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Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 
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104 borgere fra Øster Hornum og omegn deltog fredag d. 23. juni 2017 i årets tredje ”Vi Spiser 
Sammen” i Forsamlingshuset. 
 
Holdet bag ”Vi Spiser Sammen” er glade for den store tilslutning og håber, at mindst lige så 
mange vil deltage i næste arrangement. Der opfordres til, at mange fortsat vil give en hånd med 
til at klare det praktiske i forbindelse med arrangementet. 
 
Efter at opvasken var klaret stod FDF for årets Sankt Hans fest, der som altid foregik på Kat-
bakken. Leon Sebbelin holdt årets båltale (se side 5) og kirkens børnekor sang to sange efter-
fulgt af fællessangen ”Midsommersangen”, hvorefter bålet blev tændt og regnen stilnede af. 
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Leon Sebbelins tale Sankt Hans 2017 i Øster Hornum 
 

 

Tak for invitationen til at holde årets båltale. 
 
Midsommer er en fantastisk tid. Solen står tidligt op og går sent ned. Lyset 
virker nærmest overvældende. Et lys, der lokker os ud. Ud i haven. Ud i naturen 
– ud. 
 
Som barn synes man et år er utrolig lang tid. Men efterhånden som man bliver 
ældre synes tiden at gå hurtigere og hurtigere. Hvad er det der sker med ”ti-
den”?  
 
Man siger jo at man skal høre sandheden fra børnene. Og ikke så sjældent er 
der noget om snakken. 
 
For nu snart mange år siden, en helt almindelig morgen, hvor vi var i fuld gang 
med morgenes opgaver – børn op af sengene – ud på badeværelset – tandbørst-
ning – morgenmad – sende i skole osv. 
 
Pludselig siger den ene af børnene: Tiden er dum – for det er mest tiden, der 
ødelægger det, jeg gerne vil, når jeg vil sove. 

 
Ja børnene ved faktisk godt, hvad det drejer sig om – det er os andre, der har glemt det – eller ikke VIL se, at tiden er 
dum, når den løber af med os og gør os til slaver og ender med at slide os op. 
 
Som altid når det drejer sig om vi menneskers gøren og laden har Benny Andersen beskrevet det meget præcist i et af sine 
mange fantastiske digte – han skriver 
 
Fald i staver mit barn 
Fald bare i staver 
Sid og glo ud i luften 
Ind i vægen 
På ingenting 
 
Vær fraværende - væk væk 
Et øjeblik eller en time 
Alt har sin tid 
Tid til at virke 
Tid til at vokse 
Tid til udad 
Tid til indad 
Tid til at favne 
Tid til at falde i staver 
Så fald i staver mit barn 
 
De voksne omkring dig 
Løber sig hellere en stave i livet 
End sidder og falder i staver 
 
Rastløse lægger de planer 
Hoverer når de lykkes 
Fortvivler hvis de slår fejl 
 
Handler og forhandler 
Vimser frem og tilbage 
Er altid lige vidt 
 
Tar stadig nye brændende emner op 
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Og slipper dem straks 
Som om de var brændende 
 
Videre videre - væk væk 
At gentage sig selv - er begyndende senilitet 
At fordybe sig – er livet for kort til 
At falde i staver – er asocialt 
Videre videre - væk væk 
 
Når de voksne møder sig selv i drømme 
Kender de ikke sig selv 
Farer op med et skrig – mareridt – en sovepille 
Hvad kan det ha været 
De rejer må ha stået lidt for længe 
 
Så fald i staver NU – mit barn 
Mens tiden er – inden du bliver som en af os 
Der rastløs samler på adspredelser 
Og har glemt at falde i staver 
I dag fejrer vi Sant Hans og tænder bål for at brænde hekse af. Tidens heks er måske netop ”tiden” – den vi aldrig har nok 
af – men som altid og til alle tider har været nøjagtig den samme. 
 
Tiden ridder os som en mare over stok og sten og lader os aldrig i ro, så vi mange gange ikke når det, vi i virkeligheden 
gerne vil – nemlig falde i staver og gerne sammen med andre. 
 
Eller med barnets ord - Tiden er dum – for det er mest tiden, der ødelægger det, jeg gerne vil, når jeg vil sove. 
 
Lad os i dag brænde tidens hekse af. Lad os smide vores udbrændte liv på bålet, så vi kan få den ANDEN tid – den tid, 
der giver tid til bare at være – tid til at falde i staver. 
 
Lad os i dag brænde alt det, vi igennem året siden sidste Sankt Hans absolut skulle nå, og kun nåede det halve af. 
 
Lad os brænde hast, jag og fortravlethed.  
 
Lad os brænde det, der æder vores energi og vores tid, fordi vi tror, det er vigtigt, men som slet ikke er det, når det kom-
mer til stykket. 
 
Lad os sende alt det til Bloksbjerg. 
 
Jeg ved selvfølgelig godt, at der er ting der skal gøres. At falde i staver giver os ikke brød på bordet. 
 
Men lad os huske hinanden på, at den tid vi har at gøre godt med er fuldstændig den samme – om vi giver os tid til at leve 
– eller vi lader tiden løbe af med os. 
 
SÅ 
Lad os brænde tidsrøverhekse af 
Lad os glæde os over sommertiden 
Lad os gøre det sammen 
OG 
Lad os gøre det - også når det igen bliver vinter 
 
Fortsat god Sankt Hans. 


