
SAMMENDRAG af 2 Skt. Hans taler ved FUF styrelsesmedlem STEEN JENSEN. Talerne er naturligvis 
skrevet med rødt, da Steen er socialdemokratisk byrådskandidat til KV17 – første del i kursiv er uddrag fra 
hilsenen ved Borgerforeningens bål i Ravnshøj, anden del er fra Strandbyspejdernes bål (i Strandby ☺) 
 
 

GODAFTEN RAVNSHØJ 

 

Jeg er så heldig at være formand for Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningsudvalg. Det er det udvalg, 

der deler penge ud til frivilligt arbejde for børn og unge under 25 år efter ”Tilskudsordningen for 

foreninger i Frederikshavn Kommune! Den ordning, der tidligere hed Frederikshavnerordningen. 

 

Folkeoplysningsoplysningsudvalget har som et af sine mål, at der skal ”Lys i landsbyerne”, at der skal flere 

aktiviteter på færre områder, og at foreninger m.m. skal rykke sammen.  

 

Jeg har derfor med stor interesse fulgt jeres projekt ”Opland i Bevægelse”, som i høj grad lever op til denne 

ambition. Første gang jeg stødte på projektet var, da vi i Frederikshavn Ungdoms Fællesråd holdt møde for 

foreningslivet her i Ravnshøj.  Projektet passer som fod i hose til de erfaringer, man har gjort rundt i 

landet– nemlig at de mindre oplandsbyer og foreningslivet er nødt til at arbejde sammen for at skabe 

udvikling – ellers risikerer oplandet stagnation og affolkning. Det var på det møde, at jeg blev opmærksom 

på, at projektet manglede penge for at kunne bygge en multibane. Nu er jeg jo stærkt fodboldinteresseret og 

derfor synes jeg det ville være ærgerligt, hvis ikke der i samme forbindelse blev bygget en ordentlig 

multibane. Jeg anbefalede Jørgen at få lavet en ansøgning i en fart og få fremsendt til 

Folkeoplysningsudvalget. Og det lykkedes minsandten at få udvalget til at bevilge 120.000 kr. til projektet. 

 

Og hvordan går det så med projektet lige nu. Jeg kan fortælle – for jeg følger jo med på sidelinjen – at der 

mangler én godkendelse i forbindelse med multibane. Så snart den er på plads, så er I klar til at tage det 

første spadestik. Et godt gæt må være, at det bliver i august måned. Så vil der her hvor vi står blive bygget 

en multihytte. Der kommer bålplads og sheltere. På aktivitetsområdet lige her overfor kommer der 

multibane, fitness redskaber og elektroniske motionsredskaber til børn, hvor de også i skoletiden kan lære, 

samtidig med at de bruger kroppen. Og så kommer der skaterbaner. Et projekt, som vil komme rigtig mange 

i alle aldersgrupper til gode. 

 

Det bliver fantastisk for jeres område og vil blive et eksempel til efterfølgelse. Jeg glæder mig, til det står 

færdigt. 

 

 Og så vil jeg lige sige lidt om Skt. Hans (dette følger nedenstående, RED.). 

 
 
 
 
 
 

Godaften, STRANDBY. 

 
Først og fremmest Tak fordi I har indbudt mig til at holde tale ved Skt. Hans-bålet  
 
Jeg bliver altid rigtig glad og siger med det samme Ja, når jeg bliver spurgt om en båltale – ikke mindst når 
det er i et valgår.  Først senere går det så op for mig, at det så også kræver, at jeg sætter mig ned og skriver 
en tale. For hvad siger man i en båltale? 
 
Ja - når I nu har indbudt mig, må det også være fordi, I gerne vil høre, hvad netop jeg kan finde på at sige, 
og hvad der optager mig for tiden. 
 
Jeg vil først sige lidt om Skt. Hans generelt og derefter lidt om de to ting, der optager mig: Det politiske 
arbejde og den socialøkonomiske virksomhed KNIFHOLT på Knivholt. 



 
Først om Skt. Hans: 
 
Jeg tror, vi kan være enige om, at der nok ikke findes noget mere dansk end Midsommervisen, Sankt Hans-
bålet i den lyse sommeraften, og børnenes spænding, når flammerne når heksen. 
 
Det er disse billeder og stemninger, vi lige nu bliver ramt af og kan synke ind i. Og vi kan så tro, at intet er 
forandret – at vi er i Danmark, i Strandby, som vi til alle tider har været. 
 
Sankt Hans er indbegrebet af gamle Danmark. Ikke sandt? 
 
Ja – jo  Altså når vi lige ser bort fra: 
 
• at dagen Sankt Hans, som er i morgen, handler om Johannes Døberen, som aldrig har sat sin fod her i 
landet og i hvert fald slet ikke i Strandby. 
 
• Det med heksen er noget, tyskerne har fundet på. Det er jo derfor, hun flyver til Bloksbjerg i Harzen her i 
aften. 
 
• Sangen, vi synger, er skrevet af folk med tyskklingende navne som Drachmann og Lange-Müller. Også det 
viser tilbage til, at en del af vi danskere er indvandret sydfra. 
 
• Og selve bålfesten er noget, man giver sig af med i det meste af Nordeuropa – godt nok på forskellige 
tidspunkter af året. 
 
Sandheden er, at denne én af vores hyggeligste traditioner - den er spundet af de fineste tråde fra resten af 
Europa – og såmænd også Mellemøsten. 
 
Vi har så vævet disse tråde sammen på vores egen måde. Men alligevel: Noget af det allermest danske, vi 
kan forestille os, er i sin oprindelse slet ikke så dansk, som vi egentlig går og forestiller os. 
 
Lad os huske det som bevis på, at vi aldrig er os selv nok. Vi får det hverken nemmere, bedre eller 
hyggeligere ved fysisk eller åndeligt at lukke af for mennesker og ideer, der kommer udefra. 
 
Det er kun takket være åbenhed over for impulser udefra, vi her i aften nyder bålet, heksen og sangen. 
 
Vi fester for højsommeren og ønsker os mange, lange, varme dage mellem de korte, lyse, nordiske nætter. 
 
Vi fester, fordi vore sind på denne årstid er mere åbne. Vi har mere overskud at dele ud af. De, der arbejder, 
har en chance for at få en ofte stresset hverdag på afstand. Vi får tid og lyst til at se hinanden i øjnene, og 
holde i hånd, dyrke venner og kammerater. Tid til at lege med børnene..  og med børnebørnene! Tid til at 
nyde at spise, drikke, dyrke sport og pjaske i vand. 
 
Højsommer er med andre ord ikke tiden for tungsind. 
 
Men der må godt midt i glæden være tid til eftertanke - både om vores private tilværelse og om det samfund 
og den verden, vi er en del af. 
 
Vi skal tænke fremad – også udover vores egen næsetip. 
 
 
 
 
 
 



 
Og så er jeg fremme ved 2. del af min tale. 
 
Jeg er så heldig at være formand for Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningsudvalg. Det er det udvalg, 
der deler penge ud til frivilligt arbejde for børn og unge under 25 år efter ”Tilskudsordningen for foreninger 
i Frederikshavn Kommune!  Den ordning, der tidligere hed Frederikshavnerordningen. 
 
Det kan være tilskud til trænerlønninger, lederuddannelse, kørsel, lokaletilskud, lokaleforbedringer, men 
også andre ting. 
 
Folkeoplysningsoplysningsudvalget har som et af sine mål, at der skal ”Lys i landsbyerne”, at der skal flere 
aktiviteter på færre områder, at foreninger m.m. skal rykke sammen. Det kan selvfølgelig spare nogle penge, 
men først og fremmest kan det betyde, at der bliver flere og sjovere aktiviteter, når man er flere om det. 
 
Jeg vil ikke trætte jer med tal, men jeg vil glædes over, at I i Strandby/Elling/Nielstrup på flere områder er 
gået foran og har været gode til at lave samarbejder på tværs af foreninger, så det bl.a. har været muligt for 
flere unge mennesker at komme til at dyrke idræt, og at være spejdere Jeg synes, det er godt gået.  
Jeg ærgrer mig over, at det ikke lykkedes at få gennemført projektet omkring Bannerslundhallen. Til 
gengæld har jeg stor respekt for jeres tilpasning af skole- og børnehaveområdet med frivillig lukning af 
Elling Skole, hvor den blev omdannet til børnehave for hele området.  
Og jeg respekterer det meget store og engagerede arbejde, rigtig mange foreningsledere gør i jeres område. I 
har nogle meget engagerede foreningsfolk, som tager sig indflydelse overalt i det politiske system og som 
der bliver lyttet til.  
  
Og så vil jeg lige vende tilbage til Skt. Hans og en ting, der i øjeblikket optager mig og mange andre meget. 
Ja. Jeg vil gøre et reklameindslag. 

Jeg tror, vi er enige om, at der er ganske enkelt ikke noget skønnere end midsommer i Danmark. 

En sol der aldrig helt går ned, de lyse nætter, studenterne der springer ud, saftige jordbær og nye kartofler. 

Og de jordbær, kartofler og mange andre gode ting, kan I nu købe ved den socialøkonomiske virksomhed 
KNIFHOLT på Knivholt. 

KNIFHOLT er en socialøkonomisk virksomhed, som har som et af sine formål at skabe en form for 
arbejdspladser til de mere end 5400 borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der er i Frederikshavn Kommune. 
Lige nu beskæftiger vi 1 driftsleder, 4 flexjobbere og 7 sprogpraktikanter fra Eritrea. 

Vi dyrker grønsager på 3 hektar jord, som vi sælger fra vores gårdbutik på Knivholt, som faktisk åbner i 
aften i forbindelse med Skt. Hansaften på Knivholt. Man kan købe kartofler, gulerødder, glaskål, spidskål, 
persille og mange former for salater, direkte hevet op af jorden. 

 
Og skulle der nu stå en enkelt af Jer of have lidt på samvittigheden og føle sig som heksen, der skal sendes 
til Bloksbjerg, kan vi hjælpe jer med at købe aflad. I kan købe èn eller flere anparter á 500 kr. i KNIFHOLT 
og derved være med til at støtte et socialt godt formål. 
 

Jeg vil sige: Tak fordi I lyttede. 
 
Rigtig god bålfest 
 
Rigtig god sommer 


