Den 1. juni 2013
holder vi åben by.
Og vi vil gerne have dig med!
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Hee Sogneforening, Hee Erhvervsforening og Hee Lokalråd har besluttet at afholde Åben By lørdag den 1. juni 2013. Formålet er at fremvise Hee sogn som et attraktivt og spændende lokalområde med masser af tilbud og aktiviteter. Et sted, hvor man satser på bevarelse af
sognelivet for fremtiden. Et sted, hvor det er rart at bosætte sig - og
blive boende.
På dagen vil vi gerne vise Hee som et aktivt sogn med en bred vifte af aktiviteter, såvel inden for fritid, foreningsarbejde, erhverv, skole og samfund.
Vi vil gerne fylde byen og sognet med aktiviteter og tilbud, som giver heeboerne i almindelighed og besøgende i særdeleshed lyst til at opleve en
masse spændende tiltag.
Har du en god ide til dagen, så kom med den. Jo
flere, der bakker op og bidrager med input, des
bedre!
Dagen starter med, at flagene sættes. Vi regner
med, at alle der har flagstang sætter flaget denne
dag!
Arrangementet løber af stablen fra 10 - 17.
Vi håber, at så mange som muligt vil holde åbent hus: Skolen, Børnehuset,
Hallen, Kirken, I.C. Christensens Hus, virksomheder, handlende, foreninger, kunstnere m.v.
Der bliver fokus på de huse og grunde, der er til salg i Hee.
Ferieparken og Campingpladsen holder åbent med mange gratis aktiviteter. Ved Campingpladsen placeres det store telt, hvor erhvervsdrivende,
foreningerne, mv. kan præsentere sig med stande og posters.
Lokale kunstnere får mulighed for at udstille i I.C. Christensens hus. Man
kan naturligvis vælge at holde åbent hus hos sig selv, hvis man vil det.
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Der bliver arrangeret krejlermarked,
hvor du kan få en stadeplads ganske
gratis. Hvis du kender nogen, der er
interesseret, er de også velkomne!

Vi sætter fokus på naturen og oplevelser i naturen i Hee Sogn
Sognet fyldes med aktiviteter. Der arbejdes blandt andet på guidet rundtur
i sognet, fodboldkamp på stadion og motionsløb. Foruden aktiviteter ved
skolen / børnehuset, midt i byen og ved campingpladsen / Ferieparken.
Forhåbentlig når vi også at få lavet afmærkede vandreruter.
Dagen slutter med fælles spisning.
Vi laver en folder / hæfte med alle de tilbud og aktiviteter, der er udbydes
denne dag. Skal din aktivitet med, så meld dig til hurtigst muligt!

Én dag gør det ikke alene

Hvis Hee skal være et udstillingsvindue, der skal få folk til at interessere sig
så meget for sognet, at de vil investere og slå sig ned her, rækker en dag
ingen ting.
Vi skal sammen forsøge at gøre Hee attraktiv, indbydende og tryghedsskabende. Vi skal gøre Sognet pænt og hyggeligt, og vi skal alle gi’ en hånd.
Først og fremmest skal det være pænt at se på. Huse og bygninger holdes
i pæn stand. Forhaver, arealer og grunde holdes ryddet og plejet. Fortove,
indkørsler m.v. holdes i stand: ødelagte fliser, beton mv. renoveres, græs
og ukrudt holdes væk.
Udflugtssteder og vandrestier genoprettes, afmærkes og vedligeholdes.
Vi kan hjælpe hinanden. Se Zanders indlæg. Vi
kan også med naboen eller naboerne på vejen gå sammen og lægge en plan for vejens
udseende: Blomsterkrukker/kasser, planter, (i
december juletræer med lys).
Undgå hærværk og ødelæggelse. Ofte ved
vi, eller har stærk mistanke til, hvem der laver
ulykkerne.
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Vi skal brande Hee

Hee 2013

Det er vigtigt, der hele tiden sættes positiv fokus på Hee sogn. Virksomheder
kan brande Hee på deres fakturaer,
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produkter og hjemmesider. Vi kan bibeholde »Hee« i adressen. Vi kan anvende facebook og tvitter m.v. til hele
tiden at synliggøre Hee. Lave genveje fra vores hjemmesider til »Hee.dk«.
Invitere venner og bekendte fra hele landet til sommerfest og åben by arrangementet. Synliggøre at produkter, tjenesteydelser og varer kommer fra
Hee.
Vi skal give iværksættere mulighed for at etablere sig i sognet, for med nye
arbejdspladser, kommer der nyt liv!

Slut op om de mange tiltag

Hee summer af engagement, initiativer og gode ideer. Ofte er det de samme personer, der forsøger at gøre en forskel. Mange flere kan sagtens
være med. Er vi mange, bliver byrden for den enkelte mindre!
Tilslutningen til erhvervsforeningen bør være meget større. Interessen for
landsbyrådet og det arbejde de gør for sognet kunne være bedre. Opbakningen til Sogneforeningen, der forsøger at skabe en bred vifte af aktiviteter
til sognets beboere, er de senere år faldet.
Vil man være med til at gøre en forskel i Hee, må man tage del i arbejdet
i de forskellige foreninger og udvalg. Også selv om man ikke gentagne
gange er blevet opfordret og spurgt af formanden selv. Det er legalt at
tilbyde sig selv! Byd ind med det du brænder for og kan bidrage sognet
med! Der er mange rundt i Hee sogn, som kan gøre en positiv forskel, hvis
de kommer på banen.
Lad os sammen give Hee en fremtid som et aktivt landsbysamfund!
Carsten Meller
Tovholder for projektet: Åben By
meller@meller.dk
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Deltag aktivt i åben by arrangementet
Erhvervsdrivende - momsregistrede - foreninger og lignende:
Vil du have en stand / udstilling i teltet på campingpladsen
skal du tilmelde dig hos:
Michael Nielsen
3016 3010
mn@hee-entreprise.dk
Private / krejlere:
Vil du have en stand på kræmmermarkedet
skal du tilmelde dig hos:
Jens Bak

2444 1613

Kristian Døhr Jensen 9733 551
Kunstnere:
Vil du udstille i I.C. Christensens Hus
skal du tilmelde dig hos:
Carsten Meller
9733 5130
meller@meller.dk
Alle der holder åben hus / virksomhed - m.v.
Vil du optages i programhæftet
skal du tilmelde dig hos
Carsten Meller
9733 5130
meller@meller.dk
Udstillingsmateriale:
Har du brug for hjælp til udarbejdelse af flyers, foldere, posters, bannere,
kataloger m.v.
kan du henvende dig til
Carsten Meller
9733 51 30
meller@meller.dk
Hjemmesiden Hee.dk
Lad os brande Hee. Alle aktiviteter, der kan have interesse for andre bør
lægges på Hee’s hjemmeside. Webmaster skal nok afgøre, hvad der er
egnet, så hold dig ikke tilbage...
Kontakt

Jesper Knudsen

jk@heenet.dk
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