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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 Sonn      2427 0369
rikketsonn@hotmail.com

Web ansvarlig
Nicoline Mogensen     2937 7180
hoejmogensen@hotmail.com

Deadline 
til næste nummer:

20. februar 2020

Redaktion & PR Udvalget:

Anne-Marie Meller 9733 5130
am@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

Velkommen til jer alle til 2020. Vi 
håber, at I alle er kommet rigtig 
godt ind i det. Endnu en gang vil 
vi gerne takke for året, der er gået. 
Vi nåede jo lige to arrangementer 
mere i Hee fra sidste Sognenyt ud-
kom og til årets afslutning.

Julemanden kom til byen og var 
på rundtur i vores dejlige by, inden 
han stoppede ved I.C.´s hus for at 
tænde juletræet sammen med de 
fremmødte.

Inden året sluttede af, mødtes en 
stor flok ved Hover å og hoppede 
i det kolde vand til et nytårsbad. 
Dejlig måde at slutte 2019 med en 
skål og et ønske om et godt nytår. 
Tak til nytårsbadeudvalget for end-
nu et godt arrangement.

I de næste par måneder kommer 
der bla. fastelavn, generalforsam-
ling og gymnastikopvisning. Arran-
gementer hvor vi glæder os til igen 
at se mange af sognets ansigter.

Hilsen
Anita Kristensen

Hee Sogneforening

Gymnastik
opvisning

afholdes 23. marts i 
Multihallen

Sæt X i kalenderen

Alle læsere af 
Sognenyt ønskes 
et rigtig godt nytår.



4

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

Hee Gl. 
Stationsbygning

Husk at møde op til 

Generalforsamling 
fredag den 

24. januar 2020 
kl.18.30

Der serveres varm middagsret.

Tilmelding  senest søndag, 
den 19.01.2020 på tlf. 

2388 3888 også SMS og mail.

Dagsorden efter vedtægterne.

Hyggelig samvær.

www.hee-stationsbygning.dk.

Hee Gl. Stationsbygning
Bestyrelsen
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Fodbold-
udvalget

Hej vi er det nye fodboldudvalg, og 
vil derfor gerne introducere os selv.
  
Udvalget består af Daniel Baden 
Christensen, som er 21 år, bor i 
Hee og arbejder på Hee Skole. 
Næste mand er Marcus Røjkjær, 
som er 18 år, bor også i Hee og går 
i 3.g på Ringkøbing handelsskole. 
Dernæst har vi Jacob Dalsgaard 
Andersen på 17 år, som også bor 
i Hee og går i 2.g på Ringkøbing 
handelsskole. Alle tre drenge spil-
ler for Hee’s senior herrehold. 

Af piger har vi Maria Kirk Ander-
sen, som er 19 år, bor i Hee og er 
i gang med sabbatår, hvor hun ar-
bejder på Shell i Tim. Næste med-
lem er Lærke Baden Christensen, 
som er 18 år, bor i Hee og går i 
3.g på Ringkøbing Gymnasium. Til 
sidst er Anna Oxfeldt, som er 17 
år, bor i Hee og går på Ringkøbing 
Handelsskole i 2.g. Alle tre piger 
spiller for Hee’s senior kvindehold.

Vi håber I vil tage godt imod os og 
støtte godt op, så vi kan holde liv i 
fodbolden i Hee. 

Med det sagt mangler vi fod-
boldtrænere og hjælpetræne-
re til både U6 og sandkasse-

holdet. Meld gerne ind hvis I 
har tid 1 gang om ugen til at 
hygge og træne med de unge 
fodboldspillere. 

Vi håber, at vi kan finde nogle for-
ældre, som evt. vil gå sammen om 
at bibeholde ungdomsafdelingen 
i Hee SF. Ved interesse eller ønske 
om mere information, så er man 
mere end velkommen til at kontak-
te os på telefon eller Facebook.

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



6

Hee sogneforening
afholder

Generalforsamling
Mandag d. 17. februar 2020 kl. 18.30

i Stationsbygningen.

Vi håber, at alle, der på forskellig vis er tilknyttet foreningen og byen, møder op 
og får en bid mad samt lidt at drikke, der bliver serveret, når  generalforsamlin-
gen er afholdt. 

Efter generalforsamlingen vil der også blive uddelt initiativprisen og ungleder-
prisen. Har du en ide til hvem, der skal modtage en af disse priser, er du velkom-
men til at skrive en indstilling og kontakte os.

Af hensyn til bestilling af mad er tilmeldingsfristen d. 7. februar 2020 til Anita på 
mail: novej15@mail.com eller på tlf.: 4036 2417

Generalforsamling bliver afholdt i henhold til dagsordenen.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Behandling af evt. indkomne forslag*
5. Valg til bestyrelsen: på valg er:
 i.Mette Hammelsvang: Modtager ikke genvalg
 ii.Nicoline Høj Mogensen: Modtager ikke genvalg
 iii.Anders Thygesen: Modtager genvalg
 iv.Anita Kristensen: Modtager genvalg

 Én af de, der vælges ind, vælges for et år.

6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

* Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 10. februar 2020 på 
mail: novej15@mail.com

Alle er velkomne og vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften

Hilsen 
Sogneforeningens bestyrelse



7

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling
Hee Lokalråd

Mandag d. 17. februar i tilslutning til 
Hee Sogneforenings 

generalforsamling i Stationsbygningen

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Dirigenten fra sogneforeningens generalforsamling fortsætter
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg til lokalråd og suppleanter
 Preben Larsen - modtager genvalg
 Peder Galsgaard - modtager genvalg
 Søren Kristensen - modtager genvalg
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Borgere, der er fastboende eller på anden vis har stærk tilknytning til Hee 
Sogn kan lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges.

Evt. forslag til dagsordenen skal være formanden Erling Madsen 
em@hee-entreprise.dk i hænde senest den 20. januar 2020.
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En hilsen fra cykel-
holdet 2019
Det er 8 år siden, vi startede cykel- 
holdet.
Vi  startede i april. Vi startede lang-
somt ud, men ellers har turene 
været  mellem 10 - 25 km.

Vi kører hver mandage kl. 18.45 
og i sensommer kl. 18.30 fra sko-
legården. Vi har kaffe/the med, sommer tider 

er der  også en, der har en  lille en 
til halsen, som vi drikker undervejs.

(Så bliver der snakket om alt mel-
lem himmel og jord).

I år har vi været 22 M/K.  Det var 
dejligt, at der kom så mange. Vi er 
ca. 14- 20  M/K næsten hver gang. 
Nogle enkle gange  mindre! 

Det  er vejret, der bestemmer, hvor 
langt vi cykler.  Man møder bare op 
i skolegården. Så kører vi kl. 18,45.
Inden vi kører, har vi bestemt, hvor 
vi skal hen.

I år har sommeren været  meget 
blandet med regn og blæst.
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 Vi gik en tur i engen, inden vi fik 
vores kaffe/ the. (Tusind tak for 
det).

Vi har nogle meget gode ture og 
oplever en masse. F. eks. ser vi rå-
dyr, andre dyr, fugle og solnedgang 
- vi møder også andre cykelhold.

Vi sluttede sæsonen af med sild og  
smørrebrød, hvor vi hyggede os. Vi 
havde en hyggeligt aften. I år var 
det  Anton og Alice, der stod for det  
hjemme ved dem selv. (Tusind tak 
for det).

Cykelholdet starter den første man-
dag  i april 2020.

 Alle der har lyst er velkommen

Vel mødt

Men der har også været nogle flot-
te dage imellem. Vi sluttede sidst 
i september med nogle korte ture, 
da det desværre blev for hurtigt 
mørkt. 

Vi har cyklet mange forskellige  ste-
der: her i området. No , Tim,  Ring-
købing, Hee.

Vi har været i Nobæk, hvor Stine 
lagde hus til. Hun stod med vin og 
kaffe. (Tusind tak for det).

Vi har set træskulpturer på Ringkø-
bing havn. 

Vi har været i Hvingel og besøge  
Karsten og Jette  Svendsen, som 
har bygget nyt hus  sammen med 
det gamle stuehus. Det var flot.



10

Vi holder igen i år fastelavnsfest for børn i alle al-
dre i multisalen i Hee.  

Så frem med masker, parykker og  hatte og mød op  

Fri entré for alle. 

Kaffe, sodavand og fastelavnsboller kan købes 
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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 overordne-
de 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.

Klubvagter

Godt nytår
Tak for hjælpen i 2019, men nu 
mangler vi hjælp igen.
Vi mangler forældre til at stå i klub.
Vi har følgende vagter til salg:

Den 16. januar.
Den 30. januar.
Den 20. februar.
Den 27. februar.
Den 5. marts.
Den 12. marts.
Den 19. marts.
Den 26. marts.
Den 2. april.

Hvis alle forældre, der har børn der 
benytter sig af tilbuddet, byder ind 
på en vagt eller to, har vi dem hur-
tig dækket.
Hvis man endnu ikke har prøvet 
at have en vagt, vil Rasmus og jeg 
gerne sætte dig ind i opgaven. 

Med venlig hilsen
Rasmus 20 99 06 63
Birgit 50 87 01 59
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Santa Claus is coming to town...

I år fik vi hjælp til at tænde lyset på 
juletræet her i Hee.

Julemanden kom forbi og tog på 
hestevognstur rundt i byen. En stor 
flok fulgte med rundt, og flere kom 
med rundt på ruten. Optoget slut-
tede ved I.C.´s hus, hvor der blev 
hygget med julemanden, og flere 
var ude at køre en tur i hestevogn.

Julemanden og de fremmødte talte 
ned og talte ned igen og talte lige 
ned en gang til, men så kom der 
også lys på juletræet:-)

Der blev hygget med sang og dans 
om juletræet, og julemanden hav-
de også en overraskelse i sækken, 
inden han skulle hjem til nisserne 
igen.

De fremmødte gik en tur ind i 
I.C.´s hus til glögg og æbleskiver 
og masser af hygge, sang og snak.

Tak til alle jer der støttede op om 
arrangementet, og tak til jer der 
sponsorerede og frivilligt hjalp til. 
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Hee 
Kvindeforum

Besøg på Holstebro Politistation

Torsdag d. 30. januar er der besøg på Holstebro 
Politistation.

Vi kører fra Hee Skole kl. 18.10. Vi fylder bilerne op.

Kl. 19.00 vil vi få en rundvisning på politistationen. Efter rundvis-
ningen vil der blive serveret en kop kaffe/te på stationen, inden vi 
kører retur til Hee.

Tilmelding til Anette (6133 3522), Susanne (5099 8129),  Alice 
(2172 6479), Anne-Marie (2965 3242) senest 20. januar som sms-
besked. Giv venligst også besked om du vil køre eller gerne vil 
transporteres.

Andre arrangementer

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.
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Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066

Besøg hos Willers keramik

Lørdag d. 7. marts

Der vil være fælles afgang fra Hee Skole kl. 13.00. 

Tilmelding senest 1. marts til Anette (6133 3522), Susanne (5099 
8129), Alice (2172 6479), Anne-Marie (2965 3242) som sms-be-
sked. Giv venligst også besked om du vil køre eller gerne vil trans-
porteres).
Vi glæder os til at se en masse af Hee´s fantastiske kvinder.

Anette, Susanne, Alice og Anne-Marie
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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

Januar 1995
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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.
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Januar
12.
19. 
26.

Februar
02.
09.
16.
23.

Marts
01.
08.
15.

09.00 i No
09.00 Karl Lund
19.00

19.00 i No
10.30
10.30 i No, O. Lange
10.30

10.30
09.00
09.00

Kyndelmisse 2. februar 
kl.19.00 i No Kirke

Stemningsfuld gudstjeneste med 
levende lys. Medbring mobiltelefon 
til at se i salmebogen

Alle er velkomne

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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Glimt fra årets kolde gys i Hover Å
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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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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Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2020

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

Tirsdag 28. januar  19.30 - 22.00 i Hee + Tupperwaredemonstration
Lørdag 15. februar  13.00 - 16.00 i butikken
Torsdag 12. marts  19.30 - 22.00 i Hee
Mandag 30. marts  19.30 - 22.00 i Maries madbutik i Nygade/50 kr.
Lørdag 11. april  10.00 - 14.00 i butikken/kunsthåndværkermarked
Lørdag 09. maj 10.00 - 14.00 i butikken/kunsthåndværkermarked
Lørdag 23. maj 10.00 - 14.00 i butikken/kunsthåndværkermarked
Onsdag 17. juni 19.30 - 22.00 i Hee

Alle mandage i ugerne 28,29,30,31,32,33,34 må der strikkes hele da-
gen til Kunsthåndværkermarkederne i V. Strandgade.

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

Januar
11.
24.

28.
30.

Februar
15.
17.

20.
29.

Marts
07.

12.
23.

April
16.

Avisindsamling
Generalforsamling 
Hee Stationsbygning
Strikkecafé, Hee
Hee Kvindeforum
Besøg på politigård

Strikkecafé, butikken
Generalforsamling,
Hee Sogneforening
Deadline Sognenyt
Fastelavnsfest

Hee Kvindeforum 
Besøg hos Willers
Strikkecafé, Hee
Gymnastikopvisning

Hee Kvindeforum
Generalforsamling og 
vinsmagning

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
På vores første møde her i det nye 
år, var det tid til status over de ak-
tiviteter, vi har været indvolveret i 
de sidste par år, og de opgaver der 
ligger lige for, at skulle løses!

Sammen med Hee Sogneforening, 
som vi praktisk er en del af, afhol-
des der generalforsamling den 17. 
februar. Er der punkter, der ønskes 
behandlet på generalforsamlin-
gen, skal de være Erling Madsen i 
hænde senest den 20. januar.

I samråd med Hee Sogneforening 
har vi genoptaget opgaven med at 
få genetableret flagalleen i Hee.
I 2017 forsøgte vi at få midler til 
indkøb af nye flagstænger og få et 
”flaghold” op at stå, så der kan fla-
ges til festlige lejligheder i Hee.
Ønsket er, at flagalleen starter i 
Øst ved Campingpladsen og slut-
ter i Vest ved kirken og langs Hol-
stebrovej gennem hele byen.

Midler til indkøb af 70 nye flag-
stænger forsøger vi at få gennem 
tilskud fra fonde, men også lokale 
sponsorater er velkomne! Der bli-
ver dog ikke mulighed for at flage 
med firmaflag!
Vi satser på, at der er en håndfuld 
borgere, der på skift gerne vil på-
tage sig opgaven at få sat flagene 
ved forskellige lejligheder og holde 
tilsyn med flagstængerne.

Ølstoft Naturcenter, der blev etab-
leret tilbage i 2014 trænger til en 
kærlig hånd. 
Området benyttes meget af både 
lokale, brugere af Ølstoftlejren og 
af mange, der lige kommer forbi 
stedet. Det er kun godt, for det er 
skabt for at blive benyttet, men det 
slider selvfølgelig på området.
Der har kun været udøvet meget 
lidt hærværk på stedet, og mange 
er gode til at rydde op efter sig - 
og hinanden, så det ser næsten al-
tid pænt og indbydende ud. Og det 
skal det helst blive ved med.
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Derfor vil Lokalrådet til foråret bru-
ge et par arbejdsdage på områ-
det, så det, der trænger, bliver sat i 
stand og vedligeholdt.

Arbejdet med optimering af den 
gamle boldbane fortsætter natur-
ligvis til foråret, når vi igen kan ar-
bejde på området. Den meget regn 
i efteråret gjorde det vanskeligt at 
færdes med store maskiner, hvilket 
ind i mellem er nødvendigt.

De mange træer, der blev plantet 
sidste forår, har klaret sig rimeligt. 
De har i hvert fald fået vand nok 
det sidste halve års tid.
Inden der kommer alt for meget 
grøde i jorden, skal vi have bugt 
med det meget ukrudt, der flere 
steder truer med at kvæle træerne.

Faunastriberne, der blev tilsået sid-
ste forår, skulle også gerne skyde 
frem igen til foråret.

Bålpladsen, som blev etableret i 
sensommeren, skal sammen med 
bænke-bord områderne gøres klar 

til brug. Der mangler at blive etab-
leret en sti fra den kommunale le-
geplads og ned til området med 
bænke og bålplads. Det er planen 
at stien anlægges med stenmel, så 
det bliver muligt at færdes på den 
med barnevogne, kørestole m.v.

I den østlige og nordlige del af om-
rådet, skal der fortsat tyndes ud i 
bevoksningen og plantes nye træ-
er og buske, ligesom der er planer 
om at sætte klynger af frugttræer i 
det nordlige område.

Carsten Meller
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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
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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

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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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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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. 4. april
Lørdag d. 13. juni
Lørdag d. 29. august
Lørdag d. 7. november
Lørdag d. 16. januar 2021

Næste indsamling er
11. januar

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
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
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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