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Det er midsommer. Vi har lige passeret årets lyseste dag. Vi nyder 
lyset, og at vejret trods alt er blevet mildere. Vi glæder os til de 
næste sommermåneder. 
 
Ved midsommer samles vi om bålet. Bålet som symbol på lyset – 
og varmen. 
 
Nogle af de allerbedste oplevelser i vores barndom og ungdom var, 
at sidde ved et bål. Drikke varm the. Spise snobrød.   Og imens vi 
sad der – tæt sammen med andre, kunne vi stille snakke om alle 
mulige ting. Vi snakkede om vore drømme, om det vi gerne ville, 
om vores familier, om det vi kunne være kede af. Vi snakkede om 
det, vi kunne være glade for – og om glimtene af lykkelige stunder. 
 
Ved bålet – med thekruset i hånden var det tilladt at snakke om al 
ting – uden at det blev brugt imod os på senere tidspunkter. 
Vi sang fælles dejlige sange i skønne sommernætter. 
 
Man kunne ønske sig flere bål at samles om sammen med andre, 
hvor man kunne snakke stille og gode snakke og synge gode sange 
med hinanden. 
 
Når man sidder ved bålet og kigger ind i de dansende flammer er 
det vidunderligt at lade alle tanker flyve. Flyve i alle retninger – 
fordybe sig i stilhed. En fordybelse og stilhed, som er blevet en 
mangelvare i vor tid. 
 
Når man sidder ved bålet og kigger ind i de dansende flammer kan 
man se trolde – og man kan se hekse. 
 
Hvem der fandt på at brænde heksen af Sct. Hans aften – og sende 
hende til Bloksbjerg står lidt hen i det uvisse. Men man mener, at 
det opstod i Tyskland i 1800 tallet. 
 
Det kan være lidt fornøjeligt at høre heksen hyle til Sct. Hans. 
 



Men hvem er heksen egentligt. Hvordan er hun – hvorfor er hun en 
heks. Hvad med vores dages hekse?  
Findes de. Kan hekse være mænd. Det kunne de en gang. Men 
mest var det kvinder. 
 
Vore dages hekse – er det dem, der er lidt anderledes? Er det dem, 
der repræsenterer noget, vi ikke forstår? Er det dem, de andre 
bliver enige om er heksen, og som man måske derfor har ret til at 
moppe – at bagtale – at tale nedsættende om, at lægge afstand til 
– uden at gå i dialog?  
Er det dem man sladrer om, når de ikke er tilstede. Er det dem 
man ikke tør konfrontere eller gå direkte til og tale med, hvis man 
synes, de er forkert på dem. 
 
Vore dages hekse – er det dem, der er lige en tand dygtigere end 
mig selv – dem jeg ikke helt når op til? Er det dem, der kommer 
med andre ideer end mine ideer? Er det dem, der vil noget andet 
end jeg vil? Er det dem, der tager selvstændige initiativer uden at 
spørge mig om lov – hver gang. 
 
Vore dages hekse – Er det dem jeg ikke tør tale med.  
 
Nogen gange er hekse måske behagelige. For hvis det, der sker, nu 
er heksens skyld, så er jeg jo uden skyld. Sådan så man på det i 
middelalderen. Al landsens ulykker var heksens skyld. Godt med en 
forklaring på det, man ikke forstår – eller det man har svært ved at 
acceptere. 
 
Modstykket til heksen – det må være feen. Den gode fe. Hende vil 
jeg gerne være. Hun er vellidt. Hun og hendes gerninger er til at 
forstå for alle. Hun gør kun noget godt. Hun giver sjælefred, og hun 
åbner døre. Hun sørger for det fredelige, det forståelige, det 
acceptable, det hjælpsomme. 
 
Den gode fe – er det i virkeligheden den gode nabo – dem vi bor 
lige op og ned af, og som kommer til undsætning når det kniber? 
 
Har vi hekse i Vapnagaard? Og har vi feer? Har vi trolde. 
 



Ja. Her i Vapnagaard har vi det hele.  
 
Heksen – hende ved de fleste hvem er. 
 
Feen – er måske lidt sværere at få øje på. 
 
Troldkarlen – ham den magiske, der kan trylle smukke blomster 
frem – ham, der kan forvandle mel og vand til de skønneste pizzaer 
– ham der kan trylle sand i sandkasser – ham der – Akradkadabra 
– Expelliarmus - avada - kedavra – hokus – pokus OG 3 slag med 
en stok kan skrue alting sammen – sætte al ting op – bære al ting 
ind og ud – hjælpe med dette og hint – snakke med børn – hjælpe 
ved fester – stege en bøf – ja – han er her også – han står lige 
uden for. 
 
Heksen – Feen – og Troldkarlen – er det i virkeligheden dem, der er 
det kit, der holder Vapnagaard i live. 
De er her -  alle vegne. Alle med hver sin specialitet fra heksebryg 
til trylledrik. Og hver især nyder vi disse livseleksirer i hinandens 
nærvær i aften omkring bålet. 
 
Er de her også i morgen?  
Ja – de er her også i morgen. I morgen vil vi møde hinanden på 
andre måder – og måske drømme om at blive venner med heksen 
– at vore venner og naboer vil lære feen at kende – at troldkarlen 
vil trylle lidt mere for os. 
 
Udenfor Vapnagaard er der et pres på boligområderne. Det er 
svært at få en god bolig. Politikerne finder på mange julelege for at 
effektivisere os – for at vi skal spare på boligsikring. For at vi skal 
spare på vedligeholdelsen. For at vi skal syne mindre. For at vi skal 
koste mindre – og man spørger somme tider sig selv, om vi er 
ønskede??? 
 
Kan vi hekse, feer og troldkarle i en kold tid fortsat holde dampen 
oppe – og gryden med trylledrikken i kog, og fortsat ha’ det godt 
med hinanden i vores dejlige boligområde – og kan vi være det kit, 
der binder os sammen – samtidig med, at vi er en del af samfundet 
derude – og samtidig med, at vi giver plads til, at alle har ret til at 



være her – fordi de er født – forudsat at man kommitter sig til de 
regler fællesskabet har vedtaget og til ordentlig opførsel i alle 
henseender. 
 
Hvis vi vil – så kan vi – men det kræver af os alle sammen – at vi 
hver især giver en lille bid af os selv – til fællesskabet. Til gengæld 
vil vi også få store glæder. At give en lille bitte bid af sig selv til 
glæde for andre – giver stor ro og stor indre glæde. 
 
Det er ved at blive en trend i det store udland, at rige mennesker 
nu går ud og er en art ”næstehjælpere” i deres lokale samfund – i 
stedet for bare at donere penge. Det forlyder, at disse mennesker 
har fundet stor tilfredshed ved at give sig selv – i stedet for at give 
penge. 
Det er tankevækkende. 
 
Alene er vi intet. Sammen med andre er vi al ting. Sammen kan vi 
mere. 
 
Med disse ord vil jeg ønske alle hekse, feer og trolde en skøn Sct. 
Hans aften i fælleskab – omkring bålet – og bede Jer tænke over, 
hvordan I hver især kan bidrage med en lille bitte bid til 
fællesskabet. 
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