
Formand for støtteforeningen Torben Holt: 

Det er en glædens dag i Hejnsvig i dag!! 

Hallen som vi i dag har rejse gilde for, har været et ønske i mange år Her i Hejnsvig. 

I 2006 begynde det for alvor at summe om at( Nu skulle der snart ske noget) 

2007 blev der lavet et workshop med hvad skal der ske i Hejnsvig i fremtiden. 

Der kom mange forslag bl.a.  

Bedre markedsføring af Hejnsvig via egen hjemmeside 

Torvet skulle renoveres 

Området ved søen skal forskønnes 

Cykel sti til Billund 

En ny Hal !!! 

Der blev sat folk på til de forskellige opgaver, og her af kom Haludvalget 

I år 2008 blev støtteforeningen officelt stiftet med vedtægter osv. 

Disse ting er vi i mål med. 

Vedr. Hallen har det været et stort ønske også at få et fittnes rum. 

Men økonomien er ikke til dette, men det er muligt at lave senere hvis vi vil. 

Vi fik den hele hal som var vores største ønske!! 

Jeg vil gerne sige tak til alle der har hjulpet med projektet. 

Vi har stadig nogle udfordringer i Hejnsvig bl.a Faldende børne-tal lige som alle andre steder. 

Men det har jeg løsningen på, så hvis der nogle der er i tvivl så kom og spørg!!! 

I 1974 da skolen og hallen blev bygget var det meningen at der skulle være et svømmebad forenden af 

hallen. 

Det kom der aldrig, men i dag er der kommet en ny børnehave i stedet. 

Stedet her bliver et fantastisk univers for alle i 7250 Hejnsvig og omegn. 

Så humlen i det er at: 

Hvor der er vilje er der en vej, men viljen skal være der fra både borgerne og kommunen. 



Jeg vil gerne sige tak til kommunen for et godt og lærerigt samarbejde. 

Vi mangler stadig at indsamle lidt penge, så hvis der er nogen der ved en fejl ikke er blevet spurgt, er de 

selvfølgelig meget velkomne. 

 Skulle der være nogle som ikke er besøgt, eller andre som ønsker at bidrage til at vi hurtig kan 

komme helt i mål,så er det nu,det vil vi være meget taknemmelige for  

Beløb kan indbetales på reg. 9690 konto 0000495859 
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