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Allerførst Tak for invitationen til at holde båltale her i aften. Så lykkedes det igen, at få stablet Skt. Hans 

aften på benene her på Lydum Stadion. Det er dejligt når ting lykkes og at man som menneske lykkes 

med noget. Vi har midsommer over Danmark. Den skønne lyse tid på året fejres og båltalen i år skal 

handle om det at lykkes. Igennem livet lykkes vi millioner af gange, både som barn, ung, gammel - 

ligegyldig hvem vi er lykkes vi undervejs. Arg... vil nogen måske sige; der er godt nok også tit noget som 

ikke lykkes for mig! Jo jo bevares, men her i aften vil jeg gerne have lov til at have fokus på det der 

lykkes og blot konstatere, at det der ikke altid lykkes for os - det lærer vi af, tager med os og kan bruge 

videre frem i livet.  

Hvis man slår op i en ordbog betyder det at lykkes: ”at have held med noget, at gennemføre noget, at 

få det ønskede resultat”. Så det kan altså både have noget med held at gøre, men også noget med selv 

at være aktiv at gøre. Jeg vil da vove den påstand, at gør vi noget aktivt, er sandsynligheden for at noget 

lykkes væsentlig højere end hvis vi sætter os ned og venter på heldet. Vi er en broget flok, som denne 

aften er samlet ved bålet i Lydum. Vi kender alle godt følelsen af at lykkes og hvis jeg spørger ud i 

flokken: "hvornår lykkedes du sidst"? Ja så ville svarede være uendelige mange. 

 Den nybagte mor: at føde et velskabt barn og at kunne finde ud af det, at være mor. Den 2-årige dreng 

eller pige: at komme både ned og op ad bakken her på Lydum stadion. Den 5-årige: at have lært at cykle 

uden støttehjul og at skrive sit navn. Skoleeleven: at regne plusstykkerne ud og at finde venner at lege 

med. Den unge: at håret nu sidder som det skal og at finde sig en kæreste. Den studerende: at gå til 

eksamen og score et tilfredsstillende resultat. Den arbejdsomme: at have sparet sammen til lige det 

man ønskede sig allermest. Den ny udlærte: at finde sig et job og at kunne bruge det du har lært. 

Ægteparret: at have fundet en at dele medgang og modgang med, samt opvasken. Forældrene: at 

opdrage og danne vore børn til selvstændige borgere. Den modne kvinde: at få sig taget sammen til at 

få løbet eller cyklet den tur, så du får motion nok. Landmanden: at alt kornet kom godt i hus inden 

regnen kom og at koen trives og giver masser af mælk i stalden. Cykelrytteren: at cykelturen foregik 

uden punktering og du nu kan cykle 80 km uden stop. Naboen: at kunne vande blomsterne eller lufte 

hunden/gøre en tjeneste, når dem ved siden af er på tur. Vennen: at kunne være der for andre, snakke, 

lytte, have oplevelser sammen. Den sørgende: at kunne se mulighederne og finde håbet. Tilflytteren: 

at møde andre fra sognet og blive en del af fællesskabet. Den ældre herre eller dame: at stå op og klare 

dagens gøremål selv, eller næsten selv. Den trængende: at få den hjælp, som lige netop du havde brug 

for. Den aktive: at den aktivitet du havde planlagt, løber godt af stablen.  

Med disse mange eksempler, håber jeg det lykkedes mig, at tydeliggøre både hvor tit ting egentlig 

lykkes og hvor tit vi selv hver især lykkes. Vi "vokser", når vi lykkes, vi tør sætte os nye mål og får troen 

på, at tingene kan lade sig gøre. Dette er med til, at give os selvværd og tro på os selv. Når vi kan det, 

kan vi også tro på andre og fællesskabet gør os stærkere. Når man er 1 kan man noget, når man er flere 



kan man mere. Forfatteren Astrid Lindgren sagde engang: ”Er det lykkedes for mig at forgylde en eneste 

dyster barndom, så er jeg tilfreds” Astrid Lindgren var altid på de svages side og hendes udsagn er 

lysende eksempler på, at man jo ikke behøver at vinde en million i lotto, for at lykkedes. Jeg tænker 

netop at dette er kernen i det at lykkes. Det handler ikke altid om de store ting, men som oftest om de 

mange små ting i hverdagen.  

Når I går hjem i aften, så håber jeg for jer alle hver især, at ting må lykkes for jer; at I må lykkes. Glæd 

jer over de små ting som lykkes, det som vi nogle gange tager som en selvfølge. Der er ingen facit liste 

over hvor mange ting der skal lykkes eller hvor mange gange vi skal lykkes med noget for at være 

tilfredse; Det ved vi kun selv. Ej heller værdsætter vi de samme ting at lykkes med. Hurra for 

forskellighederne. Glæd jer også over det der lykkedes for andre. Nu lykkedes det for mig, næsten at 

færdiggøre årets båltale og med den siger jeg tak for ordet og ønsker jer alle en rigtig god sommer.  
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