
Tekst og billeder af Jørn Alsted 

 

ØLSTED HAR X-FACTOR - VI HAR NEMLIG MIA. 

Til trods for en kæmpeopbakning, ikke mindst fra de ca. 150 mennesker der var samlet i Ølsted 

Sognegård fredag aften og fulgte slagtes gang på stor skærm, lykkedes det ikke Mia Kjær Sørensen, 

at vinde X-FACTOR. 

Men hun blev alligevel fejret og modtaget som den store stjerne hun er, da hun søndag d. 2. april 

ved middagstid, ankom i åben vogn til Ølsted hallen. Flere hundrede mennesker dannede flag allé 

og klappede hende frem. Ja, det var en overvældende velkomst, selv for en  

X-FACTOR stjerne, så Mia måtte ind imellem lige kigge lidt ned. 

Der er ingen tvivl om at alle de begejstrede fremmødte Ølsted folk, havde Mia som en klar vinder 

af X-FACTOR konkurrencen. Hun blev modtaget i hallen med glade tilråb og klapsalver. På scenen 

tog Lennart Jensen imod og optrådte faktisk som professionel TV- vært. Han stillede relevante 

velforberedte spørgsmål som Mia svarede ligeså scenevant på. Bl.a. spurgte Lennart om hvordan 

hverdagen i X-Factor lejren egentlig er? 

De fleste blev nok overrasker over at høre hvor mange timers hårdt arbejde der har været, stort 

set hver dag, i de 7 uger det hele har stået på. Det uundgåelige spørgsmål om, hvordan det var at 

blive nr. 3, når hun nu var så tæt på, kom naturligvis også?  Mia svarede prompte, at Danmark 

stemte og valgte Morten som nr. 1. Og hun fortalte videre, at hun faktisk var rigtig godt tilfreds 

med sin 3 plads og også lidt stolt af sig selv. 

Og stolt det har Mia al mulig grund til at være. Hun har ydet en fornem præstation og fået vores 

lille by på landkortet.  

- Det er rigtig rart at være hjemme i Ølsted - det er ligesom endelig at kunne slappe af igen. Jeg 

synes faktisk, Ølsted er bedre end København, sagde Mia, der dog måtte finde sig i et par 

godmodige stikpiller rettet mod den ny tillagte københavner-dialekt. 

Der var også pæne ord til Mia fra Piet Sørensen og Mias tidligere klasselærer på Ølsted skole, 

ligesom Henrik Alleslev fra Hedensted Byråd ønskede tillykke og takkede for den reklame Mia har 

givet til vores Ølsted og hele vores område. 

 OG SÅ FIK VI MUSIK  

Mia havde medbragt sin velkendte ukulele og gav to numre for de mange fremmødte. Det første 

nummer, fortalte hun, var et nummer hun har skrevet for længe siden og er altid det nummer hun 

starter sine optrædener med. Det andet nummer var til gengæld helt nyt. Det var en meget dyb 

kærlighedssang til hendes nye kæreste Martin, der dog ikke var med i Ølsted denne søndag. Lyden 



var helt perfekt takket være DRB Lyd & Lys, der kvit og frit stillede professionelt anlæg op. Som 

også Mia’s lillebror insisterede på at prøve. Så med hjælp fra Storesøster Mia, forsøgte den lille 

purk sig også som sangstjerne. 

Selv om Mia har haft meget at se til de sidste uger, havde hun alligevel overskud til, tålmodigt at 

skrive autografer og få taget billeder med de mange børn der stod i kø. 

Imens kunne de voksne hygge sig med kaffe og dejlige kager. Velvilligt sponseret af ”Den lille Bager 

i Løsning”. 

Borgerforeningen for Ølsted og Omegn og Ølsted Idrætsforening havde i fællesskab arrangeret og 

stod for alt det praktiske: Stor tak til dem for en rigtig flot indsats, der gav alle de fremmødte en 

dejlig oplevelse. 

 

Se billeder herunder. 

 

 
Ca. 275 personer var mødt op for at tage imod Mia. De tog imod med flag og klapsalver. 
 



 
Mia ankom standsmæssigt i en åben Mercedes cabriolet. Man er vel en stjerne. 
 
 

 
Mia sang 2 af hendes egne sange, heraf sangen ”Sick” som har toppet itunes hitlisten. De blev modtaget 
med store klapsalver. 

 



 
Mia gav sig god tid til at skrive autografer og taget billeder med sine mange nye fans. 
 

 
Mia og hendes far Brian, som har støttet hende i hele X-factor forløbet. Tak til jer begge for mange gode 
oplevelser i X-factor 2017. Held og lykke fremover. 
 


