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Dette er jo stort set hele mit liv
Corona har vendt op og ned på livet for mange. Også for denne 
beboer på Hertha, som savner det, som det var før

AF BENTE LINDEKILDE HANSEN
Beboer i Hertha Levefællesskab

ALT ER ÆNDRET: Jeg bor i Herskind på 
Landsbyvænget i egen lejebolig i Hertha Leve-
fællesskab. Jeg er tilknyttet Nerthus, som er et 
af de tre bofællesskaber. Det ligger lige ved si-
den af gartneriet.

En dag om ugen har vi dramaundervisning. 
Her er blevet øvet skuespillet Mamma Mia. Det-
te skulle vi have opført for temmelig mange 
mennesker; men det må vi udsætte til senere på 
året.

Jeg går hver dag morgentur ovre i villabyen, 
hvor jeg henter en lille hund. Jeg plejer at må 
gå helt ind til ejeren for at hente den. Det må 
jeg ikke mere. Nu henter jeg den ude i haven og 
afleverer den der igen. Jeg kan ikke gå ind til eje-
ren, da hun er en ældre dame, af fare for smitte.

Selv her i vænget, hvor vi faktisk bor en hel 
del mennesker, både børn, voksne, ældre og 
hæmmede og pædagogerne, der kommer hver 
eneste dag, er der ikke meget liv.

Aktiviteterne er sat på pause
Hver tirsdag sidst på eftermiddagen går jeg i 
klub i et bofællesskab i Galten, og vi plejer at 
mødes på det lokale plejehjem; men det kan vi 
ikke mere på grund af smittefare.

Tirsdag eftermiddag plejer jeg at følge en ven-
inde, som også er ekstern bruger af vores værk-
steder, op til bussen. Hun skal til bowling og 
bagefter hjem til kæresten i Silkeborg. Intet af 
dette kan vi gøre lige nu. Vi har en del eksterne 
brugere, som vi plejer at dele værksteder med. 

De må nu heller ikke komme her længere.
Vi er også selv på værkstederne på en anden 

måde. Vi er blevet delt ind på værkstederne 
hus-vis. Det hus, jeg hører til, er blevet tilknyttet 
gartneriet og fra næste uge også vævestuen.

Jeg kommer heller ikke i den lokale Brugs 
mere, nu handler medarbejderne for mig. Jeg 
synger i kor hver 14. dag, det gør jeg heller ikke 
nu, det er sat på pause.

Der plejer at blive lavet mad i køkkenet i Hert-
hahus til alle huse og medarbejdere; men nu 
bliver maden lavet i husene af medarbejderne.

Torsdag eftermiddag plejer jeg at gå til en-
gelskundervisning og svømning; men det er 
også aflyst indtil videre.

Folkekøkkenet er savnet
Og her på stedet plejer vi at gå til fællesspisning 
i Herskind Forsamlingshus med byens borge-
re, som er tilmeldt som os selv. Vi savner det og 
glæder os til det starter op igen.

Jeg hjælper til med at lave et varmt måltid 
til børnehave- og vuggestuebørn en gang om 
ugen på Herskindskolen men køkkenet er nu 
lukket på grund af corona.

Som jeg skrev tidligere, ja, så er vi tre enhe-
der, og selvom vi er kammerater, ja, så bliver 
der gjort meget ud af, at vi ikke internt besøger 
hinanden i husene af hensyn til smittefare. Hel-
digvis bor jeg sammen med seks gode venner, 
og vi finder på en masse kreative ting i huset for 
at få tiden til at gå. Vi er i gang med at lave et 
blomsterbed foran huset. 

Jeg glæder mig til, at Danmark åbner op igen, 
og jeg får mit aktive liv tilbage, for jeg savner 
det hele, som det var før.

BERETNING FRA EN BEBOER I HERTHA
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Rideundervisning for børn og voksne
SKRIBENTBUREAUET

v/Jakob Houg Jakobsen
Fuglevænget 36, Herskind
8464 Galten

Telefon +45 2231 0191
info@skribentbureauet.dk
www.skribentbureauet.dk

Alle typer skriftlige opgaver udføres 
for virksomheder og private

korrektur og opsætning • journalistik • personportrætter • festsange • taler • og meget andet

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://lipo-s.dk
http://skribentbureauet.dk
http://torbensvendsen.dk
https://www.andersenogovesen.dk/
http://fribikeshop.dk
http://mortenselservice.dk/
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://jutlander.dk
https://www.facebook.com/decoplant
http://pensleriet.dk
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind
http://jbogr.dk
http://mastaal.dk
http://skovby-el.net
http://kran-elektro.dk
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Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videreAROS Galten
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

Her kunne din annonce           
have været! 

Ring til os på telefon 2231 0191,     
så vi kan få det fixet.

https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/galten/
https://okmaskinudlejning.dk/
http://fjeldsted-anlaeg.dk
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/

