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HØJEN BYFEST 
2022 uge 24

2022 bliver året, hvor vi endelig kan 
afvikle Højen Byfest igen, og vi glæder os.

I år starter Byfesten som tidligere med Tour de Højen dog 
med en ændring. Af praktiske årsager kommer cykelløbet 
til at ligge torsdag uge 23. Det skal dog ikke afholde os fra 
at få skudt Højen Byfest godt i gang. 
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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 i Højen.
Vi har igen i år forsøgt at ramme bredt i vores tiltag, og håber at der vil være 
stor opbakning fra både børn, unge og voksne. Alle er velkomne, og vi håber 
på jeres opbakning.

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.
Grundideen 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.
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  
byfestudvalget, Mads Madsen: 
Mobil nr. 9955-6180 mail: mads_riis_madsen@hotmail.com.

På vegne af:
Byfestudvalget, Venner for Højen, HGU, 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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ONSDAG DEN 15. JUNI

SANGAFTEN, HØJEN SOGNEHUS, KL. 19.30

Tid til sang, og sange til tiden. Et højskoleforedrag med fortælling og sang.

Vi kan synge os igennem dagen og året og om hele livet. Vi kan synge om 
fællesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I sangene samles vi 
om det alt sammen. Derfor kan sang skabe glæde, men fælles sang skaber 
fælles glæde, og ved at høre noget sammen, kommer vi til at høre sammen! 
Sangene lever fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og fortælles videre. 
Ellers glemmer vi dem. Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling 
værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt og hvad, som har værdi for 
os som mennesker.

Erik Sommer er uddannet musikpædagog fra Det kgl. Musikkonservatorium 
og har endvidere en organistuddannelse (PO) fra Vestervig Kirkemusikskole.

Han var i 16 år ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium.  Inden 
da var han højskolelærer på hhv. Silkeborg Højskole og Danebod Højskole ig-
ennem i alt 12 år. Han har også været forstander på Seniorhøjskolen i Nørre 
Nissum.

Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange 
sange og salmemelodier til både voksne og børn. Heraf er en del blevet optag-
et i højskolesangbogen og i salmebogen.
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Som påskønnelse for hans mangeårige arbejde med musik og undervisning 
har han modtaget Nutzhorns Legat, Ringkøbing Amts Musikpris, Den Folkelige 
Sangs pris og senest Kristeligt Dagblads Kulturpris.

Menighedsrådet er vært for lidt godt til både ganen og maven. 

Pris 40 kr.
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HØJEN CYKLER TIL PARIS E-BIKES
Højen cykler til Paris!

I forbindelse med at Tour de France kommer til Vejle, vil vi under byfest- 
ugen forsøge at cykle til Frankrig. Det skal gøre på 2 spritnye e-bikes, som vil 
blive sat op under vores eget Tour de Højen og efterfølgende være på pladsen 
fredag og lørdag! Her kan man udfordre sig selv og publikum i de sprødeste 
cykelshorts, tage udfordringen op med de vildeste bjergtoppe, langdistance-
konkurrence med en ironman atlet, eller dyste i en sprint med naboen!  
 
I skrivende stund er det stadigvæk under opbygningen, hvordan de mange 
kilometer skal cykles, så mere info kommer, når vi nærmere os byfestugen 
– mon ikke Højens egen spinningsdronning (Carmen Gallego) kommer til at 
råbe jer i gang.

Så spænd hjelmen og få polstret cykelshortsene,
 så du er max klar til at cykle de mange 
kilometer fra Højen til Paris.

Fra 16 år! 
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TORSDAG DEN 16. JUNI

DIRTRUN I HØJEN, MULTIHUSET NY HØJEN, KL. 17.00
“Find de gamle løbesko frem, for du bliver våd og beskidt.“

DirtRun er et løb for alle. 
Det strækker sig gennem Højen over ca. 5 udfordrende km. 
Om du løber eller går, er helt op til dig selv. 
Så tag din familie under armen og få en sjov oplevelse sammen. 

Tilmelding findes på https://hoejen.dk/arrangementer/ 

Er du under 10 år, skal du følges med en voksen.
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VINSMAGNING I TELTET, KL. 19.30

Venner for Højen inviterer til smagning torsdag den 16/6-22 (Byfestugen) 
Vi mødes i festteltet kl. 19.30, hvor Jesper fra Vinoble kommer forbi med lidt 
forskelligt, vi skal smage:
Vi starter med et glas bobler, og efterfølgende vil der være både vin og portvin.

Der vil blive serveret snacks undervejs.

Pris 250.- pr. person

Tilmelding senest den 10/6 via NemTilmeld



12

Pladsen åbner kl 16.00. 

FÆLLESSPISNING PÅ PLADSEN, KL. 16.30 

Der vil blive serveret hjemmelavet lasagne og salat.
Der er selvfølgelig også pølser på grillen... 

FREDAG DEN 17. JUNI
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RODEOSHOW, KL. 16.00 - 20.00

Hold nu rigtigt godt fast og vis os, hvad du kan. Fredag eftermiddag/aften kan 
du prøve kræfter med en rodeotyr og se, hvor længe du kan blive siddende - 
og bare rolig vi skal nok få dig “sikkert” ned igen. 

Aktiviteten er for alle aldre, og programmet bliver tilpasset den enkeltes øn-
ske, så alle får en god og sjov oplevelse.

SUMOBRYDNING OG MEGA-BOKSEHANDSKER M.V.
KL. 16.00 - 20.00

Bliv klædt på som en ægte sumobryder og dyst mod din nabo i ægte  
sumobryderstil. 
Der vil være 2 sumo-dragter og 2 hjelme, samt en arena, hvor man kan dyste. 
Derudover vil der også være 2 sæt mega boksehandsker. 

Der bliver også være mulighed for at prøve VR oplevelser, flightsimulator og 
rulrundt maskine. 
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HØJEN CYKLER TIL PARIS E-BIKES, KL. 16.00-20.00

Hvem vil prøve E-Bikes og tage en tørn for at nå målet Paris. 

JENS PETER “IRONMAN” CLAUSEN, KL. 17.00-18.00

Kl. 17.00-18.00 kommer Jens Peter ”IRONMAN” Clausen og er klar til at dyste 
imod 3 cykelryttere fra Højen på E-Bikes. Hvem kommer længst på en time. 

LIVE MUSIK I TELTET, K. 20.00-24.00

JB og RIX kommer igen i år forbi teltet og vil sørger for at at der er masser af 
god musik. 
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NATLØB, KL. 21.30 - 24.00 (SENEST)

Fredag aften afholder spejderne 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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LØRDAG DEN 18. JUNI
Pladsen åbner kl 09.30 og lukker kl. 16.00 

MORGEN SPINNING PÅ PLADSEN, KL. 08.00-09.00

FÆLLES MORGENMAD I TELTET, KL. 08.00-09.30

KORSANG, KL. 09.00

UDSTILLINGER I TELTET

Lokalhistorisk udvalg udstiller udvalgte historiske temaer. 
Lokalrådet er at finde i teltet. 

DYRSKUE, KL. 11.00-12.00
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LOPPEMARKED PÅ PLADSEN

Så er det igen tid til at kigge i gemmerne efter ting og sager, som skal sælges 
videre, og andre vil kunne blive glade for.

En perfekt mulighed for børn og voksne til at få ryddet op på værelset.

Medbring selv telt samt borde. 

Børne stand, som sælger legetøj, er gratis!
Voksen stand koster 100,- (gratis ved køb at billet til fest i teltet lørdag aften)
Tilmelding for plads på mortenfreund@gmail.com
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VANDGYNGE, 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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HØJENS REPAIR CAFÉ

Som nyt tiltag stiller Højen´s Repaircafe en stand op i forbindelse med 
loppemarkedet
Hvorfor?
- Lyser lampen ikke?
- Knager stolen?
- Driller computeren?
- Ringer vækkeuret på det forkerte tidspunkt?
 
Ja de ved lidt om mange ting!
Så sving ind forbi og hils på Rene & Co. og få en snak om dit næste projekt 
derhjemme.

HELIKOPTER RUNDFLYVNING, KL. 10.00 - 16.00

Prøv en tur i helikopter ind over Højen, Gl. Højen og Søndermarken og se dit 
eget hus fra oven. Der er garanti for en stor oplevelse og en fantastisk udsigt 
– så husk kamera. 

Turen tager ca. 8 min og koster 1500 kr. pr. tur. 
Der kan sidde 3 personer i helikopteren, så det bliver 500 kr. pr pers. 
Der er også mulighed for en længere tur. 
Kontakt Jonas på info@simahelikopter.dk med jeres ønsker. 

Vi flyver fra marken ved Baunholtvej, tæt ved den nye udstykning, 
lørdag d. 18. juni. 

Se evt. mere på www.simahelikopter.dk 
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VEJDYST 2022, KL. 13.00 – 15.00

Vejdysten er igen klar til at samle alle Højens ”top-tunede-vejdyst-deltagere”, 
og I er hermed ALLE inviteret!

Vi skal konkurrere i sjove discipliner - og alle kan være med!!!!!
Vi lover latter-garanti for såvel deltagere som publikummer, og i år har vi 
en stor indmarch af vejene, hvor vi vil præsentere de veje, der stiller op, og 
hvor I som publikum kan få stor indflydelse på bedømmelsen af vejenes  
udklædning!!!!

Igen i år er der selvfølgelig også præmier til den bedste udklædte vej, så sæt 
bare hjernerne i blød og kom frem med jeres vildeste ideer til en flot og festlig 
udsmykning/udklædning til dysten.

I år vil der være et synligt scoreboard, så I kan se hvordan point fordelingen 
er efter hver dyst! Og især hvilke hold der kunne bruge lidt opbakning fra  
publikum!

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

Senest tilmelding til vejdyst 10/6.
Her kan alle over 18 år deltage.
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Der skal være min. 5 deltagere pr.vej/vænge
For at det skal være fair for alle, er det kun ”rene hold der kan stille op.” fx bor 
du på Jenlevej, stiller du op for Jenlevej og IKKE andre veje! (Stubdrup og Gl. 
Højen undtaget)

Kontakt Anja Kristensen vedrørende spørgsmål og tilmelding af hold på mobil: 
29761902 eller pr mail:anja.dahl.kristensen@gmail.com
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FEST I TELTET, KL. 18.00

Fest i teltet, altid med en fantastisk stemning, kulørte lamper og gang i den.
Vi får igen i år god mad fra Egtved Slagtehus (som i 2019).
 
Marykicks står for musikken, så der er lagt op til god gang i den med go musik 
og dans.

Vi kan max være 150 personer og tilmeldingen er efter ”Først Til Mølle”

Prisen er kr. 250,- inkl. mad og Musik 
Tilmelding via: Nem Tilmeld senest 10. juni.



ØVRIGE AKTIVITETER

Højen cykler til Paris
VR oplevelser, flightsimulator og rul rundt maskine 
HGU udråber vinderen af årets HGU Pris
Kokassebingo
Hoppeborge
Volvo klub
Stande
Spejder
Petanque
Stigegolf
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VELKOMMEN I BOGBUSSEN

Biblioteksbussen er dit mobile bibliotek. Når bussen svinger ind på de mange 
holdepladser rundt om i kommunen og slår dørene op, træder du ind i et 
moderne bibliotek med alt, hvad du kan tænke dig. 

Du finder bøger, blade og magasiner, lydbøger, film, musik, spil og meget 
mere.

Vidste du godt, at bogbussen holder på Højen Kirkevej ved skolen hver tirsdag 
aften kl. 19.15 – 20.00?

Bussen vil i år kigge forbi pladsen og har en lille opgave med til børn og 
barnlige sjæle.
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HØJEN BYFEST 2022
VI HÅBER AT SE JER TIL 



28PROGRAM  - TA’ UD OG HÆNG OP
ONSDAG D. 15/6
Sangaften, Højen sognehus, kl. 19.30
Højen cykler til Paris E-bikes, kl. 17.00

TORSDAG D. 16/6
Dirtrun i Højen, kl. 17.00-19.30
Vinsmagning i teltet, 19.30-22.00

FREDAG D. 17/6
Pladsen åbner, kl. 16.00-24.00
Fællesspisning på pladsen, kl. 16.30
Højen cykler til Paris E-bikes, kl. 16.00-22.00
Bogbussen, kl. 16.00-20.00
Hoppeborge, kl. 16.00-22.00
VR oplevelser, rulrundt maskine, flightsimulator, kl. 16.00-21.00 
Rodeotyr, sumodragter m.m., kl. 16.00-20.00
Live musik i teltet JB & Rix med gæstestjerner, kl. 20.00-24.00
Spejder natløb i Højen, kl. 21.30-24.00

LØRDAG D. 18/6
Morgen spinning på pladsen, kl. 08.00-09.00
Fælles morgenmad i teltet, kl. 08.00-09.30
Korsang, kl. 09.00
Pladsen åbner, kl. 09.30-16.00
Højen cykler til Paris E-bikes, kl. 09.00-16.00
Hoppeborge, kl. 09.00-16.00
VR oplevelser, rulrundt maskine, flightsimulator, kl. 09.00-16.00
Loppemarked
Kokassebanko, kl. 12.00-13.00
Vejdyst, kl. 13.00-15.00
Stande, kl. 09.00-16.00
Kolding Volvo Klub, kl. 11.00-12.00
Spejder, vandgynge m.m., kl. 09.00-16.00
Fest med spisning i teltet om aftenen med live musik, kl. 18.00-02.00

Der tages forbehold for ændringer


