
Sommerfesten  2015

www.hee.dk

Torsdag d. 14. maj Lørdag d. 16. maj
Gudstjeneste i teltet 
Herefter serverer Menighedsrådet kaffe og 
rundstykker
Bordreservation til spisning - lørdag aften!!!
foregår i teltet mellem 11.00 - 12.00 Først til 
mølle  5. kr. pr. plads/sæde
Tour de Pedal - Hindøtur
Telt, burgervogn, tombola og klubhuset åbner
Fodbold. Informationer/tider kan ses på www.
hee.dk
Raflekonkurrence
Tørfisk!
Entré betales v. indgang og går ubeskåret til 
Hee Skoles Støtteforening.
75,- pr. person og børn under 12 år gratis
(Baren er lukket under arrangementet)
Pladsen lukker -  Tak for i dag og på gensyn i 
morgen

Telt burgervogn og klubhuset åbner
Banko for alle - i teltet
Petanque-turnering - tilmelding i Baren fra 
torsdag
Heste/Ponyopvisning (På den gamle boldbane)
Børnediskotek (Til og med 6. klasse) - i hallen
5-mandsdyst
Kunne du tænke dig at få håneretten over na-
boen, familien eller en anden fra byen? Saml et 
hold på 5 og meld jer til by-dysten. Der vil være 
mange sjove konkurrencer. Tilmelding til Julie 
Mortensen 3012 5360 og Ida Damgaard 2091 
5345 senest torsdag. Skriv holdnavn samt del-
tagere ved tilmeldingen.
Raflekonkurrence
Hawkeye And Hoe
Kendt fra pubscenen igennem 2 årtier
Kom og oplev den sande pubstemning
Pladsen lukker - Tak for i dag og på gensyn

Fredag d. 15. maj
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Bukkepral - i teltet, Jagtforeningen er vært ved 
en lille ting.
Mini-triatlon
Telt, burgervogn og klubhuset åbner
Børneboder
Motorcykel-fremvisning - alle cykler er velkomne
Volleyball-turnering - Tilmelding til Randi Fis-
ker 2247 0929 eller Connie Andersen 2369 
6387 senest torsdag aften
Fodbold U 17 piger FC Tim/Hee - Måbjerg IF      
Hee Stadion
Børneunderholdning Snydekunstneren Hr. 
Plys Tryllekunstner for børn i alle aldre. Kendt 
fra TV og Lalandia
Raflekonkurrence - finale
Fodbold Tim Serie 5    Tim GIF  -  Videbæk IF 
  Hee Stadion
Spisning
Menu: Forskellige stege, 3 slags kartofler, grøn 
salat
Pris: 125,- Tilmelding til Evy 2466 8891 
(Husk selv at medbringe kaffe/te)
Revy
(Baren er lukket under forestillingen)
LigaDK
4-mandspartyband, der helt sikkert får gang i 
dansegulvet.
Spiller alt for moderne pop til 60’er rock
Pladsen lukker - Mange tak for i år

Rengøring af klubhus - borde/stole
Oprydning - nedtagning af scene
Rengøring af toiltet- og burgervogn
Samle affald på boldbaner, veje, stier, legep-
lads og skolegård
Ung som gammel kom og gi’ en hånd.

Telt-team opfordrer til at mindre børn 
bliver hjemme.
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Søndag d. 17. maj

Egne drikkevarer må ikke 
medbringes på festpladsen

Ingen udskænkning af alkohol uden 
armbånd

Armbånd udleveres på pladsen ved 
fremvisning  af gyldig billed-id

Hee Sommerfest 2015 præsenteres af

Ringkøbing Landbobank & Sportigan

Følg med på www.hee.dk/sommerfest


