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Sommerfest i Hee

29. maj - 1. juni 2014
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Gudstjeneste i teltet 
Herefter serverer Menighedsrådet kaffe og rundstykker

Fodbold fra klokken 10 
Informationer/tider kan ss på www.hee.dk

Telt, burgervogn, tombola og klubhuset åbner
Bordreservation til spisning - lørdag aften!!!
foregår i teltet imellem 11.00 - 12.00 Først til mølle 
5. kr. pr. plads/sæde

Tour de Pedal - Hindøtur

Raflekonkurrence

Talentshow for børn og voksne
Vis hele teltet, hvad du kan. (Medbring gerne CD med musik)
Tilmelding på 2924 7374 v. Lise og Helle

Diskotek ”Areo Lys & Lyd” spiller musik for enhver smag

Teltet lukker - På gensyn i morgen

Egne drikkevarer må ikke medbringes
på festpladsen

Ingen udskænkning af alkohol 
til personer under 18 år

Armbånd udleveres på pladsen ved 
fremvisning  af gyldig billed-id

Torsdag d. 29. maj
10.00

10.00

11.00

11.30

19.00

20.00

21.30

24.00

Det er under hele Sommerfesten ikke tilladt 
at campere på festpladsen
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Fredag 30. maj
12.00

12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

16.30 - 17.30

17.30 - 18.30

19.30 - 20.00

20.00

20.30

21.00

Telt burgervogn og klubhuset åbner

Børneboder

Banko i teltet. Plader kan købes i teltet. 6. klasse sælger kaf-
fe og kage

Boksetrænere fra Ulfborg Bokseklub laver motionsboksning 
for piger/kvinder fra 14 år. Prøv en times motionsboksning og 
få pulsen helt op. (I hallen)

Boksetrænere fra Ulfborg Bokseklub laver boksetræning for 
drenge/mænd fra 14 år. Prøv en rigtig boksetræning og få 
sved på panden. (I hallen)

Opvisningssparring med boksere fra Ulfborg Bokseklub. 
Kom og se 8 lokale boksere sparre med hinanden. Vær med 
til at få stemningen helt i top. (I hallen)

Modeshow for HELE familien
Børnemode 0 - 12 år fra Isa Disa, Hee
Modetøj til piger 25 - 80 år fra Gitte T, Modehjørnet Ulfborg
Modetøj til unge fyre og voksne mænd fra Hans Ruby, Ring-
købing
Frisørværkstedet - Din mobile frisør v. Gitte Alnor Madsen står 
bag alle modellerne

Raflekonkurrence

Per Andersen
Dygtig solist, som spiller alt fra de gode gamle klassikere til de 
nyere evergreens. Kom og oplev stemningen

Teltet lukker - På gensyn i morgen

Ændringer og tilføjelser kan ses på byens hjemmeside www.hee.dk
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Lørdag  d. 31. maj
10.00

10.00 - 16.00

10.00 - 12.00

11.00

12.00

12.00

13.00

18.00

20.00 - 21.00

21.00 

02.00

10.00

Telt burgervogn og klubhuset åbner

Skolens Støtteforening afholder Bagagerumsmarked. Plads 
skal købes/reserveres senest 29. maj - kontakt 2099 0663

6. klasse sælger trækture på hesteryg

Veteranbils- og motorcykelfremvisning 
Alle biler/cykler er velkomne

Børneunderholdning 
Sherif Haps - Danmarks skøreste cowboy

Volleyball-turnering tilmelding til Randi Fisker 2247 0929 el-
ler Connie Andersen 2369 6387 senest fredag aften

Raflekonkurrence - Finalen

Spisning 
Der er mulighed for at købe platte. 100 kr. pr. person. Billetter 
kan bestilles hos Evy Nielsen 9733 5606 - 2466 8891 senest 
27. maj. Husk at medbringe service og evt. kaffe/te

Revy - 25 års jubilæum. (Baren er lukket under forestillingen)

FAME-Band - 5 mands orkester, som leverer de største hits 
fra ’70 - og ’80erne. Tag danskeskoene med.
Teltet lukker - Tal for i år

Rengøring af telt og boldbane, borde/stole samles., opryd-
ning, nedtagning af scene, rengøring af toilet- og burgervogm, 
samle affald på boldbaner, veje, stier, legeplads og skolegård.

Ung som gammel kom og gi’ en hånd.
Telt-team opfordrer til at mindre børn bliver hjemme.

Søndag d. 1. juni


