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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, novem-
ber.
450 eks. Tryk: Hee Offset.

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

Stof til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest den 20. måneden før ud-
givelsen.

Annoncer kan løbende optages og æn-
dres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:

 
Formand
Anita Kristensen      4036 2417
novej15@me.com

Næstformand
Mette Hammelsvang     3086 2411

Kasserer
Anders Thygesen                 4040 3344
kasserer@hee.dk

Sekretær
Rikke Sohn      2427 0369
rikketsonn@hotmail.com

Web ansvarlig
Nicoline Mogensen     2937 7180
hoejmogensen@hotmail.com

Deadline 
til næste nummer:

20.oktober

Redaktion & PR Udvalget:

Anne-Marie Meller 9733 5130
anne-marie@meller.dk

Bente Kirk               6120 0841
bentekirk@live.dk

Karin Aasberg  4044 2048
aasberg@fiberpost.dk

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:  
Dorthe Nilson
2031 3305

Hun sørger for, I får bladet.

Hjertestarterne
Finder du ved
* Campingpladsen
* Bjørnevej 
* Hee Skole
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Nyt fra
bestyrelsen

Jeg håber, I alle har nydt somme-
ren og fået ladet batterierne op.

Vi har fra sogneforeningens side, 
mange ting at takke Jer for.

I samarbejde med campingpladsen 
afholdte vi igen i år Sct. Hans. Hvor 
er det dejligt at se så mange sam-
les om grill og efterfølgende bål og 
sang. Tak til campingpladsen og 
tak til Jer for at være en del af det.

En stor begivenhed i vores sogn 
er sommerfesten. Mange frivillige 
hænder gør det muligt, at vi kan 
samles med familie, naboer, ven-
ner og bekendte og have nogle 
dejlige dage. Tak til Jer i udvalget 
og frivillige som gør det muligt at 
stable en så fantastisk sommer-
fest på benene. Også tak til alle Jer 
som var forbi pladsen, og på den 
ene eller anden måde har taget del 
i sommerfesten.

Efteråret nærmer sig, hvor vi afslut-
ter fodbold og siger tak for denne 
sæson til trænerne for deres store 
arbejde og til spillerne for deres 
store arrangement. 

Vi siger velkommen til dejlige af-
tener til familiesvømning i Ringkø-

bing svømmehal. Og vi får startet 
4 gymnastikhold op. Der er hold 
fra de små i børnehaven op til to 
springhold og til et voksen M/K 
hold. 

Vi glæder os til at gå efteråret i 
møde sammen med Jer.

Efterårshilsner fra
Anita Kristensen

Hee Sogneforening

Udlejning af klubhus

Står du og mangler et lokale til 
børnefødselsdage eller klassear-
rangementer er klubhuset en op-
lagt mulighed. Klubben lejes ud til 
arrangementer for børn, som går i 
Hee skole. 
I klubhuset er der plads til 30 per-
soner og der er adgang til kaffe/
the-kander og kaffemaskine, bor-
de og stole.

Der medfølger ikke service, og ud-
valget af bestik er ikke stort, så det 
skal man selv medbringe, hvis det 
er nødvendigt.

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

Bookning af klubben sker ved Rik-
ke Sonn på tlf. 2427 0369 (skriv 
gerne) Prisen er 200 kr. Betalingen 
sker med mobilpay
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Torsdagsklubben

Efter en dejlig lang sommerferie starter vi igen 

Torsdag d. 5 sept.kl.14.30 
hvor alle er velkommen til at hygge sig sammen med os.

Vi havde en god tur til Fur med god tilslutning. Vi fik en fantastisk rundtur 
på øen med John Bertelsen (den blinde guide).

På gensyn 
mange sensommerhilsener

Torsdagsklubben
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INFORMATION OM GYMNASTIKOPSTART 2019 

GYMNASTIK I HEE S.F. 

 

Gymnastik 2019/2020 
 
 
 

Puslinge - (børnehavebørn) Mandag den 23. sep. 2019 kl. 15:45-16:45    400 kr. 
 
Vi skal lege, synge, danse, hoppe, rulle og springe.  
Vi skal lære Jer en masse ting, men I skal også lære os nogle ting. 
Det er muligt at børnene bliver hentet i børnehuset og taget med til træning. 
Det forventes, at barnet efter 2. træning kan deltage selvstændigt i træningen.  
Bruger barnet ble, forventes det, at der er en forældre til stede i forhallen. 

Mette, Sarah og Josefine. 
 

 
De små rå - (0. kl. - 1. kl.) Tirsdag den 24. sep. 2019 kl. 16:30-17:30  450 kr. 
 
Vi skal have styr på motorikken når vi laver vejrmøller, kollebøtter og araberspring. 
Der skal være plads til sjove og lærerige lege som hjælper børnene til at udfolde sig både motorisk 
og styrkemæssigt.  
Der forventes ikke noget af dig springmæssigt, for du går til gymnastik for at lære det. 
  Anita, Rikke, Alberte og Luna. 
 
 
Powerteam (2. kl.—3. kl. ) Mandag den 23. sep. 2019 kl. 16:50 - 17:50  450 kr. 
 
Vi skal ha’ en aktiv time hvor vi skal ha’ sved på panden og bare fyre den max af! Timen bliver en  
kombination af spring og små dansesekvenser med hovedvægt på springdelen.  
Der er selvfølgelig også plads til leg :-) 
Vi glæder os til at se Jer alle og håber vi får en herlig sæson med masser af energi og gode grin. 

Peder, Rasmus, Lærke og Janneke. 
 
 

Bevægelse for alle (16+) Tirsdag den 24. sep. 2019 kl. 18:45-19:45  500 kr.
   
Det bliver en times varieret træning med alt fra min verden som fysioterapeut. 
Fokuspunkter er styrketræning, kondition, smidighed/fysioflow, koordination/dans og afspænding. 
Gør noget godt for dig selv—Jeg glæder mig til at se netop dig! 

Lene 
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HEE LOKALHISTORISKE ARKIV
inviterer til  

                                      

ÅBENT HUS

Lørdag d. 9. november 14.00 - 17.00
i arkivets lokaler på Holstebrovej 81 i Hee.

Samme dag kl. 14. vil der være bogudgivelse 
af 6. bind af Ernst Munck´s saga

”HEIGA-WON . . . FOLKET LANGS ÅEN”
En saga, der som roman levendegør og fortæller om Hee’s tilblivelse 
samt andre af de store episoder, der er sket langs den jyske vestkyst fra 
den sidste istid for 12.000 år siden til år 0.

Det er en meget spændende, voldsom, men også en hjertevarm saga, 
som er dramatiseret ud fra historiske fakta.

Ernst vil fortælle om sagaen, og Thea læser brugstykker af sidste bind.

Der serveres en kop eftermiddagskaffe med kage.

Sæt X i kalenderen
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Støtteforeningen for Hee Skole afholder

Julebanko
søndag d. 17. november

kl. 13.00

i Multisalen

(Dørene åbnes kl. 11.30)

Med venlig hilsen

Støtteforeningen

Sæt X i kalenderen
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Hee 
Kvindeforum

Bestyrelsen har været samlet og kommer nu med forslag til de kommen-
de arrangementer. I skrivende stund er ikke alle datoer helt fastlagte, da 
vi mangler svar fra de personer, vi vil inddrage.

Vores første arrangement finder sted tirsdag 17. september.
Cykeltur ”Ud i det blå”. Vi starter fra Hee skole kl. 17.00. Medbring cykel, 
gul vest og helst også cykelhjelm.
Vi serverer noget undervejs og håber på godt vejr.
Tilmelding til en af os fra bestyrelsen eller på Facebook senest 12. sep-
tember.

Andre arrangementer

27. november skal vi naturligvis have sunget julen ind og nyde gløgg m.  
æbleskiver.

30. januar vil vi tage på besøg på Holstebro Politistation 19.00 - 21.00.

I uge 10 besøg hos Willers keramik i Torsted.

16. april er det tid til generalforsamling med en smagning af et eller an-
det godt.

Damefrokost ved Sommerfesten i Hee torsdag 21. maj kl. 14.00.

Ladywalk i Tarm mandag d. 25. maj.

Vi glæder os til at se en masse af Hee´s fantastiske kvinder.

Anette, Susanne, Alice og Anne-Marie
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Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066

GENERALFORSAMLING 
Hee Gl. Stationsbygning

Fredag den 24. januar 2020 kl. 18.30
Der serveres varm mad.

Tilmelding senest 19. januar 2020
Til Kaj Smedegaard 2530 1600  gerne SMS

Eller mail kajhee23@gmail.com
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Status på Elektisk Vestrum
Elektrisk 
Vestrum

kører nu på 4. måned med en elbil 
eller minibil - evt. bus i sognene.

Bilerne har de første måneder 
været flittigt anvendt i de fleste 
sogne, særligt de første 3 måne-
der, så kom sommerferien, hvor de 
har været mindre ude at køre.

Men det ser fornuftigt ud, hvis vi 
kan holde det udlån, der var de 
første måneder.

Vær opmærksom på, at projektet, 
og dermed udlån til den pris vi 
har opnået, slutter  1. november. 
Herefter bliver det Byensbils nor-
male priser, der fortsættes med.

Det er “NU” vi skal sætte spur-
ten ind og “anvende bilerne 
mest muligt” - da det fra 1. no-
vember er Byensbil, der beslutter, 
hvor i Vestrums område der er ba-
sis for at sætte en lånebil, der er 
udlånt så meget, at der kan være 
en forretning i det.

Stor tak til alle, der har anvendt 
bilerne indtil nu.

Skulle der være Hee-borgere, 
der  endnu ikke er medlem af 
byens bil, som ønsker at være 
med, gå ind på byensbil.dk og 
tilmeld dig under Elektrisk Vest-
rum.

Oprettelse er gratis i projektperi-
oden.

med venlig hilsen projektgruppen
Palle, Carsten og Irvin
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El-cykler
Elektrisk Vestrum omfatter også 
udlån af elcykler.

Vi har i projektet købt 6 stk. Ga-
zelle elcykler, der udlånes gratis i 
en periode fra 1uge til en måned.

Der betales et depositum på kr. 
500 for lån pr cykel. Pengene til-
bagebetales, når cyklen afleveres 
tilbage - i samme stand, som den 
blev modtaget.

Cyklerne er leveret hen over som-
meren og kører i en længere pe-
riode end bilerne. Det vil sige, at 
projektet har cyklerne foreløbig til 
ca. 1. maj 2020. Derefter kan de 
evt. flyttes til andre projekter.

Lån en el-cykel og prøv dermed om 
du skulle købe sådan en i stedet for 
bil nr. 2 - for at skåne miljøet. Der 
er rabat, såfremt man har prøvet 
en cykel og ønsker at købe en 
tilsvarende. 

Ved udlån af cykler, udfærdiges 
kontrakt for udlån, og der udle-
veres kopi af betingelser. 

Vi vil gerne, at lånerne tager 
billeder, som elektrisk Vestrum 
må vise på hjemmesiden og på 
facebook - sammen med en lille 
historie om anvendelse, sparet 
bil-kilometer, og om det ville 
være noget for dig med egen 
elcykel.

Henvendelse ved ønske om lån til 
Elektrisk Vestrum  v. Palle Pedersen, 
2080 4700, 
eller mail  pallesofus@privat.dk 
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VestRum på kort
Efter flere års arbejde, har vi nu endelig fået 
kortlagt de fleste stier og ruter i VestRums 
syv sogne. De er opdelt i fire kategorier med 
hver sin farve: Gående, Gående + cykler, 
Gående + cykler + heste og endelig mulig-
hed for bilkørsel.

Seværdigheder, rastepladser, shelters, bæn-
ke m.v. er plottet ind på kortet.

Der bliver lavet 6 foldere med kort, 
billeder og beskrivelse (Stadil-Ve-
dersø er én folder). Senere udkom-
mer de også på tysk og engelsk.

Vi har søgt om midler til mærkning 
af ruterne med skilte og pæle.

Når Holmsland også får markeret 
deres stier og seværdigheder, laves 
ét stort kort med alle syv sogne + 
Holmsland. Det får størrelsen A0 
(ca. 120 x 90 cm). Dermed får vi et 
kort over alle sammenhængende 
stier og ruter i den nordvestlige del 
af Ringkøbing - Skjern kommune.

Kortene er naturligvis ikke endegyl-
dige. Der er plads til rettelser, tilføj-
elser m.v. Vi tager gerne mod kon-
struktiv indput, kommentarer og 
ændringsforslag.
Kortene er for tiden udgivet i prø-
vetryk. De vil i løbet af efteråret bli-
ve masseproduceret. Du kan allere-
de nu få et kort ved henvendelse til: 
Carsten Meller: meller@meller.dk
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Landsbyklyngen VestRum

Landsbyklyngesamarbejdet VestRum mellem:  No  Hover  Torsted  Tim  Hee  Stadil  Vedersø

Få dit budskab ud til brugerne i VestRum

Optimer din hjemmeside og kommunikation
Torsdag den 19. september arbejder vi videre med at opbygge og optimere de forskellige 
hjemmesider, så de bliver tilgængelige for alle brugere i VestRum. Det kunne jo være, at 
“dem” på den anden side af åen også kunne tænke sig at være orienteret om jeres aktivi-
teter - eller ligefrem deltage, hvis det er muligt! Men for at kunne deltage, skal man vide  
at de er der!

Fordelen er fælles kalendersystem, fælles sideopbygning, hurtig formidling af informa-
tion, let at benytte, målretning af information og mere samhørighed.

Man beholder sit nuværende domænenavn.

Siderne opbygges under VestRums hjemmeside.

Du får hjælp og support til opbygning, vedligeholdelse og anvendelse af systemet.

Det er gratis at benytte.

Torsdag den 19. september kl. 19.00
Biblioteket Hee Skole

Gerne tilmelding til Palle Pedersen: pallesofus@privat.dk 
senest den 17. september

Venlig hilsen
Kommunikationsgruppen

VestRum

Dette er vigtigt for alle vores foreninger/udvalg i Hee.
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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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 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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       Ja Ja, vi er i god tid, men vi har brug  
          for jeres hjælp. 
Vi vil gerne holde ”Halloween Run” for børnene i  
Hee/No her i Hee og vi håber at i har lyst til at hjælpe. 
Hvornår: Lørdag den  26. oktober kl. 18:30 -?? 
Hvad kan du hjælpe med: Hvis du vil pynte en  
carport, have eller andet op hvor børnene må komme på 
besøg, lave lidt løjer, hjælpe med at sende børnene  
afsted på ruten m.v.. 
Hvad går det ud på: i næste nummer af sognenyt  
kommer der en invitation ud til alle børn i Hee/No. Der  
bliver tilmelding og et lille deltager beløb. Børnene skal 
følge en rute som er lavet til dem   på en  app som vil 
guide dem fra sted til sted og med  opgaver. 
Har du lyst til at hjælpe så kontakt Rikke på 
tlf.: 24270369 eller Anita på tlf.:      40362417. 
Hilsen:  
Edna, Eva, Rikke og Anita 



18

Smånyt fra og om Hee

Har du

* en nyhed
* en besked
* en opskrift
* et billede
* eller noget helt andet, du /I vil 
   dele med os andre

så send en mail til redaktionen
(anne-marie@meller.dk)

eller læg din besked i 
postkassen (Hovervej 11)

HUSK at opgive dit navn

Brug dit lokale sogneblad
90% af målgruppen

læser lokale sogneblade

Flaskecontaineren
står på parkeringsarealet 

mellem banen og Ringgaden

Badminton

Tider til 
badmintonsæsonen

2019/2020
kan reserveres 
på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

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

Fotografier
fra Hee og nærmeste omegn

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

Alt for ofte bliver gamle fotoal-
bum smidt væk, og hermed går 
der også historisk billedmateri-
ale tabt.

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

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

September
01.
08.
15.
22.
29.

Oktober
06.
13.
20.
27.

November
03.
10.
17.

09.00 i No
09.00
19.00
09.00
10.30 
Høstgudstjeneste

10.30 i No
09.00 M. Thams
10.30 i No
10.30

09.00 Alle Helgen
09.00 i No
19.00

Sangaften 26. septem-
ber
Kl.19.00 I I.C.s Hus
Alle er velkomne
Hee og No menighedsråd

Annoncører i Sognenyt

Sognenyt er eneste informations-
kilde, der når rundt i hele sognet 
og læses af 90% af alle over 15 år.
(statistisk).

Sognenyt er en del af Sognefor-
eningens aktiviteter, og er derfor 
en væsentlig økonomisk udgift. 
Heldigvis opvejes udgiften langt 
hen ad vejen af indtægterne fra 
anonncer i bladet.

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

Der er plads til endnu flere annon-
cer i Sognenyt, så hvis du har no-
get du gerne vil reklamere for, eller 
bare brande din virksomhed, er du 
meget velkommen i bladet.

Ønsker du at ophøre med at an-
noncere i bladet, skal du kontakte 
redaktionen. Vi kan af gode grun-
de ikke vide, om din virksomhed 
er ophørt, eller om annonceringen 
ophører af anden grund.

Ændring af annoncen er ikke no-
get problem. Send den nye annon-
ce til redaktionen inden deadline, 
så sætter vi den i næste nummer af 
Sognenyt.

Venlig hilsen
redaktionen
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
u

to
v

æ
rk

s
te

d

B
en

yt 
dit l

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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Hee Gl.
Stationsbygning

JULEFROKOST 2019

Lørdag, den 23. november 2019 kl. 12.30

MENU

Røde og hvide sild med karrysalat
Æg og tomater
Fiskefilet med citron og remoulade
Leverpostej, bacon og champignon
Sylte med sennep og rødbeder
Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler
Frikadeller og rødkål
Roastbeef med remoulade og ristede løg
Ost og kiks
Kaffe og te

Drikkevarer må ikke medbringes, kan købes til små priser.

Tilmelding senest søndag, 
den 17. november 2019.

Til Kaj Smedegaard 2530 1600  gerne SMS
Eller mail kajhee23@gmail.com

Pris 150,- kr. pr. kuvert.
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Aktivitetskalender

September
05.
10.
17.

19.

23.
23.

24

24.

25.

Oktober
12.
20.
26.
28.

November
06.
09.

09.
17.
23.

Torsdagsklub opstart
Strikekcafé, Hee
Hee Kvindeforum - 
Tur ud i det blå
Vestrum - Optimer 
din hjemmeside
Gymnastik - Puslinge
Gymnastik - Power-
team
Gymnastik - De små 
rå
Gymnastik - Bevægel-
se for alle
Svømmestart

Strikkecafé, butikken
Deadline Sognenyt
Halloween Run
Vestrum - opstartsmø-
de Event 2020.

Strikkecafé, Hee
Åbent hus - lokalhi-
storisk arkiv + bogud-
givelse
Avisindsamling
Julebanko
Julefrokost

Hee Skoles 
Støtteforening

Line Møller Jensen, formand
Line@heenet.dk.          
2466 3534 

Martin Pedersen, kasserer, 
007msp@gmail.com.   
2227 7070

Birgit Baden Christensen, repræ-
sentant for skolebestyrelsen, 
Lrchee@sport.dk.         
5087 0159

Henriette Lund Laursen, 
henriettelaursen@live.dk. 
6139 8270

Dorthe Thorup Nilsson, 
Nilssonthorup@dlgtele.dk. 
2031 3305 

Her bringes de datoer, som er indleveret til redaktionen ved deadline.
Ønsker du datoer for arrangementer med i kalenderen, så henvend dig 
til redaktionen. 
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Hee Lokalråd

Hee Lokalråd har i løbet af som-
meren afholdt nogle arbejdsafte-
ner på den gamle sportsplads.

Træerne, der blev plantet i foråret, 
har næsten alle klaret sig godt. Det 
samme har den alternative vegati-
on mellem træerne. Faunastriber-
ne er også skudt i vejret, selv om 
det kan være svært at se, hvad der 
er fauna, og hvad der er urkudt!

På den nordlige af pladsen er der 
er lavet to pladser med bord og 
bænke. Den største mod vest og 
den mindste mod øst, hvor der 
også er plads til evt. kørestol ved 
bordet. Fra den østlige plads er det 
tanken at forlænge løbebanen op 

til den kommunale legeplads, så 
barnevogne og kørestole også kan 
komme ned til området.

Bålpladsen blev ikke færdig, da 
den sidste arbejdsaften blev ud-
skudt på grund af sen høst.

Vedligeholdelse
Når sognene får midler til at op-
føre mødepladser, bålhuse, shel-
ters, stier, madpakkehuse, bænke/
borde-pladser, mv. - så hænger de 
fremover selv på oprydning, vedli-
geholdelse og reparation, og dertil 
hørende udgifter!
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Derfor er det også sognets forenin-
ger og privatpersoner, der står for 
vedligeholdelse, oprydning og re-
parationer af Ølstoft Naturcenter, 
Stationsbygningen, stien langs Ho-
ver Å, Haelby Havn, stien fra Hael-
by Havn til Alrum og den gamle 
sportsplads, klubhus, m.v.

Hjælp os med at holde områder-
ne pæne og rydelige: Ryd op efter 
brug og tag affaldet med hjem. Er 
f.eks. stierne ufremkommelige, og 
man ikke selv kan løse det, så kon-
takt Lokalrådet. Det samme, hvis 
man oplever skader på bygninger 
og anlæg.

Foreningerne kan ikke til stadig-
hed have overblik over forholdene 
på alle anlæg i sognet, så vi tager 
gerne imod en henvendelse om 
evt. problemer.

Stien fra Haelby Havn til Alrum er atter hel 
farbar!

Svømning

De to bademestre er klar til en ny 
svømmesæson og vi glæder os.

Vi starter sæsonen op onsdag d. 
25. september kl. 19-20 i Ringkø-
bing svømmehal.

Herefter er det hver onsdag fra 
19-20, undtaget skolernes ferier, 
sidste gang er d. 1. april 2020.

Alle er velkomne. Der er en liv-
redder i svømmehallen, men 
børn skal stadig være ifølge med 
en voksen.
Der er mulighed for svømning i 
det store, kolde bassin, her vil ef-
ter ønske være mulighed for leg 
den sidste halve time, ellers er 
leg i det dybe kolde bassin, som 
også er til udspring.

Det varme bassin er mest for 
børn. Spa og sauna er til afslap-
ning.

Priser
Familie (hjemmeboende børn 
t.o.m. 18 år)             900 kr.
Voksen   425 kr.
Barn   275 kr.
Enkelt tur    30 kr.

Vi glæder os til en god svømme-
sæson

Bademester Tonni Jensen og 
Bademester Søren Kristensen
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Hee Skole

Så er sommerferien lagt bag os, og 
et nyt skoleår er begyndt. Hee Sko-
le er kommet godt i gang med 14 
nye elever i 0. klasse og et sam-
let elevtal på 88 elever. Så det ser 
rigtig fornuftigt ud nu - også i de 
kommende år! Vi håber dog stadig 
på at kunne tiltrække endnu flere 
børn ved at være en attraktiv skole/
tilbud for børn/forældre, også for 
vores nabo-sogne.
Vi har nogle fantastiske rammer, 
som vi kan være meget stolte over! 
Lige inden sommerferien fik vi ind-
viet vores nye skolegård/multiba-
ne. Det var første etape af forny-
else af skolegården – der kommer 
flere tiltag, når pengene er kom-
met i hus.

Den 18. juni var Hee skole på tur 
til Legoland. En tur der kun kunne 
lade sig gøre pga støtteforeningen. 
Både lærere og elever nød dagen, 
og hvor er det skønt, når I bakker 
op om støtteforeningen, så de har 

råd til ture ligesom denne – det er 
guld værd!

Den 16. maj var der stor opbakning 
til bedsteforældredag i SFO’en – 
det er en dejlig måde, at vi viser 
vores fine forhold og hverdag til 
bedsteforældrene!

Den 8. maj var der fagdag på sko-
len – her var eleverne i de små 
klasser på besøg på Færgegår-
den – hvor de fik indblik i livet som 
landmand. De store elever fik æren 
af at få lov til at besøge Hee Entre-
prise samt Vestjysk Andel – Det er 
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virkelig en fornøjelse, at virksom-
hederne i byen åbner armene for 
eleverne på Hee Skole.

I starten af maj var 6. klasse afsted 
på den traditionsrige københav-
nertur, og endnu engang lykkedes 
det at få alle eleverne med hjem 
igen! De havde en god tur med 
mange indtryk.

Men det er nu ikke altid så vigtigt 
at komme langt væk – en tur til 
Hindø giver også et dejligt afbræk 
i skolegangen – en fornøjelse at vi 
har alle de muligheder i Naturens 
Rige.

Hvis I har gode idéer, ris eller ros, 
så er I meget velkomne til at kon-
takte én fra Skolebestyrelsen på 
Hee Skole. 

Formand Sara Jørgensen, No 
mobil 6170 6460

Næstformand Fie Nielsen, Hee 
mobil 2635 4868
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Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2019

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

Tirsdag 10. september 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 12. oktober   13.00 - 16.00 i butikken
Onsdag 6. november  19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 14. december 13.00 - 16.00 i butikken. Juleafslutning

Desuden må der strikkes i butikken den sidste fredag i hver måned fra 
13.00 - 17.00, samt til alle øvrige ”Open by nights” i Ringkøbing.

Der bliver som sædvanligt serveret kaffe og kage til strikkecaféerne 
- pris 20 kr.

Følg min facebookgruppe: ”strikkeglad altid glad”, hvor jeg altid minder 
om den næste strikkecafé.

Vi ses ved pindene

Anette
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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 forening.

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

Hee SF får penge, når kortet bru-
ges, ligegyldigt hvilken OK-tank 
du benytter rundt i landet.

Se mere på  ok.dk 
og støt Hee SF.

Hee Klub
Ungdomsklubben, der er for alle 
børn  fra 3. klasse og op efter, er 

åbent  torsdage fra 18.30 
til 20.00.

1. klubaften efter sommerferien 
var d. 29. august. 

Det er Rasmus Kristensen og Bir-
git  Baden, der har det overord-
net ansvar for klubben, men de 
er selvfølgelig afhængig af hjælp 
fra forældrene til børn i klubben 
til at hjælpe med at dække vag-
ter. 

Vi mangler hjælp til at stå i 
klubben, så meld jer!

Rasmus 2099 0663     
Birgit     5087 0159
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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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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       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning    9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373

Landbobanken          9732 1166

Ole Mortensen    Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S 9732 1274  
  
Anette Riis     Håndarbejde   4071 3919
Røjkjær Minimaskiner   Peter Røjkjær   2138 0690
      Christian Røjkjær   2138 0691

Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200
Vestjysk Landboforening     9680 1200
Viftrup Jespersen A/S      9717 1644

Ølstrup Vognmandsforretning    9734 6086
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Avisindsamling i 
Hee
Vi vil takke alle, der har bakket op 
omkring avisindsamlinger i det for-
gangne år, specielt de trofaste der 
kommer og hjælper til med ind-
samlingerne. Det er forløbet godt, 
og det er vigtigt, for der er brug for 
pengene. Det er dejligt at hele Hee 
Sogn bakker op om dette, så bliv 
ved med at gemme pap og papir 
til os. Vælger man selv at kører om 
med det, er det vigtigt I kører det 
om i vores container, som der nu er 
kommet skilte på.(Så er man ikke 
i tvivl om, hvor der skal papir hen, 
og hvor der skal pap hen) i stedet 
for at smide i det i omme ved Sta-
tionsbygningen. Husk! Vi modtager 
ikke affald. 

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag d. 11 januar 2020

Næste indsamling er

Lørdag 
den 9. november
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

Evt. spørgsmål konkakt:
Klaus Vang 2172472
Bo Mortensen 81657825
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen       9733 5656
Egon Aaberg       9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Lars Kristensen       4040 2666
Bo Mortensen       8165 7825
Keld Torp       2982 4740 

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
Tonni Jensen 
Søren Kristensen

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
Søren Kristensen
Preben Larsen
Mette Hammelsvang, rep. fra sognefor-
eningen

Sommerfest
Peder Lodahl             2276 8082
Dennis Jegstrup                      2422 5771
Michael H K Nielsen         3016 3010
Anette Røjkjær          3057 0430
Connie D. Andersen          2369 6387   
Thomas Meldgaard

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

Sponsor & Hjemmeside
Ved sponsor- der henvises 
til bestyrelsen
Jesper Ø. Knudsen    3161 7353

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