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Tale til Sankthansaften i Hem 
 

Tak for invitationen til at holde tale her i aften. Jeg var rigtig glad for at få invita-

tionen og muligheden for at tale her i aften og præsentere mig for jer. 
 

For dem af jer, der ved, hvem jer er vil jeg gerne præsentere mig selv. Jeg hed-

der Michael Lundsted Nielsen, og jeg er kandidat til Skive Byråd for Socialdemo-

kratiet. Jeg har boet lidt uden for Hem på et nedlagt landbrug i snart 22 år. Der 

bor jeg sammen med min kone, vores to store børn og vores dyr. Måske nogle 

af jer har set vores heste på markerne omkring ejendommen på Rudemøllevej 

61. 
  

Men nok om mig. Over alt i landet samles nu børn og voksne, unge og gamle 

for at nyde bålet, se heksen gå til i flammerne og hylde landet med Drach-

manns smukke midsommervise. Vi får i aften lidt pause fra at hækken skal klip-

pes. Og ja, jeg ved stadig ikke helt, om det skal være før eller efter Sankthansaf-

ten. Sankthansaften markerer, at nu er det rigtig sommer. Sol, varme, lune ef-

termiddage og lyse nætter. Sådan har det været i mange år, og her i aften er 

vejre rigtigt med os. 
 

Men det hele er lidt anderledes i år, hvor vi også går mod lysere tider på andre 

måder. Vi er snart vaccinerede, så vi ikke længere skal testes i næse eller hals. 

Mundbindet er gået fra at være en helt normal beklædningsgenstand til at vi 

ikke længere behøver bruge det de fleste steder. Det var faktisk lidt surreali-

stisk, da vi gik fra søndag at møde folk med mundbind hos købmanden til man-

dag at se folks ansigtsudtryk. Nu skal vi vænne os til, der er et nyt normalt, hvor 

vi kan være sammen i store grupper, give hånd igen - men det tænker jeg, de 

fleste af os er rigtigt glade for. 
 

Selv om det har været en svær tid, er der også noget, jeg synes, vi skal lære af 

det. Verden gik ligesom helt i står sidste år. Vi fik tid hjemme som familier. Vi 

blev tvunget til nærvær og gåture. Personligt oplevede jeg flere, der fik tid til at 

gå forbi os og fodre hestene med græs fra grøftekanten eller brød fra lommen. 

Vi kom ligesom helt ned i tempo, tid til at trække vejret og fik mulighed for at 

mærke os selv på en anden måde.  

Jeg tænker, vi skal huske det gode herfra, så vi i en travl hverdag husker at give 

os selv, familien og venner tid og rum til komme ned i tempo en gang imellem 

og bare nyde at være sammen. 

Vi skal passe på med, at den nye folkesygdom bliver stress. 
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Som sagt er vi ved at være godt på vej på den anden side af coronapandemien 

og de mange begrænsninger, det har givet os. Og lige nu kan se forskellene på 

hvordan det går med coronapandemien, når vi ser fodboldkampe til EM i de 

forskellige lande. Nogle stadions er fyldt til randen med tilskuere, mens andre 

ser næste tomme ud. 

Jeg håber, den gode udvikling fortsætter, så vi kan kigge fremad og ændre vo-

res fokus fra at håndtere og forstå en pandemi, til vi kan begynde at opstille vi-

sioner for, hvordan vi gerne vil indrette os i fremtiden med hinanden. 
 

Til efteråret er der kommunalvalg og regionsrådsvalg. Det er et vigtigt valg for 

os alle. Jeg mener, der skal nogle visioner på bordet i forhold til lokalområder 

som Hem. Det er vigtigt ikke bare for Hem men hele Skive Kommune, at der er 

et stærkt og driftigt lokalmiljø, der vil udvikling. Det oplever jeg i Hem. Der er en 

aktiv borgerforening, der samler kræfterne og får sat initiativer i søen, og som 

er med til at forskønne vores dejlige lille by. 
 

Men der er brug for at udviklingen i Hem bliver understøttet af byrådet. Det 

kan simpelhed ikke hjælpe noget, at der ikke udstykkes nye byggegrunde, når 

de efterspørges i Hem her ved Hovvej. Der ligger planer for området, og det gi-

ver ingen mening, de ikke lægges frem, så fremtidige borgere i Skive Kommune 

kan få mulighed for at bosætte sig i Hem med attraktive byggegrunde. 

Men det er også vigtigt, at fx skole og børnehave bliver prioriteret i en fremtidig 

strukturdebat. Vi har lige set, hvordan det gik med at lukke Hem Ældrecenter. 

Det er altid nemmere at lukke noget, der ikke er nogen i byrådet, der snakker 

for at bevare. 

Som jeg kunne læse i Skive Folkeblad i dag, kunne formanden for Udvalget for 

Ældre fortælle, at der nu er landet en aftale, hvor de små plejecentre bevares i 

nærområderne. Men det er jo ikke korrekt. De har jo allerede nedlagt Hem Æld-

recenter.  
 

Hem er i en positiv udvikling, hvor det sammen med Nr. Søby er det eneste om-

råde, der vokser i befolkningen, og der er brug for, at den historie bliver fortalt 

igen og igen, så byrådet for øje for at udvikle Hem, som er et af de områder folk 

udefra vil bosætte sig. Det er vigtigt for Skive Kommune at få skatteborgere til 

at bosætte sig i Skive Kommune frem for at pendle til Skive Kommune for at ar-

bejde og bo i en anden kommune. 

Det er vigtigt, den gode historie om Hems positive udvikling bliver fortalt i Skive 

Byråd. 
 

Men tilbage til Sant Hans aften. Nu, da vi nu har en heks iblandt os her i aften – 

traditionen i holdt i hævd. Bålet brænder flot og heksen er sendt på sin rejse til 

Bloksbjerg, imens har vi nydt bålet og Drachmanns smukke midsommervise. 


