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HØJEN BYFEST 2019
(Bemærk at byfesten i år er flyttet til uge 24)

Igen i år skyder vi byfesten i gang med sang 
og flaghejsning i skolegården, tirsdag den 
11. juni og afslutter søndag den 16. juni 
med gudstjeneste ved Hvidkilde.
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Byfesten er igen stablet på benene af et stærkt fællesskab imellem 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.
Grundidéen til byfest i Højen er, at samle og styrke fællesskabet i vores lille by. 
Vi vil gerne have at nye som gamle borgere føler sig velkomne, og håber at I vil 
være med til at styrke sammenholdet i vores by.
Byfesten er udelukkende baseret på frivillige kræfter. Så giv lige de frivillige et 
klap på skulderen, når I går forbi!
Hvis I ønsker at give en hånd, er I meget velkommen til at kontakte udvalget, 
Mads Madsen mobil nr. 99556180 mail: mads_riis_madsen@hotmail.com.

På vegne af:

Byfest udvalget, Venner for Højen, KFUM spejderne, Højen 
Forsamlingshus, Lokalhistorisk Forening, Højen Skole, Højen Kirke, 
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 ansvarlige for arrangementet, så hjælper 
pågældende gerne.
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TIRSDAG DEN 11. JUNI

BYFEST 2019 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 om-
kring Højen for at cykle penge ind til støtteforeningen ”Venner for Højen”. 
Cykelløbet er for alle fra 5. klasse og opefter.
”Venner for Højens” formål er at yde støtte til det kulturelle og sociale sam-
fundsliv i Højen. 

Detaljer om cykelløbet vil fremgå af særskilt husstandsomdelt program, som 
du også kan finde på Højens hjemmeside www.nyhoejen.dk.

Tilmeld rytter: Tilmeld sponsor:
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ONSDAG DEN 12. JUNI

SANGAFTEN MED JACOB TYBERG KL. 19.30 I 
HØJEN SOGNEHUS.
“Sangens fortælling, fortællingens sang”

Den danske sangskat er stor. Den gør os rige, og der synges rigtig meget landet 
over i denne tid. Den tendens vil vi bidrage til med en sangaften.
Det bliver en aften med masser af fællessang med sange fra højskolesangbo-
gen. Nye og gamle sange i en skøn blanding.

Det bliver en aften med sang og musik og små fortællinger om nogle af san-
gene. Der vil være fuld fart på og god gang i klaveret. At synge sammen skaber 
fællesskab og sammenhold, og det er svært at være sur, når du synger.

Jacob Tybjerg er højskolelærer på Uldum Højskole og har igennem de sidste 
mange år holdt foredrag og lavet sangaftener i alle mulige forskellige 
afskygninger landet over.

Arrangører: Venner for Højen og Højen Menighedsråd.
Der serveres et glas vin/en øl eller sodavand og lidt frugt og snacks.
Pris: 50 kr.
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POKERAFTEN I TELTET, KL. 19.00

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
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TORSDAG DEN 13. JUNI

HØJEN DIRTRUN, KL. 18.00
“Find de gamle løbesko frem, for du bliver våd og beskidt.“

DirtRun er et løb for alle. 
Det strækker sig over ca. 5 km. med mere end 20 udfordrende og sjove forhin-
dringer.
Vi bliver mere publikumsvenlige i år! Der bliver sat en del forhindringer op på 
sportspladsen, og ruten gennemføres 2 gange (2*2,5km). 
Så deltageren kommer forbi to gange på sportspladsen.

Alle kan være med, men er du under 10 år, skal du følges med en voksen.

Var du med sidste år vil du kunne genkende noget af ruten, men der vil også 
være nye udfordringer. 

Uddeling af gruppenumre sker fra kl. 17. 45. Starten går kl. 18.20.
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Vi sætter et maks. på 200 deltagere, som bliver sendt afsted i 10 hold, med et 
minuts mellemrum. 
Mød os ved festteltet og få udleveret dit gruppenummer. 

Vi glæder os rigtig meget til at vise dig årets DirtRun rute, den er med garanti 
endnu bedre end sidste år. Tilmelding via Nemtilmeld.

Ved spørgsmål kontaktes Gert Rohde Nielsen 42180140
Der kan købes pølser og vand på pladsen.
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FREDAG DEN 14. JUNI

FÆLLESSPISNING FRA KL. 16.30

Der kan købes lasagne med salatbar. 
Det er blandede salater, samt dressing og brød for kr. 50.

Maden leveres af

Derudover er forsamlingshuset klar med pølser på grillen, og der sælges 
slik, popcorn, slush ice og drikkevarer!

Pladsen åbner kl. 16.00
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BØRNEDYST KL. 17.00 – 18.00

Der bliver afholdt børnedyst, hvor alle børn i skolealderen fra 0.- 6. klasse kan 
tilmelde sig. 
Der skal dystes i forskellige hemmelige aktiviteter, og der vil efterfølgende 
blive kåret et vinderhold. 
Tilmelding af holdene skal foregå på mail til Kenneth Pedersen, på mail 
netpapir@gmail.com. 
Hvert hold skal bestå af 4-6 børn, det er ikke en vejdyst så I bestemmer selv 
hvem I vil være på hold med. 

Så ta’ din nabo, ven, veninde i hånden og kom og vær med til børnedyst, det 
er lidt som de voksnes vejdyst, men bare sjovere!

Pladsen åbner kl. 16.00
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LASER-GAME KL. 19.30 – 21.30

Lad din indre kriger komme ud!
Som noget nyt i år, kan man prøve kræfter med laser-game. På en opbygget 
bane får du nu mulighed for at skyde din mor, far, klassekammerat, nabo m.m.
Laser-game fungerer lidt som paintball, men uden maling på tøjet og blå 
mærker fra paintball-kuglerne!
Dog opfordres der til praktisk tøj og fodtøj!
Der kan være op til 30 deltagere i gang på samme tid, så du møder bare op, så 
sættes holdene på dagen!
Med fuld fart over feltet – lad krigen begynde…..
Aldersgruppen for laser-game er ca. fra 10 år og op

HYGGE I TELTET MED LEVENDE MUSIK

Ud over alle aktiviteterne, kan du også sætte dig og hygge med naboer 
og venner, mens  trubaduren Karsten M spiller.

Der er kolde drikkevare i baren.
Der er brætspil og terninger til fri afbenyttelse i teltet.
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NATLØB, KL. 21.30 – 24.00 (SENEST)

Spejderne afholder natløb, mødested Spejderhuset
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 Vinter, mobil nr. 20203160 
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På pladsen og i teltet

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.

FROKOST FRA KL. 11.30

Der kan købes Chili con Carne, eller frikadeller med kold kartoffelsalat, 
for kr. 50. 
Maden leveres af

Derudover er Højen Forsamlingshus klar med pølser på grillen.

LØRDAG DEN 15. JUNI
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INDLÆG FRA HØJENS NYE 
APOTEKER PETER MERRILD
KL. 11.30 - 12.00

UDSTILLINGER I TELTET

Lokalhistorisk udvalg udstiller udvalgte historiske temaer.

MUSIK PÅ PLADSEN

Peter Freitag står for den musikalske underholdning på pladsen!



18

BAGAGERUMS MARKED KL. 10.00 - 15.00

Børnehavens parkeringsplads, Jenlevej 11

Nu har du chancen for at få solgt ud fra gemmerne, eller af de ting som du ikke 
længere bruger.
Sæt gang i forårsoprydningen, så du er helt klar til Byfest bagagerums marked.
Der er plads til en bil og et 3x3 meters telt. Der er maks. 20 pladser.
Book din plads ved at sende mail til mortenfreund@gmail.com
Opstilling sker fra kl 9.00.
Du medbringer selv bord og telt, hvis du skal bruge det.

Der vil være mulighed for at købe mad og drikke på byfestpladsen, som ligger 
et stenkast væk.
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HELIKOPTER RUNDFLYVNING, KL. 10.00 – 16.00

Helikopteren starter og lander på marken for enden af Jenlevej. Her kan vælg-
es 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, så pladsen bliver rigtig festlig.
Vi ses.

Aktiviteterne er gratis

PETANQUE, KL. 10.00 – 16.00 

Kom og prøv kræfter med petanque. Petanqueudvalget 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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VEJDYST 2019, KL. 13.00 – 15.00 

Så er vi klar igen!!!!
Årets vejdyst står for døren, og dig og din nabo skal da selvfølgelig være med!

Der skal dystes i sjove aktiviteter og der er latter-garanti for både deltagere og 
tilskuere!

Vi har nye dyster under udarbejdelse og lidt gengangere vil forekomme. Ingen 
vejdyst uden en lækker lille lagkage………

I de forgangne år har vi set hvor gode og fantasifulde I har været med udklæd-
ningen. Så det skal I endelig ikke stoppe med. I år er der en lækker præmie til 
den vej der giver den mest gas med udsmykning, banner, transportmiddel, 
udklædning osv.

Så ta’ din nabo i hånden og tilmeld jeres vej/vænge til årets vejdyst – måske 
bliver det jer der kan løfte den flotte vejdystpokal – og ikke mindst vinde hå-
neretten i et helt år!

Her kan alle over 18 år deltage.
Der skal være min. 5 deltagere pr. vej/vænge.

Kontakt Anja Kristensen vedrørende spørgsmål og tilmelding af hold på mobil: 
29761902 eller pr mail: anja.dahl.kristensen@gmail.com
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ØVRIGE AKTIVITETER

- Fiskedam med gravko !!! - minimum 18 år

- Skydetelt 

- Kokasse bingo

- Hoppeborge

NYT

NYT
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LØRDAG AFTEN, KL. 18.00

Fest i teltet, altid med fantastisk stemning, kulørte lamper og div. drikkevarer. 
Sømblokken findes ved siden af baren.
Igen i år har vi fået Anders Gøttsch med band til at spille for os. De har lovet 
at give den gas og spille op til dans.
Kom og hils på de nye tilflyttere, de gamle naboer, dine gamle 
fodboldkammerater. Kom og styrk sammenholdet i vores fantastiske lille 
samfund.

Grill buffet, bestående af:
Krydderskinke
Oksefilet
Forskellige grill pølser
Flødekartofler
Pesto-nødde marineret kartoffelsalat
Dertil forskellige salater og dressing samt flutes

Dessert: Chokolade mousse 

Maden leveres af Egtved Slagtehus

Prisen er 250 kr. Inkl. mad og musik. Tilmelding via nem tilmeld.
Ved spørgsmål kontaktes Mads Madsen tlf.: 99556180
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FRILUFTSGUDSTJENESTE KL. 09.45, PLÆNEN FORAN 
HVIDKILDE

Organist og sandsynligvis en trompetist vil spille til salmerne. Højen
Voksenkor vil også medvirke. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært
for en kop ”kirkekaffe” i det grønne. 

I tilfælde af regnvejr rykker vi indenfor på ”Hvidkilde”.

SØNDAG DEN 16. JUNI
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MARSVINESAFARI

Tag med på marsvinesafari i Lillebælt. 
Der er afgang fra Skærbæk Havn kl 15.00 og vi er tilbage kl. 18.00.

Voksne: 300 kr. 
Børn til og med 12 år: 250 kr.

For yderligere information og booking, gå ind på 
www.meer2sea.dk
 

SØNDAG DEN 23. JUNI
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HØJEN BYFEST 2019
VI HÅBER AT SE JER TIL 
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