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På vegne af Gevninge Bylaug er det i år blevet min opgave at holde båltalen. 

Det har jeg glædet mig til, for jeg havde selvfølgelig regnet med, at vejret blev 

godt, at der kom mange mennesker og at vi hermed kunne fastholde den gode 

tradition, Sankt Hans arrangementet er blevet her i Gevninge: 

Tak til Lars Hjort, Smededesign, fordi vi igen i år har måttet placere bålet her –

på den efter vores mening mest velegnede plads.  

Det er Sankt Hans - og bålet indfanger det hele: Glæden, kraften, lyset og 

håbet. Men Sankt Hans har ikke altid været til glæde, håb og lys for alle. I 

hvert fald ikke for heksene – som fra omkring 1450 og helt frem til 1800 tallet 

blev brændt på bålet Sankt Hans aften. Det blev de, fordi man dengang havde 

brug for en forklaring på det, man ikke forstod – på den dårlige høst, på 

uforklarlige sygdomme og andre ulykker. Man så sig omkring i lokalsamfundet 

for at finde en forklaring – og den fandt man: ”Hver by har sin heks og hvert 

sogn sine trolde”, synger vi om lidt i Drachmanns midsommervise. I gamle 

dage brændte man bogstaveligt talt heksene på bålet. 

Men i dag er der ikke nogen god grund til at brænde dem, som er anderledes, 

som skiller sig ud og som måske kan noget specielt. Nej, lad os i stedet hylde 

vores hekse og trolde i den forstand, at de er de originaler, der sætter tingene 

i gang i vores lokalsamfund. Lad os glædes over, at nogen vil tage initiativ. Det 

er det, som sikrer, at vi fortsat har et godt og aktivt lokalsamfund. Lad bålet, 

som vi tænder i aften hylde vores ildsjæle. Dem har jeg gennem årene mødt 

mange af her i Gevninge.  

Da jeg sammen med min familie flyttede her til landsbyen for snart 40 år 

siden, syntes vi, at vi var havnet i et smørhul. Her var lige netop, hvad vi 

havde brug for: 

Gode pasningsmuligheder for vores børn, en god skole, et mindre bibliotek, et 

righoldigt foreningsliv og sågar et Bylaug, sådan et havde vi godt nok aldrig før  

hørt om. Dertil få, men fine indkøbsmuligheder. Med Roskilde næsten i 

baghaven og tæt på hovedstaden, kunne vi ikke ønske os noget bedre sted at 

lade vores børn vokse op. At vi så med tiden opdagede, at vi boede midt i en 

egn med en lang og meget veldokumenteret historie, kunne vi kun glæde os 

over. 



Gennem vores arbejde med børn og unge og vores engagement i 

foreningslivet, kom vi meget hurtigt til at lære mange mennesker at kende – 

det har gennem årene været til stor glæde og inspiration at kunne medvirke 

til, at vi alle kan trives her i vores lokalsamfund – og vi har lært at værdsætte 

fællesskabet. 

Gevninge Bylaug arbejder for at bevare Gevninge som et velfungerende 

lokalsamfund. Senest har Bylauget i forbindelse med åbningen af Lejre 

Kulturdage 2014, som skulle foregå her i Gevninge, taget initiativ til en ny 

aktivitet, som skal hylde netop fællesskabet i vores lokalsamfund. Det er 

Gevninge Aktivitetsdag, som vi besluttede at kalde det nye initiativ, der løb af 

stablen den 26. april i år ved Nødager på det, vi kalder Cirkuspladsen. Her fik 

vi stor tilslutning fra Gevninges foreningsliv, de var der alle: idrætsforeningen 

– spejderne – rollespilsforeningen – islandshesteforeningen – den historiske 

forening – musikskolen, kirken - ja, selv en enkelt privat udstiller blev det osse 

til.  Lokale håndværkere stillede telte op og leverede stole og andet grej. 

Hjælpsomheden var kolossal, og det var mit indtryk, at alle hyggede sig med 

forberedelserne. Det blev et stort arrangement med mange aktører og 

hjælpere. Fint besøg i løbet af dagen, masser af musisk udfoldelse og selv den 

afsluttende oprydning gik som en leg. Det var især utrolig dejligt at opleve alle 

de unge ildsjæle, vi har her i Gevninge. Tusind tak for den store opbakning fra 

jer alle, det tegner godt for fremtiden. Det var meget svært at få armene ned, 

da dagen sluttede. 

Ved den efterfølgende evaluering med alle aktører var vi enige om, at 

Gevninge Aktivitetsdag skal være en årligt tilbagevendende begivenhed i 

forbindelse med Lejre Kulturdage – næste år er datoen fastsat til den 9. maj.  

Tanken med arrangementet var at få Gevninge synligt placeret på Lejre 

kommunes landkort, og det er efter min mening lykkedes. Sammen med 

fejringen af Sankt Hans og de forskellige foreningers arrangementer i løbet af 

året er vi godt på vej. Den slags fælles oplevelser, der samler folk i landsbyen, 

skaber lys, glæde, håb og kraft – og er dermed - selvfølgelig igen i overført 

betydning - med til at jage trolde og hekse på porten fra vores landsby. 

Båltalen i aften skal derfor først og fremmest være en stor hyldest til 

ildsjælene og landsbyfællesskabet, som trives i bedste velgående her i 

Gevninge – og en stor tak til jer alle for det. 

Og tak, fordi I kom her i aften! 

 


