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HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!

Indlæg i Højby Nyt 2019 nr. 6
”Højby får Beboerskole”
Af Kurt Hedemand, Højby Lokalhistoriske Arkiv

Følgende overskrift, og uddrag 
kunne læses i Midtfyns posten 
den 4. september 1986.: – ”Gen-
nem længere tid har institutio-
ner og foreninger arbejdet med 
at skitsere en ny og anderledes 
model for fritidsaktiviteter for 
børn, unge og voksne. – Denne 
model er Odense kommune og 
undervisningsministeriet inte-
resseret i at få prøvekørt som en 
forsøgsordning, hvorfor vi star-
ter op i slutningen af august, el-
ler i begyndelsen af september, 
siger John Eriksen, der er ansat 
som projektleder for Højby Be-
boerskole.  Skolen skal drives 
som en selvejende institution, 
hvis opgave det er at etablere 
forskellige fritids– og undervis-
ningsaktiviteter samt værkste-
der for alle beboerne i Højby. 
Heri indgår også aftenskolen, 
B&U klubben samt beboerhu-
set”.
Det overordnede ansvar for Høj-
by Beboerskole har en bestyrelse 
bestående af én repræsentant fra 
17 interesserede foreninger og 
instituoner i Højby.
”Vi arbejder alle på at få en så god 
tilværelse som muligt, både med 
hensyn til at have et godt arbejde, 
en leveindkomst, men også at få no-
get godt ud af fritiden”, siger John 
Eriksen. ”Der er altid hensyn der 
skal tages – både menneskelige og 
regelbundne.  Vi er ikke alene i ver-
den, hvorfor det jo er yderst rime-
ligt med regler og love som afstikker 
grænser og muligheder”.
”Inden for fritidsområdet er det i 

vid udstrækning begrænsninger og 
muligheder, der er centralt beslut-
tet, som styrer hvad vi kan, og må 
her i Højby.  Men Højbys fritids-
situation behøver ikke at være den 
samme som andre steder i Odense, 
eller langt fra som andre steder i 
Danmark. Befolkningen kan være 
anderledes, og de historiske for-
udsætninger en helt anden. - Er-
hvervsstrukturen, aldersfordelin-
gen, osv., alt sammen noget, som 
er medvirkende til, at Højby har et 
anderledes behov i fritiden, end det 
de nuværende regler og love giver 
mulighed for at få opfyldet,” siger 
John Eriksen.
Derfor mødtes foreningerne og 
institutionerne tilbage i novem-
ber 1985 hvor man blev enige 
om at arbejde på at ændre disse 
forhold, og at etablere en selv-
ejende institution. Hovedideen 
skulle være at samle fritidstil-
buddene inden for de nuværen-
de undervisnings, - og klubakti-
viteter, og at nedsætte et lokalt 
styrende og besluttende organ 
inden for området. Formålet 
skulle være at nedbryde alders-
grænserne, at skabe ansvar, en-
hed og sammenhold, samt at 
etablerer et koordinerende og 
aktiverende organ.
Beboerskolen virkede aktivt fra 
1986 til 1991, og medvirkede til 
hundredvis af små, og store ak-
tiviteter i Højby området. På et 
tidspunkt beskæftigede Højby 
Beboerskole foruden John Erik-
sen to fuldtids ansatte. Men det 
var først, og fremmest den store 

gruppe af frivillige borgere fra 
Højby som på en eller anden 
måde var engageret i de små, 
og store aktiviteter som virkelig 
løftede Højby til Odenses føren-
de kulturelle kvarter. 
Højby Lokalhistoriske Arkiv, 
ligger inde med virkeligt mange 

arkivalier fra denne periode. – I 
de næste 2 artikler i Højby Nyt, 
vil arkivet åbne lidt fra gemmer-
ne om nogle af de mange spæn-
dende aktiviteter som blev skabt 
af Beboerskolen i de fem år, vi 
fik lov til at beholde den. 

Her er John Eriksen (nr. 2 fra højre) omgivet af 13 af de 17 nye medlem-
mer af Højby Beboerskoles bestyrelse i efteråret 1986.

Foto. B762 – i arkivets samling 

Her bliver Højby Beboerskole bogstaveligt talt hejst på plads på en grund 
ved Højby kommuneskole i august 1986.

Foto. F1808 i arkivets samling


