
Sankt Hans tale den 23/6 2021 
 
Holdt af Claus Udbye 
 
“Frihed og fællesskab” 
 
Hvad er Sankt Hans?  
 
 
Det er bl.a. fejringen af midsommer, lange lyse nætter og afbrænding af heksen som 
sendes til Bloksbjerg. 
Heksen symboliserer det skræmmende, det onde og det uvisse – når man i gamle 
dage brændte heksen af, troede man på at alt det onde forsvandt. 
 
I dag er Sankt Hans en festdag 
Børnene laver snobrød ved bålet – de voksne hygger i baggrunden med øl og pølser. 
 
Mine bedste barndomsminder er bl.a. Sankthansaften hvor vi mødtes med fætre og 
kusiner hos min bedstefar på Sølyst – det var den gang hvor man kunne regne med 
sommeren - Det var altid varmt og det regnede aldrig. 
Sankthansaften, er for mig fest, hygge, fællesskab, smil og glæde. 
 
 
Fællesskab, fest og samvær er jo en selvfølge på Sankt Hansaften, - eller er det nu 
også det???? 
 
Det sidste knap halvandet år har vi måttet sande at fest, fejringer og store 
forsamlinger ikke er en selvfølge. 
Den 11. marts sidste år stod Mette Frederiksen frem på et pressemøde og sagde. 
 
“Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere” 
 
Og ja, her godt 15 måneder senere kan vi så se tilbage, og se at Mette desværre fik 
mere end ret i sin udtalelse. 
De sidste 15 måneder har vi været frataget vores frihed, vores ret til at samles 
 
De ældre på plejehjemmene har i lange perioder måttet undvære besøg fra deres 
kære. 



De syge på hospitalerne har i perioder måttet gennemgå svære sygdomsforløb uden 
besøg eller opbakning fra andre en et enkelt familiemedlem. 
 
Vi på arbejdsmarkedet har måttet arbejde hjemmefra, nogle endda mere end et helt 
år. 
 
De unge på uddannelser har i den grad også mærket restriktionerne – de har i lange 
perioder haft “hjemmeskole” med uendelige mange timer foran deres Computer 
med Teams undervisning. 
 
Det har været en utrolig hård og udfordrende periode, og ALLE har på en eller anden 
måde mærket til konsekvenserne af Corona. 
 
Ord som Håndsprit, mundbind, kvikkest, PCR-test, Corona karantæne og mange 
flere, har i den grad været med til at frarøve os vores frihed og udelukket os fra 
mange fællesskaber. 
 
Jeg er, og vi alle er dødtrætte af Corona – så her i aften synes jeg at det må være på 
sin plads, at vi med Sankthansbålet vil brænde alt af, hvad Corona har plaget os med 
af dårlige ting de sidste 15 måneder. 
 
Vi kan nu heldigvis se lys for enden af tunnelen, vi må igen samles – vi er sammen 
her i dag og tak for det!!! 
Nu skal vi til at vænne os til at være mange sammen igen, det kan godt blive lidt 
svært – det som var forbudt i går er lovligt i dag. 
Jeg var selv i Parken sammen med 25.000 andre for at se DK mod Belgien – det var 
en fantastisk oplevelse men jeg kunne ikke undgå at tænke på, at for blot én måned 
siden måtte vi samles 10 personer – det var en noget surrealistisk oplevelse. 
 
Frihed og fællesskab er årsagen til, at jeg i år har fået den ære at være taler her ved 
Sankthansbålet. 
Frihed og fællesskab er faktisk Venstres slogan – og da jeg jo er jeres lokale 
Venstrekandidat til kommunalvalget den 16. november tillader jeg mig at snige en 
smule lokalpolitik ind i min tale. 
 
Fællesskab er et nøgleord for vores lille lokalsamfund - et andet er frivillighed. 
Et lokalsamfund som Sønder Felding har brug for frivilligheden for at få fællesskabet 
til at fungere. 



Der er brug for frivillige i borgerforeningen, idrætsforeningen, rideklubben, 
plejehjemmet, jagtforening, Dagmar Bio, Halmhuset og mange andre steder i vores 
by – de frivillige er nøglen til at få succes med de ting vi foretager her i Sønder 
Felding. 
 
Det er meget bekymrende når jeg ser at fodboldudvalget er nødt til at true med at 
nedlægge fodbolden i byen - hvis ikke der er nogle flere frivillige, som vil træde til og 
hjælpe. 
Vi skal alle yde en indsats for at få tingene til at lykkes. 
Der er mange ting som vi tager for givet og som en selvfølge – Coronatiden har om 
noget vist os at vi ikke skal tage noget som helst for givet!! 
 
Vi er nødt til at stå sammen i fællesskab for at vores by og lokalområde fremover 
skal være et dejligt sted at være. 
 
Jeg vil kæmpe for vores lokalsamfund hvis jeg med jeres hjælp forhåbentligt bliver 
valgt ind i byrådet. 
 
 
 
Tilbage til Sankt Hans, Midsommer, studenterhuer, smil og sang. 
 
Sang er noget som i høj grad styrker fællesskabet – det så vi med DR´s udsendelse “ 
Fællessang hver for sig “ med Philip Faber og Mads Steffensen, som blev en 
kæmpesucces. 
 
 
Det så vi også i aften hvor vi sammen sang Midsommervisen. 
 
Tak for I tog jer tid til at høre på mig – rigtig go Sankt Hans aften. 
 
Claus Udbye 
 


