
 
Nyt fra markedsføringsudvalget 

Nu er det ved at være at være 2 år 
siden dette under-udvalg i 
Sogneforeningen opstod. Baggrunden 
for Markedsføringsudvalget er, at vi 
skal være bedre til at markedsføre Hee 
og alle vores gode muligheder ud over 
vores egen sogne-grænse. 
 
For at vi skal trække i samme retning, 
så er det bedst, at der sidder 
repræsentanter fra Sogneforeningen, 
Støtteforeningen, Børnehuset og 
Skolen. Herudover er der selvfølgelig 
også plads til andre, der er villig til at 
give en hånd med. 
 
Folderen som blev delt ud med 
Sognenyt sidste gang - er delt ud i 
nogle af nabosognene. Nogle vil mene, 
at det er, at stjæle fra andre skoler, og 
ja det er det måske også, men man 
kan jo ikke tvinge forældre til at vælge 
vores skole, og det som vi føler er 
vigtigt er, at hvis man bor i et sogn 
med en friskole og ikke ønsker at ens 
børn skal gå i friskolen, så vil vi gerne 
at de tænker på Hee i stedet for f.eks. 
de store skoler. Det kan også være, at 
man har sit barn til at gå på en stor 
skole og hellere vil have, at barnet går 
på en lille skole. Dem skal vi også se 
om, vi kan få fat i, i stedet for, at de 
vælger friskolen.  
 
Altså vi vil gøre opmærksom på, at vi 
har et super godt alternativ til den 
skole de allerede har. 
Hvis vi kan ”kapre” nogle elever til 
skolen, så kunne det være at de havde 
små søskende, som de vil have til at 
gå i vores børnehus. Når eleverne går 
på vores skole, så er chancen for at de 
vil dyrke sport i vores forening også 
større og derfor vil Sogneforeningen 
også få gavn af det. Det er netop 
derfor, at det er så vigtigt, at vi 
arbejder sammen og i samme retning. 
 

Vi har fået samlet sponsorer sammen, 
således at vi har fået vores bil købt og 
har muligheden for at hente børn i 
nabosognene, hvis ikke de offentlige 
transportmidler er mulige.  
Her kan man igen se, at vi har et 
fantastisk sammenhold i sognet, da vi 
har en række frivillige chauffører. Det 
er da skønt, at være en del af et 
samfund, hvor der er så mange, der 
giver en hånd med. 
 
Folderen kan I selvfølgelig selv kigge i 
eller give videre til andre, der kunne 
have interesse for vores tilbud uden for 
sognet. Hvis I mangler nogle foldere, 
så kontakt én af nedenstående, så har 
vi flere. Med folderen håber vi, at I vil 
være de gode ambassadører for vores 
samfund. Husk at viderebringe den 
gode historie til jeres netværk, så vi på 
den måde kan tiltrække flere børn og 
unge til os.  
Hvis du har ris, ros, forslag og idéer til 
markedsføringsudvalget eller hvis du 
kender til nogle mulige sponsorer til 
Sognet, så kontakt endelig én af os i 
udvalget – også hvis du har lyst til at 
give en hånd med i arbejdet om at 
fremme Hee i området. 


