
HØJEN
Forandring fryder i Højen
Midt i byen pibler en mangfoldighed af aktiviteter frem fra Multihuset. Café, springgymnastik, mu-
sik, fitness, filmaften, madlavning for finere mænd – her er aldrig stille. Teenagerne i Højen har det 
skønt, for i Højen sker der altid noget nyt. Fredagsklub for unge i 2007, MultiFitness i 2009 og i 2015 
gratis wifi i Multihuset. Man hænger ikke fast i gamle traditioner, og året igennem byder „Højens 
Venner“ på små, unikke arrangementer som fx Ølsmagning og Biksemad.

Højen Tårnet spottes i det fjerne – som et fyrtårn der leder hjem

FAKTA OM HØJEN

AFSTANDE

3 OM HØJEN

Ny Højen: 685 indbyggere 
Højen Sogn: 1350 indbyggere 
Opland: Gl. Højen, Stubdrup og 
Horsted

Skole: Højen skole (0.-6. klasse)
hoejen-skole.skoleporten.dk/sp

Dagtilbud: Mælkebøtten
www.maelkebotten.vejle.dk

Hjemmeside: www.hoejen.dk
Facebook: Højen

Indkøb m.m.: Dagli’ Brugsen, 
tankstation og frisør

Virksomheder: www.hoejen.dk/
nc/virksomheder 

Vejle: 5 min
Kolding: 20 min
Fredericia: 22 min
Billund: 29 min

Højen blev Årets Landsby i 2009

Velkomstambassadører fra alle 
byens kvarterer står klar til at 
byde dig velkommen.

Til den årlige byfest i 2015, blev 
der ved cykelløbet, Tour De Højen, 
cyklet 101.000 kr. ind til støtte for 
det kulturelle og sociale liv i Højen.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

En stor del af Højens fritidsliv hører 
under idrætsforeningen, HGU. For-
eningen har ca. 800 medlemmer 
og spænder fra kvindeklubben 
Vårfruerne, over fredagsklubben 
for de unge til gymnastik for alle 
aldre. Læs mere om mulighederne 
i HGU eller om foreningslivet i 
Højen. www.hgu.dk

Så tag kage og kaffe med til mad-
pakkehuset og slap af til vandets 
klukken ved Højen Å. Eller nyd 
den smukke gåtur ved markerne 
og åen ned langs kirkestien til 
Højen Kirke fra år 1150.

VIL DU VIDE MERE

Varm Velkomst Højen
Gert Kaae Hansen
Email: gert@hojen-al.dk
Telefon/Phone: +45 29 86 32 93

En moderne landsby
Mød Pernille og Mikael og deres børn Laura,  
Christian og Maren Marie
Mikael er flyttet med Pernille til hendes barn-
domsby. „Højen er en by, der gør rigtig meget for 
at skabe gode rammer", fortæller Mikael. "Selv 
var jeg med til at starte fitness op. Nu er der også 
kvindehold, spinning og outdoor fitness. Der er også 
lavet shelterplads ved bækken, som skolen bruger i 
natur-teknik. Det er et skønt sted at komme med 
ungerne“.

Pernille, Mikael og børnene Laura, Christian og Maren Marie ved 
Højen Bæk – en af Danmarks reneste

Alt sker i Multihuset i Højen
Mød Eva og Torben 
„Jeg kom fra Randers, og jeg kunne ikke drømme 
om at bo på landet dengang“. fortæller Torben, men 
Eva fik ham overtalt. „Først blev jeg en del af revyen. 
Senere stod den på hvidløg og vin til „Madlavning 
for finere mænd“. Nu går jeg til gymnastik. Det er 
ikke ugens sjoveste time, men det er rigtig godt bag-
efter. Vi har virkelig gode gymnastikinstruktører her 
i Højen. I dag kunne jeg ikke drømme om at undvære 
nærheden herude. Selvom jeg ikke kender alle, så ved 
jeg, de hører til her“. 

Eva og Torben foran Multihuset i Højen  


