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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:

1. januar 2020

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

Efteråret er over os med sine smuk-
ke farver, og vinteren er på vej. En 
lille forsmag har vi fået på de kol-
de nætter, der er os i vente. Det er 
også denne årstid, der byder på 
masser af hygge både derhjemme 
med levende lys og spil omkring 
bordet, men også i Sogneforenin-
gen er der gang i planlægningen, 
så vi kan få gang i nogle hyggelige 
arrangementer i vinterhalvåret..

Siden sidste Sognenyt er der sket 
en del på fodbold siden. En flok 
unge har startet både et herre- og 
et  damehold op i serie 6 fodbold. 
Alle fodboldholdene har nu af-
sluttet sæsonen, og trænerne kan 
holde en velfortjent pause. Tak til 
alle vore trænere, hjælpetrænere, 
kamp- fordelere og baneopkridter. 
I gør alle et stort stykke arbejde og 
et tak skal lyde her fra os. Også en 
tak til jer der mødte op til kampene 
og støttede fra sidelinien. Det er af 
stor betydning for vore spillere.

Når efteråret kommer starter de in-
dendørs aktiviteter op.

Gymnastikken er kommet godt i 
gang med 3 børnehold med ca. 60 
børn og 1 voksenhold med ca.30 

deltager. Vores forsøg med at dele 
springholdet i to går rigtig godt, og 
det gør, at børnene får mere tid til 
spring og læring. 

Svømning er også kommet godt i 
gang, og her er der altid plads til 
flere. Der vil hver gang være sauna-
gus i damernes sauna hvor der vil 
være adgang for både mænd og 
kvinder. Vi vil prøve at få lavet nog-
le forskellige lege for børn og voks-
ne, som det selvfølgelig er frivilligt 
at deltage i, men jo flere jo sjovere.

Der har været nogle udvalgsmed-
lemmer, som af forskellige årsager 
gerne har villet give deres plads vi-
dere til nye kræfter. Tak til Jer der 
har gjort et stort stykke arbejde i 
udvalgene, og velkommen til Jer 
der er nye. 

Har du brug for at kontakte et ud-
valg, så står oplysningerne længe-
re omme i Sognenyt.

Efterårshilsner fra

Anita Kristensen
Hee Sogneforening
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Udlejning af klubhus

Står du og mangler et lokale til 
børnefødselsdage eller klasse-
arrangementer er klubhuset en 
oplagt mulighed. Klubben lejes 
ud til arrangementer for børn, 
som går i Hee skole. 
I klubhuset er der plads til 30 
personer og der er adgang til 
kaffe/the-kander og kaffema-
skine, borde og stole.

Der medfølger ikke service, og 
udvalget af bestik er ikke stort, 
så det skal man selv medbrin-
ge, 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 
Rikke Sonn på tlf. 2427 0369 
(skriv gerne) Prisen er 200 kr. 
Betalingen sker med mobilpay

Lånebil

Forsøgsperioden med delebiler-
ne i Vestrum slutter d. 31. oktober 
men….. Det betyder ikke at bilerne 
stopper:)

Hvilke biler fortsætter:

No, Hee, Stadil, Tim v. Brugsen 
fortsætter med en bil, dog er det 
ikke sikkert, der står en i Hee hele 
tiden, men der kan altid bookes en 
bil på byensbil.dk. Arne, fra byens-
bil.dk lover, at der altid vil være en 
bil til rådighed, når der er brug for 
det.

Alle biler, der fortsætter, er Suzu-
ki Celerio’er. Der er desværre ikke 
grundlag for at fortsætte med El-
bilerne.

Bussen i Tim fortsætter. 

Priserne vil dog ændre sig, da vi i 
forsøgsperioden kunne låne biler-
ne billigere end de øvrige lånere 
af bilerne. De, der pr. 1. novem-
ber er medlem af byensbil.dk har 
et års gratis medlemsskab fra det 
tidspunkt, hvor man meldte sig ind. 

Se priserne på byensbil.dk.
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Gratis onsdagskørsel indtil jul -
Vestrumtur
Elektrisk Vestrum tilbyder alle,  der bor i Vestrum og 
som ikke har bil at komme med på indkøbstur til Tim 
hver onsdag eftermiddag.

Vores flotte store bus kører meget gerne med Hee-borgere. 

Køreplan for bussen 

1. hold
No forsamlingshus  13.30
Hee Stationsbygning  13.40
Hover ved hallen  13.50
Torsted ved klubhuset 14.00

Man er så fremme ved Brugsen i Tim 14.15 - og der køres restur 15.15.

2. hold
Stadil ved det gamle Mejeri 14.30
Vedersø ved Idrætsefterskole 14.40
- fremme ved Brugsen i Tim 14.50 - og der køres retur 15.55.

Kørslen udføres af frivillige personer, der har sagt ja til opgaven.

For at komme med på turen, skal man ringe til Irvin Christensen 
på 2311 5121 eller skrive til ham på mail: irvin@christensen.mail.dk 
senest tirsdag i den uge, man gerne vil af sted - og man må gerne tage 
med hver uge. Har du ikke mulighed for at møde frem til opsamlings-
punkterne, så ring alligevel - vi kan helt sikkert finde en løsning!

Der bliver senere taget stilling til, om kørslen fortsætter efter jul.

Er der behov for en onsdagstur til Ringkøbing, vil det stadig være muligt 
ved henvendelse til Irvin senest tirsdagen før.
Der er planer om at arrngere en juleindkøbstur til Ringkøbing, hvis der er 
behov for det!
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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 brudstykker 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

Kom og vær med til at tage hul på den dejlige
juletid!

Onsdag 27. november skal vi naturligvis have sunget julen ind og 
nyde gløgg m. æbleskiver. Lone og Birgitte Haubjerg kommer og 
hjælper os med at få en rigtig hyggelig aften.

Vi mødes på Hee Skole kl. 19.00.

Tilmelding til Anette (6133 3522) eller Anne-Marie (2965 3242) 
senest 24. november som sms-besked.

Andre arrangementer

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

7. marts kl. 13.00 vil vi tage på besøg hos Willers keramik i Torsted.

16. april er det tid til generalforsamling med vinsmagning.

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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Alle borgere i VestRum er velkomne!
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Juletræstænding
Kom og vær med til juletræstænding ved 
I. C. Christensens hus søndag d. 1 december.

Vi samles ved skolen kl 15, hvor vi forhåbentlig vil få besøg af juleman-
den HOHOHO... der vil tage en tur i en hestevogn rundt i byen. Hvis I 
har lyst, har I mulighed for at gå med julamanden rundt i byen efter he-
stevognen.

Julemandens rute

Fra skolen via Kirkestien. Rundt med 
Ringgaden og til højre ned ad Ho-
vervej. Han vil vende på P-pladsen 
ved Biogas og turen går retur ned 
ad Hovervej til IC´s hus. 

Vi vil derefter få tændt lysene i ju-
letræet. Sogneforeningen vil sørge 
for, at der vil være æbleskiver, gløgg 
og saft til børnene.
 
Så tag din nabo under armen og lad 
os få en rigtig hyggelig eftermiddag 
i hinandens selvskab.
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Rasmus 2099 0663     
Birgit     5087 0159

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

åbent  torsdage fra 18.30 til 
20.00.

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

Vi i bestyrelsen har snakket med 
klubudvalget om, hvordan vi kunne 
gøre, så vi på en eller anden måde 
kunne få lokale- og medlemstil-
skud til alle de børn, som kommer 
i klubben…

Vi har fundet en løsning som vi hå-
ber at mange vil gøre brug af. Det 
er ikke noget, man skal for at kun-
ne komme i klubben, men det vil 
være en stor hjælp.

Man laver et medlemskab på 
100,00 kr. De 100,00 kr., du beta-
ler, kommer til at stå på en bank-
bog omme i klubben. De 100 kr. 
kan  barnet bruge til at købe for i 
kiosken. Det vil også være muligt 
at tanke op på bankbogen.

Hvad skal du gøre??

Skriv en seddel med barnets fulde 
navn og fødselsdato. Læg sedlen i 
en pose eller kuvert med 100,00 
kr. og send dem med i klubben. De 
vil så oprette deres bankbog.

Har I spørgsmål må I meget gerne 
ringe til Anita på tlf.: 40362417.

Vi håber, at mange vil støtte op om 
det.

I kan også kontakte
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Nytårsbad i Hover å

Vi gentager sidste års succes med nytårsbad i Hover å. Der vil igen i år 
være et varmt bad, man kan komme i efter åturen. Ligeledes vil der blive 
serveret kransekage og boblevin.

Hele herligheden starter kl. 12.00 d. 31-12-2019. Vi håber på, at der 
igen vil være stor opbakning til arrangementet.

Med venlig hilsen og vel mødt

Badeudvalget.
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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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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.



18

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

November
03.
10.
17.
24.

December
01.
08.
15.
22.
24.
25.
26.
29.

Januar
01.
05.

12.
19. 

09.00 Alle Helgen
09.00 i No
19.00
09.00 N.N.

09.00 N.N.
Adventskoncert i No
09.00
09.00 i No, O. Lange
14.00 Juleaften
10.30 i No Juledag
10.30 2. juledag
Julesøndag - ingen

01. 15.30 Nytårsdag
09.00 
Hellig trekonger
09.00 i No
09.00 O. Lange

Adventskoncert

 8. december i No Kirke

10.30 er der adventskoncert med 
Vellingkoret.

Alle er velkomne, 
Hee og No menighedsråd

Lørdagsdåb

Fremover vil der være mulighed for 
at få lørdagsdåb i Hee og No kirker 
på bestemte datoer.

Første gang i Hee kirke, lørdag 8/2 
kl.11.00 og lørdag 14/3 kl.11.00 i 
No kirke 
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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
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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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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

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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Aktivitetskalender

November
06.
06.
09.

09.
13.
17.
20.
23.
25.

27.
27.

December
01.
04.
11.
14.
18.
24. 
31. 

Januar
01.
01.
11.
24.

30.

Strikkecafé, Hee
Elektrisk Vestrumtur
Åbent hus - lokalhi-
storisk arkiv + bogud-
givelse
Avisindsamling
Elektrisk Vestrumtur
Julebanko
Elektrisk Vestrumtur
Julefrokost
Generalforsamling
VestRum
Elektrisk Vestrumtur
Hee Kvindeforum

Juletræstænding
Elektrisk Vestrumtur
Elektrisk Vestrumtur
Strikkecafé, butik
Elektrisk Vestrumtur
Juleaften
Nytårsbad

Nytårsdag
Deadline Sognenyt
Avisindsamling
Generalforsamling 
Hee Stationsbygning
Hee Kvindeforum

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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Peder Skrams grav
Det er overskriften på et avisudklip 
jeg har haft liggende i mange år.

Det er en notits som kunne være 
interessant for en del mennesker, 
da det jo er et udpluk af vores hi-
storie.
                                                                                                            

Fredag d. 23. August 1957

Søhelten Peder Skrams bedsteforæl-
dre, Peder Skram og Ellen Krag til 
Voldbjerg, der døde omkring 1460, 
er nu fundet i Hee Kirke. 

Under restaureringen af kirken har 
man nu med sikkerhed lokaliseret 
den fornemme families grav under 
gulvet i vaabenhuset.

Her har Rantzauerne haft familiens 
gravkapel, men slægtens efterkom-
mere har åbenbart opgivet vedli-
geholdelsen, og der har lige siden 
de forrige restaureringer af kirken 
været usikkerhed om, hvor Peder 
Skram og Ellen Krag er blevet be-
gravet.

I går var kirkens arkitekt Draiby 
København, pastor Boris Hee, og 
Ringkøbings museumsforstander 
Dalgaard Knudsen, til stede da ha-
andværkerne frigjorde graven så 
meget, at man med sikkerhed kun-
ne konstatere, at der er tale om den 
adelige familie fra Voldbjerg.

Nu har nationalmuseet fået besked 
om fundet, og Dalgaard Knudsen 
har fået til opgave at forestå restau-
reringen af graven under vaaben-
huset.

Omtalte begivenhed bliver fulgt op 
af en historie som mange Hee bor-
gere kender i forvejen, men allige-
vel.

Om Ellen Skram fortælles der, at 
hun også en tid i al hemmelighed 
boede i et kammer i kirkens taarn. 
Hendes mand Peder Skram gjor-
de krigstjeneste, men stak en nat i 
hemmelighed af for at besøge ko-
nen derhjemme. Det kom der et 
barn ud af, men det maatte jo in-
gen vide. Hun betroede sig dog til 
sognepræsten, som var en praktisk 
mand,der anviste hende kammeret 
i kirketaarnet, hvor hun i al hem-
melighed var på ” diskret ophold ”. 
Hun slap derved for de rygter som 
hun jo af gode grunde ikke kunne 
gendrive uden at bringe sin mand 
i livsfare ved at afsløre, at han fak-
tisk havde været hjemme.

Efterskrift

Gulvet i våbenhuset  var belagt 
med lysegrå fliser, og foran døren 
ind i kirken lå en mørkebrun sten-
dæksel på ca. 60 x80 cm. over gra-
ven.



25

Et par år før Niels Andersen slut-
tede sin ansættelse som graver ved 
kirken, blev menighedsrådet op-
mærksom på, at gulvet over gra-
ven var begyndt at synke. Niels 
fandt frem til, at det tømmer som 
bar loftet over graven var mørnet 
i betænkelig grad, så menigheds-
rådet blev enige om, at bryde hele 
gulvet og loftet over graven op. 
Gravpladsen var en cirkelrund for-
dybning ca.1,5 m. dyb med en dia-
meter på ca. 3 m.

Efter dette fyldte Niels og under-
tegnede gravkomplekset med ren 
sand, og Niels som den dygtige 
håndværker han var, lagde en ny 

gulvbeklædning i røde teglsten. 
Sådan ser det så ud i dag, og det 
falder naturlig ind i kirkens øvrige 
gulvbelægning.

Jeg tror Pastor Boris fortalte histo-
rien om Ellen Skrams ophold i kir-
ketårnet til alle sine konfirmander, 
og han fulgte gerne op med, at El-
len en dag så sin mand komme ri-
dende over  markene imod kirken. 

Så den historie endte således i fryd 
og gammen.

   Erik Vang.

Kammert i Hee kirkes tårn. Åben Kirke d. 23. maj 2012.
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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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Hee Lokalråd

Inden det våde efterår for alvor sat-
te ind, nåede vi at færdiggøre bål-
pladsen på den gamle sportsplads.

Planen er at etablere en sti fra den 
kommunale legeplads langs med 
hegnet ned til opholdspladsen og 
derfra videre ud til bålpladsen. Sti-
en etableres med stenmel, så det 
bliver muligt at færdes med barne-
vogn, kørestol m.v.
Arbejdet med stien er udskudt til 
foråret, hvor vi håber på knap så 
meget regn, så vi igen kan køre 
med maskiner på området, uden 
det hele bliver kørt op.

De mange træer, der blev plan-
tet mod skellet i syd og i det gam-
le hegn mod vest står godt, ikke 
mindst takket være den megen 
regn og det milde vejr.

Hen på efteråret var faunastri-
berne også kommet godt i vejret, 
sammen med en masse ”alternativ 
vækst” - alt sammen godt for bio-
diversiteten!

Planen er at holde indvielsesfest på 
området først på sommeren 2020, 
hvilket naturligvis annonceres i 
Sogne Nyt god tid forinden!
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Hee Lokalråd

Hee Lokalråd og Sogneforeningen er blevet kontaktet af mange hee-
borgere, der er svært utilfredse med de skæmmende forhold på hjørnet 
af Hovervej og Ringgaden. Det ser forfærdelig ud og Hee Lokalråd har 
kontakt til diverse myndigher i håb om at få løst problemet.
Vi kan kun opfordre til, at ejerne selv sørger for at rydde op og gjort hjør-
net præsentabelt.
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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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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.

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, el-
ler 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



36

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
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 vig-
tigt, 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 køre 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  det ved Stationsbyg-
ningen. 
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 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen        9733 5656
Egon Aaberg        9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Macus Røjkjær                        3063 0691
Camilla Susgaard                   6133 5822
Jacob Andersen                      6145 1345
Daniel Baden                         2245 4293
Maria Andersen                     2088 8947
Lærke Baden                          2184 9787
Rikke Sonn                             2427 0369
 

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
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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