
Sankt Hansaften på Katbakken 2021 
 

 
 

FDF arrangerede Sankt Hansfest på Katbak-
ken 23. juni.  
 
Festlighederne begyndte 18.40 med en flot 
gymnastikopvisning af ØHI’s dygtige gymna-
ster.  
 
Det var Annette Søegaard, der holdt båltalen, 
som kan læses under fotos fra aftenen. 
 
Herefter blev bålet tændt. 

  
  

 
 

 

  



 
 

 

 
 

 

    

 

Annette Søegaards båltale 
 
Kære alle her i Øster Hornum. 
 
Tusind tak for invitationen til at jeg må holde båltalen til vores Sct. Hans fest på Katbakken her i aften. 
For mig er Sct. Hans bl.a. forbundet med unge mennesker. Vores børn og unge afslutter deres skolegang i disse 
dage. De tager deres eksaminer – de fester og lykkelige er de – og de er også spædte på den fremtid, der venter 
dem med hensyn til deres uddannelse, arbejde – og det voksenliv, de er på vej ud i.  
 
Et eksempel på dette er at jeg på lørdag skal jeg på Mejlby Efterskole, der ligger i den sydlige del af Rebild 
Kommune. Her skal et hold elever på 110 sendes ud i den store verden, der venter dem derude. Sådan var det 
også sidste år i Mejlby – og sådan er det hvert år på alle efterskoler rundt om i hele Danmark. Alle er glade, 
men også tænksomme og usikre for det ukendte, der venter dem. Eleverne er gennem året blevet godt fasttøm-
rede og de har fået opbygget kammeratskaber og oplevet et socialt fællesskab med hinanden gennem det eller 
de år, der er gået her. Selvom det har været et år, der har været præget af coronaen – så har de alligevel oplevet 



et fællesskab, ja, et fællesskab, de har så svært ved at sige farvel til – et farvel til det kendte og trygge, men de 
er også spændte på, hvad der venter derude – hvad de skal videre til – og det uden hinanden. De unge synger – 
du kom med alt det der var dig – og synger om at lege i livstræets krone.   
 
Det jeg synes er sjovt at tænke på sådan en Sankthans aften – det er meget de unge mennesker, jeg forbinder 
med midsommeren, og det er de muligheder –  
 

- de har  

- vi har  

- og vi alle har fået  

-  
for at holde en god kontakt til hinanden gennem alt der kan foregå – og foregår på de sociale medier – at holde 
fast i de sociale fællesskaber vi alle er en del af. Alt dette er så godt at kunne på og være en del af, det er bare 
rigtig vigtigt at huske, at alt dette skal gøres på en ORDENTLIG måde. 
 
Jeg og min familie stod et år ved en sø så langt ude i den fantastiske natur i Uganda. Et smukt sted hvor flodhe-
stene kommer op og græsser til aften og hvor løverne kommer forbi efter mad og drikke. Så langt væk – og så 
alligevel.  Min mobiltelefon ringede og det var Lene hjemme fra Øster Hornum, der ville høre om vi havde det 
godt på vores fantastiske rejse i dette smukke land – et land, som Englands premierminister Winston Churchill 
kaldte for Afrikas Perle.  
 
Vi var kommet til Uganda for at indvie en Hall, vi havde fået bygget på den lokale skole af penge, vi havde 
samlet ind i forbindelse med, at vi mistede vores yngste søn hernede – han druknede desværre i Nilen – lige ved 
Nilens udspring ved Victoriasøen. Han havde fødselsdag denne dag – Sct. Hans dag - og kunne være fyldt 39 år 
i år.  
Dette har givet os et helt specielt forhold til landet og til lærerne og skolebestyrelsen på den helt lokale skole, 
som var en meget fattig skole og uden de store muligheder for eleverne. 
 
Vi har siddet på den lokale ”Kantina” og spist gedekød med fingrene. Om eftermiddagen blev vi vist rundt i 
byen og flere gange ringede ”vores kokke” – på mobiltelefonerne - de havde stadig ikke slagtet geden, så vi 
måtte ikke komme til ”Kantina’en” inden de var færdige og klar med maden. Tænk sig at selvom mange lande i 
verden er fattige, så er forbindelsen gennem nettet og mobiltelefonerne til stede de allerfleste steder – så vi kan 
holde en god kontakt med hinanden. 
 
Uganderne er et meget gæstfrit folk – trods nogle specielle love – her tænker jeg vedtagelsen af loven for ho-
moseksuelles rettigheder – eller virkelig mangel på samme. Nu hører jeg så igen at Tyskland vil slå et slag for 
homosexuelles rettigheder her under europamesterskaberne i fodbold – fordi Ungarn har vedtaget tilsvarende 
gammeldags love – kommer vi da ikke snart længere her i Europa??? 
 
Uganda ligger lige på Ækvator og her bliver der mørkt så pludselig om aftenen – mørkt, nej, der bliver kul ham-
rende SORT. Alle springer efter lidt lys, lommelygterne skal gerne være indenfor rækkevidde – og så tænker 
jeg på vores lyse nætter. Vi har et fantastisk land med de 4 årstider 

- med sol og sommer 

-  med regn og blæst 

- Med kulde og sne 

- og alle de kønne farver i naturen, der følger med vores årstider. 
 
Jeg vil altid glædes over de skift, vi har i vores natur – også selvom, at ligesom vi har vænnet os til de lange 
lyse aftener, ja, så går solen sin bane tilbage over horisonten. 
 
Vi skal også pleje vores nære relationer i dagligdagen. Vi skal vise hinanden en oprigtig interesse, det gælder 
familie, venner og naboer – ja, også på tværs af aldersgrupper. Coronaen har præget vore liv i mere end et år – 
men jeg synes ikke det kun har været negativ. Nogle har været gode til at se muligheder, vi måske ikke lige 
havde tænkt på i den travle hverdag.  
 



I menighedsrådet er vi alle nye, så det giver os også muligheden for at tænke nye tanker i samspillet med jer i 
vores lokalområde. Vi vil forsøge at være meget åbne for nye forslag og tiltag, som vi sammen kan få glæde af. 
Hvis I har ideer og tanker I vil vende med os – så kom endelig med input.  
 
Jeg vil slutte min tale med at minde om, at jeg tror på at det er vigtigt, at vi altid kan BEGEJSTRES i vores liv 
gennem de oplevelser, vi får med hinanden ved at holde øjne og ører åbne. Og uanset hvor vi er sammen og 
hvem vi er sammen med, skal vi huske at være gode ved hinanden og være sammen på en ORDENTLIG og 
RESPEKTFULD måde. 
 
Tusind tak for nu og fortsat go’ aften!      
 


