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Normalt gør man ikke spe-
cielt meget ud af en 20 års 
fødselsdag, men da der her 
er tale om en aktivitet, som 
bortset fra selve trykningen 
har bestået i 20 år udeluk-
kende baseret på frivillig 
arbejdskraft, kan denne be-
givenhed godt fortjene noget 
omtale.
Først lidt i historie
Med god hjælp fra Paul Ge-
org, Lokalhistorisk Arkiv, er 
det lykkedes at lave en over-
sigt over de tidligere lokal-
blade i Højby:
Den 25.7.1984 udkom ”Høj-
by-Posten” som det første 
blad i Højby. Manden bag 
ideen var Erling Holst, der 
startede et miniblad i Ål-
borg. Siden bredte projektet 
sig til hele Jylland, Sjælland 
og Fyn, hvor der fra starten 
blev omdelt til ca. 1500 hus-
stande i Højby. Udgiver og 
tryk: Fynbo-Tryk.
I 1985 hed bladet ”Lokalavi-
sen for Højby”. Udgiver og 
tryk: Lokalvisen Aps.
I 1986 hed bladet Højby Be-
boerblad, der alene blev ud-
givet af Højby Beboerskole.
I august 1989 startede Højby 
Avisen, der under ledelse af 
Højby Beboerskole (Højby 
Samvirke) blev udgivet af 
foreninger og institutioner i 
Højby.
Med udgangen af 1991 op-

hørte Samvirket, men en del 
af ledelsen for Samvirket in-
viterede i januar 1992 lokale 
foreninger / grupper til et 
møde for at drøfte fremtiden 
og hvilke arbejdsområder 
der evt. kunne fortsætte.
Som en udløber heraf mød-
tes repræsentanter for Højby 
Bibliotek (dengang Biblio-
teksbutikken), Ungdomssko-
len, Højby Skole og Højby 
S&G, og resultatet heraf blev, 
at der forsøgsvis skulle udgi-
ves 3 numre i løbet af foråret 
1992 med første udgivelse d. 
15.3.1992. Bladet skulle lyde 
navnet ”Højby Nyt” og ud-
kom i 2000 eksemplarer. Før-
ste nummer var på 12 sider 
og blev lavet manuelt uden 
computere.

Indholdet i Højby Nyt
var / er:
• Indlæg fra lokale for-

eninger
• Indlæg fra beboere og 

erhvervsdrivende
• Aktivitetskalender
• Annoncer, primært 

fra lokale erhvervsdri-
vende.

Udgangspunkt for bladet 
var / er, at det udelukkende 
skal drives ved hjælp af fri-
villig, lokal arbejdskraft, da 
det vurderedes at være det 
mest bæredygtige på lang 

sigt, og det er vel også her-
med bevist.
Efter forsøgsperioden blev 
samarbejdet mere formali-
seret med 7 foreninger / in-
stitutioner som økonomiske 
garanter for driften af bladet. 
Herefter fulgte vedtægter for 
samarbejdet, repræsentant-
skab og forretningsudvalg, 
og senere, da omsætningen 

steg, blev Højby Nyt moms-
registreret.

Status
Efter 20 år er der nu udkom-
met 140 numre af bladet, og 
140 gange har ca. 40 lokale 
borgere været i arbejde med 
at få indlæg og annoncer 
samlet til et blad og få det di-
stribueret til alle husstande i 
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Højby, Lindved og Thorup. 
Indsatsen er forskellig for at 
tegne annoncer, lave layout, 
lave regnskab og omdele 
bladet, men alles arbejde er 
vigtigt og afgørende for bla-
det eksistens, og der bringes 
hermed en stor tak til alle.
Alle frivillige hjælpere er 
inviteret til et arrangement i 
Højby Forsamlingshus, fre-
dag d. 16. marts.
I dag udkommer bladet i 
2600 eksemplarer og side-
tallet er for det meste på 32 
sider.
Annoncer og layout frem-
stilles i dag med moderne 
teknik, og takket være den 
teknologiske udvikling får vi 
i dag trykt bladet i 4 farver til 
en rimelig pris.
Rent økonomisk er udgangs-
punktet, at bladet skal hvile i 
sig selv. I de første år måtte 
de 7 foreninger / institutio-
ner bag bladet yde et årligt 
tilskud til driften, men tak-
ket være loyale annoncører 
og frivillige bidrag har vi nu 
en fornuftig arbejdskapital 
og har siden 2004 doneret 
penge til lokale foreninger til 
forskellige formål. Der bliver 
således årligt uddelt kr. 30-
50.000, afhængigt af omfan-
get af ansøgninger. Derfor 
skal der også bringes en tak 
til vores annoncører samt til 
de mange, som bruger det 
omdelte girokort til at yde et 
frivilligt bidrag til bladet. Vi 
opfatter det som en opmun-
tring til den frivillige indsats 
og som en kvittering for, at 
man er tilfreds med bladet.
Vi har som nævnt mange 
gode annoncører, og mange 
støtter os for en god sags 
skyld, men det er vores ind-
tryk, at mange også annon-
cerer, fordi vi har mange læ-
sere, så derfor også en tak til 
alle jer læsere. Vores håb er, 
at bladet er til gavn for dem, 
som annoncerer, kommer 
med indlæg og for dem, som 
læser bladet.
Hjemmeside
Som så mange andre har 
Højby Nyt også en hjemme-
side, som kan nås ved www.
hbnyt.dk eller www.højby-

nyt.dk. Her kan man bl.a.
• Læse om kommende 

deadlines og udgivelses-
datoer

• Læse tidligere udgivel-
ser af bladet

• Aktivitetskalender for 
aktiviteter indtil næste 
nummer

• Fælleskalender for kom-
mende aktiviteter i Høj-
by

• Artikler fra Lokalhisto-
risk arkiv

• Oversigt over kendte 
foreninger i lokalområ-
det, evt. med link til for-
eningens hjemmeside.

Til lykke det frivillige arbej-
de, og tak til alle, som inte-
resserer sig for Højby Nyt.

På forretningsudvalgets vegne
Hans Henning Klint


