
Byfest i Hedensted
5. - 8. maj 2022

Masser af musik
Masser af fodbold

Masser af 
underholdning 
- for alle aldre!

www.majfesten.dk



Så er det endnu en gang tiden til at få pudset festtøjet af, når
Majfesten igen åbner op for fire dage i skøn forening med
fodbold, musik og socialt samvær.
 
Hedensted Stadion danner som vanligt rammen om
byfesten, hvor der er noget for enhver smag. Børnedisco,
Thomas Pedersen,  Ole Gas, Rafleturnering, Raw Friday,
Optog, Hedensted Løb, Next Train, Lørdagsfest, Lineout, 
 Fodboldstævne, Sildebord samt Olesen og Dam er blot nogle
af de ting, der sker i løbet af de fire dage. Men vi byder også
på meget mere fodbold og musik. 

Herning Tivolipark sætter som altid rammerne for fest og
glæde for alle. Vi glæder os til at se dig. Du kan læse meget
mere om de forskellige dage på vores hjemmeside
www.majfesten.dk eller følge os på Facebook eller Instagram
@majfestihedensted

 
 

Så er det tid til Majfest

Alt overskud går ubeskåret til 
ungdomsarbejdet i Hedensted IF

 



https://www.cafecozy.dk/


https://www.mj-pulver-teknik.dk/
https://www.sydbank.dk/privat/kontakt/afdelinger/afdeling?id=45650&gclid=CjwKCAjwiuuRBhBvEiwAFXKaNIL8FzLiZR0lzlH3fcb4UBUuK5QD-ohnAW3tKHbBYICrzGRx9OESaRoClRgQAvD_BwE
http://www.sebberup.dk/
https://www.holmbobyg.dk/
https://www.facebook.com/Bentes-T%C3%B8j-296026701234318/
https://www.facebook.com/diskotekinfinity/
https://hydmas.dk/
http://xn--bje-studenterkrsel-g4bn.dk/


https://www.vivih.dk/
https://www.madomhu.dk/
https://villamia.dk/


Torsdag starter ud med fodbold, hvor der kan opleves flere
lokale hold på grønsværen.

Er du sulten kan sulten stilles med helstegt pattegris med
tilbehør direkte fra grillen til den favorable pris á 90,- kroner.

Der spilles igen op til alkoholfrit diskotek for skolebørn fra 0.
til 7. klasse. I løbet af aftenen vil der være konkurrencer, og
der kan købes guf og sodavand i baren. Entréen er 40,-
kroner inklusiv knæklys.

HIF-teltet danner rammen for hele to store musikalske
herrer torsdag aften. Først spiller Thomas Pedersen, kendt
som "Den syngende bager" en masse klassiske pop og rock
hits. Dernæst kommer Ole Gas, der med sine klassiske Kim
Larsen og Gasolin hits lukker og slukker torsdag aften på
magisk vis.

Torsdag i Mosen



Har taget Danmark med storm
Thomas Pedersen har deltaget i
DR's program "Talent" og TV2
programmet "Voice - Danmarks
største stemme".

Siden har karrieren taget fart i
hele landet. Med sine egne
fortolkninger af klassiske rock-
og pophits har han opnået stor
succes.

Thomas Pedersen har i den grad
taget Danmark med storm, og
nu vil han tage Mosen med
storm torsdag aften.

https://sognegaarden.dk/
https://maler-jt.dk/
https://euro-steel.eu/forside/
https://spar.dk/butik/spar-hedensted


https://www.sunset-boulevard.dk/restaurant/hedensted/
https://www.byenssandwich.dk/
https://brittszoneterapi.dk/
https://barritporte.dk/


https://www.facebook.com/Hedenstedboghandel
https://hedensted-losningkoreskole.dk/
https://3d-vent.dk/
https://hedenstedcentret.dk/


https://www.apoteket.dk/apoteker/hedensted-apotek
https://jsuengineering.dk/
http://club-fitness.dk/
https://papiruldfredericia.dk/


Fredag starter med en sensationel kamp mellem HIF's
Oldboyshold og Presselandsholdet. Måske er der en
sportsjournalist eller to, du kender fra fjernsynet?

Efter kampen spiller Henry T. op i HIF-teltet, hvor der er
gratis entré.

Rafleturneringen er tilbage for fuld skrue. Så er du god til at
lyve, så er klubhuset lige stedet for dig fredag aften. Prisen er
400,- kroner pr. hold med fire mand.

Fredag aften lukkes og slukkes i det store festtelt, når der
åbnes op for Raw Friday. Diskotek Infinity lægger op til en
aften i musikkens pulserende skød, når de fyrer den af på
scenen til de nyeste rytmer. Der sælges ikke alkohol til de
unge under 18 år i baren, men de er stadig velkomne til at
indtage dansegulvet til et brag af en aften.

Fredag i Mosen



https://blomsterhusetramdal.dk/
https://dkpu.dk/
https://amsoehus.dk/
https://soelvbjergshoes.dk/


https://www.facebook.com/KortegaardBygdk-764993676851664/?ref=page_internal
https://hedenstedgolf.dk/
https://effekt-raad.dk/
https://jvt.dk/


En sand fodboldfest udspiller sig på grønsværen i Mosen
fredag aften, når Hedensted IF’s stærke oldboys A-hold tager
imod Presselandsholdet.

Det danske Presselandshold består af journalister,
kommentatorer og eksperter fra forskellige, danske
sportsmedier. I spidsen står DR Sportens
fodboldkommentator Andreas Kraul, der håber på mange
heppende mennesker på lægterne.

Det er ikke første gang, Hedensted IF’s oldboyshold får besøg
af en prominent og stærk modstander i Mosen. For tre år
siden mødte holdet til Majfesten DBU’s Oldboys-landshold i
en kamp, der satte stadionrekord med 2.539 tilskuere.

Der er gratis entré til kampen, der fløjtes i gang klokken
17.00. Så kom ud og hver med til at slå stadionrekorden
endnu en gang og nyd noget flot fodbold.

(Foto: Michal Frimundt Pedersen, HB Køge)

 

Presselandsholdet gæster
succesfuldt oldboyshold

 



https://rsadanmark.dk/
https://holchvine.dk/
https://www.wedowood.dk/
https://www.facebook.com/Syn%C3%B8ves-100341581665665/
https://www.simonskov.dk/


Hedensted IF  - FC Skanderborg
U13 Drenge, Liga 4

Hedensted IF - Uldum IF  
U11 Drenge C (2011), 8M

Hedensted IF - FC GOG Fodbold
 U12 Drenge C2 (2010), 8M 

HIF-TELTET åbner med
hygge, bar og godt humør
 

Helstegt pattegris m. tilbehør, der  
serveres fra grillen (90,- pr. kuvert) 

Børnediskotek 0. - 7. klasse
Entré 40,- (Alkoholfri) 

Tivoli åbner 

Hedensted IF – OKS
Danmarksserien

Hedensted IF - Løsning IF
Herrer Serie 4

Musik i HIF-TELTET med Thomas
Pedersen (Gratis entré)

OLE GAS (alias Kim Larsen)
spiller op i HIF-TELTET (Gratis entré)

 

TORSDAG D. 5/5

HIF-TELTET åbner med
hygge, bar og godt humør

Hedensted IF oldboys -
Presselandsholdet (Gratis entré)
Hovedsponsor: RSA Danmark
 

Musik i HIF-TELTET med "Henry
T Musik" (Gratis entré)

Rafletuneringen starter 
Pris 400 kr pr hold med 4 mand
Tilmeld: Rafling@majfesten.dk
eller tlf.: + 45 41 96 51 71 
Hovedsponsor: Chrisa Bolig ApS 
Der er gode præmier på højkant
 

Tivoli åbner 

Diskotek Infinity 
v/ Michael Hansen 
Entré hele aftenen: KUN 75 kr,-
Armbånd fra kl. 19.00

SPECIALPRIS 
på øl- og majfestkande
100,- pr. stk. i det store telt.

 

  16.30 -
02.00

 
 

  17.00 -
18.15

 
 
 

18.30
 
 
  

18.30 
 
  
 
 
 
 
 

19.00
 
 

  21.00 -
02.00

 
 
 
 

   21.00 -
22.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.30
 
 

17.30
 
 

17.30
 
 
  

  17.00 -
01.30

 
 

 17.30 -
20.00

 
  

  17.30 -
20.00

 
 

19.00
 
 

19.00
 
 
 

19.00
 
 

  19.00 -
21.45

 
 

  22.15 -
01.00
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LØRDAG D. 7/5

Optog gennem Hedensted by
 

HIF-TELTET åbner med
hygge, bar og godt humør

Børneunderholdning i HIF-TELTET 
med tryllekunstner Mikkel Rugholm 

Tivoli åbner 

Salg af vafler og af turbånd til Tivoli

Hedensted Løbet starter
Fælles opvarmning

10,2 LMT-ruten  

5 LMT-ruten

3,8 LMT-(familie)ruten

Live musik i HIF-TELTET
med Next Train (Gratis entré)

 
 Forårsfest med spisning og musik
(Køb billet i HIF kiosk og SuperBrugsen)

Musik i Det Store Telt med 
LINEOUT og lokal sangerinde 

 

Middelfart Sparekasse Cup
fodboldstævne på stadion

HIF-TELTET åbner med
hygge, bar og godt humør

Gratis silde- og pølsebord 
i HIF-TELTET 

Olesen og Dam i  HIF-TELTET
(Gratis entré)

Tivoli åbner 

Salg af vafler og
salg af turbånd til Tivoli

Stuekoncerter m/ Anders og Jarl
i HIF-TELTET (Gratis entré)

Festpladsen lukker og MAJFESTEN
siger tak for i år og på gensyn til
næste år! 

 

  08.00 -
16.00 

 
  

  11.00 -
17.30

 
  

  12.00 -
13.00

 
 

  12.00 -
14.00

 
 

13.00
 

  13.00 -
17.00

 
 

  14.30 -
17.15

 
 

17.30
 
 
 
 

11.00
 
 

  11.30 -
02.00

 
 

  11.45 -
 
 
 

  13.00  
 

  13.00 -
17.00

 
  

  13.00 
 
 

13.15
 

13.20
 

13.25
 
 

 14.00 -
17.30

 
 

 18.30 -
21.00

 
 

 21.00 -
02.00 
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https://www.klinikbentzen.dk/
https://www.mr.dk/butik/mr-carsten
https://www.facebook.com/rema1000Hedensted


https://maler-clausjensen.dk/
https://hemal.dk/
https://suvo.dk/hedensted
https://bendesgaard.dk/
https://www.cenger.dk/
https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/hedensted/salgsvurdering/?source=110&gclid=Cj0KCQjw6J-SBhCrARIsAH0yMZjD17siPy3ej4JDwF6KXD4GSwGh36mPNsrymRdYFf48WB0yxyGDgHQaAkZsEALw_wcB
https://www.cycleworld.dk/
https://www.dinindrero.dk/


Høj musik og grønne fodboldspillere gennem byen er noget,
der kendetegner lørdagens komme for Majfesten. Det
traditionsrige optog er i år efterfulgt af fede amerikanerbiler.

Efter optoget er der gratis børneunderholdning med
tryllekunstner Mikkel Rugholm i HIF-teltet.

Over middag skal formen testes i det store Hedensted Løb.
Der kan løbes på tre forskellige distancer, og der er fælles
opvarmning klokken 13.

Vejle-bandet "Next Train" spiller hits og andre kopinumre i
HIF-teltet om eftermiddagen, og musikken kan nydes, mens
løberne kommer i mål.

Lørdag slutter af med en festlig aften med spisning og dans i
det store festtelt. Maden er fra Café Cozy, og musikken
sørger "Lineout" for. Husk at købe billet i god tid.

Lørdag i Mosen





https://www.vestjyskbank.dk/
https://www.gsv.dk/
https://www.fribikeshop.dk/butikker/hedensted
https://superbrugsen.coop.dk/find-butik/superbrugsen-hedensted/2370/


https://kathrinenelander.dk/
https://www.minet-hedensted.dk/
https://www.ravnolsen.dk/


https://niels-hansen.dk/
https://hl-repro.dk/da/


https://camper-teknik.dk/


https://revisionhedensted.dk/
https://www.hedenstederhverv.dk/
https://ugeavisen.dk/hedensted-juelsmindeavis
https://www.nybolig.dk/ejendomsmaeglere/oestjylland/nybolig-hedensted


https://klosteras.dk/
https://slagtermax.dk/
https://arkiflooring.dk/
https://www.matas.dk/find-butik/hedensted---bytorvet-21a
https://filmklubbenh.vivih.dk/


Søndagen bliver skudt i gang med en masse små
fodboldspillere, når microfodboldstævnet "Middelfart
Sparekasse Cup" skal afvikles.

Der er naturligvis ingen Majfest uden det traditionelle silde-
og pølsebord, som kan nydes ganske gratis I HIF-teltet.

Silden bliver i år akkompagneret af Olesen og Dam, når de
indtager scenen med deres irske fortolkninger. Der er rig
lejlighed til både at skåle i øl og snaps, og du må også gerne
synge med. Du skal blot huske at tygge af munden først.

Anders og Jarl lukker og slukker Majfesten med en af deres
populære "stuekoncerter". Så læn dig godt tilbage og luk
øjnene, mens du nyder koncerten - "derhjemme".

Husk at følge os på Facebook og Instagram
@majfestihedensted

Søndag i Mosen



https://fitogsund.dk/c/huse/hedensted
http://insigncenter.dk/?id=1
https://koe-brolaegning.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral


https://hedenstedevents.vivih.dk/
https://www.facebook.com/Chrisa-Bolig-ApS-278233479681553/
https://hsfo.dk/
https://duasbolig.dk/
https://genknus.dk/


https://www.estate.dk/ejendomsmaeglere/oestjylland/estate-banke?gclid=Cj0KCQjw6J-SBhCrARIsAH0yMZg8de6TIn4Frxu0ij4MyZ-gl2ScS-s-zvQLU470NUkSoyKBsQ1CuaAaAhUBEALw_wcB


Hedensted Idrætsforening er med sine over 800 medlemmer
en af de største foreninger i Hedensted Kommune og en af
de største fodboldklubber i Jylland. 

Den mere end 90 år gamle fodboldklub har tre selvstændige
afdelinger; Børne-, Ungdoms- og seniorafdeling og mere end
120 frivillige. HIF’s bestyrelse koordinerer afdelingerne og har
ansvaret for driften af klubben.
 
I klubben arbejdes der seriøst på, at alle spillere får en positiv
oplevelse som medlem. Her lægges der stor vægt på
fællesskab, for fodbold er oplevelser, glæde, skuffelser,
begejstring og resulter. Det hele er bedst, når de deles.

HIF ønsker at fastholde den positive fremgang i både
ungdoms- og seniorrækkerne og udvikle klubben sportsligt i
både bredden og eliten. Nye events og sportslige oplevelser
skal der også være flere af i fremtiden for både store og små.
 
  På bestyrelsens vegne                 Henrik Lundsgaard Nielsen
                                                            Formand for Hedensted IF


