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Tak for invitationen fra Sogne/Idrætsforening til at være årets båltaler her i Lydum. Lige nu samles børn og
voksne over hele landet for at nyde Skt. Hans bålet. Det kan være sammen med naboer/venner man kender. Det
kan også være sammen med nogen man ikke kender så godt, eller med nogen som man slet ikke kender.
Skt. Hans aften er den aften, hvor vi bare finder sammen. Vi lytter til nogle bevingede ord fra en taler, som har
et eller andet på hjerte. Vi nyder hyggen sammen med andre ved det varme og knitrende bål. Ligeledes synger
vi alle med på sagen ”Vi elsker vort land”, som Holger Drachmann skrev den engang. Og det er jo godt – sådan i
hvert fald én gang om året - at stoppe op og huske på, hvor dejligt det land er, som vi bor i, og som vi er en del
af. Det kan godt være vi ikke er enige med kommunalpolitikere eller de valgte i folketinget, men det er der nu
ikke noget at gøre ved – i hvert fald ikke før til næste valg!!
Vi har traditioner. Og Skt. Hans aften er en af dem. En af de gode gamle traditioner, som jeg tror, at alle på én
eller anden måde deltager i – i aften. Der er altid højt til loftet Skt. Hans aften. Vi står under den åbne himmel,
og der er lyst til langt ud på aftenen. Her står vi og føler os ærke-danske. Nogen gange regner og blæser det, og
ja, så kan vi være heldige med godt vejr!! De fleste af os er en slags tryghedsnarkomaner. Der skal ikke laves for
meget om på tingene, men uanset dette, så er vi også nød til at følge med udviklingen.
Alle traditioner kan ændres, og de bør tilpasses den tid, vi lever i. Noget går tabt, men andet kommer til. For
kultur og skikke er netop levende og dynamiske, og de kan kun overleve, hvis de hele tiden udfoldes i et samspil
med nutiden. Lukker en kultur eller tradition sig inde, vil den langsomt dø hen. Det er betydningsfuldt, at vi skaber
og vedligeholder disse traditioner, der binder os sammen, både som familie og som folk. Derfor skal fællesskaber
udvikles, så de passer til vor tid. Men – engang imellem sker der noget, som flytter på vore grænser. Og egentligt
sker det måske tiere, end vi er os det bevidst.
Danmark er jo et lille land med ca. 5,5 mio. indbyggere. Vi er afhængige af udviklingen i omverdenen. Vi er for
små til at isolere os, og sker der noget i omverdenen, ja, så vedrører det også os her i landet. Vi elsker at være
de bedste og at tro, at vi har opfundet den dybe tallerken. Det har vi da også et langt stykke ad vejen. Men, hvis
vi nu skal være helt ærlige, så har vi sandelig også fået inspiration udefra. Vi danskere har været rigtig gode til at
se, hvordan man gør ude omkring i andre lande. Vi har så taget det bedste af det, vi har set. Derpå har vi
fordansket det. Og så – hokus pokus – så har vi pludselig noget rigtig dansk. Det er slet ikke så tosset en måde at
gøre tingene på.
Hvordan går det så her i vores lille by Lydum? Jo ser I, hvis man skal følge eksperterne, så er det faktisk ikke
engang en by!! For at beholde denne status skal der nemlig være over 200 indbyggere og det er der ikke her i
Lydum by. Nogen tilsvarende steder har man ligefrem fjernet byskiltet, men det håber jeg ikke sker her, men
man kan jo aldrig vide. Vi kunne jo støbe dem fast, bare sådan for en sikkerheds skyld!! Disse eksperter foreslår
ligeledes, at ubeboelige og gamle huse fjernes, og grundene lægges til de bevaringsværdige huse. Derved bliver
det mere attraktivt at bo i de små byer – lidt mere frit udsyn, og lidt kønnere.

Henne i vores bydel er heldigvis kommet aktive unge tilflyttere, og i samarbejde med kommunen bliver nu 1 –
måske 2 gamle huse fjernet. Var det noget vi skulle arbejde lidt mere fælles om, da der er flere gamle huse her i
byen vi godt kunne undvære og som er usælgelige??
Selv kirken er blevet halvvejs nedlagt d.v.s. at det nu ”kun” er en lejlighedskirke som åbner til barnedåb –
konfirmation – bryllup – og begravelser. Indtil videre kan vi godt blive begravet her i Lydum når den tid kommer,
men man ved jo aldrig…. Det ses nu også ret tydelig ved kirken, at vi på det sidste har mistet både menighedsrådet
og senest graveren her i Lydum. Igen beviser det, at det vi har skal der virkelig kæmpes for, for ingen andre
prioriterer det særlig højt.
Trods byen-sognets ”lille” størrelse er der dog stadig meget aktive bestyrelser i de forskellige foreninger, og som
til tider kæmper en hård kamp bl.a. med at få nye i bestyrelserne, når der naturlig nok sker udskiftning. Ligeledes
yder disse bestyrelser ofte en kæmpe indsats ved de forskellige arrangementer for at holde det hele kørende.
STOR ros herfra til ALLE disse ildsjæle med håb om at det kan fortsætte mange år endnu. Tilbage til Sct. Hans
aften som vi fejrer nu her i aften. Det er en af de traditioner som heldigvis stadig kan samle mange mennesker.
Så vidt vi har kunnet regne ud, er det ca. 30 år siden det startede med Sct. Hans her på Stadion, og lad os håbe
det kan blive ved mange år endnu. Skt. Hans Aften er Danmark, når det er dejligst.
Fortsat rigtig god sommer.
Herman H. Kristiansen.

