
SOMMERFESTEN I HEE
Torsdag d. 30. maj
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Gudstjeneste i teltet – herefter serverer menighedsrådet 
kaffe og rundstykker. 

Bordreservation til spisning lørdag aften!!
Foregår i teltet ved Gitte Alnor efter “Først til mølle-
princippet” 10 kr. pr siddeplads.

Tour De Hee – Turen går til Hindø.  

Telt, burgervogn, klubhus og hoppepuder åbner.

Tombola åbner.

Fodbold – Information/tider kan findes på www.hee.dk

LAN party i hallen (slutter kl. 24)
Medbring selv udstyr, vi har borde, stole og netværk.
Alt medbragt udstyr er på eget ansvar.  
Tilmelding til Thomas Meldgaard 2266 3946 (tilmel-
dingsfrist torsdag 30 maj)

Vestrum demonstrerer el-bilerne og fortæller om boo-
king heraf. 

Hee kvindeforum inviterer til damefrokost – Alle er vel-
komne. Pris medlemmer 100,-/Pris gæster 150,-
Tilmelding til Annette Susgaard 6133 3522 senest 23. 
maj.
 
Fodbold serie 6 kamp – Tim mod xxx 
  
Raflekonkurrence Tilmelding sker i baren.

Musik: De 2 lokale gutter, Danni Elmo & Rasmus 
Kirkeby spiller hele aftenen. 

Pladsen lukker, tak for i dag og på gensyn

Fredag d. 31. maj
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Telt, burgervogn, klubhuset og hoppepuder åbner. 

Rindum Bokseklub laver træning for alle store som små

Banko for hele familien. 
Plader købes i teltet for 20 kr./stk. og 6 stk. for 100 kr. 

Volleyball-turnering – (tilmeldingsfrist torsdag 30 maj)
Tilmelding til Randi Fisker – 2247 0929/Connie Ander-
sen – 2369 6387

15.00 Mek Pek – Åh Abe Show i teltet.  
 
Ølsmagning – Hvide Sande bryghus ved Niels Sangill, 
fortæller om sine forskellige øl og historien bag det at 
gå fra skolelærer til brygmester. 
Tilmelding til Dennis Jegstrup 2422 5771 

Sognedyst.
Mega bordfodbold.
Tilmelding ved Line Noesgaard – 2280 7094 

Rafle-konkurrence 

Musik - DJ Inzo – de lokale DJ´s spiller op til fest.

Pladsen lukker, tak for i dag og på gensyn
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Lørdag. 01. juni
Telt, burgervogn, klubhus  og hoppepuder åbner

Børne- og familieboder. Alle er velkomne.

Bil-, motorcykel- og knallertudstilling 
Kom og vis dit køretøj frem. Alle er velkomne.

Badmintonturnering
Tilmelding til Klaus Vang – 2172 2472 senest d 30. maj.

Finale - raflekonkurrence.
 
SPISNING - Køb en lækker grillbuffet til 150 kr. Børn 
t.o.m. 12 år 75 kr.

Menu.
Grillet gris og grillede hele kyllinger

Flødekartofler og timian kartofler
 Broccoli salat og blandet salat med dressing

Brød og smør

Tilmelding v/ Connie Andersen – 2369 6387 eller Anette 
Røjkjær – 3057 0430 senest torsdag d 30. Maj.

Husk selv at medbringe service, kaffe og the. 
Det er selvfølgelig også tilladt at medbringe egen 
mad. 

Årets Hee Revy.
Baren lukker under forestillingen. 

Musik - Alley-cats – Party trio, som sikrer os den bedste 
dansemusik hele aftenen. 

Pladsen lukker, mange tak for i år og på gensyn i 2020

Rengøring af telt og boldbaner og de omkring 
liggende områder.

Borde og stole samles
Nedtagning af scene
Rengøring af toilet og burgervogn
Samle affald på boldbaner, veje, stier, legeplads og 
skolegård
Teltet tages ned – Små børn på pladsen frabedes.

Ung som gammel kom og gi´ en hånd med 

Søndag d. 02. juni

10.00

INGEN UDSKÆNKNING AF ALKOHOL 
TIL PERSONER UNDER 18 ÅR.

ARMBÅND UDLEVERES PÅ PLADSEN 
VED FREMVISNING AF GYLDIG BILLED-ID

Mulighed for Dankort og MobilePay på pladsen. 

Det er under Sommerfesten ikke tilladt at campere på festpladsen!

Ændringer til programmet kan ses på sognets hjemmeside www.hee.dk


