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Der er sket meget med bladet siden 1992, hvor det første blad udkom uden navn. Ideen til bladet var 
allerede undfanget i 1990, men der skulle gå næsten to år, inden de 16 foreninger bag bladet havde første 
udgave klar. En idekonkurrence for at finde et godt navn resulterede i flere forslag, hvoraf Hjemstavn blev 
valgt og var klar til blad nr. 2. 
 
Blandt de indsendte forslag var også navnet Blichfang, som i 2005 erstattede navnet Hjemstavn. Bladet 
fortsatte i samme ånd som hidtil og har i alle årene været et foreningsblad, hvor de kontingentbetalende 
foreninger kunne få indlæg optaget. Ikke-medlemmer kan få indlæg eller annoncer optaget mod betaling. 
27 foreninger står nu bag bladet. 
 
De første mange blade blev udelukkende fremstillet i sort/hvid, og de fleste blade var på 16 sider. Først i 
2012 blev forsøgt med for- og bagside i farver. I 2013 betalte Friluftsspillet for en forside i farver. Det 
samme tilbød Friluftsspillet i 2014 og i 2016, hvor imidlertid trykkeriet betalte for både for- og bagside. I 
2017 var ikke alene for- og bagside i farver. Også de fleste billeder inde i bladet var i farver. Herefter var 
bladet helt igennem med farver. 
 
Da vi fik de første blade udgivet, var farveprint meget dyrere end sort/hvid. Det betyder ikke helt så meget i 
dag, om det er farver eller sort/hvid, og layouter Erik Lyngsøe eksperimenterer og udvikler hele tiden på at 
gøre bladet så indbydende og spændende som muligt.  
 
Der bliver udgivet 4 blade om året, hvilket tilsyneladende alle accepterer og finder passende, også 
annoncørerne. Og det fungerer fremragende med, at spejderne uddeler bladet sammen med Kirkebladet. 
Alle bladene i 2018 har været på 24 sider. Vi har netop taget hul på 2019 med det første blad på 32 sider, 
men det tilstræbes at holde det på 24 sider. 
 
Vi arbejder med datasikkerhed, så vi kan overholde reglerne på området. Vi har desværre set vores interne 
mailliste blive brugt udenfor vores eget område på en måde, som ikke overholder datasikkerhedsreglerne, 
og vi skal have helt styr på, hvad der må ligge offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
Tak til alle de foreninger, der bakker op om bladet, og som er en forudsætning for, at bladet eksisterer. 
 
Tak til Hanne Pehrson, der yder et stort arbejde med annonceafdelingen. Det er Hannes fortjeneste, at 
annoncørerne bliver ved med at annoncere i bladet og bidrage økonomisk. 
 
Tak til Tove, som styrer regnskabet og sørger for at inddrive medlemskontingent. Også tak til de to 
revisorer, Cita Brøns og Harry Madsen. 
 
Og ikke mindst tak til Erik, der som ansvarshavende redaktør både er layouter på bladet og styrer 
hjemmesiden. At Erik selv synes, det er sjovt at arbejde med, kommer alle vi andre til gavn. Han elsker at 
udvikle bladet til hele tiden at fremstå mere og mere indbydende, og han tager selv ud og fotograferer for 
at supplere de billeder, foreningerne sender ind. 
 
Vi har et foreningsblad, som har stor interesse, også udenfor området.  
 
Birgit Mølholm Andersen 
 


