
Sankt Hansaften på Katbakken 2022 
 

FDF og ”Vi spiser Sammen” arrangerede Sankt Hansfest på Katbakken 23. juni. Vejret viste 

sig fra sin absolut bedste side: En herlig lun sommeraften med stort set ingen vind. 

 

Festlighederne begyndte 18.00 med at de lidt over 100 tilmeldte spiste ”byg-selv-burgere”, 

klargjort af holdet bag ”Vi spiser Sammen”. Deltagerne sad i græsset eller på medbragte 

tæpper og stole og nød de selvbyggede burgere suppleret med en vand eller en øl. Senere var 

der også kage, kaffe eller the, som FDF stod for. 

 

19.30 bød Henriette Godiksen fra FDF velkommen til forsamlingen, der nu var vokset til op 

mod 300, hvorefter alle, godt hjulpet af Sune Bendsen på klaver og medlemmer af kirkens kor 

sang Øster Hornum-sangen. 

 

Herefter holdt sognepræst Jack Nørdam Pedersen båltalen, som kan læses under foto fra 

aftenen. 

 

Mens alle sang Midsommersangen, blev bålet tændt og heksen sendt på sin årlige rejse til 

Bloksbjerg. 

 

  

  



  

  

  

   



Sankt Hans-talen, holdt af sognepræst Jack Nørdam Pedersen: 
 

 

Her står jeg med en kost i hånden, og det tør jeg godt. Det kan være, at 
du undrer dig over, at jeg siger det. Jo, man troede jo engang i gamle 
dage, at heksene satte sig på koste og fløj til Bloksbjerg for at feste hele 
natten. Og for at forhindre det, så gemte man kostene væk til Sankt 
Hans, så kunne de jo ikke flyve nogen steder hen.  
 
Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om man gemte kostene væk, fordi man 
frygtede for hekse, eller fordi man bare var misundelse over ikke at 
komme med til festen. Men uanset hvad, så tør jeg altså godt stå med 
denne kost, fordi vi jo i dag ikke frygter at hekse kommer flyvende hen 
over hovedet på os. Det var jo bare en gammel overtro. Der er jo heller 
ikke nogen af os, der forventer at se Hexia fra Andeby krænke Øster 
Hornum luftrum, vel? Nej, vi er meget klogere i dag – når vi kigger op 
på himlen, så ved vi, at det kun er Harry Potter og hans venner, der 
flyver rundt deroppe. 
 
Hjemme hos os, kender jeg nu mest kosten fra, når jeg skal feje. Jeg 
fejer og fejer – selvom jeg ved, at i morgen vil der ligge lige så meget  

som i dag. Sådan er det med snavs og skidt – det er næsten som om det kommer helt af sig selv. Det tror jeg, vi 
alle kan nikke genkendende til, os der gør rent af og til. Det er som om, at uanset om man er hjemme eller ej, så 
samler der sig uanede mængder snavs og nullermænd i hjørnerne. Det kommer bare – flyver over trægulvene og 
samler sig i store grå totter eller tunge bunker af sand. 
 
Det minder måske lidt om det, der også sker inden i os – altså i vores hjerter. At snavs sådan kan samle sig i 
totter. Bekymringer og negative tanker. Jeg har læst, at en psykolog til et foredrag fortalte, at hun opfatter 
bekymringer som at sidde ved en running Sushi. I ved, det der transportbånd der går gennem en restaurant med 
sushi-tallerkner på, og så tager man det, man gerne vil have, når der kommer en tallerken, man synes om. Ikke 
helt som i lufthavnen, hvor man helst skal tage sin egen kuffert. Nej, her må man tage lige det man vil. Nå, men 
hun sagde, at bekymringer er som den tallerken med sushi som ingen tager og som bare kører rundt og rundt. 
Spørgsmålet er om man så egentlig har lyst til den tallerken med dårlig fisk, når den kommer? Nej vel. Men du 
ved heller ikke hvilken tallerken, der er dårlig fisk på og hvilken der er i orden. Og så tager bekymringen 
overhånd – for måske er der mange tallerkener, som ingen vil have, med dårlig fisk. Du kan jo ligefrem ende 
med at gå sulten derfra, fordi du blev mere bange for livet end glad for det. Vi skal øve os i bare at tage for os af 
retterne og ikke tænke for meget over, om netop den næste tallerken er en af dem, som ingen andre har villet 
tage.  
 
Det er egentligt et godt råd fra et menneske, en psykolog, der i høj grad har katastrofetanker inde på livet på 
daglig basis: Nyd livet. Men så nemt er det bare ikke. Jeg forestiller mig lidt for tit, at alt muligt forfærdeligt vil 
ske. Tag bare f.eks. da Mette Frederiksen igen kaldte til pressemøde i onsdags, da forestillede jeg mig allerede, 
at vi skulle tilbage til mundbind, afstand, sprit og lukkede butikker – ja, hvad skulle mine drenge dog stille op 
uden McDonalds, sikke en katastrofe. Det underlige er jo så, at bekymringer sjældent viser sig at holde stik. Der 
sker næsten altid et eller andet godt, der ødelægger bekymringen.  
 
Alligevel kan vi ikke lade være med at tænker på om den næste tallerken sushi er dårlig eller ej, og slet ikke nu, 
hvor hende psykologen har mindet os om det. Vi kan ikke slippe det. Lige så lidt som vi kan slippe vores 
fordomme. Det kommer hele tiden tilbage ’på transportbåndet’. Derfor er det dejligt at kunne læse følgende i 
Bibelen: ”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!... Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, 
men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al 
forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus”. 
 
Som I kan høre, så kvæler bekymringer glæden og freden fra Gud. Og et sådant liv er ikke det liv, Gud vil give 
dig. Det har aldrig været meningen. Tværtimod. Derfor skal vi bede Gud tage sig af os og vores liv, så får 
bekymringerne meget mindre plads legeplads. Gud vil, at vi er glade og lever livet i fred med ham. Derfor: 
glem den dårlige sushi og giv Gud kosten og lad ham rydde op, og brug så tiden nu til at være sammen med alle 



os andre. Livet er simpelthen for kort til bekymringer, som blot dræner os for energi. Nye livet og livets goder, 
som Gud har skabt og givet os.  
 
Glædelig Sankt Hans. 
 


