Sankt Hans 2017 i Sjelle.
Velkommen til Sankt Hans bål og fest i Sjelle.
Midsommeren har taget sit indtog. Årets længste dag var for et par dage siden, og
alligevel går vi om venter på at solen skal komme igen. Lige nu mærker vi at den
danske sommer også kan være overskyet og med byger og måske også med torden.
I år har vi indtil videre haft 9 sommerdage
Solen vender helt sikkert snart tilbage igen her til Sjelle og jeg er sikker på, at vi har
en rigtig skøn sommer i vente. Det siges, at solens placering, eller retter klodens
placering med Sjelle som centrum i forhold til solen, er optimal her ved midsommer.
Men det skulle også forholde sig sådan, at solens optimale varmeudstråling tager en
lille månedstid om at nå os.
Så lad os affinde os med, at årets Sankt Hans aften med bål, pølser, øl, og sodavand
sker i et overskyet sommer vejr med risiko for byger; og så glæde os over, at vi er i
rigtig smukke omgivelser, med en hel fantastisk udsigt udover ådalen.
En særlig velkomst skal lyde til nye tilflyttere og gæster i øvrigt. Rigtig hjertelig
velkomme til Sjelle.
Igen i år, og det for 14. gang i træk, har Aase og Finn gæstfrit lagt jord til Sjelles
bålfest. Tusind, tusind, tusind tak for det… og jeg skal hilse at sige, jo der er strøm i
hegnet. Benyt affaldssækken til kapsler, cigaretskodder, tyggegummi osv.
Sidste år tillod jeg mig at aflyse Skt. Hans bål og fest p.g.a. af skybrud og
efterfølgende stor risiko for lynnedslag. Det skulle jeg aldrig have gjort. Sjelleborgere
er af den støbning, de lader sig IKKE dirigere eller diktere. Så flere steder i byen
opstod der samlingssteder og jeg måtte ud med øl og vand. Da der blev ophold med
regn og torden, blev bålet tændt, talen holdt og kåring af årets Sjelle Borger blev
udnævnt.
Til jer som IKKE deltog, kan jeg oplyse at årets Sjelleborger 2016 blev Ole
Kallehauge. Talen til Ole og båltalen 2016 vil I kunne finde på www.sjelle.dk
Lad mig så gentage for 14 år i træk: ”Sankt Hans bål er ikke bare flammer, der stiger
op mod himlen. Symbolikken er, at flammerne skal beskytte os mod det onde. ”Hver
by har sin heks og hvert sogn har sine trolde”, synges der. Bålet med sine flammer
holder hekse og onde magter væk fra denne næsten hellige midsommernat.
Sidste år måtte jeg desværre nævne, at vi er blevet et par traditioner fattigere her i
Sjelle.
I år kan jeg med glæde nævne, at Vinterfesten genopstod og her i forsommeren blev
der som noget nyt, afholdt Sommerhygge i Sjelle Forsamlingshus. Et rigtigt hyggeligt
arrangement for hele familien med forskellige aktiviteter for både børn og voksne,
kaffe og kagebord med “kagedyst”, samt aftensmad fra grillen.
Sjelle Forsamlingshusets første kåring af årets “Sjelle Mesterbager 2017” blev Laura
på Nørregårdsvej. Laura havde lavet den skønneste lagkage.
Måske er der flere nye traditioner på vej, hvem ved. Sjelle Forsamlingshus har fået
lavet en udendørs pizzaovn. Den er afprøvet og udover at den bager nogle skønne
pizzaer, så er det jo også bare ren hygge.
Nu er det jo ikke altid sådan, at vejret retter sig ind efter udendørs hygge, hvor de
fleste har fri. Men det skal da ikke afholde de frisatte seniorer i byen for at mødes, når
vejret er gunstig for udendørs hygge med hjembagt pizza og lidt rødvin….

Byggeriet af ovnen kan ses i et billedgalleri på sjelle.dk
Midsommervisen, som vi om lidt skal hjælpe hinanden med at synge, der nævnes
både hekse og trolde.
Heldigvis er det IKKE kendetegnende for Sjelle og Sjelle borgerne, at hekse og trolde
får sit frie spil. Vi holder sammen, står sammen, lever med hinandens forskelligheder,
har sammenhold og interesse for hinanden og hinandens velbefindende. Vi ved også,
at hvis der er noget som truer den enkelte, vores fællesskab og eller vores by, så står
vi sammen. Det er Sjelleborgernes særlige kendetegn.
Men alligevel! Tænk nu lige over, om der alligevel ikke skulle være lidt heks eller grum
trold i dig. Det nu du har chancen for, at sende din iboende heks og trold afsted. Tag
hinanden i hænderne, eller omfavn din sidemand, kæreste, nabo eller ægtefælde; og
lad dig fyldes af alt det positive og det skønne fællesskab.
Se blot ind i flammerne, mærk varmen fra både sidemand og bålet og lad heks og
trold fare.
I Midsommervisen nævnes også, ”Vi vil fred her til lands”… men det vil jeg ikke i år
komme nærmere ind på. Men derimod til midsommervisens tekst: ”der går ungdom til
dans” vil jeg gerne komme ind på. På Facebook kan jeg se, at rigtig mange skønne
unge mennesker i Sjelle og omegn har bestået deres eksamener. Hjertelig og varmt
tillykke til jer alle, som nu har fået jeres huer. I ønskes alt mulig held og lykke, også
med jeres kommende uddannelser.
En stor opfordring her på denne Sankt Hans aften ved bålet er, ”tag forsat del i
landsbyens samvær, fællesskab og traditioner. Unge som ældre, gamle hærdede
Sjelleborgere og nye tilflyttede til Sjelle, I er alle meget velkomne til aktivt, at indgå i
fællesskabet, i Bylauget og i opretholdelse af traditionerne og ikke mindst, at give
dem nyt liv. Nye ideer og påfund er velkomne, for denne bys særlige kendetegn er
nemlig, at vi samles om det vi sammen kan skabe fællesskab om!”
Lad os håbe, at også denne aftens bål, vil værne og beskytte os så Sjelle holder
”gnisten” med og i vores særlige samværsformer, fællesskab og traditioner.
Lad os se ind i flammerne, mærke varmen og lade os mærke det fællesskab vi
sammen er knyttet til, og som vi bygger videre på.
Bylauget ønsker jer alle en rigtig god Sankt Hans, en god sommer, en god ferie og
god høst.
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