Sankt Hans på Katbakken – 2018
Der blev afholdt Sankt Hans Fest på Katbakken
med stor deltagelse. Først var der fællesspisning med ”Byg-selv-burgere”. Iden bålet blev
tændt holdt Lars Hviid Pilgaard, leder af Øster
Hornum Børneunivers, årets båltale:

Inden spisning, taler og bål hyggede de mange
fremmødte sig på Katbakken

I 2003 var jeg, ligesom i aften, inviteret til at
holde båltale. Dengang var det i Moseby, hvor
jeg var skoleinspektør (det hed det dengang).
Det, der skulle være en hyggelig aften, viste sig
imidlertid at blive noget af en udfordring: Det
ikke bare regnede; det stod ned i lårtykke stråler. Men jeg var velforberedt, troede jeg; jeg
havde lamineret papiret, hvorpå jeg havde skrevet talen, så teksten kunne modstå regnen. Men
jeg havde ikke forudset, at det er ret svært at
læse, når hårvoks er en stor bestanddel af den
væske, der skyller ned i øjnene i så rædselsfuldt
et vejrlig …
Men jeg kom da gennem min forberedte tale.

Der var godt gang i grillstegningen

Lars Hviid Pilgaard holder båltalen

Til Sankt hans hører sig et godt bål. Og det kan
altså være en udfordring at tænde et bål, når det
regner. Det er gammel viden, at bålet helst skal
tændes med såkaldt ”vild ild” eller ”nødild” altså ild, der er lavet fra bunden af (det er sådan
noget, FDF’erne har forstand på).
Se, det kunne jo ikke komme på tale den aften i
Moseby. Men ild i bålet; det skulle der - på
trods af skybrud. Så nogle af de gæve mænd fra
Moseby fremskaffede rigeligt med benzin. Jeg
tænkte, åh nej; det her ender med ulykker og
ondskab, men det lykkedes faktisk at få noget
af bålet til at brænde…

Og det var jo oprindeligt meningen med Sankt Hans-bålet; på årets længste dag, at forsøge endegyldigt at fortrænge mørket - og ondskaben. Men det kan man jo ikke. Året går sin gang; i vekselvirkning mellem lys og mørke. Det er et grundvilkår; der er ikke lyst hele tiden. Det gælder for såvel
årets gang, som for livets gang.
Det er derfor vigtigt, at vi lader os oplyse af lyset, når det er der; så vi kan udholde perioder med
mørke. Vi kommer ikke igennem livet uden mørke perioder. Det skal vi kunne håndtere - det er prisen for at leve. Og det er til tider hårdt...
For otte dage siden var jeg på sygehuset med min far, som blev indlagt få dage forinden. Han havde
været imponerende frisk - af en gammel mand at være - helt frem til natten til tirsdag, hvor han vågnede med ufrivillige bevægelser og havde mistet hørelsen på venstre øre, og stort set synet på

venstre øje. På sygehuset modtog min far og
jeg den barske besked. Han er angrebet af kræft
- ikke bare i hjernen, men i stort set hele kroppen…
Min familie skal igennem en mørk periode.
Men jeg tænker, at det er det godt at vide, at lyset vender tilbage; ikke som det var før, men i
andre nuancer. Og i mørke perioder man må
tære på energien, der er lagret i de lyse perioder. Det er derfor vigtigt generelt at opsøge lyset. Sørge for at indgå i sammenhænge, hvor
man oplever næring frem for tæring.
Man skal ikke være bange for at gøre mennesker, der er kede af det, ked af det. De er kede
af det i forvejen, og mennesker i sorg er ikke
tjent med misforstået forståelse. De er ikke
tjent med at blive mødt med tavshed.
Men jeg vil vende tilbage til det med at indgå i
sammenhænge, hvor man oplever næring frem
for tæring: Jeg er så privilegeret at have mit
professionelle virke i det skønneste univers,
Heksen er på bålet – klar til at blive futtet af til man kan forestille sig; Øster Hornum BørBjoksbjerg, hvor heksene hører til
neunivers. Jeg har fået mit - forhåbentligt sidste
(det lyder så endeligt) - og helt sikkert bedste
job; et sted, der er så stærkt funderet i en kultur, der er kendetegnet ved tillid, overskud og positive
forventninger. Et sted, som er stærkt funderet i den grundlæggende tilværelsesforståelse, jeg abonnerer på, og som jeg blev optaget af i min tid på lærerseminariet. Danskeren K. E. Løgstrup er den,
der har beskrevet det bedst: Den menneskelige tilværelse er således indrettet, at vi hele tiden påvirker hinanden - og har indflydelse på hinandens liv. Vi har hele tiden med andre at gøre. På godt og
ondt betyder vi noget for dem, og de for os. Vi lever i indbyrdes afhængighed. Vi har magt over
hinanden; fra det bagatelagtige til det uhyre omfattende. En person kan komme ind i et rum, og alle
lyser op. En anden kan komme ind, og alle trykker sig. Det er et eksempel på noget relativt uvigtigt.
Modsat forholder det sig ved forældres forhold til deres børn. Som forældre kan vi gøre resten af
vort barns liv til et helvede - eller til et liv med en grundtone af glæde. Der har vi en så stor magt og
indflydelse, at det næsten kan få en til at gå i knæ. Lærere og pædagoger har ligeledes utrolig stor
magt over børnene og eleverne. Og det forpligter. Vi er hinandens skæbne.
Vi er nødt til at vise en masse tillid i løbet af dagen - og i livets dage. Ellers ville ingenting fungere.
Men det medfører, at vi blotter os, og andre får magt over os. I tillid udleverer vi os og giver mere
eller mindre af vores liv i det andet menneskes hånd. Den enkelte har aldrig med et andet menneske
at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Hvilken vidde eller farve den andens verden
får, er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig - og ikke mindst er jeg med til at gøre den truende eller
tryg.
Den tilværelsesforståelse ser jeg som værende stærkt forankret i Øster Hornum Børneunivers; ja i
hele Øster Hornum, og det skal vi værne om.

I skolen skal vi danne eleverne, og vi skal opdrage dem til demokrati. Vi skal bidrage med at
nuancere elevernes selvforståelse og omverdensforståelser. Vi skal lære dem, at alt der ses,
ses fra et perspektiv, og at alt der forstås, forstås på baggrund af kognitive forudsætninger
og hidtidige erkendelser. De skal derfor lære, at
det er helt i orden at have forskellige synspunkter, men at det er afgørende, at vi kan være
uenige på ordentlige måder.
På skolen kan vi ikke altid sige det, forældrene
ønsker at høre. Vi vælger at sige det, vi i kraft
Ilden tog godt fat i bålet
af vores fagligheder og erfaringer vurderer, er
barnets tarv. Når der er tillid og positive forventninger, kan vi udrette meget. Og vi kan udrette meget i Øster Hornum Børneunivers. Ved forældres uenigheder, tager vi aldrig parti hos den
ene forælder; vi er entydigt barnets advokat.
Vi er ikke sandhedsvidner. Vi laver også fejl. Men vi bestræber os på at lære af vores erfaring - og
blive stadig mere kompetente. Det er menneskeligt at fejle, og det er guddommeligt at tilgive. Det
er naturligvis det guddommelige, vi skal stræbe efter.
Når vi lykkes, så lykkes vi sammen. To be is to be related. Vi lever i relationer, og vi lykkes i relationer. Samarbejde er altafgørende. Især når det er svært. Når skole og forældre formår at tilvejebringe fælles forståelser, og blive enige om fælles strategier, så lykkes vi med meget. Modsat, i de
få tilfælde, hvor skole og forældre ikke formår dette sammen, så er det meget svært at være barn. Vi
må stå på tæerne for at gøre vores bedste, til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling. Der er
altid mere på spil, end den konkrete sag. Vi forvalter hele tiden tillid. Når der er tillid, er der vej. Er
der ikke tillid, er vi faktisk ikke et godt skoletilbud...
Det er nu sjældent, vi ikke finder en fælles vej, og jeg synes i al beskedenhed, at vi først og fremmest gør det godt - sammen i vores skole; det kommer til udtryk i diverse målinger og resultater.
Senest har vi endnu engang kunnet se i trivselsmålingen, at Øster Hornum Børneunivers er et godt
sted at være, og et godt sted at lære. Men vi har jo også de skønneste børn i universet at arbejde
med...
Jeg nævnte før K.E. Løgstrup. En anden stor dansker, Piet Hein, blev verdensberømt for at kunne
indfange livskundskab i korte gruk - en særlig slags rim. Jeg har valgt et, der indkredser hvad jeg
tænker på, når jeg skal beskrive værdigrundlaget i ikke bare Øster Hornum Børneunivers, men i
hele byen.
“To live you must believe, to give is to receive”. Og folk i Øster Hornum de lever, og de giver ikke for at få noget igen, men fordi det bare giver god mening at bidrage til alles bedste. Der er
medvind i Øster Hornum.
Nogle konkrete eksempler: Først vil jeg rose de ansatte i børneuniverset. De er ikke lønslaver, der
bare gør det, de bliver honoreret for; nej, jeg er så privilegeret at være leder for - og samarbejde med ildsjæle, der ikke er nøjeregnende. De giver meget mere end man kan forvente. Til gavn for
børnenes trivsel, læring og udvikling. Og det foregår i en grundstemning af glæde. En dag fik jeg i

personalestuen henkastet nævnt, at jeg godt kan
lide sangen “De små børns smil”. Et stykke tid
efter til morgensang, erfarer jeg, at den har været øvet i musikundervisningen, og den blev
sunget med fuld kraft ved samlingen. Skønt!
Apropos morgensamling: Ikke bare nuværende
ansatte bidrager. Nej, en tidligere ansat kommer troligt hver onsdag morgen og bidrager
med guitaren ved morgensamlingen. Og hver
dag i december - det er jo enestående - og meget sigende om stedet.
Bålet brændte godt

Forældrene til børn/elever i Øster Hornum Børneunivers er utrolig gode til at bakke op. Vi gør
også meget ud af at fortælle, at forældrene er
den usynlige klassekammerat. De er til stede i klassen - de bærer grundholdningen. Når forældrene
er sociale, er eleverne også sociale. Det er vigtigt at huske på, apropos Løgstrup, som jeg omtalte
tidligere...
Vi har nogle meget aktive forældreråd (trivselsråd), der giver sig fuldt ud. Også her er I enestående i
Øster Hornum: Første gang i mit efterhånden mangeårige virke med skoleledelse, har jeg oplevet et
forældreråd, der aftaler fortsat at mødes efter deres børn overgår til overbygningsskolen. Det er enestående.
Og bestyrelsen - vi kan ikke udtrykke nok taknemmelighed over tilvejebringelsen af “Frirum 1” og
nu også “Frirum 2”. Det er et kæmpe stykke frivilligt arbejde, der er lagt til gavn for børneuniverset
og hele byen. Jeg nærer en afgrundsdyb beundring for jeres virke og resultater. Så skaffer bestyrelsen lige luksus-is til alle i universet som kvittering for flot trivselsmåling. Fantastisk :-)
Vi har lige fået valgt nye kræfter ind i bestyrelsen. Det er ikke for at lægge pres på jer, men…: Der
er noget at leve op til…
Bestyrelsen samarbejder med nøglepersoner og ildsjæle i byen. Afgående bestyrelsesmedlemmer
har da også sagt til den nye bestyrelse, at der stadig kan trækkes på dem.
Snart skal der træffes politisk beslutning om hvor eleverne fra Øster Hornum skal gå i udskolingsforløb. Det er en stor politisk beslutning; jeg vil kalde det en 50 års beslutning. Det kalder på, at der
tænkes visionært. Det er mit håb, at eleverne ikke blot kommer til at indgå, hvor der er plads, men
kommer til at indgå i et udskolingsforløb, der er bedst muligt rustet til at arbejde mange facetteret
med de kvalifikationer og kompetencer, eleverne skal tilegne sig for at være bedst muligt rustet til
de mange forgreningsmuligheder, der er ift. ungdomsuddannelser…
Med mit kendskab til jeres power, er jeg tryg ved, at I alle vil gøre jeres bedste, for at påvirke, at der
træffes en klog 50-års beslutning.
Kultur og struktur - det er ikke bare noget vi har; det er noget vi skaber, og noget vi skal værne om.
Det rygtes vidt og bred, at Øster Hornum Børneunivers og hele Øster Hornum er noget særligt. Ledelsesteamet bliver nogle gange bedt om at vise stedet frem.

For et par måneder siden havde vi besøg af direktør, dagtilbuds samt skolechef fra en kommune sydpå. Skolechefen kvitterede efter rundvisning og beskrivelser med at sige: Det kan da
være, at man skulle få sig en efternøler og
flytte til Øster Hornum.
Bedre ros kan vi da ikke få. Og jeg kan godt
forstå manden; jeg kan kun anbefale gode folk
at flytte til dette skønne område.

Når aftenmørket sænker sig, bliver bålet bare
flottere og flottere

For et par uger siden blev jeg ringet op og erfarede, at overskuddet fra en filmklub i byen
skænkes til elevrådet - 14.000 kroner, som det
nye elevråd efter sommerferien skal beslutte
hvad skal bruges til - til noget, som vi ellers
ikke ville have fået. Den slags sker altså ikke i
andre byer...

Jeg kunne blive ved længe med at komme med gode eksempler, men vi skal jo også have gang i
Sankt Hans bålet.
Lige nu er vi i skønne Katbakken. Dette er jo også et resultat af hvilke ressourcestærke ildsjæle, der
er her i Øster Hornum. Det er imponerende. Lur mig om ikke også næste haludvidelsesprojekt lykkes.
Denne by er velsignet med visionære, ressourcestærke og gavmilde ildsjæle. Og alle bidrag tæller…
I skal blive ved med at værne om fællesskabet i dette skønne område.
I skal støtte de tre ben, der udgør fundamentet for, at her er skønt at bo; Børneunivers, foreningsliv
og Brugsen.
Om lidt skal vi tænde bålet og brænde heksen. Heksen som symbol på, at ondskab ikke må få rodfæste, at mørket ikke må få magt.
Lad os skåle for, at lyset fortsat må råde i Øster Hornum, og at der fortsat løftes uselvisk i flok; til
alles bedste.
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