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HØJEN BYFEST 2018
Igen i år skyder vi byfesten i gang med 
sang og flaghejsning i skolegården, tirsdag 
den 5. juni og afslutter søndag den 10. juni 
med gudstjeneste ved Hvidkilde.
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Byfesten vil i år bære præg af, at HGU har 150 års jubilæum. Det fejrer 
vi med forskellige arrangementer i løbet af ugen. 
Byfesten er i år stablet på benene af et stærkt fællesskab imellem HGU, 
Venner for højen, og byfestudvalget samt en masse gode frivillige kræfter på 
tværs af foreningerne.

Vi har igen i år forsøgt at ramme bredt i vores tiltag og håber at der vil være 
stor opbakning fra både børn, unge, voksne og gamle. Alle er velkomne.

Vi glæder os rigtig meget til at vise hvad vi har fundet på, og til at vi sammen 
får en god, sjov og hyggelig uge i Højen.

På vegne af:

Byfest udvalget, Venner for Højen, HGU, KFUM spejderne, Højen 
Forsamlingshus, Lokalhistorisk Forening, Højen Antennelaug, 
Højen Skole, Højens Efterløns- og Pensionist Forening.
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OM NEMTILMELD

Nemtilmeld er hvad navnet siger.
Gå ind på www.hoejen.dk, der er alle arrangementerne 
beskrevet. 

Når du vælger det arrangement du ønsker at deltage i, 
følger der en guide så du nemt og sikkert bliver tilmeldt 
lige de arrangementer du ønsker.

Skulle der opstå problemer, er du velkommen til at 
kontakte den pågældende for arrangementet, så hjælper 
de til.
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TIRSDAG DEN 5. JUNI

BYFEST 2018 SKYDES I GANG KL. 17:45
Skolegården, med flaghejsning og fællessang.

TOUR DE HØJEN, KL. 18:00
 
Kl. 18:00 starter cykelløbet ”Tour de Højen”, og vi indtager landevejene 
omkring Højen for at køre penge ind til støtteforeningen Venner for Højen. 

Foreningens formål er at yde støtte til det kulturelle og sociale samfundsliv i 
Højen. Detaljer fremgår af særskilt husstandsomdelt program.
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ONSDAG DEN 6. JUNI

SENIOR NOSTALGI AFTEN, KL. 17:30
Forsamlingshuset

Som et led i HGU’s 150 års jubilæum afholdes der senior nostalgi aften. 
Kom og hør om historierne omkring HGU, få lidt at spise – og syng sammen 
med Michael Bhutho.
Målgruppen er Højen borgere, som har været en aktiv del i livet omkring HGU 
og opbygning af faciliteter og det frivillige liv.

Tilmelding og deltagelse i arrangementet sker efter ”Først til mølle princippet” 
og kan foretages til Henrik Mikkelsen, mobil nr. 60188888 eller pr. mail 
henrik@hpmasking.dk eller Mona Sandberg mobil nr. 23338606 eller pr. mail 
msa@energinet.dk 

Nemtilmeld kan også anvendes.

Der er gratis entre.
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TORSDAG DEN 7. JUNI

HØJEN DIRT RUN, KL. 18:00
Multihuset

Dirtrun er for alle, men er du under 10 år skal du følges med en voksen.
5 km med 20 udfordrende forhindringer.

Tilmelding via Nemtilmeld
Ved spørgsmål kontaktes Gert 42180140

Der kan købes pølser og vand på pladsen.

Der er gratis entre.
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LOKALT FODBOLDOPGØR, KL. 19:00 
Højen Stadion

Kom til Byfest og se et fodbold lokalbrag imellem Højen og Ammitsbøl 
Fodbold. 
Der spilles om en stor vandrepokal. 

Der er gratis entre.
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FREDAG DEN 8. JUNI

MADEN

I år har vi fået Henrik Vinter til at stå for maden til hele byfesten. 
Henrik har lovet, at han vil lave en god varm ret, samt stå klar med sandwich, 
pølsehorn, pizzasnegle med mere.

Men ingen byfest i Højen uden grillpølser. Så igen i år vil Højen Forsamlingshus 
stå klar ved grillen.  

Derudover sælges slik, popcorn, slush ice og drikkevarer i løbet af hele week-
enden.
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POKERAFTEN KL. 19:00
Teltet

Der spilles Texas Hold’em. Der uddeles regler hertil inden spilstart.  Vi fortæller 
også om reglerne før spillet starter og efter behov under selve spillet. 

Pris max 100,-: kr. 50,- for køb af første sending jetoner, svarende til 1.000-
2.000. 
Der kan tilkøbes, for yderligere kr. 50,- hvis man er uheldig at ryge hurtig ud.
 
Der spilles 3-4 runder hvor den sidste runde er ved finalebordet.
Der er præmier til 1. 2. og 3. pladsen 
Alle over 18 år kan deltage.

Tilmelding via Nem Tilmelding eller ved indskrivning lige før spilstart.
Ved spørgsmål kontaktes Henrik Mikkelsen mobil nr. 60188888

HYGGE I TELTET

Ud over alle aktiviteterne kan du også sætte dig og hygge med naboer og 
venner. Der er brætspil og terninger til fri afbenyttelse i teltet.
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SJOV  I HALLEN, KL. 18:30 – 20:00
Multihuset

Vi åbner op for hallen og hiver nogle redskaber ud og finder nogle bolde 
frem. Der er risiko for sved på panden og høj puls, så kom og vær med. Alle 
er velkomne til at deltage.

Der er gratis entre
Ved spørgsmål kontaktes Jonas mobil nr. 51920715

NATLØB  KL. 21:30 – 24:00 (SENEST)
Spejderhuset

Spejderne afholder natløb.
Løbet er for de lidt større og modige børn fra 4. klasse og opefter. Undervejs 
skal vi finde poster og løse dem sammen.
Hvad mon vi finder på i år?
Kom og vær’ med.

Arrangementet er gratis.
Ved spørgsmål kontaktes Troels mobil nr. 20203160 
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BYFEST PROGRAM

Tirsdag den 5. juni:
Fælles flaghejsning,  skolegården kl. 17:45
Tour de Højen, skolegården kl. 18:00

Onsdag den 5. juni:
Senior nostalgi aften i Forsamlingshuset, kl.  17:30

Torsdag den 7. juni:
Højen DirtRun,  Multihuset kl. 18:00
Lokalt Fodboldopgør på Højen Stadion, kl. 19:00

Fredag den 8. juni:
Pokeraften i teltet, kl.19:00
Sjov og leg i hallen, kl. 18:30-20:00
Natløb, kl. 21:30 – 24:00 (senest) 
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TAG UD OG HÆNG OP

Lørdag den 9. juni: 
Morgengymnastik for alle, kl. 07:30 – 08:00
Fælles morgenmad og sang i teltet, kl. 08:30 – 09:30
Børnedyst, kl. 09:00 – 10:30
Helikopter rundflyvning, kl. 10:00 – 16:00
Vandgyngen, åbnes kl. 10:00
Spejderaktiviteter, kl. 10:00 – 16:00
Petanque, kl. 10:00 – 16:00
Tryllekunstner kl. 11:00 – 11:45
Kåring af Højens rødvin i teltet, kl. 12:00 – 13:00
Vej-dyst 2018, kl. 13:00 – 15:00
Lørdag aften, Multihuset kl. 18:00 

Søndag den 10. juni: 
Friluftsgudstjeneste, Hvidkilde plænen kl. 11:00
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På pladsen og i teltet

MORGENGYMNASTIK FOR ALLE, KL. 07:30-08:00

Få en god start på dagen, kom og vær med til morgengymnastik.
Foregår på plænen, så husk praktisk tøj og fodtøj.

FÆLLES MORGENMAD OG SANG I TELTET, 
KL. 08:30 – 09:30

Der er gratis kaffe og the, med rundstykke og tilbehør.
Højen Kirkes Voksenkor underholder.

UDSTILLINGER I TELTET

Højen Antenneforening udstiller i telte. Hør om dine muligheder for at få 
internet, TV og telefoni løsninger fra din lokale antenneforening. 
Lokalhistorisk udvalg udstiller udvalgte historiske temaer.
Lokalrådet er at finde i teltet.

MUSIK PÅ PLADSEN

Et nyt tiltag er musikalsk underholdning på pladsen!
I år får vi musikalsk selskab på pladsen af ”Rejuiced” med Højens egen
Lars Bo Christensen.
De vil sørge for at der er live musik på pladsen i løbet af lørdagen.

LØRDAG DEN 9. JUNI
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LOPPE-MARKED

Du har chancen for at gøre et kup i boderne ved loppemarkedet!
Der er mulighed for en bod ved vores loppemarked – så kom frisk og få tømt 
ud fra gemmerne.
Book en bod – det er gratis.
I skal selv stille evt pavillon/ parasol og bord til rådighed.
Først til mølle princip!

Kontakt Anja Kristensen vedrørende spørgsmål og bookning på mobil nr. 
29761902 eller pr. mail anja.dahl.kristensen@gmail.com 

BØRNENES JUBILÆUMSDYST, KL. 9:00-10:30
Multibanen

Stil op med et hold på 5 - med dig og dine venner - og deltag i HGU’s 
jubilæumsdyst.
Prøv kræfter i forskellige discipliner, det hele bliver afgjort i intense dyster 
lørdag på og omkring Multibanen.
Der kræves intet andet end gåpåmod – og lyst til at vinde titlen som 150 års 
jubilæumschampion.

I kan tilmelde jer som hold på nemtilmeld.
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HELIKOPTER RUNDFLYVNING, KL. 10:00 – 16:00

Helikopteren starter og lander på marken for enden af Jenlevej. Her vil det 
være muligt at vælge forskellige ruter med mulighed for at se sit eget hus fra 
oven. Der er garanti for en stor oplevelse og fantastisk udsigt - så husk kamera. 

Priser fra 350 kr pr pers. 
For mere info: www.simahelikopter.dk

VANDGYNGEN, ÅBNES KL. 10:00

Kom op på pladsen lørdag, og se den fine vandgynge som spejderne har lavet. 
Der vil være mulighed for at skyde nogle af alle byens “kendisser” i vandet, for 
10 kr. 

Husk nu rigeligt med 10’ere.
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SPEJDERAKTIVITETER, KL. 10:00 – 16:00

Spejderne er på byfestpladsen hele lørdag, hvor du blandt andet kan bygge 
din egen drage med flyvegaranti, så pladsen bliver rigtig festlig
Vi ses.

Aktiviteterne er gratis

PETANQUE, KL. 10:00 – 16:00 

Kom og prøv kræfter med petanque. Petanque udvalget vil være klar til at vise 
hvordan dette spil skal mestres. 
Der er også Stigegolf på programmet, kom og hør hvordan vi dystre i dette. 
Glæder os til at se jer alle.
 
Arrangementet er gratis
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KÅRING AF HØJENS RØDVIN I TELTET, KL. 12:00 – 13:00 

Er du i tvivl når du står i Brugsen og skal vælge vin?
Så se her: 

Vi har inviteret nogen kendte Højen borger som skal, blind teste, Brugsen vin, 
hvorefter den bedste kåres. Det bliver endnu mere unikt, ved at 5 kr. fra hver 
solgt flaske går ubeskåret til HGU.
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VEJ-DYST 2018, KL. 13:00 – 15:00

Succesen gentages, så ta’ din nabo i hånden og meld jer til årets vejdyst. Her 
kan alle på 18 år eller derover deltage.

Der skal dystes i sjove aktiviteter, og der er latter-garanti for både deltager og 
tilskuer. Der er lagt vægt på en fair vejdyst, men byfestudvalget er 
SELVFØLGELIG modtagelig for bestikkelse i form af udklædning, kampråb og 
søde ord til dommerne!!!!

I ÅR VIL DER VÆRE NYE DYSTER!

Tilmeld jeres vej/vænge og deltag i årets vejdyst- måske er det jeres vej der 
kan løfte den flotte vejdyst-pokal – og ikke mindst håneretten i et helt år!!!!!
Der skal være mindst 5 personer pr. vej/vænge

Kontakt Anja Kristensen vedrørende spørgsmål og bookning på mobil nr. 
29761902 eller pr. mail anja.dahl.kristensen@gmail.com 
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ØVRIGE AKTIVITETER

- Kokasse bingo
- Hesteridning
- Hoppeborge
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LØRDAG AFTEN, HØJEN BYFEST 2018.

Venner for Højen, HGU og byfest udvalget indbyder til 150 år fest i Højen.
I år bliver festen afholdt i multihuset, da der er 150 år jubilæum.

Der vil som sidste år være fantastisk stemning, kulørte lamper, og div. 
drikkevarer. Sømblokken findes ved siden af baren.

I år har vi fået ”Anders Gøttsch Trio” til at spille for os. Trioen er kendt fra 
”Scenen er din” og ”The Voice” -De har lovet at give den gas og spille op til 
dans.

Kom og vær med til at fejre HGUs 150 års jubilæum. Kom og hils på de nye 
tilflyttere, de gamle naboer, din gamle fodbold kammarart. Kom og styrk 
sammenholdet i vores fantastiske lille samfund.
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FEST MENUEN BESTÅR AF:

Forret: Varmt røget laks med grønt, dressing og brød.

Hovedret: Kalveculotte, kylling, krydderkartofler, flødekartofler, rødkålsalat, 
whiskysovs og brød.

Dessert: Chokoladekage med vanilie is, chokolade sovs, hindbær sovs og 
vafler.

Vi håber at I vil tage godt imod de nye tiltag.

Prisen er 250 kr. Inkl. mad og musik. Tilmelding via nem tilmeld.
Ved spørgsmål kontaktes Mads Madsen tlf.: 30202875
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FRILUFTSGUDSTJENESTE, KL. 11:00
HVIDKILDE PLÆNEN

Deltag i friluftsgudstjeneste.
Der er kaffe efterfølgende.

SØNDAG DEN 10. JUNI
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HØJEN BYFEST 2018
VI HÅBER AT SE JER TIL 

HØJEN BYFEST 2018
VI HÅBER AT SE JER TIL 
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