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Hvordan skal man indlede en Skt. Hans tale? Det kan være svært, da der er sagt så 

meget, men jeg synes alligevel vi skal indlede med lidt omkring Skt. Hans.  

Når vi nu fejrer midsommer, er det for at holde en århundrede gammel tradition i 

hævd. Skt. Hans er den fordanskede hellignavn for den hellige Johannes Døberen, 

hvis fødsel fandt sted 6 måneder før Jesu fødsel, og derfor sat til den 24. juni.  

Dagen fejres mest i de nordeuropæiske lande, hvor den karakteristiske lyse nordiske 

nat giver optimal betingelser for en smuk oplevelse. Ligesom vi i aften befinder os på 

et smukt sted, der giver optimale forhold for en smuk aften.  

Sankt Hans er også et lev fra hedenske skikke, hvor årets korteste dag, 

vintersolhverv, og årets længste dag, sommersolhverv, blev fejret. Der kunne siges 

meget mere om Sankt Hans, men nu vil jeg gå over til et andet emne, som ligger mig 

på sinde.  

Mobiltelefoner og nærvær. 

Jeg vil i aften sige noget omkring tiden, hvordan vi skal passe på, at tiden ikke bare 

suser forbi og pludselig er livet forbi. Vi skal også være opmærksomme på, hvad vi 

bruger tiden på, og prioritere tiden. Det kan være meget forskelligt, hvad der er 

vigtig for os, og dermed hvad vi ønsker at bruge tiden på. Her er ingen 

opskrift/patent. 

Hvorfor er det så vigtigt at have fokus på tiden, jo det hele går så stærkt i dag, og 

blandt andet derfor er det også så svært, at få folk til at deltage i frivillig social 

arbejde, f.eks. ta’ bare vores egen Vejrum Borgerforening. Alle har travlt, stress er 

blevet en folkesygdom. Det er vigtig  med tid til hinanden og vores netværk.  

I dag har næsten alle familier en mobil tlf. og mange familier har flere telefoner. Og 

mange af de telefoner er Iphones el. smartphones med adgang til nettet, dvs. at ikke 

nok med at man altid kan ringe til os, uanset hvor vi er, og hvad vi laver, kan man 

også sms’e og mms’e til os. Yderligere kan man med mange tlf. gå på nettet, gå på 

facebook, som kan være en rigtig tidsrøver,  tjekke mails både privat og 



arbejdsmæssigt. Her har vi også en tidrøver af rang, hvis vi ikke er opmærksomme. 

Jeg siger på ingen måder at det er dårligt med mobiltlf, sms, adgang til social medier 

(facebook), mails, brug af internettet. Jeg vil bare gerne have folk til positivt at tage 

stilling til, hvor meget det må fylde i deres hverdag. Det må ikke gøre, at vi ikke er 

nærværende overfor vores børn, familie, til møder, ja f.eks. her i aften….Karen 

ringer på min mobil….:-) 

Her er et konkret eksempel på, at det er vigtigt at have en holdning til 

mobiltelefoner. Man skal være god til at sætte den på lydløs eller slukke den. For 

nylig har jeg været til en begravelse, hvor en mobiltelefon ringede midt i stilheden i 

kirken. Derfor bør vi have nogle politiker, regler for brug af telefoner. F.eks. bruger 

vi dem ikke, når vi spiser, på arbejde, eller til møder. 

Mit budskab skal være, brug den ny teknologi med fornuft, det er rigtig godt, og vi 

kan ikke undvære det, men det må bare ikke tage overhånd, og gå ud over vores 

nærvær.  

Vi kan ikke undvære vores telefoner, de bliver tværtimod mere og mere 

uundværlige, fremover vil vores dankort udgå og bliver via vores telefon. Så kan vi 

betale endnu flere steder med telefonen, udover de rigtig mange steder, som vi gør i 

dag, f.eks. med Swipp og Mobilepay.  Jeg er også bevidst om, at telefon er 

uundværligt for nogle erhverv, f.eks., landmænd med store produktion af grise, 

kyllinger, mink o.s.v. de har alarm på deres strøm, vand og hvad ved jeg, uden 

telefonen ville de være bundet endnu mere hjemme, og ja, vi har selv tyveri og 

brandalarm vedr. galleriet på vores telefon her i aften. 

I ”gamle dage” når vi taler om teknologi…og det er kun 5-10 år siden, hvis man da 

sad i vente værelse hos tandlægen, lægen, eller sad i bussen eller toget, ja så sad 

folk og snakkede, eller læste aviser eller ugeblade, men i dag sidder mange med 

deres telefoner, læser, ser film, spiller, hører musik, derfor er det så vigtigt at få 

opbygget en kultur eller normer for, hvordan vi agerer i forhold til hinanden og 

telefoner, således at vi stadig er nærværende og til stede. 

For øjeblikket kører der en lille historie på facebook. Et barn siger til sin mor, uha jeg 

ville gerne være din telefon, hvorfor dog det spørger moderen, jo fordi så ville du 

holde mig i hånden næsten hele tiden og se på mig – tankevækkende!!! 



Det må ikke lyde som om jeg modstander af tlf. og ny teknologi, tværtimod, jeg har 

selv  én af de nyeste, som kun er et halvt år gammel og den kan det hele, og den er 

jeg utrolig glad for. Jeg vil have fokus på, at det er os, som styrer telefonen og ikke 

omvendt, at den styre os. Det er en forudsætning, at vi kan se problemet, ellers 

kan vi ikke ændre vores adfærd. Jeg har i aften ikke talt om PC’er og ipads, men det 

burde være logisk, at det er samme problemstilling. 

Jeg prøver på, at være bevidst om nærvær i de sammenhænge jeg færdes, så godt 

som det er mig muligt, og det er mit budskab i aften. Pas på tiden og vær 

nærværende.  

Jeg har to små historier med i aften, som på hver deres måde fortæller lidt om livet 

og tiden. Den første er en gammel persisk legende, som fortæller om en mand, der 

gik langs en strand. Han fik øje på en pose, samlede den op, følte i den. Der var sten 

i posen. Han brugte dem til at slå smut ud over vandet, hvor de  en for en – 

forsvandt i ligegyldigheden. Efter nogen vandring opdagede han, der kun var én 

tilbage. Han tog den op, så omhyggeligt på den, og opdagede at solen lynede i den – 

det var en ædelsten. Ædelstene havde han – en for en – kastet ud i ligegyldigheden. 

Legenden kan forklares sådan, at ædelstene er vore dage – vores tid – vi lader dem 

gå – de forsvinder i ligegyldighed, først når der er en tilbage, ser vi dagenes værdi. 

For sent opdager vi, at det er vigtigt, vi vurderer, hvordan vi vil bruge vore dage – 

vores tid.  

Dagen i dag er en mærkelig dag.  

Den er din 

Dagen i går slap dig ud af hænderne.  

Den kan ikke få andet indhold end det, 

Du allerede har givet den.  

Dagen i morgen har du ikke noget løfte på. 

Du ved ikke, om du kan regne med 

At råde over den.  



Men dagen i dag er det eneste,  

Du kan være sikker på. 

Den kan du fylde med, hvad du vil. 

Benyt dig af det.  

I dag skal du glæde et menneske . 

I dag kan du hjælpe en anden. 

I dag kan du leve sådan at nogen  

I aften er glad for (kan takke gud for) at du er til.  

Dagen i dag er en betydningsfuld dag.  

Den er din. 

Min sidste historie handler om at få tid til livet, og kan vel sammenlignes med hvis vi 

skal en tur til København, skal vi bare lige til Herning, fordi her begynder 

motorvejen, og så kan den ellers få 130 km i timen resten af vejen, det går stærkt, vi 

har travlt og vi kommer frem. Havde vi nu modsat taget cyklen og kørt ud i 

klosterheden til Møllesøen, ville vi have set utrolig mange ting, som man ikke havde 

set fra en bil, hørt fugle og duftet naturen. Man kan ikke afgøre, hvad der er mest 

rigtigt, kun at det er forskellige oplevelser, og op til os selv, hvad vi prioriterer, jeg 

tror ikke der er ret meget som er sort eller hvidt. 

 

Tid til at få øje på livet. 

Han havde ikke flere klip tilbage på buskortet, og han var ikke ligefrem typen, der 

kører ”sort”, så han gik. Okay, det var nu heller ingen katastrofe, for vejret var godt, 

selvom det var midt om vinteren. ”tid har jeg nok af”, tænkte han, ”og lektierne 

løber ingen steder, hvis jeg kender dem ret!” 

I januar – solens lave modlys – gik drengen hen ad gaden med skoletasken på ryggen 

og hænderne begravet i dynejakkens lune lommer. Hans øjne strejfer tilfældigt et 



nøgent æbletræ i en have. Sorte og krumme flettede grenene sig ind i hinanden, 

tegner sælsomme fantasi-figurer mod den blygrå himmel.  

Og midt i dette hav af mørke linier hænger et gammelt gult æble. Indskrumpet 

holder det krampagtigt fast i grenen. Drengen standser op: gnider øjnene og glor. Et 

æble midt i januar. Et mirakel eller en tilfældighed. Hans varme hænder rækker ud 

efter det, men det sidder for højt til at vi mennesker kan nå det. Der er altid lidt 

frugt, der overlever os grådige mennesker. I det samme bruser den gule bybus forbi 

bagved ham. Hvis han havde siddet i den varme, behagelige indre, havde han aldrig 

set det gule æble. ”Det kræver tid, at få øje på livet”, tænker drengen og sparker til 

en sten og går videre.  

 

 

 


