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Kære Lydum borgere, kære gæster. ”Vi i naturen” lyder Vardes kommunes fælles vision og indrammer 

fortællingen om det gode liv i vores naturskønne omgivelser Og hvad kan passe bedre - nu hvor vi er samlet her 

på sportspladsen for at fejre Sankt Hans aften. En stor tak til jer der har gjort det muligt, at vi kan stå her ved det 

varmende bål med den flotte heks. Vejret er som oftest på denne årstid – uberegneligt - blæsende. Solen var 

fremme indtil aften og nu er det bare gråt. 

 Det bål som vi brænder i aften også kaldet midsommer ilden, er ikke helt det samme som henrettelses bålet, 

der blev anvendt når hekse og troldfolk skulle af med livet. Sankts Hans bålet er blot en af flere blus-traditioner 

fra bondesamfundet tid. Og det opfattedes som ondt afværgende. I folketraditionen mente man at hekse var 

særligt aktive på magiske helligaftener f.eks ved at samle ingredienser til deres trolddomsaktiviteter, eller ved at 

rejse til heksemøder, f.eks. Bloksbjerg i Harzen. Skikken var også af social art, hvor man kunne mødes og feste. 

Først i 1920érne kommer kludeheksen, som vi kender i dag, til. Afbrændingen af denne var ligeledes en symbolsk 

afbrænding af det onde. I dag er det bare blevet til en tradition der hører sig til.  

Da jeg for 19 år siden flyttede til Lydum, til Hekkenfeldt og Hekla, kendte jeg ingen her udover min mand, men vi 

blev godt modtaget af naboerne. Jeg havde mange sjove oplevelser, når jeg i telefonen oplyste at jeg boede i 

Hekkenfeldt. Så blev der nærmest grinet af mig – nå, du er rejst ad Hekkenfeldt til. Kunne dog berolige 

vedkommende med, at der på den anden side af åen var udsigt til både Himmel og Hølled. 2 gamle stednavne, 

så blev der stille i den anden ende af røret. At Hekla betyder indgangen til Helvede og ifølge folketroen var det 

sted hvor heksene mødtes med Fanden, passer ikke til min opfattelse af huset. Her er mit hjem, mit paradis 

omgivet af dejlige og hjælpsomme naboer.  

Som Varde har sin vision, ”vi i naturen”, har vi også i Lydum lavet vores egen vision: ”Lydum er et trygt sted, hvor 

indbyggerne kender og kerer sig om hinanden og tager ansvar for sognets miljø og natur. ” Og du kan spørge dig 

selv, hvad gør jeg for at leve op til denne vision? Svarene vil være mange - spektret vil være bredt afhængig af 

hvem du er og hvor du er i livet. Men vi har alle en opgave med at leve op til visionen. Den der bare læner sig 

tilbage og tænker, det vedgår ikke mig har på en måde meldt sig ud af fællesskabet. Vi er omgivet af en smuk 

natur, som giver gode muligheder for fysisk aktivitet og som vi alle bør værne om. Trist at se hvordan vores 

grøftekanter flyder med skrald, det ser grimt ud og er til skade for dyrelivet. Det er selvfølgelig hverken dig eller 

mig der smider det, men vi bør finde ud af hvordan vi kommer det til livs.  

Vi er mange tilflyttere her i Lydum og vi kommer fra vidt forskellige steder også uden for landets grænser. Vi 

sætter hver især vores præg på byen i større eller mindre grad. Nogle har boet her i en følt menneskealder andre 

er nytilflyttede og skal først finde sig tilrette i Lydum. Vi bliver alle en del af fællesskabet, hvis vi vil - for i Lydum 

har vi meget at byde på. Intet kommer af sig selv, nogle må yde før andre kan nyde, sammen er vi stærke. Vi har 

mange ildsjæle, som gør et stort og godt stykke arbejde med at holde ”hjulene i gang” i bestyrelser, i vores 

foreninger, ved aktiviteter og arrangementer. De har alle behov for vores opbakning, støtte og hjælp, for at vise 

at deres arbejde bliver værdsat og til glæde for os alle. Her bydes på mange forskelligartede aktiviteter og 

arrangementer, så her er noget for enhver smag. Men her er også plads til nye tiltag, så brænder du for en ide, 

er det bare om at melde sig på banen. 



Læser man i dagbogen på Lydums hjemmeside, som er vores fælles netværk, har fremmede bemærket at vi har 

noget at byde på. Vi har vores 4 aktive foreninger, Lydum Mølle, Lydum art Center, Nygaards Afrika, 

forsamlingshuset og sportspladsen. Kirken er jo desværre blevet en lejlighedskirke, hvorfor her sjældent er åbent. 

Det er faktisk en hel del i et så lille samfund som vores.  

Vores flotte cykelskulptur lavet af kreative mænd, er endnu et bevis på det gode sammenhold og interesse for 

naturen. Den udbreder også kendskabet til Lydum by, da den kan ses på vores hjemmeside og har været i avisen. 

Den er i skarp konkurrence om at vinde, men Jer der har lavet den har på en måde vundet, måske ikke 

førsteprisen – hvem ved? Men ved respekt for jeres gode initiativ, iderighed og kreativitet. Jeg er sikker på at I 

har haft det sjovt og skægt under processen. 

 Igennem TV syd er Lydum Mølle og Nygaards Afrika også blevet vist flere gange. Jo - jo vi kan kun være stolte af 

vores by og egn. Hvem er bedre til at udbrede kendskabet om vores by, egn og fælles værdier end os selv? Lad 

os gøre dette, så Lydum bliver et endnu bedre sted at bo. Tilflyttere skal føle sig velkomne og det samme skal 

vore turister Jeg har selv to tyske ægtepar der er kommet her indtil flere gange årligt fra hhv. 1990 og 1997. Det 

gjorde de ikke, hvis her ikke var noget at komme efter. Turisterne giver som grund de stille og rolige omgivelser, 

vores dejlige natur og den rare befolkning. Bedre reklame kan vi da ikke få. Til slut vil jeg komme med et par 

opfordringer: Jeg har også med glæde læst at fællesspisningen vil blive taget op igen. Godt initiativ. Så er det 

bare om at melde sig til, så en god tradition kan fortsætte. Vores fælles motion tirsdag aften kl. 19 fra 

sportspladsen har også plads til mange flere deltagere. Så mød bare op. Vi har utrolig mange muligheder for 

motion f.eks. gåture, cykelture og brug af sportspladsens mange faciliteter.  

Tak for ordet. Hav en fortsat god aften og en dejlig sommer.  
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