen 
Lørdag d. 15. Julespil, generalprøve  Kl. 10.00 Salen 
Søndag d. 16. Julespil     Kl. 16.00 Salen 

Onsdag d. 19. Julespil i Skivholme Kirke  Kl. 19.00 Skivholme Kirke 

Fredag d. 21. Julespil     Kl. 19.00 Salen 

Mandag d. 31. Nytårsfest? 

 

Indhold i dette nummer: 

Rubrikannoncer og aktuelt s.  04 

Præsentation s.  07 

Seminar m. Hans Brodal s.  08 

Om Lørdagscafeen s.  09 

Guld! s.  10 

 

 

 

Brobyggerne s.  12 

Mit Hertha s.  13 

Novembernyt fra Landbruget s.  14 

Goetheanumbrev s.  17 

Datoer for Landsbymøder 2019: 24.2-19, 7.4-19, 16.6-19 
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Link til billetkøb www.place2book.com/da/list/EM7331. Intet salg 

ved døren:-) (tast linket præcist ind i din browser og følg  

http://www.place2book.com/da/list/EM7331
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NISSEGRØD 

"På utallige opfordringer" gentager vi vores hyggelige aften fra sidste år 

med nissegrød, sange, fortælling m.m. 

I år er det: Torsdag den 6. december kl. 18.00 i salen. 

Vel mødt til en fornøjelig aften. 

Mange hilsener fra Grødnisserne 

Bente, Mikkel, Gitte, Kamala, Tyge og Jytte 

Kør langsomt! ☺ 
Kære hertanitter – jeg indrømmer det – jeg har en indre fartbølle. Den 

kommer særligt til udtryk når jeg kører ad den lange lige strækning på 

grusvejen ned mod markerne, og farten sniger sig op, eller når jeg har en 

smule travlt med at komme hjem og drejer hurtigt omkring hjørnet fra as-

faltvejen. Derfor må jeg være særligt opmærksom og bevidst køre laaaang-

somt.  

Som fodgænger og mor forsøger jeg at lære lille Tobias at se efter biler, 

men jeg bliver nervøs, når han løber fra mig mod en sidevej, og jeg lytter 

automatisk meget opmærksomt efter biler, når vi går tur.  

I det Hertha, jeg ønsker at værne om, kan vi alle gå tur på grusvejene i 

vores egne tanker. Vi kan trygt sende vores børn ud at cykle og lege i 

landsbyen. Gangbesværede og kørestols-

brugere kan færdes roligt på vejene. Vi kan 

alle tillidsfuldt krydse veje og pladser opta-

gede af omgivelserne og hinanden, ikke af 

frygten for biler, der suser om hjørnet. Det 

er dejligt, for os alle, at gå med sindsro i 

vished om, at her i Hertha kører vi altid 

langsomt og opmærksomt. 

Kære herthanitter, dette er min opfor-

dring: Lad os hjælpes ad og passe på 

hinanden. Vær opmærksom. Hold far-

ten nede – 15-20km i timen. 

Kærligst fra Tina, Demetervænget 1 

Gaver og Julegaver 

Hjemmestrikkede babyhuer, voksenhuer, sjaler, halstørklæder i uld. Strøm-

per str. 38-42, 80 kr. Andre str. strømper kan bestilles. 

Henvendelse til Esther, tlf.: 3696 6644 (fastnet) 
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MARIONETTEATER FORESTILLING: 

Lørdag den 8. december kl. 14.30 og 15.30 

Vi glæder os meget til at vise jer vores juleforestilling: 

Den hellige nat 

af Selma Lagerløf 

let bearbejdet af os - 

I denne lille fortælling kommer det tydeligt frem, 

at kun hvis man er i stand til at ofre – 

have øje for det andet menneskets behov, 

vil man kunne opleve julens budskab. 

Vel mødt ! 

Marionetteatergruppen. 

Tidsskriftet ANTROPOSOFI 

Tidsskriftet udgives af Antroposofisk Selskab, Danmark. Alle medlem-

mer får det tilsendt, og desuden kan man abonnere på det uden at væ-

re medlem af Selskabet. 

Yderligere sendes det til mange Steinerinspirerede institutioner, bl.a. 

Herthas bofællesskaber.  

Her kan alle medarbejdere læse det, men jo ikke Levefællesskabet. 

Jeg har derfor bedt om at få tilsendt 5-10 eksemplarer hver gang det 

udkommer (5 gange om året). Dem lægger jeg på hylden udenfor ca-

feen. Da der er flere eksemplarer, sker der ikke noget ved at tage et 

nummer med hjem, blot man lader DET SIDSTE EKSEMPLAR LIGGE. 

Helle 

Så starter vi igen 

Åbent træ- og læderværksted i John og Sibyllas værksted 

Alle er velkomne til at arbejde med træ og læder  

Torsdage kl. 16-18. 

Sibylla og Søren 
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Præsentation 

Vi hedder Marianne og Jens-Otto, og bor i nr. 2. Vi har boet her før frem til 

2002 med tre børn, der nu er voksne, så vi er både nye ansigter og gamle 

kendinge. Marianne, der i dag er 57 år, arbejdede dengang i bofællesska-

berne og bageriet, og arbejder i dag i helsekostbutikken Ganefryd i Århus. 

Jens-Otto, der i dag er 69, har i alle årene arbejdet med biodynamisk forsk-

ning i laboratoriet i Burishus' underetage, og deltager i Landsbyfondens 

arbejde. 

Vore fælles interesser er at indrette os på lidt plads, at lave og spise grøn 

mad, at finde helsekostbutikker og små cafeer med god kaffe i Berlin og 

andre steder, at følge det før-

ste barnebarns små skridt og 

store smil, og sidst men ikke 

mindst at nyde skovens dybe 

stille ro i vort sommerhus på 

Djursland. 

Vi ser meget frem til at blive 

en del af det pulserende liv her 

på stedet! 

Dukketeater for børn og barnlige sjæle i staldens pauserum søndag d. 

11/11 kl. 16.30. Gratis entré. 
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Seminar i Hertha med Hans Brodal 

Søndag d. 11/11 fra kl. 11–16 (lige før dukketeater i Stal-

den – se annonce) er det lykkedes Bundlinjegruppen, som 

arbejder med at indkredse fænomenerne social kapital, 

økonomisk kapital, kulturel kapital og økologisk kapital, at 

få Hans Brodal, som af mange her er bekendt, til at kom-

me og give et oplæg om emnet. 

ALLE ER VELKOMNE enten blot på denne dag og/eller til 

måske fremover at deltage aktivt i arbejdet i gruppen. 

Gruppens langsigtede mål er på et tidspunkt at kunne lave 

en fælles årsrapport for hele Hertha, hvor alle fire 

”kapitaler” indgår. 

Hans Brodals overskrift til dagen: 

Forvandling – Værdiskabelse, socialt og kulturelt – hvor-

dan måle disse kvaliteter? 

Hans Brodal, *1931, er civiløkonom fra Handelshøjskolen i 

København. Hans virke, med basis i Göteborg, som konsu-

lent i leder- og organisationsudvikling, har sin baggrund i 

socialøkologi, sådan som den blev 

introduceret af professor Bernhard 

Lievegoed, Holland.  

Sammen med kolleger i Skandinavi-

en har Hans Brodal videreudviklet 

socialøkologien såvel teoretisk som 

praktisk. Han er forfatter til bogen 

Gemenskabsbildning (Fællesskabs-

dannelse) og medforfatter til bogen 

Konflikter – vad vil de läre os. 
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Mere om lørdagscafeen 

Nedenstående tekst om lørdagscafeen er fra november sidste år. Den 

gentages her efter en café, hvor der kom overraskende mange. SÅ dej-
ligt! Der kom også rigtig mange herfra, og atter en overraskelse: Nogle 
har boet her et par år og aldrig deltaget i lørdagscafé og spørger f.eks. 
om det er forældrene, der bager alle lækkerierne. Man tror, man infor-
merer, men åbenbart er måden ikke altid den rigtige. MÅSKE hjælper 
gentagelse:  

Lørdagscafeen er ved at være en ”institution”, der er næsten lige så 
gammel som Hertha Levefællesskab. Oprindelig skabt for at imødekom-
me behovet for åbent hus: Her kan alle komme, nyde caféstemningen, 
tale med interesserede gæster udefra og medbringe egne gæster .... 
Og sig selv. 

For en del af succesen er jo, at vi, Hertha Levefællesskab selv kommer, 
så vi udover at hygge os med hinanden er værter, der møder de inte-
resserede udefra. Dagen opfylder vore tanker om integration og inklusi-
on. Det sker ikke bare i køkkenet og i forarbejdet, hvor forældre, udvik-
lingshæmmede, medarbejdere og vi ”almindelige beboere” arbejder 

sammen, men jo endnu mere i salen, hvor gæster udefra støder til. 

Så kom og hyg jer og bidrag til dagen. 

Af hensyn til de mange diæter er der altid sukkerfri, glutenfri og mæl-
kefri boller og kager udover det meget bagværk med det hele i.  

Hilsen Helle 

Ps. Efter novembercafeen har alle hjælpere et ret kort møde kl. 16.30, 
hvor vi tilrettelægger næste års lørdagscafeer og ser tilbage på det for-
gangne års. Har nogen lyst at være med, kan vi altid bruge flere hjæl-

pere.  

Pps. Desuden vil det være en kæmpe hjælp, hvis vi kan høre om flere, 

Skiltning eller ej 

I det sidste års tid, hvor jeg ofte er blevet transporteret i bil, har jeg 

bemærket den elendige skiltning ved det skarpe sving i bunden af Eng-

vej og tænkt, at jeg skulle huske at gøre noget ved det; men ’ude af 

øje – ude af sind’ som man siger. Dog lykkedes det mig for nylig at hu-

ske det, og jeg skrev til Trine Frengler (vores lokale kommunalpoliti-

ker), som hurtigt tog affære, så at politiet nu ved selvsyn har konstate-

ret, at det er et farligt sving, som de skal gøre noget ved snarest. Des-

uden har Trine Frengler bedt om, at tung trafik ledes udenom. 

Så glæd jer til en mere sikker Engvej! 
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GULD! 

Onsdag den 19-9 2018 drog vi til Polen (Krakow) for at deltage i internatio-

nal Hallivick svømmestævne. 

I svømmestævnet deltog 210 svømmere fra Irland, Malta, Slovenien, Kroa-

tien, England, Polen og Danmark. 

Danmark stillede med det andet største hold. Polen havde det største. 

Vi kørte med bus, hvilket tog 17 timer hver vej. Vi skulle først svømme om 

lørdagen, så vi have 2 dage til at se os omkring. 

Vi startede fra Skanderborg kl. 8.30 og ankom til Polen kl. 00.30, så vi var 

noget trætte. Torsdag tog vi med sporvogn ind til Krakow`s gamle bydel. 

Vi var nogle der startede med at gå ind og se vokskabinettet, mens andre 

nød en øl i solen på restauranten overfor. Vi sad faktisk ret lang tid alle 

sammen på restauranten, hvor vi også indtog en dejlig frokost før vi gik 

videre i byen. Der var meget varmt - 27 grader, og - hjælp - jeg (Ole) hav-

de ingen shorts med, så jagten gik ind på at finde et par at købe. Det skulle 

vise sig at blive en 

svær opgave, da 

det jo nu er vinter-

kollektionerne, der 

er fremme, så det 

var faktisk først 

næste dag, det 

lykkedes at finde et 

par der passede. 

Resten af dagen 

brugte vi til at 

slentre rundt og 

kigge på byen. 

Næste dag tog vi 

også ind til byen, 

hvor vi fik en he-

stevognstur i nogle 

meget flotte hvide 

kareter og smukt 

pyntede heste. Man 

kunne se, at de 

passede godt på 

hestene, og de fik 

vand efter hver tur, 

Ole og Sune var d. 

19/9 til et internati-

onalt svømmestæv-

ne i Polen, hvor Ole 
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da der var meget 

varmt. 

Der er et kæmpestort 

torv med springvand 

lige midt i den gamle 

bydel, og her var mas-

ser af boder, hvor man 

kunne købe alt muligt, 

og der var også et stort 

loppemarked, hvor man 

kunne købe mange for-

skellige gamle ting. 

Vi spiste frokost inde på 

torvet, hvor vi fik Pizza 

og sodavand. Sidst på 

eftermiddagen tog vi tilbage til hotellet for at hvile, da vi lidt senere skulle 

over i svømmehallen og varme op til det store stævne om lørdagen. 

Lørdag morgen stod vi tidligt op og spiste morgenmad, vi skulle starte med 

opvarmning inden stævnet startede kl. 9.30. 

Stævnet startede med en meget officiel og højtidelig indgang, hvor svøm-

merne fra hvert land gik ind i hold med hvert lands flag. 

Så gik det løs, og der var en meget intens stemning og alle var spændte og 

var parate til at gøre deres yderste. 

Der bliver svømmet i 25 meter, 50 meter og 100 meter.Sune og jeg (Ole) 

stillede op i 25 m og 50 m, og jeg skulle også svømme stafet i 25 m. 

Alle svømmerne fra Danmark gik videre til semifinalerne, hvilket vi alle var 

meget stolte af. 

Sune og jeg kom desværre ikke videre 

efter semifinalerne, men jeg (Ole) skulle 

heldigvis også svømme stafet, og der 

vandt vi GULD, det var helt fantastisk. 

Det danske `landshold` vandt mange 

præmier, og vi vandt også den store po-

kal for det bedst svømmende land, en 

slags verdensmesterskab. Vi fik alle diplo-

mer for at have deltaget i stævnet. 

Søndag morgen stod vi op kl. 05.15 - vi 

skulle køre mod Danmark kl. 6.00, så de 

første timer i bussen blev der sovet, da vi 

alle var trætte efter stævnet. Vi ankom til 

Skanderborg kl. 21.45 efter 5 fantastiske 

dage, med godt kammeratskab og godt 

humør på hele turen. 
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Brobyggerne 

Den gamle bro henne ved dammen og 

vandtrappen skal skiftes. Her vises starten 

på det store brobyggeri. 

Billede 1: Den gamle bro over bækken 

demonteres. Billede 2: Besøg på bygge-

pladsen. Billede 3: En kort, velfortjent pau-

se. Billede 4 & 5: Leif graver stadig ud til 

pylonerne mens de andre forsøger at se 

travle ud... Billede 6: Pludselig dukkede 

nogle andre høns op… 

Billede 7: Pylonerne nedgravet og klar til  

ny bro. (Fotos: Ole W – Tekst: Allan) 
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Mit Hertha 

Jeg startede i sin tid vævestuen i Hertha for beboer-

ne i bofællesskaberne. Der arbejdede jeg i ca. ti år 

og elskede det – ikke mindst formiddagspauserne 

sammen med beboerne, hvor der ofte kom besøg til 

kaffe og kage. Det var hyggelige år. 

Da jeg som 70 årig gik på pension, flyttede jeg ned i nr. 24 C, som netop 

var blevet bygget. Jeg tog min egen væv med, for Louise ville gerne kom-

me og væve hver dag. Jeg selv cyklede dagligt ture på adskillige kilometer 

for at holde mig i gang, og det savner jeg meget nu, hvor jeg i en del år 

(husker heldigvis ikke HVOR mange) har siddet her i min kørestol med to 

uduelige ben og en arm. 

TAKSIGELSE 

MEN IMENS JEG HAR SIDDET HER I MIN STUE, HAR JEG JO MODTAGET 

UTALLIGE BLOMSTERBUKETTER OG SKÅLE MED BÆR OG FRUGT. SÅDAN 

NOGET OPLEVER MAN KUN, HVOR DER ER MANGE MENNESKER, SOM INTE-

RESSERER SIG FOR HINANDEN. JEG TAKKER HVER ISÆR OG HÅBER PÅ 

ENGANG AT KUNNE GØRE GENGÆLD. 

JEG HAR NYDT DET HELE I FULDE DRAG, LIGESOM DET HAR VÆRET EN 

STOR GLÆDE FOR MIG AT FÅ DAGLIGE VISITTER FRA MANGE I LANDSBY-

EN. ISÆR HAR JEG VÆRET GLAD FOR KARENS BESØG, FORDI VI SÅ KUN-

NE SYNGE SAMMEN FRA HØJSKOLESANGBOGEN. 

MEN INGEN HAR DOG VÆRET SÅ GOD OG KÆRLIG SOM KIRSTEN. HUN 

HAR KØBT IND, ORDNET MINE PENGESAGER, MIN HAVE, KØRT TURE MED 

MIG OG MEGET, MEGET MERE. 

HUN HAR VÆRET ENESTÅENDE OG HAR ALTID VÆRET PARAT TIL AT HJÆL-

PE MED SIN GLADE NATUR OG SINE DYGTIGE HÆNDER. 

JEG VIL GERNE SLUTTE MED FØLGENDE CITAT FRA ‘HUSET VED SØEN’ AF 

LAURA INGALLS WILDER: 

‘SÅ ELSK DIN NÆSTE SOM DIG SELV 

OG STYR DIN KURS UDEN GRÅD. 

GÅR BØLGEN VILDT I DEN STRIDE ELV, 

SÅ STOL PÅ DIN EGEN BÅD’ 

Marie Koch 24C 

Stafetten gives videre til Ellinor Møller 24E 
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November nyt fra landbruget 

Af Lars Pedersen 
Medarbejdere  

I slutningen af oktober startede Kasper i 4 ugers praktik i land-

bruget. Han bor i Skanderborg og er i gang med et STU-forløb. 

Kasper er glad for dyr og for at save brænde. Oktober var varm 

og solrig til gavn for planter, dyr og mennesker. Som det frem-

går af nedenstående billede kan weekendpasserkaffen blive et 

tilløbsstykke, når vejret er til det.  

Markerne  

Som omtalt i sidste 

nummer af Tante 

Hertha er der etable-

ret rug på mark 9 og 

10. Det er de to mar-

ker ved Sibylla og 

Johns hus. Den 2. 

oktober blev marker-

ne sprøjtet med hu-

muspræparat og da-

gen efter blev de til-

sået med rug. Jeg har 

ikke været tilfreds 

med fremspiringen af rugen de foregående år. Derfor har jeg i år valgt at 

købe ny såsæd af sorten Dukato i stedet for selv at rense korn til såsæd. 

Den dårlige spireevne skal nok søges i høst af rugen før modenhed og 

manglende tørring. Den tidlige høst af rug giver normalt en god bageevne i 

melet, men også et øget behov for nedtørring. Hvis ikke kornet nedtørres 

tilstrækkeligt vil det blive angrebet af svampe som ødelægger spireevnen. 

Spireevnen i den indkøbte såsæd fejlede ikke noget. Allerede tidligt om 

morgenen den 11. oktober stak den sine små røde klinger op af jorden, som 

en anden underjordisk Michaelsridder på vej ud i verden. Det andet billede 

er taget 20 dage efter såning. 

Græsmarkerne 

bugner af græs. 

Jeg har valgt ikke 

at høste mere 

græs til ensilage, 

da vi ikke har 

behov for mere 

vinterfoder og 

fordi kvaliteten 

her om efteråret 

ikke er så god. I stedet vil køerne afgræsse så meget de 

kan nå og resten vil blive pudset af til gavn for jordlivet. 
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Dyrene 

I skrivende stund er der 7 køer, der har kælvet og det er blevet til 4 kvie-

kalve og 3 tyrekalve. Som tidligere år havde jeg planer om at lade amme-

tanter passe kalvene når disse var mindst en måned gamle. Det plejer at 

give uro med brølen fra både køer og kalve i en lille uges tid. Denne metode 

giver mere mælk i mejeriet, kalvene får opfyldt deres suttebehov, det er 

tidsbesparende og det er en god udnyttelse af køer der giver mælk med et 

højt celletal. Men det er også et voldsomt indgreb i den binding mellem ko 

og kalv der er opbygget, først gennem ni måneders drægtighed og sidenhen 

gennem den omsorg moder og kalv giver hinanden. Så det har altid været 

forbundet med vemod at skulle skille ko og kalv fra hinanden. Der var også 

flere fra levefællesskabet der reagerede på den stress og ubehag der blev 

påført dyrene. Så nu prøver 

vi på en anden metode. Den 

går ud på kun at holde køer 

og kalve adskilt om natten. 

Køer og kalve tages ind sidst 

på eftermiddagen. Kalvene 

drives ind i et aflukke og går 

her om natten. Her kan de 

æde valset korn og hø. Køer-

ne kommer ud igen på græs. 

Næste morgen tages køerne 

ind i malkestalden og malkes. 

Når de er malket drives både køer og kalve ud på græs. De går så sammen 

til om eftermiddagen. I den periode de går sammen, får kalvene mælk og 

omsorg fra deres egen mor. I forhold til metoden med ammetanter giver 

denne metode næsten lige så meget mælk i mejeriet, kalvene får en stor 

del af deres sutte og omsorgsbehov dækket af deres egen mor, som så og-

så får en del af hendes behov dækket. Der er derfor ikke så meget stress 

for dyrene. Vi bruger så til gengæld lidt mere tid på at lukke dyr ind og ud 

om eftermiddagen. En gang i 

løbet af november vil der 

blive indbudt til et møde for 

at snakke om håndteringen 

af landbrugets dyr. 

De 4 tyrekalve i slugten kom 

på slagteriet i uge 46. De er 

rigtig store i år og kan gen-

findes i butikkens fryser. De 

fem kviekalve er nu blevet til 

løbekvier og bliver sammen 

med køerne insemineret fra 

1. november.  Årets insemineringstyr hedder VR Foreca. Han udmærker sig 

ved at avle små køer der er gode til at holde på huldet, har en god frugtbar-

hed og som producerer mælkeprotein i A2 kvalitet. Jeg har tidligere skrevet 

om A2-proteinet. Det tåles tilsyneladende bedre end A1-protein.  
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HERTHA KALVEKØD SÆLGES 

Fire 15 mdr. gamle tyrekalve har gået på det fineste 

græs i engen syd for Herskind og er nu klar til at  

blive slagtet. 

Kalvekødet sælges i ¼ à ca. 30-35 kg  

til 100 kr./ kg  

Det er udskåret og klar til at blive pakket til fryseren 

(uden de store kogeben). 

Kødet kan hentes ved Aidt slagtehus  

Bavnehøjvej 1, 8881 Thorsø 

torsdag den 15. nov. i uge 46 kl. 15-15.30 

Yderligere oplysninger på tlf.: 2133 6136 

Bestilling senest den 1. nov. 2018 på mail  

lars.pedersen@hertha.dk  

mailto:lars.pedersen@hertha.dk
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 Goetheanum, Schweiz: International konference 

“Social Play Space” 8. – 12. oktober 2018. 

https://www.goetheanum.org/  

Af Susanne Olesen  

Herunder følger udpluk fra en 

spændende og berigende uge 

spækket med muligheder for at 

høre nyt fra mange lande, som 

f.eks. fra Rusland, Israel, Palæsti-

na, Thailand, Tyskland, New Zea-

land, USA, Syd Afrika etc... Der var 

ca. 900 deltagere/ workshop facili-

tatorer /foredragsholdere. Der var 

et leben og et liv der boblede af utallige sprog og forskellige hudfarver; un-

ge som gamle imellem hinanden. Der herskede gennemgående en glæde 

over at antroposofien er nået ud i mange afkroge af verden. Impulsen har 

fået rodfæste og Rudolf Steiners tanker er slået igennem. Dornach ligger i 

uendeligt smuk natur, som ånder af fred, ro og ren luft. Den første dag blev 

vi til al overflod velsignet af synet af et par ørne, der svævede højt over 

hovederne på os.  

Ugen var bygget op således at det var muligt at få alle sanser stimuleret. 

Hver morgen indledtes i den store sal. Der var optræden med eurytmi, hvor 

efter alle 900 sang:  

Und wachendes Traumen  

Enthüllet den Seelen  

Verzaubertes Weben  

Des eigenen Wesen  

Teksten er et mantra fra 

den 2. scene i Rudolf 

Steiners 4. mysteriedra-

ma. Dette vers fulgte os 

hele ugen igennem og 

blev foldet ud i mange 

forskellige variationer. 

Gentagelsen og rytmen 

ved at synge dette skab-

te livsglæde, mit hjerte 

blev rørt, hver gang me-

lodien tonede frem.  

Der var i det hele taget 

meget fokus på hjertet, 
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fordi hjertet er det sanse-

organ, som vi i vores tid 

har brug for at udfolde og 

udvikle.  

Herunder følger et par 

glimt af to foredrag, der 

netop omhandlede hjertet.  

Ha Vinhn Tho holdt et 

fremragende foredrag, der 

handlede om at skabe et 

rum til individuel pleje, til 

pleje af større og mindre 

samfund og pleje af hele 

planeten. ”Vi lever i en tid, hvor vi for første gang aktivt ændrer på klimaet 

– det giver menneskene et stort ansvar, da vi balancerer på en knivsæg. 

Grundlæggende vil alle mennesker leve i fred med en ren natur omkring os, 

men der er en stor diskrepans imellem, hvad der sker i verden, og 

det ,menneskene siger, de ønsker. Hvad vi ser omkring os, er en manifesta-

tion af, hvordan mennesker tænker. Derfor er der behov for en terapeutisk 

impuls, der kan ændre menneskes måde at tænke på. En impuls, der virker 

ind på tankerne, følelserne og viljen. Hjertekræfterne skal vækkes og for-

mes i det levede liv.” Hans budskab er: Før du kan virke i verden, skal du 

se ind i dig selv. Dette for at skabe harmoni og udvikle din intuition, således 

at du evner at følge dit hjerte. Vi lavede en fælles meditation som afslutning 

på foredraget – det er en særlig oplevelse at meditere sammen med 900 

mennesker.  

Ha Vinhn Tho er tilknyttet Butan og arbejder der på at videreudvikle deres 

eksperiment om at skabe bruttonationalt lykke-begreb. Landet skaber mu-

lighed og omstændigheder, der gør, at det er muligt at leve et lykkeligt liv – 

ren luft, rent miljø, kultur, traditioner, sans for fællesskab og muligheder for 

at udvikle bløde subtile elementer, herunder det spirituelle. Lykke er det 

enkelte menneskes ansvar igennem at udvikle tankerne, følelserne og vil-

jen, herunder hjertekræfterne. Således har det enkelte menneske en stor 

opgave i at opnå lykken.  

Også det foredrag, som Joan Sleigh fra Sydafrika holdt, omhandlede udvik-

lingen af hjertet: ”The heart as an Wellspring of Social life.”  

Hjertet er centrum for at sprede impulser ud i verden og kan billedligt sam-

menlignes med Goetheanum, der er et centrum med udstrømning af antro-

posofiske impulser. De impulser, der spredes ud, afhænger af det indhold, 

der former hjertet/Goetheanum. Således har det enkelte menneske også 

her et stort ansvar for, hvad vi lader vores hjerte blive fyldt med. Joan 

Sleigh beskrev hjertets betydning ved at beskrive blodets vej og funktion i 

vores krop.  
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Hjertet er med til at skabe 

rytme og giver stabilise-

rende livskræfter. Hjertet 

sender via blodet varme, ilt 

og næring ud i hele krop-

pen. Også til vores sanser 

og hjerne, og er dermed 

med til at forme den måde, 

vi opfatter verden på, og 

forme vores intellekt. Såle-

des er hjertet med til at 

danne vores identitet. 

Blodtrykket og pulsen kan 

ses som viljen til at leve. 

Viljen indeholder intentio-

nen til at leve. Jeg’et er skaber af viljeskraften. På den baggrund er hjertet 

sjælens hjem og danner platform for ånden. Dette er blot en overfladisk 

præsentation af de indsigter, hun delte med forsamlingen. For at forstå 

dybden i det, hun beskrev, anbefales det at læse hendes bøger.  

Nos Three – er to Klovne fra Brasilien, Bianca Bertalot og Maria de Jesus 

Rocha.  

De to festlige damer lavede en forestilling, der både var meget sjov, men 

også havde et stærkt budskab omkring forskellige tabuer, som de viste med 

skilte med tekster som ”Jeg er blevet voldtaget” – ”Jeg er lesbisk” – ”Jeg er 

blevet gravid uden for ægteskab”. Indledningen på deres forestilling om-

handlede menstruation og det at være gravid og skulle føde. Manden til 

barnet blev fundet blandet publikum! Det var morsomt og samtidig ganske 

alvorligt. Ikke alle i salen kunne more sig over dette og udvandrede – bl.a. 

en gruppe, som kom fra Israel. Det viser, at de 2 klovne har fat i noget væ-

sentligt med deres fore-

stilling. Set med danske 

briller var det ikke noget 

særligt. Men stærk kost 

for andre kulturer.  

De 2 klovne kørte også 

over tre dage en work-

shop med klovnerier. Vir-

kelig morsomt at deltage 

i. Jeg fik rørt lattermusk-

lerne og fik sved på pan-

den i alle de øvelser, vi 

lavede sammen med 

klovnene.  
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En helt speciel opgave 

Jeg har hørt at det finnes en gammel legende 

om hvad der oppe i himmelen hente. 

Den siger, at en gang den kære Gud 

talte til englene: Vil I gå bud? 

Det finnes et barn som skal fødes på jord, 

vil I prøve at finde en far og en mor, 

som vil elske og pleje dets krop og dets sjæl? 

Det er nemlig en opgave helt speciel: 

Barnet er svagt, det har et handikap med, 

så det kræver megen tålmodighed. 

I ved at jeg elsker alt svagt og småt, 

og jeg ønsker at barnet skal få det godt. 

Så de to, som skal blive dets far og dets mor, 

må virke som mine hænder på jord. 

Kanske bliver det først vanskeligt at se 

hvilken mening som ligger i det, 

at der findes meget barnet ikke kan greje, 

og at det kræver så megen pleje. 

Men de vil nok efter hånden lære 

at det gir kræfter at måtte bære. 

Guds kærtegn gør undertiden ondt, 

og bare medgang er ikke sundt. 

Men modtar’ de barnet som gave, de to, 

så bliver det en kilde til indsigt og tro, 

og så kan det sikkert med tiden læres,  


