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Film - hygge & leg
i hallen

Adventen indledes med
Juletræstænding

Nytårsbad i Hover Å

Traditionen tro:

Julefrokost i
Stationsbygningen
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Deadline 
til næste nummer:
30. december

Mangler I Sognenyt?
Det er stadigvæk 6. klasse fra Hee Skole 
der deler Sognenyt ud, og vi håber, alle 
får bladet.

Men hvis I mod forventning ikke skulle 
modtage - eller kender nogen, der ikke 
har modtaget Sognenyt, så ring til:  

Anita Kristensen 4036 2417

Hun sørger for, I får bladet.

Hjertestarterne
Finder du ved
* Campingpladsen
* Bjørnevej 
* Hee Skole

SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, 
november.
430 eks. Tryk: meller.dk

I bladet optages stof af almen interesse for be-
boerne i Hee Sogn, - også gerne debatstof. 
Vi modtager gerne stof til bladet fra foreninger, 
organisationer, udvalg o.l., som er hjemmehø-
rende i Hee.

Stof til bladet skal være redaktionen i hænde 
senest den 20. måneden før udgivelsen.

Annoncer kan løbende optages og ændres.

Sogneforeningens bestyrelse:
Formand 
Anita Kristensen  4036 2417
novej15@me.com

Næstformand
Rasmus Kristensen  2099 0633
Kristensen.ralle@gmail.com

Kasserer
Anders Thygesen  4040 3344
kasserer@hee.dk

Sekretær/IT
Jakob Heichelmann  5013 3776
j.heichelmann@gmail.com

Tina Oxfelt  3122 4268
tinaoxfelt@gmail.com

Redaktion & PR Udvalget:
Anne-Marie Meller  9733 5130
am@meller.dk

Karin Aasberg  4044 2048
aasberg@fiberpost.dk

Kære læsere

Nu nærmer julen sig med raske skridt 
og vi vil igen i år være blandt de første, 
der ønsker alle her i Hee en rigtig god 
jul og et godt og lykkebringende nytår.

Vi vil også gerne sige tusind tak til vo-
res sponsorer, og vi håber, I vil fortsætte 
igen til næste år.

Husk at benytte vores lokale sponso-
rer, de støtter også jer.

De kærligste hilsner
Karin og Anne-Marie
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Nyt fra
bestyrelsen

Efteråret har ramt os i Hee med alle 
dens skønne farver. 

Nu hvor efteråret er kommet, er de 
udendørsaktiviteter sat på pause indtil 
foråret kommer igen.

Tak til Jer der har givet en hjælpende 
hånd med vores fodbold. I og de andre 
frivillige som giver en hånd med i Hee er 
uundværlige.

Med efterårets tegn på blæst og regn 
trækker vi igen indendørs.

Gymnastikken er startet op i Hee.

Og i skrivende stund er det tæt på at 
indendørsfodbold starter op i Tim. Det 
starter i uge 43 og det er selvfølgelig 
stadig muligt at være med. (se s.5)

Har du lyst til at spille badminton så 
kontakt udvalget og forhør om der er ti-
der der passer dig.

Svømning må nok desværre lukke ned 
i år da der ikke er den store tilslutning. 
Sidste chance er i uge 43 for at deltage, 
og er der ikke nok tilslutning så er det 
også sidste gang med svømning denne 
sæson.

Husk at motion er sundt og det gør os 
glade og skaber samvær og venskaber.

A short resume in 
English 
Gym has started.
Indoor soccer starts in Tim (see p. 5)
Swimming may be closed, because 
not many has joined it.

Father Christmas will come to town 
and switch on the lights on the christ-
mastree (see p. 7 and 10)

And of course uou can end this year 
by joining the bath in Hover Å and 
wish everybody a happy new year. 
(See p. 7 and 11)

Hee Sogneforening wish all in Hee 
a happy Christmas and happy new 
year.

Når efteråret går på hæld så kommer 
vinteren og julen. Og ja så er 2022 også 
næsten gået…

Men inden, så skal vi igen lige have 
skabt lidt julehygge, hvor julemanden 
kommer og tænder lysene på byens ju-
letræ.  (Se s. 8)

Selvfølgelig skal året sluttes af med et 
hop i Hover Å eller for de kuldskære en 
tur i bålhytten for at ønske hinanden i 
sognet et godt nytår. (Se s.11)

Vi fra Hee Sogneforening vil gerne øn-
ske jer alle et forrygende efterår og 
håbe, at I alle vil få en glædelig jul og 
komme godt ind i det nye år.

På Sogneforeningens vegne
Anita Kristensen
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Udlejning af klubhus

Står du og mangler et lokale til børne-
fødselsdage eller klassearrangemen-
ter er klubhuset en oplagt mulighed. 
Klubben lejes ud til arrangementer for 
børn, som går i Hee skole. 

I klubhuset er der plads til 30 perso-
ner, og der er adgang til kaffe/the-
kander og kaffemaskine, borde og 
stole.

Der medfølger ikke service, og udval-
get af bestik er ikke stort, så det skal 
man selv medbringe, hvis det er nød-
vendigt.

Lejeren skal selv gøre rent efter sig 
og efterlade det, som man selv gerne 
vil modtage det.

Bookning af klubben sker ved Rikke 
Sonn på tlf. 2427 0369 (skriv gerne) 
Prisen er 200 kr. 

Betalingen sker med mobilpay

Do you need a room for a 
birth-day party or so, you can 
rent the klubhouse. 
Call Rikke Sohn:  2427 0369.

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben er for alle, der har 
lyst til at hygge sig sammen.

Vi mødes 14.30 i klublokalet bag sko-
lens bygninger, hvor vi enten drikker en 
kop kaffe eller te og spiser vores med-
bragte brød, hvis der ikke lige er en, der 
har bagt eller medbragt noget.

Derefter er der mulighed for at spille for-
skellige spil, og enkelte går enten ud og 
spiller petang eller går i hallen for at be-
væge sig lidt. 
Omkring 16 - 16.30 bliver der ryddet op, 
vasket op, hvis man ikke selv har med-
bragt en kop, og gulvene blive fejret, så 
der er pænt rent til de andre brugere af 
klublokalet.

Vi er omkring 18 mere eller mindre pen-
sionister, der mødes. Der er plads til flere. 
Mød bare op.

Anne-Marie

Every Thursday a lot of people meet in 
the Club Room for talking and 
playing petang etc.



5

FC Tim
-Hee 2022  INDENDØRSSÆ

SON OPSTART UGE 43 

   Ræ
kke 

Å
rgang 

Træ
nere 

Tlf. 
E-m

ail 
Træ

ningstidspunkt  

U
6-7-8 Tim

/H
ee 

drenge og piger 

2015-2016-

2017 

M
artin Sørensen 

Eskildsen  

Anne M
ette Jensen 

 

42 17 70 45 

 22369077 

m
artineskildsen@

hotm
ail.com

 

 H
onningbi79@

hotm
ail.com

 

Tirsdag i Tim
 

16:45-17:45 

 O
pstart uge 43 

U
9 - U

10  

Tim
/H

ee 

drenge og piger 

2013-2014 
Kasper Høyer Holgersen 

M
ads Kirkegård Nielsen 

Jeppe M
øller  

30111204 

23863487 

Contactkasper@
yahoo.dk 

M
adskirkegaard6@

gm
ail.com

 

Tirsdag i Tim
 

15.30-16.30 

 O
pstart uge 43 

U
11-12-13 Tim

/H
ee  

drenge 

2010-2011-

2012 

Betina H
ansen 

Jens Snogdal 

Lars Christensen  

Thom
as Ø

stergaard 

61 77 39 44  

24 22 02 37 

40 40 26 66 

40 27 59 40 

betinahansen81@
gm

ail.com
  

gam
m

eljord_9@
hotm

ail.com
 

barber@
kristensen.m

ail.dk 

thom
assoe79@

icloud.com
 

Tirsdag i Tim
  

17:45-19:00 

 O
pstart uge 43 

 Hovedsponsor: 
 

 
 

 
 

 
 

 Vi glæ
der os til at se dig til fodbold! 
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HEE GL. STATIONSBYGNING
afholder

JULEFROKOST 2022
Lørdag, den 19. november 2021. kl. 12.30

Tilmelding senest søndag den 13. november 2022
til Kaj Smedegaard 2530 1600 gerne SMS eller 
mail kajhee23@gmail.com

Pris 150,- kr. pr. kuvert.
MENU
Hvide sild med karrysalat
Æg og tomater
Pandestegt fiskefilet med citron og remoulade
Leverpostej, bacon og champignon
Tarteletter med hønsekød
Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler
Risalamande med kirsebærsovs
Småkager
Kaffe og te

Drikkevarer må ikke medbringes, kan købes til små priser.
Alle er velkomne.

GENERALFORSAMLING Hee gl. Stationsbygning

Fredag den 20. januar 2022 kl. 18.30
Der serveres varm mad.

Tilmelding senest den 15. januar 2022 
til Kaj Smedegaard 2530 1600 gerne SMS eller mail kajhee23@gmail.com

Hee Gl. Stationsbygning
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Christmas lunch 
Saturday November the 

19th 12.30 
Hee Gl. Stationsbygning.

Please tell Kaj Smedegaard on a 
sms on 2530 1600 or by mail 
kajhee23@gmail.com 
before Sunday November the 13th.  
if you want to be there. 

There will be a really danish lunch 
with herrings, liver pâté and other 
good stuff.

You are not allowed to bring your 
own beverages.

Father Christmas 
will come to town and switch on 
the lights on the christmastree at 
I. C.’s Hus

November the 27th 15.30

You can take a picture standing 
next to Father Christmas and 
sing some christmas carols.

After this there will be ”apple sli-
ces”, mulled wine or hot cocoa.

For all kids
Come and join a Movie 
evening in the hall 
Friday November the 
11.th. from 17.00 - 22.00
We will order a lot of pizza

You can see movies in the club 
house and play in the hall.

The candyshop will  also be open.

Price: 30 kr. Register by sms to Ani-
ta on  4036 2417 and send a scree-
nshot of the payment - payment to 
41544.

A bath/dip in Hover Å

On Saturday December 
the 31st. all people In 
Hee are invited to join 
the anual dip in Hover Å 
at 13.00.
After the dip in Hover Å Rosa and 
Kaj from Hee Gl. Stationsbygning 
will serv wreath cake and Hee Sog-
neforening a glass of Champagne.
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Fredag d. 11/11 - 22 
kl. 17.00 - 21.00

Vi bestiller en masse pizza,  
så der er lidt for alle.

Det er for alle børn

Der er filmhygge i klubhuset 
(man må gerne medbringe sække-/hyggestol).

Derefter leg i hallen. 

Slikboden er åben.

Kom til
filmhygge

og leg i hallen

Pris: 30
Tilmelding til Anita på sms  
med foto af  Mobilepay-betaling.

Anita: 40 36 24 17
Mobilpay: 41544
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 vestjyskbank.dk/ringkøbing

Banker ligner hinanden. 
Men der er mennesker 
til forskel. Hør hvad du
kan forvente af os.
Morten Juelsgaard
Privatrådgiver
Direkte: 96 63 27 70
Mail: mjg@vestjyskbank.dk
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27. nov 2022

Vi synger og danser  
om juletræet.

Derefter er der 
æbleskiver, glögg 

og varm kakao.

Glædelig  jul til alle  fra
Hee Sogneforening

Juletræstænding

kl. 15.30

Tag julebillede med julemanden
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Vi har 
brug 
for dig!
I Hee er følgende arbejdsgrupper al-
lerede etableret.
Har du lyst at give en hånd med, har 
vi hårdt brug for dig!

Grønholdet
Vedligeholder stier og pladser
m.v. i Hee Sogn.
Henvendelse til Erling Madsen
em@hee-entreprise.dk

Gl. Boldbane
Udarbejder ideer til brug af den gam-
le boldbane.
Henvendelse til Jørgen Pedersen
Tlf: 29 91 48 27

Haelby Havn
Etablerer og vedligeholder den lille 
havn i Haelby.
Henvendelse til Jens Erik Pedersen
Tlf: 53 68 78 36

Papirindsamling
Henvendelse til Klaus Vang
Tlf: 21 72 24 72

We 
need 
you

In Hee we already have esta-blished 
the following working groups

The green team
Maintains paths and places in Hee 
Sogn.
Contact: Erling Madsen
em@hee-entreprise.dk

Old Soccer field
Working on ideas for use of 
the old Soccer field.
Contact: Jørgen Pedersen
tlf. 29 91 48 27

Haelby Havn
Establishs and maintains the small 
habour in Haelby.
Contact: Jens Erik Pedersen
tlf. 53 68 78 36

Paper collection
Contact: Klaus Vang
Tlf. 21 72 24 72
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

Hee Gl. Stationsbygning
stedet hvor folk mødes

Plads til 100 personer
Godt køkken
Internetforbindelse
Nyrenoverede lokaler
Central beliggende

Fødselsdag
Bryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Mindesammenkomst
-og meget mere...

Hjælp til:
Borddækning
Servering

Forhør nærmere ved
Rosa & Kaj Smedegaard
23 88 38 88
heestationsbygning@gmail.comRinggaden 3A  Hee  6950 Ringkøbing
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Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066

STØTTEFORENINGENS 
SKROTCONTAINER !!!

Det er stadig ikke tilladt at smide tomme øl-/sodavandsdåser, samt 
brugte spraydåser i støtteforeningens skrotcontainer.

Følg venligst skiltene på containeren, og respekter reglerne. 
Containerne vil ikke blive tømt, såfremt de indeholder tomme dåser.

Mvh
Hee skoles støtteforening.
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Camping og familie-
park West

Kære alle

Tak for jeres opbakning i sæson 2022, 
vi arbejder allerede nu på noget spæn-
dende der skal ske næste sæson.

Fra 1. marts 2023 kan der bestilles/kø-
bes sæsonkort til 500,- pr familie.

Med venlig hilsen 
Jette og Klaus Pedersen, 

Camping og familiepark West
 

Avisindsamling
Nu hvor der kommer ny 
affaldssortering vil vi mht. 
avis og pap opfordre til 
at man fortsætter med at 
lægge det fra til vores ind-
samling. 

Der er rigtig gode priser på 
papir i øjeblikket, og det 
giver gode penge i Sogne-
foreningens kasse. 

Mvh. 
Bo og Klaus

We will all soon get 
a new waste container, 
where we can put our pa-
pers and pap in. But plea-
se dont do that. 

We still want you to col-
lect it for our own paper 
and pap collection.
It is gives us good maney 
for Hee Sogneforening.

many greetings
Bo and Klaus

Muldvarper
Hjælp til gratis bekæmpelse af 
muldvarper i haver i Hee. 

Kontakt Bent Rindom 
tlf 51 24 69 23.



16

Kirkekalender

Dato   Hee Kirke   No kirke

November
06. 10.30 Minikonfirmander deltager  09.00
13 09.00    

20. 09.00     10.30

December

27.  09.00 M. Thams 1. søndag i advent  10.30 M. Thams

04. 10.30

11.      10.30 Adventskoncert

18. 10.30     09.00

24. 15.30     14.00
25.      09.00 M. Thams

26. 10.30

Januar 2023
01. 14.00     15.30

08.      09.00 O. Lange

15. 09.00     10.30

29. 10.30     09.00

22. 09.00  
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Offentligt
menighedsrådsmøde
Tirsdag 8. november

Mødet afholdes i I. C.’s Hus
klokken 19.00

Kirkesiden

Syng ”100 salmer”
Salmemaraton i Ringkøbing 
provsti med nye salmer  
fra kl. 19.00 - ca. 20.30

Onsdag d. 30. november  i 
                        Ulfborg kirke 

Dette maraton er for hele Ringkø-
bing provsti – så kør gerne over en 
sognegrænse og vær med!

Alle er velkomne. 
Medbring selv kaffe/te til pausen.

De venligste hilsner
Ulfborg menighedsråd og 

sognepræst Gitte Elisabeth Hansen

Hee kirkes personale og 
menighedsråd
Sognepræst:
Lars Christoffersen    97 33 50 14

Graver:
Kasper Hinrup  97 33 06 66

Gravermedhjælper:
Hans Jørgen Madsen 61 70 72 03

Organist:
Andreas Exner  26 29 56 22

Kirkesanger:
Margit Mastrup  25 52 17 68

Pia Vagner  61 74 98 84

Menighedsrådet:
Formand:
Trine Damgård  23 60 36 58

Kasserer:
Karen Holm Pedersen 21 72 78 13

Bent Rindom  51 24 69 23

Bente Madsen  23 92 59 22

Anne-Marie Meller 29 65 32 42

Dåb
 
20/8  Katharina Vaytsman, Hee
 
3/9 Anna Stokholm Hansen, Hover 
 

Bisættelse
 
1/10  Lene Jegstrup Hansen

Adventskoncert
I No kirke, søndag 11. december 
kl.10.30 med Grønnegadekoret.

Alle er velkomne
Hee og No menighedsråd
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Jagtgudstjeneste
Søndag d. 25. september kl. 10.30 
blev der afholdt jagtgudstjeneste 
i Hee Kirke.

Det var en lidt anderledes gudstjeneste, 
de ca. 70 fremmødte fik, da de mødte 
op til åres jagt- og høstgudstjeneste.  
Lars Christoffersen havde fået coro-
na, og det var umuligt at finde en an-
den præst. Derfor blev det Bent, Trine 
og Anne-Marie fra menighedsrådet, der 
stod for gudstjenesten.

Vi havde heldigvis fået god hjælp både 
fra Pia, Kasper, og Torben samt en flok 
meget dygtige jagthornsblæsere.

Kasper havde pyntet kirken, og det var 
blevet meget flot med de lånte dyr.

Efter gudstjenesten var der en god fro-
kost i Den Gl. Stationsbygning, hvor 
jagthornsblæserne også gav et par 
numre.
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Hee
Indre
Mission

Vedrørende program henvendelse til:

Poul Rossander Nielsen
Nyrupsvej 16, Kloster
6950 Ringkøbing
telefon 9733 7217 - 2420 5014
mail: poul.rossander@gmail.com

Minikonfirmander
I gennem de sidste par måneder har 
det været ekstra liv i kirken tirsdage ef-
termiddage, hvor 10 friske elever fra 3. 
klasse har været samlet til ”Minikonfir-
mander”.

I løbet af de 8 gange, som ”Minikonfir-
mander” varer, har eleverne fået lært 
kirken at kende og været oppe i tårnet 
samt rundt på kirkegården.

De har sunget, leget, bedt fadervor, 
spist kager, drukket juice, hørt om guds-
tjenesten, om arbejdet på kirkegården, 
prøvet orglet m.m. 

Lars fortalte bl.a. at vores kirke er 800 år 
gammel, dette medførte straks spørgs-
målet: ”Er du også 800 år?” Man kunne 
kun trække på smilebåndet.

6. november skal de også deltage i en 
gudstjeneste Alle Helgens dag, hvor de 
skal tænde lys og synge nogle salmer.
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Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing
29 43 45 83  meller.dk  meller@meller.dk

TRYKSAGERSkal du bruge

Vi hjælper dig gerne med:
foldere  hæfter  bøger  postkort  folie 
plastikkort  kuverter   Plakater i A3 - A2 - A1

Vi kan levere hele opgaven incl. opsætning
Vi kan også trykke direkte fra dine filer

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag

Hee

TR
YK
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VestRum afholder generalforsamling
Mandag den 14. november, kl. 19.00 Tim Skole 
Parkering i skolegården.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fremlægning af budget  
5. Beretning fra arbejdsgrupperne
 5.1. Kortlægning
 5.2. VestRum Guide
 5.3. Kunst på tværs
 5.4. Hjemmeside / Facebook
 5.5. Elektrisk VestRum
	 5.6.	Infohytter
 5.7. Kanoprojekt
6. Styregruppens fremadrettede indsatsopgaver
 6.1. Cykeldag VestRum rundt
	 6.2.	Revyfestival
 6.3. Foredrag
 6.4. Mobil-BIO
7. Behandling af indkomne forslag
 Ingen forslag
8. Valg af formand
 Carsten Meller
9. Valg af næstformand
 Er ikke på valg
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Stadil/Vedersø: Else Trabjerg
 Hee: Jakob Heiselmann
 Torsted: Poul Henning Holmgaard
 Tim: Palle Pedersen
	 No:	Esben	Midtiby
11. Valg af revisor
 Maren Holm
12. Eventuelt. Der kan ikke besluttes noget under eventuelt

Der	kan	ikke	opstilles	kandidater	på	generalforsamlingen.
Alle bosiddende i VestRum har møde- og stemmeret.

La

ndsbyklyngen 

 V e s t R u m
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Nyt fra Børnebroen 
Hee-No
Skoleeleverne har lige nydt deres efter-
årsferie efter at havde løbet et fantas-
tisk motionsløb.
Ikke mindre end 864 km løb de 82 ele-
ver og dertil kommer det, som Sommer-
fuglene i børnehuset i Hee og de voks-
ne løb, så jeg tror, vi rundede de 1000 
km, hvis vi tæller det hele med. Flot lø-
bet og da det var et sponsorløb, så gav 
det rigtigt godt til støtteforeningen. Så 
tusind tak for jeres støtte og tusind tak 
til alle jer, der knoklede med at løbe. 

Vi har også fejret skolejubilæum i den 
forstand, at det var 500 år siden, at der 
for første gang i 1522 blev holdt skole 
for ”almuens børn”, som det hed den-
gang. Det foregik i kirken inden gudstje-
nesten, så børnene mødte ind kl. 5.00 
om morgenen i en kold kirke, og så blev 
de undervist af en degn ved ”degnesto-
len”. Stolen står endnu i kirken. De an-
dre dage skulle børnene arbejde, lige-
som de plejede at gøre, og nogle havde 
også været oppe og arbejde, inden de 
mødte i skole. Det var lidt andre tider, 
dengang for 500 år siden. 

Torsdag d. 22. september tog hele sko-
len til Hjerl Hede for at se, hvordan der 
kunne havde set ud i Hee dengang for 
500 år siden, og de ældste elever fik 
også prøvet at gå i skole i den stråtæk-
te hos degnen. Det var en dejlig dag. 

Tusind tak til støtteforeningen som gjor-
de det muligt for os at tage hele skolen 
på en sådan dejlig tur.

6. klasse træner til soldat

Spørgsmålet er, hvem ser på hvem?

Klappegrise
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På selve jubilæumsdagen om fredagen 
havde vi først besøg af Ernst Munck, 
som holdt foredrag for eleverne i første 
time om, hvor svært det var dengang, 
at forstå hinandens dialekter i de for-
skellige sogne, og at det, der betød det 
ene i Hee, måske betød noget helt an-
det i No. Derfor bestemte kong Christi-
an d. 2., at alle børn skulle gå i skole, så 
alle lærte et fælles dansk, så man kun-
ne forstå hinanden, og så kongen kun-
ne tale med og forstå sine undersåtter.

Siden var eleverne på et løb rundt i sog-
net, hvor de så og hørte om den gl. sko-
le i Haelby og degnestolen i kirken, lige-
som de fik lært at skrive med blækpen 
og gamle lege fra dengang. 

Jubilæumsdagen sluttede med et vel-
besøgt åbent hus for alle interesserede, 
og så var der jubilæumskage, saft og 
kaffe. Et dejligt jubilæum. 

Som det sidste kan vi nu præsente-
rer det nye fælles logo for Børnebro-
en Hee-No, som vores helhed hedder. 
Børnebroen Hee-No dækker de to bør-
nehuse i Hee og No, vores SFO Pape-
gøjen og så skolen.

De tre bestyrelser har valgt logoet efter 
et stort arbejde med først en idekonkur-
rence, og så har vi haft Ørskov-gruppen 
inde og bearbejde forslagene grafisk. 
Forslagene fra Ørskovsgruppen er så 
blevet drøftet i bestyrelserne, inden vi til 
sidst valgte det endelige Logo, der lige 
som vores navn ”Børnebroen Hee-No” 
skal symbolisere, at vi bygger bro mel-
lem de to sogne og bygger broen og ve-
jen fra det lille barn i vuggestue til sko-
lebarnet og til slut det barn, vi via nye 
broer sender videre ud i overbygnings-
skolen og livet. Vi bygger broer mel-
lem kulturer, mellem børnehus/skole og 
hjem, mellem børnehus/skole og lokal-
samfundet. Vi skaber fællesskaber og 
skaber trygge rum for leg, læring og ud-
vikling.  

Børnebroen Hee-No
Hee Skole, Papegøjen og vores børne-

huse i Hee og No
Anders Rosholm Hansen

Vi skriver med pind og blæk
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anc  re

Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - lær genoplivning

Salg af hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

Specialkurser målrettet 
virksomheder, skoler,
foreninger, m.v.

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83
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Avisindsamling 
i Hee - gerne pap!
Gem papir & pap
Avisindsamlingerne kører igen rig-
tig godt. Dog kunne vi godt tænke os 
lidt mere opbakning både på indsam-
lingsdagene, men i høj grad også mht. 
mængden af pap og aviser. 
Derfor kan vi kun opfordre til at folk 
gemmer og sætter ud på indsamlings-
datoerne. 

Der er for tiden rigtig gode priser på 
pap og papir, så dine gamle aviser gi-
ver et godt tilskud til Sogneforenin-
gens kasse!

Med venlig hilsen 
Bo og Klaus

Husk! Vi modtager ikke affald.

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag 21. januar 2023

Næste indsamling
Lørdag 19. november
Evt. spørgsmål konkakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825

We collect papers and pap
Saturday November the 
19.th.
If you want to help with the 
papercollection, contact: 
Klaus 2172 2472
or Bo. 8165 7825
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Så er det på 
tide at slå 
masker op til 

strikkecaféerne i 2022
Strikkecaféerne vil foregå i butikken i 
V. Strandgade 65C 
eller privat hos mig i Hee, 
Nørre Allé 1. 4071 3919

Mandag 7. nov. 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 17. dec. 13.00 - 16.00 i butikken

Der må strikkes i butikken den sidste 
fredag i hver måned fra 13.00 - 16.00 
undtaget i ferier.

Hver mandag fra uge 28 til 34 må der 
strikkes udenfor butikken, da der samtig 
er kunsthåndværkermarked.

Husk tilmelding

Vi ses til strikkehygge
Knus fra

Strikkemutter

Følg min facebookgruppe: 
”strikkeglad altid glad”, 

hvor jeg altid minder om den næste 
strikkecafé.

Fotografier
fra Hee og nærmeste omegn

Når de gamle i familien falder fra, og 
der skal ryddes op i hjemmet, bliver 
mange ting sendt til genbrug eller 
kasseret.

Alt for ofte bliver gamle fotoalbum 
smidt væk, og hermed går der også 
historisk billedmateriale tabt.

Tænk på det lokalhistoriske arkiv 
næste gang, der skal ryddes op.

Badmintontider for 
2022/2023 kan reserveres 
på 6165 5397

Julebanko 
Der bliver ikke julebanko i år, da vi har 
mærket, at opbakningen har været da-
lende, og at det er sværere at finde 
sponsorer i tiden. 

Vi håber meget at vende stærkt tilbage 
næste år. 

Hee Skoles støtteforening
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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

97 33 54 66 . 2046 4666
www.hee-flyt.dk
heeflyt@mail.dk
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Få et
OK TANKKORT/
APP
og støt 

Hee 
Sogneforening
Når du bestiller kortet/App’en, skal 
du vælge Hee SF som din lokale for-
ening.

Når man tanker, får Hee SF 6 øre pr. 
liter brændstof der tankes.

Hee SF får penge, når kortet bruges, 
ligegyldigt hvilken OK-tank du benyt-
ter rundt i landet.

Se mere på  ok.dk 
og støt Hee SF.

Annocører i Sognenyt
Der er ingen garanti for, at en annon-
ce i Sognenyt øger dit salg. Til gen-
gæld viser din annonce, at der også 
er et aktivt erhvervsliv i Hee.

Sognenyt er eneste informationskilde, 
der når rundt i hele sognet og læses af 
80% af alle over 15 år.
(statistisk).

Sognenyt er en del af Sogneforenin-
gens aktiviteter, og er derfor en væ-
sentlig økonomisk udgift. 
Heldigvis opvejes udgiften langt hen ad 
vejen af indtægterne fra anonncer i bla-
det.

Annoncørerne støtter derfor Hee Sog-
neforening, når de sætter en annonce 
i Sognenyt. 
Det siger vi tak for!

Der er plads til endnu flere annoncer i 
Sognenyt, så hvis du har noget, du ger-
ne vil reklamere for, eller bare brande 
din virksomhed, er du meget velkom-
men i bladet.

Ønsker du at ophøre med at annoncere 
i bladet, skal du kontakte redaktionen. 
Vi kan af gode grunde ikke vide, om din 
virksomhed er ophørt, eller om annon-
ceringen ophører af anden grund.

Ændring af annoncen er ikke noget 
problem. Send den nye annonce til re-
daktionen inden deadline, så sætter vi 
den i næste nummer af Sognenyt.

Venlig hilsen
redaktionen
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Aktivitetskalender
November
07. 
11.
19.
19.

27.

December
17.
24.
25.
26.
30.
31.

Januar
20.

21. 

Strikkecafé, Hee
Film og sjov
Avisindsamling
Julefrokost, Hee Gl. 
Stationsbygning
Juletræstænding

Strikkecafé, butik
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Deadline Sognenyt
Nytårsbad

Generalforsamling Hee 
Gl. Stationsbygning
Avisindsamling

Hee Skoles 
Støtteforening

Formand
Henriette Laursen
6139 8270

Kasserer
Martin Pedersen
2227 7070

Dorthe Thorup Nilsson
2031 3305

Line Noesgaard
2280 7094

Repræsentant for 
skolebestyrelsen
Anja Hinrup
2084 4266

Her bringes de datoer, som er ind-
leveret til redaktionen ved deadline.
Ønsker du datoer for arrangemen-
ter med i kalenderen, så henvend 
dig til redaktionen. 

Har du en god historie, der fortje-
ner at komme i næste nummer af 
Sognenyt?

Så kontakt redaktionen.
Lad os fortælle vidt og bredt om 
alt det, der sker i Hee!
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

Vi tilbyder:
•Bilreparationer & skadearbejde
•Klargøring til syn & syn af bilen
•Elektronik på nyere biler
•Økotestcenter
•Dæk- & olieskift
•Serviceeftersyn - også på nyere biler

Vi reparerer også:
Traktorere - plæneklippere - knallerter - cykler - motorsave - m.v.

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

Gør det selv - bilplejeprodukter sælges med vejledning.
Lakforsegling og lakreparationer udføres.

Salg af Lokari inderskærme.
Gratis kontrol af undervogn - ring og aftal tid.

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen         9733 5656
Egon Aaberg        6165 5397 
egonaaberg@icloud.com

Fodbold
Rasmus Kristensen
Daniel Baden Christensen         2245 4293  
Marcus Røjkjær                         3063 0691
Jacob Dalsgaard Andersen       6145 1345
Maria Kirk Andersen                  2088 8947
Lærke Baden Christensen        2184 9787
Anna Oxfeldt                             5361 4268

 

Volleyballudvalg
Connie Dalsgaard Andersen     2369 6387
Connieogklaus@gmail.com
Randi Fisker         2247 0929
voldbjerg14@mail.dk

Børne- & Ungdomsklub
Birgit Baden Christensen         5087 0159
Rasmus Kristensen                   2099 0663

Klubhus
Anette Røjkjær        vinkelvej13@mail.dk
Eva Østergård Knudsen
Anna Lise Sinkjær

Svømmeudvalget
Edna Kristoffersen     Ednakristof@live.dk
           28186478 
Anita Kristensen         Novej15@me.com
           40362417

PR & Redaktion Se side 2

Gymnastik
Søren Kristensen                      2278 7413
Lene Lodahl                              2085 6576
Dorthe Kristensen                     5157 4704
Anita Kristensen                        4036 2417

Hee Lokalråd
Erling Madsen, formand
Ole Mortensen, næstformand
Carsten Meller, sekretær
Peder Galsgaard
Lars Ditlev
Preben Larsen
Søren Kristensen, supl.

Sommerfest
Peder Lodahl              2276 8082
Randi Fisker           2247 0929 
Martin Brinch Hansen         5084 1274
Anette Røjkjær           3057 0430
Connie D. Andersen           2369 6387   
Thomas Meldgaard         2266 2381

Friluft (Tour de Pedal)
Majbritt Gravesen
Bente Madsen         9733 5450
Lis Meldgaard

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 
- enten som mail eller afleveres i 
postkassen på Hovervej 11
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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Ancare       Hjertestarter, kurser m.m.  2943 4583
Lars Christoffersen     Præst    9733 5014

Hee Auto & Pava      9733 5155
Hee Børnehus       9974 1333
Hee Entreprise       9733 5360
Hee El-service     Wiese A/S    9733 5290

Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Stationsbygning     Rosa & Kaj Smedegaard  2388 3888
Hee Offset       2943 4583
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166

Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373

Landbobanken       9732 1166

Lokalarkivet v. Ernst Munck     2346 3454

Ole Mortensen           Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274  
  
Anette Riis     Håndarbejde    4071 3919

Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200

Ølstrup Vognmandsforretning     9734 6086
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