
Sommerfesten 2022

torsdag 26. maj - lørdag 28. maj
Hee Sogneforening



Det er under Sommerfesten ikke tilladt 
at campere på festpladsen og omkringliggende arealer!

Torsdag 26. maj 2022
Sommerfesten 2022 åbner med flaghejsning og velkomst ved Som-
merfestudvalget.

 Gudstjeneste i teltet. Menighedsrådet serverer herefter rundstykker.

Bordreservation til spisning lørdag aften. Det foregår i teltet v/sommer-
festudvalget efter  “først-til-mølle” princippet. 10 kr. pr. siddeplads.

Cykeltur til Hindø med præmie for den flottest pyntede cykel.

Teltet inkl. bar, burgersalg, og slikbod åbner.

Hee Lokalråd står under hele sommerfesten for salg af nøgler, hvor én 
af nøglerne kan åbne låsen og udløse en gevinst. Overskuddet går til 
indkøb af traktor til de grønne områder i Hee

Skydetelt åbner (bemandet af fodbold - Herre senior).

Børnefodbold. Der er løbende præmieoverrækkelse i teltet.

Hee Kvindeforum holder damefrokost. Alle kvinder er velkomne. Til-
melding og betaling (mobilPay til Susanne Præstegaard senest d. 16. 
maj på 2175 5504.) Pris 200 kr.

Kvindefodboldkamp på kampbanen: Hee - xx.

Sognedyst. Nærmere info følger.

Oldboyskamp på kampbanen: De lokale Vestrum spiller mod xxx.

Rafle-konkurrence  i teltet. Tilmelding sker i baren.

REPLIKA m/vores lokale kapelmester Thomas Meldgaard underholder 
med syng-med-musik.

Burgersalg lukker.

Festpladsen lukker – tak for i dag og på gensyn i morgen kl. 12.00.
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Fredag d. 27. maj 2022
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Festpladsen åbner.

Banko for hele familien i teltet.

HATTE TEATER - underholdning for børn i teltet.

Volleyballturnering i hallen. Tilmelding af hold senest torsdag kl. 18.00 
til Randi 2247 0929 eller Connie 2369 6387.

Skydetelt åbner.

“Ringo-bane” opstilles. Saml 2 hold og lav jeres egen dyst. Spilleregler 
fremgår ved banen.

Rafle-konkurrence i teltet. Tilmelding sker i baren.
 
DJ INZO - de lokale DJ´s spiller op til fest hele aftenen.

 Festpladsen lukker. Tak for i dag og på gensyn i morgen.

INGEN UDSKÆNKNING AF ALKOHOL 
TIL PERSONER UNDER 18 ÅR.

MEDBRAGTE DRIKKEVARER ER IKKE TILLADT 
OG VIL BLIVE INDDRAGET.

ARMBÅND (FRA 18 ÅR) UDLEVERES I BAREN
VED FREMVISNING AF GYLDIG BILLED-ID.

MULIGHED FOR AT BRUGE DANKORT 
OG MOBILEPAY PÅ PLADSEN.

Ædringer til programmet kan ses på hee.dk og Facebook.



Lørdag d. 28. maj 2022
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Festpladsen åbner.

Børne- og familie boder åbner.

Kom og vis dit kæledyr frem.

Kom og vis din motorcykel, knallert eller gamle fine bil frem. Alle er vel-
komne.

Badmintonturnering i hallen. Tilmelding sker på liste i baren senest fre-
dag kl. 15.00.

Finale i rafleturnering i teltet, inkl. præmieoverrækkelse. 

Serie 5 herre fodboldkamp på kampbanen: Hee - xx. 

Låsen åbnes ved nøgletombolaen. Kom og prøv din nøgle, og se om 
du er den heldige vinder.

Aftenfest med spisning i teltet.  
Tilmelding til Anette 3057 0430, Randi 2247 0929 
eller Connie 2369 6387. 
Betaling sker til mobilePay 41544 samtidig. 
Anfør teksten: “Mad lørdag” senest 22. maj.
Det er selvfølgelig også muligt at medbringe egen mad.

Årets Hee Revy (varer ca. 1 time) Baren er lukket under revyen.

Danni Elmo m/band spiller op til dans.

Pladsen lukker. Mange tak for i aften – vi ses til oprydning i morgen kl. 
10.00.

Rengøring af telt og boldbane, borde/stole samles, oprydning, nedtag-
ning af scene, rengøring af toilet- og burgervogn, affald på boldbaner, 
veje, stier, legeplads og skolegård samles. Teltet tages ned.
Ung som gammel. Kom og gi’ en hånd med.

Søndag d. 29. maj 2022


