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Introduktion
For anden gang udgives i Hertha-regi 
en rapport om værdiskabelse - ikke blot 
økonomisk, men også social, økologisk 
og kulturel værdiskabelse. Denne gang 
for året 2019. 
Vi har lyttet til de reaktioner, der kom på 
den første rapport, men også fastholdt, 
at der ikke er tale om en præsentation 
af, eller en brochure om Hertha, men  
netop en rapport, som rummer forskel-
lige data med henblik på at give et 
helhedsbillede af Levefællesskabet i det 
forløbne år.
Vi har som alle andre, været påvirket af 
corona-situationen, hvorfor rapporten 
er blevet forsinket. Vi agter først i det 
nye år at påbegynde dataindsamling fra 
dette ganske særlige år 2020.

Om 2019
Hertha Levefællesskab var i året 2019 
præget af byggeopgaver: nye rammer 
til varelageret og forbedrede garde-
robeforhold til bageriet. Det resulterede 
i yderligere 2 nye lokaler i en tilbyning 
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Nøgletal for Hertha 
Levefællesskab

2019 2018

I alt boende i Hertha 152 147

Voksne 116 109

Heraf med  
udviklingshæmning

 
27

 
27

Børn 36 38

Volontører/praktikanter   
heraf en fra BINGN-udd

4 4

Medarbejdere i bofællesskaber 
og værksteder  
fordelt på 37 fuldtids-stillinger

50 -

Udeboende  
medarbejdere

 
33 27

Herboende  
medarbejdere

 
17 13

Værkstedspladser 43, 
heraf eksterne: 
Ledige pladser: 7

9 10

Beboere i %: Kvinder/Mænd 60/40 -

HBV-medarbejdere  
Kvinder/mænd i %

 
61/39 -

Antal boliger
37 private (46%)  
43 ejet af Landsbyfonden (54%)

80 -

Private huse 20 18

Ejerlejligheder 11 10

Lejeboliger i  
bofællesskaber 24 25

Lejeboliger, fonden 19 -

Lejeboliger, private 6 -

Areal i alt (ha) 23 23

Byzone 2 2

Landbrug 
(hertil forpagtet)

19,5 
(7)

19,5 
(7)

Gartneri 1,5 1,5

Venteliste til Herthabolig 
(1-2 henv. pr. uge)

40 -

Venteliste bofællesskaberne  
(10-12 henv. i løbt af året)

20 -

til Fælleshuset som på flot vis rundede 
bygningen af mod vest. Tilbage står en 
renovering af de nu to cafélokaler samt 
planerne om en beskeden udvidelse og 
afrunding af hele bygningen mod øst. 
Dette projekt er stadig under bearbejd-
ning. 
 
Et nyt bofællesskabsbyggeri blev sat i 
gang med første spadestik i august. Det 
er et omfattende byggeprojekt, finan-
sieret med hjælp fra en række fonde (se 
billedtekst nedenfor).
Byggeriet forløb planmæssigt året ud. 

Renovering af bofællesskabet Herthahus 
og tilhørende kultursal har der været 
talt om længe, og en arbejdsgruppe 
var sat på opgaven. Flere gange opstod 
udfordringer med at få plads nok til 
udvidelse af de eksisterende lejligheder. 
Overskridelse af byggefeltet og afstand 
til nabohusene var udfordringer, som 
på et tidspunkt gav konflikt mellem de 
involverede repræsentanter for Landsby-
fond, HBV og Fællesledelse.  
Projektet blev ”slået tilbage til start”. 

Den menneskelige uenighed mellem de 
involverede satte fokus på uklarhed i an-
svars- og opgavefordelingen, som måske 
kan tilskrives uhensigtsmæssigheder 
eller behov for opdateringer i Hertha or-
ganisationen (se grafik side 15). I hvert 
fald blev der påbegyndt et udrednings- 
og opklaringsarbejde med særlig fokus 
på hvor de fire selvstændige organer 
interagerer – eller sagt med andre ord: 
hvor er de fælles ansvarsopgaver? 

Et par private husbyggerier var ved at 
blive afsluttet og enkelte flytninger var i 
gang. 

Et år før 25 års jubilæum var Hertha ved 
at være realiseret i fin overensstem-
melse med den mere end 25 år gamle 
vision! 152 personer fordelt på 80 bo-
liger. 27 udviklingshæmmede fordelt på 
tre bofællesskaber samt tre i ordinære 
lejligheder. 40 personer udefra er på 
venteliste til bolig i Hertha (1-2 henven-
delser pr. uge). 
Bofællesskaberne har en venteliste på 
ca. 20 voksne udviklingshæmmede. Der 
er 10-12 henvendelser om året til denne 
del af Levefællesskabet.   

Arbejdsgruppen for nærværende rapport 
har valgt som årstema: “Hvor kommer 
inklusionen til udtryk?”

Byggeriet af Herthas nye bofællesskab til 11 
beboere gik i gang i august 2019 og forventes 
afsluttet før jul 2020. Finansieringen af dette 
nybyggeri (og den kommende renovering af 
det gamle bofællesskab Herthahus) kom på 
plads med flotte fondsdonationer fra:  
Novo Nordisk Fonden  
Augustinusfonden  
Mica Fonden  
Maj Invest  
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 
Jeppe Christiansen 
Bodil og Svend Ingerslev 
Spar Nord Fonden 
Ellen Margrethe og Ebbe Robberts Fond 
Galten Sparekasses Fond  
og en masse private gaver via fundraising. 
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Sidste år (2018) søgte vi at give et 
samlet billede af Hertha Levefællesskab 
med større oversigter og beskrivelser af 
de talrige kulturelle begivenheder, der 
fandt sted.
I år har vi gjort denne del kortere, og i 
stedet medtaget mere fra Hertha Bofæl-
lesskaber og Værksteder (HBV), som jo 
gør meget ud af årstidsfejring, drama og 
skuespil, og således påtager sig en vigtig 
rolle i forhold til inklusion mellem institu-
tion og det omgivende samfund. 
Vi har igen opgjort antal besøgende, 
medtaget uddrag fra HBVs og Lands-
byfondens årsberetning samt gentaget 
spørgeskemaundersøgelsen fra sidste 
år. Desuden har vi kigget lidt på leve-
fællernes uddannelsesmæssige bag-   
grund, hvilke organer og grupper, folk 
kan engagere sig i, samt opgjort aspek-
ter af omfanget af frivilligt arbejde.
 
Spørgeskemaundersøgelse 
I alt 90 beboere i Hertha er igen i 2020 
bedt om at besvare en række spørgsmål 
angående deres engagement i forskellige 
kulturelle aktiviteter i 2019.  
Ud af de 21 besvarelser (svarprocent på  
23%*) har vi udtrukket nedenstående 
essens. Tabeltallene er score på en skala  
fra 1-10.

Antroposofiens betydning for Hertha

2019 2018
Antroposofiens be-
tydning for Hertha

9,2 8,1

Som sidste år har det ikke været muligt 
at dykke ned i, hvordan folk opfatter 
antroposofien som en vigtig komponent 
af Hertha. Men stadig er det tydeligt, at 
antroposofien opfattes som en central 
del af Hertha Levefællesskab.

Den enkeltes kendskab til antroposofi 

2019 2018
Kendskab til  
antroposofi

7,3 6,4

Det ser ud, som om levefællernes kend-
skab til antroposofien fortsat er højt i 
2019. Kun ganske få af respondenterne 
opfatter sig som havende minimalt kend-
skab.

Antroposofiens betydning for den enkelte 

2019 2018
Antroposofiens 
betydning for 
den enkelte

9,2 8,1

Antroposofien synes således at være 
meget væsentlig for det personlige liv 
hos de fleste af respondenterne (20%).

Oplevelse af tolerance 
Et nyt spørgsmål, som er medtaget i år, 
er spørgsmålet om opfattelsen af, i hvilk-
en grad man føler sig fri til at udtrykke 
sin personlige livsindstilling eller livs-
holdning - uanset om det er antropsofisk 
eller andet - over for andre i Hertha. 
Man kan vel kalde det for oplevelse af 
tolerance. Gennemsnittet er her 7,3. 11 
ud af 16 besvarelser giver 8 og derover 
(med 10 som max). Laveste score er 

6, som 3 har givet. Det kan formentlig 
tages som et udtryk for høj grad af tole-
rance overfor andres livsholdning.
 
Motion er vigtigt for et godt helbred, og 
her er gåture i de smukke omgivelser et 
centralt middel i Hertha. Således har 11 
svaret, at de går eller cykler dagligt eller 
ugentligt. Enkelte dyrker fodbold, går i 
træningscenter eller dyrker styrketræn-
ing hjemme. En enkel svømmer og et 
par stykker dyrker yoga.

Behandlinger 
Der udbydes blandt besvarelserne 
kraniosakralterapi og massage, og den 
personlig behandling har i 2019 primært 
bestået i modtagelse af massage og 
kraniosakralterapi (6 af besvarelserne).

Uddannelse 
Livslang læring er en vigtig parameter i 
det kulturelle felt, som handler om den 
enkeltes mulighed for udvikling. Her har 
vi spurgt efter kurser og efteruddan-
nelser, og én har svaret yoga, en anden 
pædagogisk/kognitiv udredning, én har 
lært om naturmedicin, én har dyrket 
selvudvikling og endnu en anden har 
taget online kursus i Heart Intelligence 
(coach) og i administrationsbachelor. 
Blot inden for et år er der således tilført 
et bredt spektrum af ny viden til Hertha. 
Hertil kommer de kurser mv. som HBVs 
medarbejdere har været på (se side 5)

Kulturelle arrangementer
Stort set alle (minus 3) har deltaget 
i næsten alle de kulturelle arrange-
menter, som er afviklet internt i Hertha i 
2019. Det drejer sig f.eks. om foredrag, 
lørdags-café, forårs- og høstmarkedet, 
fælles arbejdsdage, koncerter, fæl-
lesspisning, suppekøkken, studiekredse 
og drama.
Hertil skal lægges, at nogen også har 
opsøgt kulturlivet uden for Hertha - 
f.eks. kunstudstillinger, studiekredse, 
film, teater, koncerter, museumsbesøg, 

kor, foredrag, og enkelte har anført helt 
lokale arrangementer som spejdernes 
julemarked, fredagscafé, sang- og fest-
arrangementer i Herskind Forsamlings-
hus.

Kreativ udfoldelse består for rigtig 
mange (9) af havedyrkning og madlavn-
ing (7) som vigtigste. Drama, træsløjd, 
læderarbejde, brænde i træ, syning og 
strikning, musik, kor, maling/tegning, 
ombygning af hus, og vævning er andre 
eksempler på kreativ udfoldelse i Hertha.

Sammenfattende kan konstateres bred 
anerkendelse af antroposofiens  
betydning for Levefællesskabet på bag-
grund af et godt kendskab til samme. 
Herthas interne kulturelle tilbud bruges 
rigtig meget, hvad enten det er udbudt 
af HBV eller arrangeret af Hertha Kul-
turforening eller bare er opstået spon-
tant. Motion består primært af gåture og 
yoga.

* 3 ud af 21 har indleveret spørgeskemaet 
uden at besvare spørgsmålene, så reelt 18 
brugbare svar og en svarprocent på ca. 20.

Luciafejring i salen

Michaelsfejring d. 29 september

Herthas kulturelle kapital
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“Det er Socialtilsynets samlede vurder-
ing, at HERTHA Bofællesskaber og Værk-
steder fortsat lever op til betingelserne i 
Lov om Socialtilsyn §6.
HERTHA Bofællesskaber og Værksteder 
er godkendt til ydelser jfr. Servicelovens 
§§ 85,103,104.
...
Det er Socialtilsynets samlede vurdering, 
at HERTHA Bofællesskaber og Værksted-
er, understøtter borgernes adgang til ud-
dannelse og beskæftigelse i samarbejde 
med den enkelte borger, samt opstiller 
mål for uddannelse og beskæftigelse, 
og opnår resultater, i samarbejde med 
borgerne.
Det er Socialtilsynets samlede vurdering, 
at HERTHA Bofællesskaber og Værkst-
eder udvikler borgernes selvstændighed, 
samt støtter borgerne i opretholdelsen 
eller udviklingen af positive sociale rela-
tioner.
Det er Socialtilsynets samlede vurdering, 
at HERTHA Bofællesskaber og Værkst-
eder, har en veldefineret målgruppe, 
samt arbejder ud fra relevante tilgange 
og metoder. HERTHA Bofællesskaber og 
Værksteder er funderet i et antroposofisk 

...
Vi har taget afsked med seks kolleger og 
budt ni andre velkommen, heraf tre tidligere 
vikarer. 
Fagligt har vi valgt at oprette en stilling med 
kombineret sundheds- og pædagogisk funk-
tion, da kravene til
dokumentation og sikker drift også her stiger 
i takt med ny lovgivning og øget tilsyn. 
Værkstederne har arbejdet med overdragelse 
af ledelsen, som gennemføres i 2020. Der 
bliver desuden løbende
arbejdet med kontakten til nye, eksterne 
værkstedsbrugere gennem samarbejde med 
kommuner, STU-tilbud og andre aktører. 

værdigrundlag, og opnår positive resul-
tater for borgerne.
Det er Socialtilsynets samlede vurdering, 
at HERTHA Bofællesskaber og Værkst-
eder, understøtter borgernes sundhed 
og trivsel. Der er i HERTHAs tilgang og 
metoder generelt fokus på forebyggelse 
af konflikt mellem borgerne, ligesom 
borgerens trivsel er i fokus gennem en 
forudsigelig hverdag og faste rutiner med 
aktiv deltagelse for borgerne.
Det er Socialtilsynets samlede vurdering, 
at HERTHA Bofællesskaber og Værkst-
eder har en kompetent ledelse og drives 
faglig og økonomisk forsvarligt.
Det er Socialtilsynets samlede vurdering, 
at HERTHA Bofællesskaber og Værkst-
eder, generelt har kompetente medarbej-
dere der gennem deres daglige arbejde 
tilbyder borgerne adgang til en bred vifte 
af kompetencer.
Det er Socialtilsynets samlede vurdering, 
HERTHA Bofællesskaber og Værksteders 
fysiske rammer er helt unikke og tilbyder 
borgerne et hverdagsliv med sociale fæl-
lesskaber, arbejde i de mange forskellige 
værksteder samt anerkendelse og oplev-
elsen af, at der er en plads til alle”.

Vores takster er blevet revideret og ensrettet, 
så der fremover betales hhv. grundtakst og 
timetakst til dækning af
hhv. indirekte og direkte omkostninger. Vi har 
i den forbindelse konstateret, at vi på sam-
menlignelige ydelser i midtjyske og fynske 
kommuner er minimum 25 % billigere end de 
tilsvarende kommunale indsatser. 
Der er i 2018 nedsat en gruppe til revision af 
HBV's lønpolitik. Gruppen har arbejdet hele 
2019 og forventes at
afslutte arbejdet med konkret forslag i foråret 
2020. 
...

Grafikken viser max score på alle 
parametre til HBV fra tilsynet!

...Efter flere års optakt blev der d. 26. april 
skrevet kontrakt med Martin Byg- og Teg-
nestue v/ Martin Østergaard Poulsen om 
opførelse af nyt bofælles-skab på 799 m2 
+ kælder på 223 m2 på grunden Landsby-
vænget 25 i en totalentreprise.
Vi har brugt meget tid – både før og under 
byggeriet – sammen med pædagoger i Bofæl-
lesskabet … med at vælge materialer, indrette 
hensigtsmæssigt og få gode detaljer med. Det 
bliver et godt hus.
Huset bliver bolig for 10 beboere, og der 
bliver en mindre støttelejlighed.
Der tilstødte to uforudsete udgifter til byggeri-
et. Dels var der brug for ekstra fundering – 
boreprøverne talte ikke tydeligt – det kostede 
175.000 kr. Dels kom der opstram-

ning af reglerne hos Skanderborg Forsyning, 
og vi måtte betale 228.000 ekstra for tilslut-
ning til vandforsyningen.
…
Sideløbende med byggeriet af det nye bofæl-
lesskab har vi arbejdet med at færdigpro-
jektere næste byggeri – ombygningen af 
Herthahus, det ældste bofællesskab. Her skal 
boenhederne udvides, og beboerne skal have 
eget bad/toilet. Undervejs fremstod et behov 
for at udvide Salen, og idéen med en lejlighed 
på 1. sal lod sig ikke gøre. Resultatet blev, at 
der måtte tænkes helt om – en ny proces gik i 
gang. Heldigvis er Fonden ikke af økonomiske 
årsager i tidspres ift. at komme i gang med 
ombygningen.
…

Uddrag af  
Landsbyfondens årsrapport

Uddrag af  
HBVs årsrapport

Uddrag af  
Socialtilsynets rapport over tilsyn med 
Hertha Bofællesskaber og Værksteder

Uddrag af  
Hertha Støtteforenings årsrapport
Der er udsendt 4 medlemsbreve til vores 300 
medlemmer. Heraf giver over hundrede 200 
kr. som en gave til Landsbyfonden, hvilket 
giver samme ret til at få momskompensa-
tion for en del af sine driftsudgifter... Den 
lille velkomstbrochure er blevet fornyet. En 
større brochure er blevet revideret - mest til 
nye støtteforeningsmedlemmer. Foreningen 
deltog med en fin udstilling i Århus Rådhushal 

sammen med mange andre projekter i Århus 
Kommune med overskriften Inklusion. For-
eningen har afholdt to offentlige foredrag - et 
med Grethe Lyngdorf om Gordon Neufelds 
pædagogik, og en om Stines rejse til  
Senegal.
...



Kulturelle/sociale  
aktiviteter 2019 
*Runde fødselsdage: Camilla og Lars. 
*Koncerter: Nanna & co, Gjern spillemændene,  
Ian og Helenes kor, Borumkoret. 
*Fællesskabsdannende arbejdsdage (5-6)  
*Første spadestik til det nye bofællesskab
*Årsmøder og generalforsamlinger. 
*Tilbagevendende: fugleture, årstidsfejringer: 
st. Hans, st. Michael, fastelavn (Mamma Mia),  
nytårsfest, paradisspil, Lucia-fejring, julespil.  
*Lørdagscafeer (5) samt en fest for de frivillige. 
*Indvielse af Lille Boenhed i Herthahus. 
*Majmarked med åbne værksteder, bagagerums-
marked, dukketeater mv. 
*Høstmarked 
*Nordisk Allkunst på FuglsøCenteret, Djursland  
(380 deltagere fra de nordiske og baltiske lande). 
*Vinterferie for bofællesskaberne til Firenze, Norge 
og Skagen. 
*Mamma Mia opført af bofællesskaberne for hele 
Levefællesskabet og eksterne gæster 
*Tante Hertha (11 numre). Herunder serien “Mit 
Hertha” og Nyt fra Landbrug og Gartneri i alle 
udgaver. 
*Kurser: Biodynamisk havebrug. Kompost og præ-
paratkursus. 
*Fællesspisninger (8) 
*Børnefællesspisninger. 
*Suppekøkken (8-10) 
*Foredrag: Tur til Senegal /Om Gordon Neufeld 
*Landsbymøder (7)  
*Studiegrupper 
*Kortspilsklubben mødes jævnligt 
*Grødnisseaften 
*Strikke & Håndarbejds-søndage hos Zetna 
*International konference i USA om diversitet og 
inklusion i Levefællesskaber (5 personer).  
*Studie-besøg i SEKEM, Ægypten (1 person). 
*Oste-fernisering med smagsprøver 
*Studiekredse om Klimamål, om tempelridderne, 
om antroposofi. 
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Kurser og efteruddannelse for  
medarbejdere i HBV
 
-Helsepædagogisk grundkursus 
-Badeterapi -helsepædagogisk 
-Antroposofisk organisation 
-Servicelov, voksenbestemmelser 
-Bagekursus -glutenfrit
-Coachinguddannelse 
-Eurtymi-uddannelse 
-Seksualitet og udv.hæmning samt yoga 
og mindfulness for målgruppen 
-Landbrugsdage, Schweiz 
-Følelsernes pædagogik 
-Broderi, håndarbejde 
-Kunstterapi, -efteruddannelse
 
Kurser for alle:
-Selvbestemmelse og magtanvendelse
 
HR-tiltag i øvrigt:
-Udvikling af ny lønpolitik

USA-tur
Hertha var inviteret til at give oplæg 
og holde workshop på en konference 
afholdt af ICSA, The International Com-
munal Studies Association. 5 personer 
fra Hertha deltog.
Arrangementet foregik nogle timers 
bilkørsel nord for New York. Temaet 
var: “Hvilke strategier/metoder  
anvendes i levefællesskabet for at opnå 
inklusion og personlig udvikling hos 
udviklingshæmmede?” Hvilke erfaringer 
ønsker I at give videre? Oplægget 
gav tre perspektiver på Hertha Leve-
fællesskab: et arbejdsfællesskab, 
et levefællesskab og et ansvarsfæl-
lesskab. Oplægget blev meget positivt 
modtaget. Hertha-repræsentanterne 
blev inviteret med til bestyrelsesmødet 
umiddelbart efter konferencen og fik 
spørgsmålet: “Tror I det kunne være 
muligt at afholde næste ICSA-konfer-
ence i 2022 i DK?”
Web: https://icsa-conferences.org/

SEKEMs symbol for deres  
afrapportering med 4 bundlinjer 
udviklet af Int. ass. of Partner-
ship for Ecology and Trade.

Et af de initiativer, der har inspi-
reret til en bæredygtighedsrapport 
for Hertha er organisationen SEKEM 
i Ægypten, som har 35 års erfaring 
med årsregnskaber med fire bund-
linjer. Kort før jul blev det muligt at 
sende en Hertha-repræsentant med 
til en “Social Initiative Forum” (arr. 
af Goetheanum) i Kairo og samti-
dig til mere målrettet at trække på 
SEKEM’S erfaringer omkring afrap-
portering. 
Web: sekem.com

Tur til SEKEM i Ægypten  
& besøg fra SEKEM-Skandinavien
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Besøgende i Hertha
Man kan diskutere om rundvisninger 
hører til under det sociale eller det kul-
turelle område. Her har vi valgt at anse 
besøg og rundvisninger som vidensde-
ling om Hertha, hvorfor det i den sam-
menhæng hører til under det kulturelle 
område.
Rundvisning varetages af frivillige og 
af medarbejdere afhængigt af hvem 
gæsterne er. Hvert hold får 2-4 timers 
rundvisning efter ønske og behov.
Samlet antal rundvisningsgæster er i alt 
1165 besøgende.
De fleste rundvisninger er på hverdage 
dvs. 2-3 hold om ugen i forårs- og eft-
erårsmånederne. Med hvert hold gæster 
udveksles der 4-6 mails før alle aftaler 
omkring besøget er på plads: Antal, tids-
punkt, beværtning, hvem der er rund-
viser osv.
 
 Rundvisninger 
 Hold /Personer
  2019  2018 
 
 Jan 1/10
 Feb 2/15
 Mar 4/60
 April 9/135
 Maj 10/193  
 Juni 6/90
 Juli 4/10
 Aug 10/250
 Sept 14/220
 Okt 8/160
 Nov 2/22
 Dec. 0/0

Hertil kommer ca.1000 besøgende til 
majmarked og ca. det samme til efter-
årets høstmarked, samt 450 eksterne 
besøgende til adventslabyrint og -spiral, 
Paradis- og julespil.
Kun rundvisningsgæster er registreret. 
Almindelige turister, besøg på “Spor i 
Landskabet”, dagplejere og andre spon-
tane besøg, er ikke talt med. Ligeledes 
er besøgende til lørdagscaféer, koncerter, 
skuespil mv. ikke talt med.

Nogle grupper - de der har mulighed for 
det - har betalt 600 kr. for rundvisning. 
Beløbet går til Herthas fælleshus.
Grupper der besøger Hertha, er typisk: 
Studerende, kommunale socialudvalg, 
opholdssteder og andre bofællesskaber, 
uddannelsessteder, STU, foreninger, 
klubber, samt enkeltpersoner, der ønsker 
at blive inspireret af stedets erfaringer.
Gennemgående besøg fra det jyske om-
råde. Men også fra Sjælland og Fyn. Der 
har været enkelte besøg fra Japan, USA, 
Tyskland, Cuba, Sverige.
Rigtig mange fra lokalområdet går 
regelmæssigt tur igennem Hertha og 
mange familiebesøg i omegnen inklu-
derer en gåtur i Hertha.

Uddannelses-
baggrunde 
Uddannelsesmæssigt består Hertha  
Levefællesskab af en broget varietet. 
Bl.a.: Lærere, helsepædgoger, kandi-
dat i sprog og kultur, steinerpædag-
oger, keramiker, kraniosakralterapeut, 
kunstterapeut, tømrersvend, fritids-
pædagog, pedel, socialrådgiver, kon-
servatorieudd. musiker, yogaunder-
viser, dekoratør, letmatros, massør, 
ingeniører, sygeplejerske, arkitekt, 
fotograf, keramiker, fysioterapuet, 
studerende, økonom, læge - listen er 
ikke komplet. 

Frivilligt arbejde i 
ansvarsbærende  
organer og grupper*
           herboende   eksterne

Lovpligtige (antal personer) 
Hertha Støtteforenings bestyrelse (8)
Landsbyfondens bestyrelse (5) 
Fællesledelsen (9)
HBVs bestyrelse** (8)

Mandatgrupper
3+3 gruppen** (6)
Landsbymødets sekretariat (2)
Hertha Kulturforening (5)
Ventelistegruppen (3)
Fælleshusgruppen (butiksgruppen) (?) 
Fælleshusudbygningsgruppen (10) 
Fundraisinggruppen** (6)
Tante Herthas redaktionsgruppe**(5)
Facebookredaktør (1)
Herthas hjemmeside redaktions-
gruppe**(3)
Jordbrugsgruppen (10)
“Gæster i Hertha”-gruppen (2)
Værdiskabelsesgruppen (4) 
Østudvidelsesgruppen (7)

Interessegrupper:
Udlånsgruppen (4)
Trægruppen (6)
Genbrugsbortkørselsgruppen (2)

Gennemsnitlig opgjort frivilligt arbejde 
pr. voksen ca. 135 timer pr. år.
Mere om frivilligt arbejde side 14.

* Opgjort 3/5-2019 ud fra Herthas tlf.liste.
**Dog helt eller delvis betalt.

Der blev i 2019 taget hjertelig afsked med 
Svantje fra Tyskland og Mari fra Frankrig, 
som gennem et år har været volontører i 
HBV.

Der var i 2019  
anledning til at  
fejre... 
-2 runde fødselsdage i Bofælles- 
skaberne (60 og 40 år) 
-Første spadestik til nyt bofællesskab 
-Indvielse af Lille Enhed i bofælles- 
skabet Herthahus 
...foruden årstidsfejringer og private 
fejringer (fødselsdage, konfirmation, 
dåb osv.)

Vores bagermester Randi gravede dybt, da 
der skulle tages første spadestik til et nyt 
bofællesskab i Hertha

Støtteforening  7  1
Landsbyfonden  2  3
Fællesledelsen  9  1
HBV bestyrelse  4  4

 -/-
Aug 2/25
Sept 10/255
Okt 7/100
Nov 2/45
Dec 0/0

Som det ses, er Herthas kulturliv stort 
og varieret og er en motor i inklusionen. 
I langt de fleste arrangementer deltages 
både fra nabogruppen og bofællesskab-
erne.



Det Sociale 
Det sociale område kan opdeles i to underaf-
snit:  
1) demokrati (det retslige område – dvs. 
beslutningsprocesser, procedurer, organisa-
tion mv.) 
Her har vi valgt at se på indholdet af møder i 
de socialt ansvarsbærende organer: Landsby-
mødet og Fællesledelsen.

2)Relationerne mennesker i mellem. Her 
har vi lavet en undersøgelse i form af et 
spørgeskema, som er blevet sendt rundt i 
Hertha Levefællesskab. Dette indeholdt fire 
spørgsmål, som havde til formål at give et 
billede af relationerne i Hertha, både kvanti-
tativt, kvalitativt, indadtil og udadtil.

Besvarelsesprocenten lå på 18,8%, hvilket 
ikke er tilstrækkeligt til at give et retvisende 
billede af relationerne i Hertha, men måske 
alligevel antyder nogle tendenser vi skal 
være opmærksomme på.
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Ad 1: Demokrati
Der blev lavet en oversigt over de 
punkter, som er blevet behandlet på 
Landsbymøderne og på Fællesledelsens 
møder med henblik på at give et billede 
af hvilke emner, der har rørt sig i lands-
byen i 2019, og hvilken plads det sociale 
liv har fået.

*Landsbymøderne: 7 møder /
33 overordnede emner. Se diagram 1 tv.
Landsbymødet er Herthas ’general-
forsamling’. Landsbymødet har ingen 
besluttende myndighed, men er ret-
ningsgivende for de besluttende organer. 
Landsbymøderne har i 2019 været 
præget af drøftelser omkring udvidelse 
af Fælleshuset/kulturhuset, hvorfor det 
har fyldt i høj grad.

 
Camilla indløser en af sine 40 års fødsels-
dagsgaver: en café-tur til Aarhus.

I et fællesskab som Hertha opstår ofte spontane sociale begivenheder - som her fastelavns 
tøndeslagning.

En glad 60 års-fødselar fik besøg af Johnny 
fra Kandis, som spillede op til dans.

Diagram 1:  
Fordeling af Landsbymødernes 
drøftelser på emnekategorier

Landsbymødernes drøftelser
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Herover: En af de mange uformelle sociale 
begivenheder i 2019 var, da der blev inviteret 
til ostefernisering i anledning af den første  
færdige Hertha-ost - bl.a. i samarbejde med 
vor lokale brugsuddeler og sommelier.

 
Ne.: Cykelbanen bliver flittigt brugt. Det er 
vigtigt, at der også er noget for de halvstore 
børn at udfordre sig selv og hinanden med.

Brobyggerne igang med en ny 
bro over en lille bæk ved dam-
men. Den er vist ikke færdig 
endnu. Et møde mellem tem-
peramenter...

Diagram 2:  
Fordeling af Fællesledel-
sens drøftelser fordelt på 
emnekategorier.

*Fællesledelsen: 23 møder - 149 emner. 
Fordelingen af hovedemner på Fællesledelsens møder i 2019 fremgår af diagram 2 
herunder. Her bemærker man, at det sociale område overskygges af grundejerem-
ner og interne opgaver.

Fællesledelsens drøftelser



*Omvendt integration
Hertha Levefællesskab hviler på tanken 
om inklusion imellem voksne udviklings-
hæmmede mennesker og såkaldt nor-
male borgere. Denne omvendte inte-
gration lykkes bedst, når de to grupper 
mødes på kryds og tværs og på en 
måde, hvor de lærer hinanden at kende. 
De ”almindelige” herthanitter blev i 
undersøgelsen spurgt om, i hvilken grad 
de kender til de udviklingshæmmede 
beboere. Det gennemsnitligt svar ligger 
på 7,25 (fra 1 til 10), hvilket tyder på, 
at den omvendte integration udfolder sig 
positivt i fællesskabet.
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*Hvor åben er Hertha i forholdet til 
omverdenen? 
Hertha Levefælleskab formår ikke – og 
ønsker ikke - at være selvforsynende. 
Tanken har fra starten været at finde 
balancen imellem indånding og udånding. 
Altså at stræbe efter en harmoni imellem 
det indadrettede og det udadrettede.

Herthanitterne vurderer i denne un-
dersøgelse deres grad af kontakt med 
omverdenen til 6,5. Dette tyder på, at 
der i Hertha er en generel åbenhed og et 
engagement i det omgivende samfund. 
Det, at Hertha har rammer til et helhed-
stilbud med eget bageri, mejeri, gartneri, 
butik, sociale grupper, kulturliv, legeplads 
m.fl. antyder måske, at nødvendigheden 
af at interagere udadtil er begrænset. 

Dog bruger mange Herthabeboere kul-
turelle tilbud uden for Hertha.

Omvendt har ca. 4.000 gæster besøgt 
Hertha i 2019, ligesom der er interak-
tion på vareproduktionsområdet. F.eks. 

*Hvor godt kender vi så hinanden? 
Et forsøg er blevet gjort på at måle på 
relationernes tæthedsniveau i Hertha. 
Der blev lavet et gennemsnit af svarene 
for hver af de fire kategorier, og de er 
sat ind i diagram 4. Der blev ikke givet 
definitioner af de forskellige begreber 
i undersøgelsen, hvorfor det kun må 
tolkes forsigtigt. 
Resultatet er følgende (fra 1 til 10 hvor 
10 er højeste) – se diagram 4 herover.
På diagrammet kan man se, at rela-
tionerne i Hertha mest synes præget 
af ’godt bekendtskab’ og ’overfladisk 
bekendtskab’. Antallet af mennesker i 
Hertha er bevidst sat til omkring de 150 

*Mødeplatforme  
Man må fremhæve, at folk har mange muligheder for at mødes i Hertha. Se diagram 
3 herunder.

Ad 2: Relationer

   Tæt     Godt           Overfladisk      Manglende 
   bekendtskab   bekendskab          bekendtskab     bekendtskab  
 
        

Diagram 3:  
I hvilke sam-
menhænge 
mødes men-
nesker typisk i 
Hertha?  
Tallene viser den 
gennemsnitlige 
scoring mellem 1 
og 10

indbyggere for at bevare en høj grad af 
nærhed. 

Man kan derfor undre sig over, at ‘man-
glende bekendtskab’ er til stede i så 
høj grad (3,7 af 10 mulige). Hvis det er 
korrekt, at relationerne i Hertha ikke er 
mere præget af tæthed end undersøgels-
en antyder, viser det, at der muligvis 
ligger en opgave i at styrke det sociale 
liv i Hertha Levefællesskab. Selv om 
antallet af platforme for menneskemøder 
er forholdsvis stort, kunne denne un-
dersøgelse tyde på, at der mangler ”fra 
hjerte til hjerte” relationer.

sælges Hertha-produkter i helsekost og 
til et par restauranter og institutioner 
foruden i den lokale Brugs. 
(se side 14)

Diagram 4:  
Nærhed i relationer i 
Hertha

Mødeplatforme i Hertha



Økologisk kapital og Inklusion 
Inklusion handler om rummelighed, om at rumme hinanden med alle de forskel-
ligheder der følger med.  I år har vi valgt at fokusere på, hvordan vi inkluderer og 
rummer naturen på vores arealer. Er naturen vigtig for os i Hertha, og hvordan er 
den vigtig? Og hvor gode er vi egentlig til at medtænke livet omkring os, når vi pas-
ser vores haver og de grønne områder i Hertha?   
 
Vi holder af vores grønne rum 
Det er bl.a. i kraft af de grønne omgivelser, at Hertha skiller sig ud fra et almin- 
deligt villakvarter. Ud over vores egne haver er der mange grønne rum, som man 
kan opsøge og benytte. En vigtig forudsætning for at bevare og udvide de grønne 
rum er, at vi også selv har glæde af dem. Vi har derfor spurgt beboerne i Hertha om, 
i hvor høj grad de værdsætter disse rum.  Følgende områder er blevet bedømt fra 
1-10, hvor 10 er mest værdsat. Der er udregnet et gennemsnit ud fra de indkomne 
besvarelser.
Hvilke “grønne” fælles rum værdsætter du højest?
Gartneriet 8,7

Træerne 8,2

Engen 8,2

De grønne fællesområder 7,8

Markerne 7,5

Shelterskoven 7,5

Mergelgraven 6,1

Legepladsen 5,2

Cykelbanen 3,2

Inklusion i det grønne
Mange anlægger haver med æstetik for øje, og hvor de anvendelsesmuligheder den 
enkelte har brug for er i centrum. F.eks. terrasser, trampoliner, græsplæne, køk-
kenhave osv. Det er normalt også vigtigt, at haverne er nemme at vedligeholde. De 
fleste accepterer de dyr, der måtte indfinde sig, hvis de vel at mærke ikke gør skade 
på havens kulturplanter, trænger ind i huset eller underminerer terrassen. De fær-
reste gør dog noget særligt for at tilgodese dyrene. Vilde planter betragtes de fleste 
steder som ukrudt. 
Vi har spurgt beboerne i Hertha om, hvad der i denne sammenhæng er vigtigt for 
dem at prioritere i deres egen have og på fællesarealerne.  Det er blevet bedømt 
fra 1-10, hvor 10 er den højeste prioritet. Der er udregnet et gennemsnit ud fra de 
indkomne besvarelser.

Hvad er vigtigst for dig i egen have?
Æstetik 7,2

Det vilde dyreliv 5,4

De vilde planter 5,1

Anvendelighed 5,1

Nem vedligehold 4,5

Hvad er vigtigst for dig på fællesarealerne 
Æstetik 6,9

Anvendelighed 6,2

De vilde planter 5,9

Det vilde dyreliv 5,4

Nem vedligehold 5,4

I Hertha, som i resten af landet, lægger man altså stor vægt på æstetik, hvorimod 
nem vedligeholdelse åbenbart ikke betyder så meget her. De vilde dyr og planter ser 
også ud til at være vigtige for mange, og flere fremhæver bl.a. initiativet omkring 
‘Vild med Vilje’ på mange af Herthas fællesarealer og skriver, at de selv har områder 
i egen have, som de har lagt ud til ‘Vild med Vilje’. Sprøjtefrit og biodynamisk land-
brug, havedamme, biavl og fuglekasser nævnes også som nogle af de initiativer, den 
enkelte og Hertha tager for at fremme livet og mangfoldigheden omkring os. 

Siden sidst
I 2019 er en del af det røde cykelskur blevet indrettet til ”overskudslager”. Her kan 
man aflevere eller tage gode brugte ting. I skuret er også etableret forskellige sor-
teringer til affald, som jævnligt bliver tømt og kørt til genbrugsstationen af frivillige.

På Landsbyfondens sidste byggegrund har vi i det forgangne år påbegyndt byggeriet 
af bofællesskabet Vidarhus på Landsbyvænget 25-27, hvilket har betydet, at et stort 
mangeårigt “brakareal” er blevet inddraget til bebyggelse. Der er også fældet en del 
træer i nordhegnet for at give plads til dette byggeri. 

Ved Herthahus bruger HBV nu selv den lille gavllejlighed. Det har medført, at den 
lukkede og tilvoksede have med mange krat og levesteder er blevet ryddet og om-
lagt til græsplæne. Søen neden for Herthahus er samtidig blevet oprenset fuldstæn-
dig, og det meste dyre- og planteliv er blevet nulstillet. 

Syd for buen er der fjernet en del bevoksning og krat, som før gav gode gemme-
steder og hvilepladser for fugle og smådyr. Her er i stedet lavet græsplæne.
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33% har desuden nævnt et eller flere 
andre grønne elementer end oven-
stående, som de sætter stor pris på. 
Det er f.eks. sporet, stemningen når 
man går omkring, udsynet, “Vild med 
Vilje”, stalden, køerne og det biodyna-
miske landbrug.

29% har desuden nævnt en eller flere 
andre ting, der er vigtige for dem i deres 
egen have. F.eks. specielle planter (kry-
dderurter, blomster), det rekreative, at 
være i samarbejde med naturen, sam-
spillet med det sociale og kulturelle).

14% har desuden nævnt en eller flere 
andre ting, der er vigtige for dem på 
Herthas fællesarealer. F.eks. at det 
giver gode muligheder for fælles  
aktiviteter.

Fra indvielsen af det 
nye overskudslager i 
det gamle cykelskur. 
Der kan nu sorteres 
affald og genbrugs-
effekter i rigtig mange 
fraktioner.
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Beskrivelse / 
Ejerskab og 
areal

Drift Levesteder/arter Potentiale

Private haver 
2 ha

De private haver pas-
ses af den enkelte 
efter ejerens ønsker. 
Flere angiver at ele-
menter i haven holdes 
med biodiversitet for 
øje.

Flere har haver med 
gode levesteder såsom 
havedamme, krat, 
blomster, ‘Vild med 
Vilje’, træer, insekt-
hoteller, fuglekasser, 
kvashegn, stensæt-
ninger

Der er mange indivi-
duelle muligheder for at 
den enkelte etablerer 
flere vedvarende leve- 
steder for dyr og planter.

Fælles 
grønne 
områder i 
Hertha 
1,5 ha

Arealerne passes bl.a. 
med æstetik for øje 
og så de har gode an-
vendelsesmuligheder. 
Store grønne arealer 
er udlagt med kortklip-
pet græs. Flere plæner 
har dog siden 2017 
stået uklippet efter 
princippet ”Vild med 
vilje”
Træer er en del af 
”bybilledet” til glæde 
for både dyr og men-
nesker.

De fælles grønne om-
råder har flere for
skelligartede levesteder 
f.eks. på cykelbanen, 
nordhegnet, vestheg-
net, solitære træer, 
uklippede græsarealer 
legepladsen, dammen 
m.v.

Der er muligheder for 
at medtænke dyr og 
planter i planlægningen 
af den daglige drift. 
Der kan formuleres 
en målsætning om at 
prioritere vedvarende 
levesteder og konkrete 
områder kan udpeges.

Spor i Land-
skabet
Fugletårn

Der er etableret sti 
rundt på de fleste 
af Herthas arealerer 
som alle kan benytte. 
Sporet klippes for nem 
tilgængelighed. Der 
er opsat fugletårn ned 
mod Lyngbygård Å og 
tilhørende vådområder.

Sporet giver gode 
muligheder for at 
opleve Herthas grønne 
områder. Der er her et 
naturligt interessesam-
menfald mellem grønne 
oplevelser for men-
nesker og naturlommer 
for dyr og planter.

Sporet giver variation i 
landskabet og oplagte 
muligheder for at etab-
lere naturfremmende 
elementer langs sporet.

Mark 1-3 
Gartneri  
1,5 ha

Drives som køkken-
have/gartneri hoved-
sageligt med enårige 
afgrøder i rotation med 
enårige blomster og 
grøntgødning.  
Gødes med kompost
Tilføres biodynamiske 
præparater.

Forskellige enårige 
blomster tiltrækker 
bestøvere. Herudover 
begrænsede levesteder 
i hegn og skel.

Etablering af levesteder 
på arealerne umiddel-
bart op ad gartneriets 
jord vil øge naturind-
holdet og gavne de 
naturlige dynamikker 
i selve afgrøderne. På 
selve arealerne kan der 
etableres egnede rede-
steder for fugle og 
“insekt-hoteller” for 
insekterne.

Arealanvendelsen i Hertha
Hertha råder over i alt godt 30 ha, hvor vi i større eller mindre grad formår at inte-
grere livet omkring os. Det er vores drift, nu og i fremtiden, der afgør hvor meget 
liv, ud over os selv, der levnes plads til. I hosstående skema over Herthas areal- 
anvendelse er det forsøgt at skabe et overblik over, hvor der i dag er levesteder, og 
hvor der er bedst mulighed for flere levesteder. 

Tv.: En solsort har inkluderet 
sig med menneskene uden for 
vævestuen...



Beskrivelse / 
Ejerskab og 
areal

Drift Levesteder/arter Potentiale

Mark 4 
Vestrundel, 
0,6 ha

Egentlig en del af 
Herthas øvrige land-
brugsrotation, men har 
været udtaget siden 
2011, hvor det blev 
udlagt med kløver-
græs. Der står des-
uden en del lucerne fra 
tidligere omlægninger.
Arealet gødes med 
kompost ca. 1 gang 
årligt.
Der tages 1 høslet år-
ligt. Arealet afgræsses 
lejlighedsvist af køer.
Tilføres biodynamiske 
præparater.

Arealet har efter-
hånden fået karakter 
af vedvarende græs-
land. Der har indfundet 
sig en del græsser og 
urter; uforstyrret jord-
bund giver muligheder 
for jordboende insekter 
og svampe.

Fortsat ekstensiv drift 
med afgræsning og 
høslet.
Gødskning og jævnlig 
omlægning kan und-
lades.
Der kan evt. ydes hjælp 
til at flere forskelligar-
tede græsser og urter 
kan etablere sig.
 Rekreative tiltag med 
stensætninger, enkelte 
træer, buske eller krat 
vil give flere forskelligar-
tede levesteder. 

Mark 5, 6, 7
7 Ha

Dyrkes med kløver-
græs i rotation med 
korn. 
Arealet er drænet og 
gødes jævnligt med 
kompost og tilføres 
biodynamiske præ-
parater.
Omlægges hvert år /
hvert andet år
Etablering af levende 
hegn er påbegyndt i 
2018.
I perioder med kløver-
græs, tages der 1 
årligt slet og arealet 
afgræsses af køer.

Tilbagevendende om-
lægning og gødsk-
ning er jordforbedrende 
tiltag, der dog giver 
meget begrænsede 
muligheder for naturligt 
og varieret liv. 
Dræning begrænser 
variationen.
Levende hegn tilbyder 
på sigt variation og 
permanente levesteder.

På Herthas egne jorder 
kan gødskning og om-
lægning undlades.
Dræn kan begrænses. 
Permanent græs med 
høslet og afgræs-
ning med kvæg vil give 
god mulighed for at 
levesteder bevares og 
nye flerårige arter kan 
etablere sig.
Levende hegn og stier 
kan etableres i mark-
skel. Skovlandbrug kan 
etableres på dele af 
arealerne.

Mark 9, 10, 
21
forpagtet
6 Ha

Dyrkes med kløver-
græs i rotation med 
korn. 
Arealet er drænet og 
gødes jævnligt med 
kompost. Tilføres bio-
dynamiske præparater.
Omlægges hvert år /
hvert andet år

I perioder med kløver-
græs, tages der 1 
årligt slet og arealet 
afgræsses af køer.

Tilbagevendende om-
lægning, dræning 
og gødskning er 
jordforbedrende tiltag 
der dog giver meget 
begrænsede mulig-
heder for naturligt og 
varieret liv.

Der er her tale om for-
pagtede arealer, hvor vi 
kun har råderet over 
arealerne for én kontrakt
periode ad gangen.  
Korndyrkning, omlæg-
ning og gødskning af 
jorden kan derfor be-
grænses til disse marker. 

Beskrivelse / 
Ejerskab og 
areal

Drift Levesteder/arter Potentiale

Mark 5.1.
Hertha
0,2 Ha

Vandhul til opsamling 
af drænvand fra de 
øvre marker. I peri-
oder giver den vand til 
køerne.

Vandhullet har en 
del insektliv, men 
er præget af høj 
næringsstoftilførsel.

Vandhullet kan re-
tableres med fokus på 
padder og insektliv. 
Sten og beplantning 
kan etableres ved brink. 
Køernes adgang kan 
begrænses.

Mark 8
Shelterskov
Hertha
0,5 Ha

Mergelknold med 
shelterplads, ung skov 
og små lysåbne kor-
ridorer. Den naturlige 
hydrologi er bevaret.
Arealet dyrkes eller 
gødes ikke. Stiforløb 
holdes kortklippet, 
øvrige lysåbne arealer 
klippes 1 gang årligt. 
Høslet og afgræsning 
er begrænset.

Rekreativt område med 
shelterplads. 
Arealet er tørt og ligger 
på jordbund af mergel. 
I de lysåbne korri-
dorer er etableret et 
stabilt plantesamfund, 
hvor der bl.a. vokser 
kamgræsser og en lille 
bestand af majgøgeurt.

Man kan prioritere pleje, 
der bevarer eller 
fremmer lysåbne partier. 
Afgræsning og høs-
let kan fremme vilde 
planter på arealet. På 
sigt er der mulighed for 
dødt ved og levesteder 
i træer.

Engen/ 
mosen 
Mark 20, 22, 
23
Hertha/
forpagtet
8 Ha

Permanent græs.
Siden genslyngningen 
i 2008 registreret efter 
naturbeskyttelses-
lovens §3 som mose. 
Afgræsses af Herthas 
køer. Gødes ikke men 
tilføres biodynamiske 
præparater.

Vådområde ned mod 
Lyngbygård Å. Peri-
odisk oversvømmet. 
Fuglelokalitet 

Naturlige dynamikker 
med mulighed for at 
planter, dyr og svampe 
kan etablere sig, hvis 
gødskning og dyrkning 
undlades.

Slugten, 
forpagtet
4 Ha

Dele af arealet 
registreret efter 
naturbeskyttelsesloven  
§3 som overdrev og 
eng. Store dele af 
arealet har formentlig 
aldrig været dyrket 
eller gødet. Afgræsses 
af Herthas køer. Gødes 
ikke men tilføres bio-
dynamiske præparater.

Lille vandløb.
Varieret krat og 
lysåbne græsarealer.
Varieret topografi.
Varieret hydrologi.

Naturlige dynamikker 
med mulighed for at 
planter, dyr og svampe 
kan etablere sig, hvis 
gødskning fortsat und-
lades.

Mark 30
1 Ha
forpagtet

Permanent græs. Om-
lægges ikke.
Afgræsning eller høslet
Gødes ikke men 
tilføres biodynamiske 
præparater.

Vedvarende plante-
samfund. Præget 
af græs og grove 
urter som skræppe, 
brændenælder, bynke, 
agertidsel, kørvel, 
skvalderkål og hindbær. 
Der forekommer des-
uden partier med siv.

Der er her tale om for-
pagtede arealer, hvor vi 
kun har råderet over 
arealerne for én kon-
traktperiode ad gangen. 
Korndyrkning, omlæg-
ning og gødskning af 
jorden kan derfor be-
grænses til disse marker. 
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Tabel 2: De enkelte  
værksteders omsætning 
Tal anført i 1000 kr.    

2019/2018

Værksted                         Varesalg

I alt 1.959/1.839

Landbrug 228/139

Mejeri 322/353

Bageri 319/408

Væveri 24/13

Vaskeri 0/0

Køkken 0/0

Drama 0/63

Gartneri 110/108

Madordning 956/755

Det økonomiske
Hvordan kommer inklusionen til udtryk i 
det økonomiske liv? Hvor kan man reelt 
opleve, at de tre Hertha-elementer virker 
sammen i det daglige økonomiske liv?
Vi har trukket et par eksempler frem, 
som viser dette samspil. Og så bringer vi 
yderligere eksempler på forhold fra hver-
dagen, som influerer på den økonomiske 
værdi skabt i Hertha.
         
Kunde-Bonde-ordningen er et inklu-
sions projekt mellem det beskyttede 
værksted, gartneriet og 124 kunder. Hver 
husstand indbetaler et fast månedligt 
beløb (reguleret ud fra antal voksne og 
børn). En voksen betaler 3300 kr. pr. år. 
Det giver gartneriet godt 400.000 kr. 
at arbejde med gennem denne ordn-
ing. Abonnementet giver ret til at hente 
grøntsager enten direkte i marken (om 
sommeren) hvor gartneriet har markeret, 
at der kan høstes, eller (om vinteren) i 
jordkælderen. Der sælges hvad gartneri-
holdet kan producere (som beskyttet 
værksted), og der suppleres om vinteren 
med indkøb fra lokale avlere. Det giver 
meningsfyldt arbejde og produkter af høj 
kvalitet direkte til forbrugerene. Det er et 
godt eksempel på inklusion i det økono-
miske.

Fordelingscentralen er en indkøbsfore-
ning drevet på frivillig basis. Hvis man vil 
være medlem må man påtage sig en op-
gave. Alle arbejdsfunktioner er ulønnede. 
I 2019 blev en ny bygning indviet som 
varelager med et lokale til værkstedernes 
produkter og et andet lokale til indkøbte 
grossistvarer. Det overskud, der opstår i 
fordelingscentralen, tilfalder Fælleskas-
sen og har hidtil været øremærket til 
”Fælleshus”.
Beboerne i bofællesskaberne har også ad-
gang til varerne gennem en kollektiv ord-
ning, der indebærer, at en medarbejder er 
ledsager. Der er en generel regel om, at 
de varer, der kan købes i den lokale brugs 
IKKE er på hylderne i fordelingscentralen. 

Af samme grund sælges alle værksteds-
produkter til markedspris. 

Værkstedernes øvrige produkter sæl 
ges i 2 helsekostbutikker og 2 restau-
ranter i Aarhus, 4 institutioner i Østjylland 
samt til den lokale DagligBrugs i Herskind. 

Herthas landbrugs- og mejeriværk-
sted er et beskyttet værksted og om-
fatter en malkekvægsbesætning og et 
gårdmejeri plus 26,5 ha opdyrket mark. 
Varesalget er på ca. 550.000 kr. pr. år. 
Forudsætningen for et beskyttet værk-
sted med malkekvæg er dels uddannede 
og dels frivillige folk, som vil påtage sig 
malkning og pasning af dyrene. Også 
beboerne i bofællesskaberne påtager 
sig frivillige vagter i weekenden. Til 
gengæld er der prima mejeriprodukter og 
kød tilgængeligt i fordelingscentralen til 
markedspris. 

Omfanget af frivilligt arbejde er en 
væsentlig faktor, når der skal måles på 
værdiskabelse. De nyeste tal kommer fra 
16 svar på de 21 spørgeskemaer vi fik 
retur for 2019. Omfanget af det frivillige 
arbejde varierer fra 8 t/år til 300 t/år. 11 
svar angiver over 120 t/år. Gennemsnittet 
af de 16 svar er på 135 t/år. Et forsigtigt 
estimat fremkommer ved at dele de 90 

voksne i to lige store grupper: De aktive 
(20 t/år) og de meget aktive (130 t/år). 
Det giver 6.750 t/år. Et årsværk er på 
1.665 timer. Anslået leveres 4 årsværk 
frivilligt arbejde i Hertha.

Tabel 1: De økonomiske pengekredsløb i Hertha. Tal anført i 1000 kr. 
(Tallene er afrundede og i enkelte tilfælde cirkatal. For de nøjagtige tal henvises til respektive regnskaber)

Aktivitet Omsætning 
2019/2018

Resultat 
2019/2018

Likvider og Aktiver* 
2019/2018

Hertha Bofællesskaber & 
værksteder

23.320 / 21.653 570 / 1.838 9.500 / 7.200 Likvider 
5.000 / 5.200 Aktiver*

Landsbyfonden 3.620 / 3.587 974 / 664 3.899 / 2.941 Likvider 
25.000/25.300 Aktiver*

Fælleskassen 401 / 359 155 / 93 1.567 / 1.300

Fordelingscentral  
(1/4-17-31/3-18)

702 / 711 66 / 43 - / 54

KundeBonde  
(1/6-18-31/5-19)

422 / 402 -20 / -20 41 / 60

Kulturforening -- / 4.3 -- / -2.3 -- / 13

Hertha Støtteforening 24 / 26.5 -1.3 / -14 32 / 34

* Grunde og bygninger. “--” betyder at tallet ikke har været tilgængeligt.

givet til kulturformål og andre til konkrete 
byggerier. Herudover har 100 medlemmer 
i Hertha Støtteforening givet over 200 kr. 
i gave, hvilket har muliggjort at  Lands-
byfonden har fået 536.000 kr. i moms-
kompensation for 2019. Siden starten har 
Støtteforeningen på denne måde tilført 
Landsbyfonden 5-6 mio. kr.  
 
Ventelister 
Udenfor det økonomiske område - og dog 
– der tæller det med til helhedsbilledet, at 
alle pladser er besat i  bofællesskaberne 
og at der er en venteliste på 20  ud-
viklingshæmmede, som har anmodet om 
at blive optaget, hvis en ledig plads skulle 
opstå. Årligt er der 10-12 nye henven-
delser. Hertil kommer en ventelist på 40 
personer, som ønsker at komme ud og bo 
i Hertha (1-2 henvendelser pr. uge). 

Sygefraværet blandt medarbej-derne  
såvel som værkstedsbrugerne er i 
gennemsnit på 4%. 

Samlet set tegner der sig et billede af 
et socialt projekt, som har omverdenens 
tillid og interesse. 

Værdien af Hertha’s grunde og byg-
ninger: I alt 80 boliger er der til de 152 
personer, som bor i Hertha Levefælles-
skab. Hertil kommer en række værk- 
stedsbygninger (landbrug, mejeri, 
gartneri, bageri, væveri, vaskeri), kon-
torpavillon og Fælleshus med varelager 
(se mere under nøgletal på side 2). Den 
offentlige vurdering angiver en samlet 
værdi af Hertha’s bygninger til 92 mio. 
kr. Fordelt i procent ejer Landsbyfonden 
34%, Bofællesskaber og Værksteder ejer 
2% og private ejer 64%.
Indenfor de seneste år er 5 boliger  
blevet solgt i fri handel til en pris på i 
gennemsnit 140% over den offentlige 
vurdering. 
Et forsigtigt skøn på dagsværdien af  
Hertha’s samlede bygningsmasse er 
dermed knap 130 mio.kr. 
Landsbyfonden har på vegne af Hertha 
Levefællesskab modtaget gaver og  
donationer for ca. 16.mio. kr. siden 
etablering i 1996. Nogle af pengene er 
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Naboer internt

Fællesledelsen

Den civile sektor 
(frivillige)

Naboer eksterne

-Medarbejdere

Forældre
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... Den samfundsmæssige sektor-model, som er søgt illustreret her på siden, var 
retvisende for Hertha organisationen i de første mange år, da HBV var en kom-
munal institution. Siden 2013 har HBV været en almennyttig socialøkonomisk 
virksomhed og leverandør af de samme ydelser (Serviceloven §85 og §103) til de 
samme 11 kommuner. Problemstillingen udspringer af den basis-politiske debat 
om hvorvidt velfærdsopgaver skal være offentligt drevet eller privat drevet. Her 
mangler ofte klarhed i modstillingen: offentlig<->privat. Alternativet til hhv. of-
fentlig og privat (profitdrevet) kan være almennyttig virksomhed (selvejet institu-
tion eller fond). Vi har valgt at bibeholde denne model for at illustrere  
effekten af synergien, når sektorerne samarbejder. 
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Interne naboer

Institutionen

Eksterne naboer

Forældre

Medarbejdere

Herthas organisering
Hertha Levefællesskab har i sin organisering forenet de tre samfundsmæssige 
sektorer: det offentlige, det private og civilsamfundet ved at etablere et element 
indenfor hver sektor: Hertha Bofællesskaber og Værksteder, Landsbyfonden og 
Grundejer-/Borgerforening. Samtidig med, at de tre elementer udgør en funk-
tionsdeling, er de også hinandens forudsætning. Når denne sammenhæng vir-
keliggøres i konkrete sociale, kulturelle, miljømæssige og økonomiske initiativer, 
opstår den samfundsmæssige værdiskabelse. 
I grafikken er logikken illustreret ved de fællesmængder, der opstår, når cirklerne 
bringes sammen og begynder at overlappe hinanden. F.eks. har medlemmerne af 
Fælleskassen i alle årene på forskellig vis sparet op og doneret penge til udbyg-
ning og færdiggørelse af landsbyens fælleshus, som ejes af Landsbyfonden.
Men virkeligheden er ved at vokse ud af grafikken...

Institutionen
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Hertha Støtteforening

Hertha Støtteforening



Med dette foto over Hertha og Herskind fra september 2020 dokumenteres, at Hertha-matriklen i praksis er fuldt udbygget. Det nyeste byggeri er bofællesskabet Vidarhus 
yderst til højre, som forventes indflytningsklart til marts 2021. (Foto: Niels H. Gregersen). 
Hermed udgives for anden gang en samlet årsrapport for Hertha Levefællesskab – denne gang med fokus på den værdiskabelse, der er sket i året 2019 – med særligt 
henblik på inklusion, som jo er en central værdi i Hertha.
Rapporten har som målgruppe alle, som bor i Levefællesskabet og alle med interesse i og for Hertha. Håbet er, at den kan bidrage til bevidstgørelse og viden om den  
særlige størrelse som Hertha er – om samspillet mellem alle dens komplekse delelementer og alle de levede liv, som den rummer.
Arbejdsgruppen er taknemmelig for alle kommentarer, når rapporten tidligt i 2021 skal evalueres. Vi er bevidste om, at det heller ikke i år er lykkedes i tilstrækkelig grad 
af inddrage beboerne i bofællesskaberne og børnene.
Det er intentionen allerede først i 2021 at starte på dataindsamling om det ganske specielle år 2020.
Tak til alle, der har udfyldt og afleveret spørgeskemaer midt i en travl hverdag og til de, der har kommenteret på rapporten inden den blev sendt til trykning.

Nærværende rapport er i processens forløb sendt til gennemsyn og kommentering hos bestyrelsen for HBV, Landsbyfonden, Fællesledelsen, Hertha Støtteforening m.fl. Ansvarlig for indholdet er en arbejdsgruppe 
bestående af Mathieu Crespeau, Tune Sabroe, Ole Uggerby, Allan Elm. Herudover har en større gruppe bidraget konstruktivt til processen. Rapporten er det andet forsøg på at lave en årlig samlet afrapportering af  
værdiskabelse i Hertha Levefællesskab på fire bundlinjer. Forslag og kommentarer er derfor velkommen. Hvis du har lyst til at deltage i evaluering af denne og arbejdet med næste års rapport, kan du henvende dig til  
Ole Uggerby (mail: uggerby@mail.dk).


