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På vegne af Vojens Bold- og Idrætsklub 
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Vojens Høtte 2017 

I en moderne verden, hvor alle drager imod de store byer - og andre lande - for at uddanne sig og arbejde, ja, så bliver mindre byer som 
Vojens lidt kedelige i hverdagen. 

Men så rammer kalenderen uge 34. Det som i Vojens hedder 'Høtte ugen'. Og så genopstår Vojens som den levende og festglade by, 
hvor alle borgere fester med byens gæster, og retfærdiggør det prædikat, som er blevet sat på Vojens Høtte: Sønderjyllands sjoveste 

byfest. (Skrevet af Peter Rasmussen, Lokalavisen Haderslev, august 2016) 

Ovenstående beskriver meget godt, hvordan mange ser Vojens Høtte, men hvordan forholder det hele sig i 

virkeligheden? 

Hvorfor holder vi Høtte? Hvem står egentlig bag dette store arrangement? Og sidst men ikke mindst kan man bare 

tage Høtten som en selvfølge ligesom butikkerne i Vestergade, Østergade og Hotel Pauli?                                           

Eller hov, hvad skete der lige der? 

 

Vise ord siger: ”Vil du have lokale butikker i morgen, så benyt dem i dag”, sådan forholder det sig også med Vojens 

Høtte. 

Vojens Høtte er i folkemunde hele byens fest, men i realiteten er det Vojens Bold- og Idrætsklub (VBI), der står bag 

arrangementet. VBI’s Høtte-udvalg står sammen med klubbens medlemmer og mange fantastiske frivillige for den 

primære planlægning, bemanding og afvikling af begivenhederne på cirkuspladsen, i rådhuscentret, optoget, 

kræmmermarked gennem byen osv. osv. Der er naturligvis enkelte virksomheder, der har deres egen arrangementer i 

Høtten, men det er VBI, der løber den store økonomiske risiko, hvis førstnævnte arrangementer ikke får den 

opbakning, der kræves for at kunne løbe rundt.  

Vi må desværre erkende, at de seneste års arrangementer har været ramt af manglende opbakning. De økonomiske 

resultater har været støt faldende, og selvom man fra Høtte-udvalgets side løbende har forsøgt sig med tilpasninger 

og nye tiltag, er det desværre ikke lykkedes at knække den nedadgående kurve.                                                           

Ønsker om bedre musik/arrangementer og billigere billetpriser hænger ikke sammen, ligesom stigende lovkrav og 

bureaukrati også dræner på energien hos arrangørerne i Høtte-udvalget.  

Hvad gør vi så nu? Er det efter 47 år slut? Skal vi bare acceptere, at tiden er løbet fra Høtten? 

Det håber vi ikke, men vi er alvorligt udfordret på flere punkter bl.a.: 

 VBI kan ikke længere tilbyde at afvikle en byfest uden den fornødne opbakning fra borgerne og de 

erhvervsdrivende i Vojens.  

På trods af foreningens store sociale ansvar, kan vi ikke tilbyde at gamble med foreningens midler. 

 VBI’s bestyrelse blev allerede efter sidste års Høtte gjort opmærksom på, at flere af Høtte-udvalgets 

medlemmer efter lang tro tjeneste var i gang med deres sidste sæson, og at der derfor nødvendigvis var nødt 

til at komme nye kræfter til. Dette er der naturligvis blevet arbejdet på, men man er desværre ikke kommet 

helt i mål. Der er behov for flere hænder og især administrative hoveder i Høtte-udvalget. Vi skal bruge nye 

folk, der sammen med det tilbageværende Høtte-udvalg kan binde de mange løse ender sammen, så vi igen 

kan få en rentabel byfest til gavn for VBI og ikke mindst Vojens by. 

Slutteligt skal lyde en stor tak til Høtte-udvalget, klubbens medlemmer og de mange frivillige, der gennem årene har 

været med til at stable Høtten på benene. Det er ganske enkelt: Uden jeres indsats var der ingen Høtte - Mange tak. 

Stof til eftertanke: Hvad sker der mon med de øvrige traditionelle uge 34 arrangementer, hvis Høtten ikke er der?  

Ligner uge 34 så bare alle de andre uger? Er det det Vojens ønsker? 


