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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
Rikke Sonn       2427 0369
rikketsonn@hotmail.com

Kasserer
Anders Thygesen                   4040 3344
kasserer@hee.dk

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

Web ansvarlig
Henrik Halkjær    

Deadline 
til næste nummer:

20. april 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



3

Nyt fra
bestyrelsen

Flaghejsere

Er der mon en 
eller flere, der 
kunne tænke 
sig at hjælpe 
med flagene 
til sommerfe-
sten???

Kontakt Bent Rindom, 5124 6923.

Kalenderen siger forår, men med 
så meget vand??? Foråret må me-
get gerne snart vise sig, da vi jo 
nærmere os afslutningen på en 
sæson og starten på en ny sæson.

En masse spændte gymnastikbørn 
har lige haft weekendtræning med 
sjov, hygge, leg og øvelse af opvis-
ning. De ser frem til at vise, hvad 
de har lært i denne sæson med 
gymnastik ved vores opvisning den 
21. marts.

Når gymnastikken slutter, starter 
fodbolden. Der arbejdes i øjeblik-
ket på at få trænere til alle hold. 
Både dem vi selv har i Hee og dem 
vi har sammen med Tim i Fc Tim/
Hee. Var det noget for DIG at fin-
de dit indre legebarn eller har fod-
boldstøvlerne stået og samlet støv, 
så kunne de jo luftes til en gang 
træning af et børnehold. Enten som 
træner eller hjælpetræner. Fodbold 
udvalget hører meget gerne fra Jer.

Ud over fodboldopstart så er der 
også noget andet, der viser at forår 
og sommer er på vej…

Planlægningen af sommerfesten er 
ved at være i gang. Også her er jeg 
ret sikker på, at de meget gerne vil 
have frivillige hænder.

Vi løfter bedst i samlet flok!

Håber at vi ses til gymnastik opvis-
ning og at I alle vil få et dejligt for-
år.

På sogneforeningens vegne.
Anita Kristensen

Konstituering

På bestyrelsesmødet d. 27. febru-
ar har bestyrelsen konstitueret sig 
sådan: 

Formand Anita Kristensen
Næstformand Rikke Sonn
Kasserer Anders Thygesen
Web Henrik Halkjær
Sekretær Jakob Heichelmann 
Conventus Rikke Sonn
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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 
personer og der er adgang til 
kaffe/the-kander og kaffemaski-
ne, borde og stole.

Der medfølger ikke service, og 
udvalget 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 
Rikke Sonn på tlf. 2427 0369 
(skriv gerne) Prisen er 200 kr. Be-
talingen sker med mobilpay

Årets sommerfest
Vi er godt i gang med at planlæg-
ge årets sommerfest, som på van-
lig vis løber af stablen i Kr. Himmel-
fartsferien, nemlig 21. til 23. maj 
2020.

Torsdag vil der bl.a. være gudstje-
neste, Tour de Pedal, fodbold, kvin-
defrokost og irsk folkemusik.
Fredag byder bl.a. på banko, vol-
leyball, ølsmagning og børneun-
derholdning med hatteteater. Des-
uden aftenfest med DJ Inzo.
Lørdag vil der bl.a. være børnebo-
der, vis dit kæledyr, vis din MC/bil/
knallert, badmintonturnering og 
aftenfest med revy.

Vi har dog stadig brug for jeres in-
put og medvirken – derfor holder vi 
sommerfestmøder i klubhuset

Tirsdag den 31. marts kl. 20.00 
Mandag den 11. maj kl. 20.00

Her beder vi alle udvalg i Sogne-
foreningen møde med en repræ-
sentant, ligesom andre interesse-
rede der har gode ideer/noget at 
byde ind med, er velkomne. Husk 
en god sommerfest er noget vi ska-
ber sammen.

Mange hilsner fra 
Sommerfestudvalget

Peder, Thomas, Anette, Randi, 
Martin og Connie
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Formandens beretning ved 
generalforsamlingen 2020

Jeg syntes at 
2019 har været 
et dejligt år at se 
tilbage på. 
Der er kommet 
nogle nye tiltag 
i byen, og der er 
kommet nye fri-
villige til i et par 

af vores udvalg. Hvilket giver frihed 
til, at vi i bestyrelsen kan begynde 
at kigge på andre tiltag.

Vi startede året med at få malet og 
shinet lidt op i klubhuset, så der er 
plads til alle. Der er bord og sto-
le,  når torsdagsklubben kommer, 
samt når Hee øllaug samles. Sam-
tidig er der sækkestole og hygge-
plads, når børneklubben slår sine 
folder deromme. Alle har mulighed 
for at bruge projektoren, som er 
blevet sat op og kan bruges både 
til fremlæggelse, film og andet der 
skulle være brug for at få op på det 
store lærred.

Foråret bragte generalforsamling, 
hvor antallet af deltagere desværre 
er faldende. Det er ellers her, vi rig-
tig gerne vil høre, hvad vi kan gøre 
bedre for sognet og jer som bebo-
ere. Hvad kan vi ændre…? Skal 
vi tilbage til at kalde det en frivil-
lig fest? Det er noget af det, som vi 
i bestyrelsen har snakket om, men 

er der nogen af jer der har ideer så 
hører vi rigtig gerne om det.

Kort efter var der træningsweekend 
med en flok glade gymnastikbørn. 
Det startede fredag med en tur i 
springcenter i Vedersø. Fredag af-
ten gik med hygge og leg. Lørdag 
morgen var der gymnastik på pro-
grammet og øvning på opvisning. 
En dejlig weekend med glade børn. 
Herefter stod den på udklædning… 
Der blev afholdt tøndeslagning i 
multihallen, hvor der kom børn og 
voksne i alverdens forskellige ud-
klædninger. Det er et hit med tøn-
den til de voksne, og den kommer 
igen i år. Så tag børn eller børne-
børn i hånden og kom om og vær 
med.

Opvisningen markerede afslutnin-
gen på denne gymnastiksæson. 
Glade gymnaster klar til at gå på 
gulvet og vise alt hvad de har lært 
i sæsonen. Glæde og spænding for 
der er selvfølgelig også publikum, 
som ikke plejer at være der til træ-
ning. Der var et puslingehold, et 
stort springhold (som i år er delt i 
to) et kvindehold og gæsteholdet 
fra Vedersø, hvor flere Hee børn 
også går, og vi er så heldige, at de 
har sagt ja tak til at komme som 
gæstehold igen i år. Opvisningen  
er en dejlig måde at afslutte for 
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gymnaster, og det er en god mulig-
hed for os til at sige tak til trænerne 
for årets indsats.
Når en sæson afsluttes, startes der 
en ny… Der blev startet op med 
sandkasse og u6 hold i Hee. Der 
kom både et seniordame og -her-
re hold til. Og herudfra udsprang 
det nye fodboldudvalg, da det fore-
gående udvalg syntes, at der skulle 
nye kræfter til. 1000 tak til det af-
gåede udvalg for flere års arbejde 
med at få fodbold til at rulle derud 
af. Og velkommen til det nye ud-
valg som allerede er i gang med at 
planlægge denne sæson. De mel-
lemliggende hold har vi sammen 
med Tim, hvor et godt samarbej-
de kører i FC Tim/Hee. Alle hold 
kæmper både med træning og 
kampe. De kæmper for sejr, både 
når de spiller på hjemmebane og 
på udebane. Jeg er blevet lovet at 
hjemmekampe vil komme op på 
Hee sogneforenings side på Face-
book, så følg med og kom om og 
bak dem op.

Overgangen fra forår til sommer 
er de sidste par år blevet marke-

ret ved vores årlige sommerfest. 
Vi starter med dårligt vejr, og en-
der med at det er sommer. Den-
ne forlængede weekend er noget, 
mange ser frem til. Hygge og af-
slapning for alle. Børnene kan selv 
forlyste sig i hoppeborge og med 
leg, imens de voksne nyder stem-
ningen og den lette omgangstone. 
Skønt at se så mange på pladsen 
og at være med til at mærke den 
gode stemning. Tak til sommerfest-
udvalget for endnu en dejlig som-
merfest. 

 I efteråret forsøgte vi at få et nyt 
tiltag i gang. Det gik ikke, men 
har fået meget omtale bagefter, så 
det skal prøves igen i år. Det var 
en halloweenskattejagt hvor folk 
kunne melde til, hvis de ville pyn-
te en have eller en garage uhygge-
ligt op, og hvor børn, som tilmeld-
te sig, kunne følge et skattekort og 
komme forbi. Flere havde pyntet 
op, men glemt at tilmelde sig, så 
der var ikke nok til, at vi kunne lave 
en rute, og derfor aflyste vi det. Vi 
glæder os til at forsøge igen i år.

Klubben for børn forgår i klubhu-
set og hallen om torsdagen. Man-
ge børn kommer og hygger sig og 
er sammen med vennerne. Vi har 
ikke rigtig kunne lave et kontingent 
for børn, der kommer i klubben 
hvilket også gjorde, at vi ikke kun-
ne få lokale- og medlemsstøtte. Vi 
fandt en løsning… børnene indbe-
taler 100 kr. i kontingent. Penge-



7

ne står på deres bankbog, som de 
så kan handle for i klubhuset. Der 
kan sættes flere penge på kontoen, 
hvis der er behov for det. Det har 
vist sig at være en win win situation 
for både foreningen og børnene/
forældrene. De skal ikke have pen-
ge som de skal holde styr på hver 
gang. Forældrene kan bare mo-
bilpay, og foreningen kan få både 
lokale- og medlemstilskud. Det er 
selvfølgelig ikke et krav, at børnene 
har en konto for at komme i klub-
ben. Vi får tilskud på dem, der har 
en konto, og det er bedre end in-
gen. 

Mange nyder efteråret i svømme-
hallen om onsdagen, hvor det kun 
er Hee der har svømmehallen. 
Der bliver svømmet baner, dykket, 
sprunget og leget. Det er ren af-
slapning, og i år er det blevet, så 
der hver gang er saunagus i da-
mernes sauna, hvor der er adgang 
for både mænd og kvinder i 15 mi-
nutter, hvor der afholdes gus. An-
tallet af deltagere til svømning er 
desværre faldende, og prisen på 
leje stigende, så det ville være dej-
ligt, hvis flere vil med ind og nyde 
en time, hvor man selv vælger, om 
det skal være afslappende, eller 
der skal trænes lidt.

Sidste del af året står i julens tegn. 
Julemanden kom til byen og kørte 
en tur i hestevogn. Vi mødtes ved 
I. C.’s hus hvor julemanden tænd-
te lysene på juletræet og delte slik-

poser ud til de ARTIGE. Så var I 
med og ikke fik en slikpose så ved 
I hvorfor! Der blev danset og sun-
get, og efterfølgende var der glögg 
og æbleskiver. I.C.’s hus var åbnet i 
denne anledning, så æbleskiverne 
kunne nydes i en dejlig varme. 

Det er ved at være en tradition, 
at året afsluttes med en dukkert i 
Hover å efterfulgt af et varmt bad, 
champagne og kransekage. Man-
ge var mødt op for at ønske hinan-
den et godt nytår. Nogle trodsede 
kulden og hoppede i vandet, mens 
andre påtog sig den store opgave 
at holde håndklæder. Om man er i 
vandet eller ej, så er det dejligt, at 
så mange samles for en kort stund 
og ønsker hinanden et godt nytår. 
Og hvordan kan det blive andet.

Inden jeg slutter helt af vil jeg lige 
fortælle, hvad vi arbejder med:
Det første, den nye bestyrelse skal, 
er at lave en års kalender. Hvornår 
starter og slutter de forskellige ak-
tiviteter. Hvilke datoer er der pap- 
og papirsindsamling. Hvilke dato-
er er fastlagt til arrangementer. Så 
har I som borger også nemmere 
ved at planlægge.
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Priser

På Hee Sognenforenings general-
forsamling blev initiativprisen gi-
vet til Kaj og Rosa for deres store 
arbejde med Hee gl. Stationsbyg-
ning.

Unglederprisen gik til Luna Holger-
sen, der har været med til at lede 
gymnastik på en rigtig god måde.
Luna var desværre ikke til stede på 
generalforsamlingen.

Vi har jo desværre lige som mange 
andre været ramt af indbrud. Hel-
digvis slap vi med en ødelagt dør, 
hvilket er billigt i forhold til, hvor-
dan andre blev ramt. Er I ude at gå 
en tur, så gå gerne en tur forbi sko-
len og sportspladsen, hvor der jo 
tit er meget stille om aftenen og i 
weekender.

Kommunen har valgt at fjerne 25 
års reglen. Før var det sådan, at for 
hvert medlem over 25 år trak det 
ned i tilskuddet for en under 25 år. 
Den regel er nu fjernet, men vi ved 
endnu ikke helt, hvad det indebæ-
rer eller om der bliver skåret i til-
skuddet til alle.

Uddannelse: Alle hjælpetrænere 
og to trænere har i år været på ud-
dannelse, så vi kan yde den bed-
ste og sikreste hjælp ved gymna-
stik. Der kommer i år hold i Yoga, 
som er for både mænd og kvinder. 
Alle kan være med. 

Tak for 2019 og tak til alle jer som 
giver en hånd med på den ene el-
ler anden måde. Tak til alle jer der 
deltager i de sportslige aktiviteter 
og i vore arrangementer.
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2019 2018 2017 2016
1 gymnastik -4.124,22 8.241,29 10.533,30 5.461,07
2 HIT FIT -3.366,75 7.900,70 20.850,00 7.195,00
3 fodbold 9.465,08 17.957,97 4.430,00 -11.027,68
4 svømning -7.752,91 10.252,55 -8.151,00 8.475,00
5 volley 5.917,50 7.235,35 9.550,00 1.295,00
6 børneklub 2.581,12 7.712,87 8.445,77
7 badminton 4.735,00 6.687,59 6.800,00 5.527,00
8 udlejning borde & stole -1.334,38 3.528,50 -2.515,00 906,94
9 indsamling pap & papir 19.754,14 19.521,98 15.569,05 8.747,50

10 sognenyt -8.709,38 -5.581,25 4.431,25 -28.563,13
11 klubhus -24.325,19 -25.619,22 -18.380,68 -2.784,54
12 sommerfest 46.834,20 31.589,60 9.640,94 41.704,49
13 Hee bilen 0,00 -16.776,67 -16.515,00 -561,89
14 fælles -16.318,72 -17.090,84 -11.016,25 -10.129,83

diverse 3.231,50
Ordinært resultat 23.355,49 55.560,42 33.672,38 29.476,43

Ekstraordinære udgifter vedr. andre år
tab debitorer sognenyt for 
2016 og 2017 4.980,00
tilbageb. tilskud 2016 9.510,00
tilbageb. tilskud 2017 478,00
hævning u. bilag 3.049,50
lokaleleje 1. halvår 2017 14.175,00
tab aktie Mylius Erichsen 1.050,00
Ekstra udg.i alt 0,00 33.242,50 0,00 0,00

Resultat 23.355,49 22.317,92 33.672,38 29.476,43

Resultatopgørelse

3
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Aktiver 2019 2018 2017 2016
fast ejendom (klubhus) 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
Multibanen 14.518,00 14.518,00 14.518,00 14.518,00
Hee Bilen 0,00 0,00 17.280,00 21.600,00
Telt 15.781,00 15.781,00 15.781,00 23.711,00
kassebeholdning 8.287,50 8.653,00 3.868,50 8.172,78
Aktie Mylius Erichsen 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00
indestående bank 279.173,22 351.926,29 184.992,70 165.902,45
tilgodehavende 3.412,50 12.600,00 47.480,72 12.659,20

Aktiver i alt 971.172,22 1.053.478,29 934.970,92 897.613,43

Passiver 2019 2018 2017 2016
Egenkapital primo 941.731,73 919.413,81 885.741,43 851.045,00
hensat 5.220,00
årets resultat 23.355,49 22.317,92 33.672,38 29.476,43
Egenkapital ultimo 965.087,22 941.731,73 919.413,81 885.741,43

skyldige omk. 6.085,00 11.746,56 15.557,02 12.570,00
regnskabsdif. -698,00
skyldig skolegårds projekt 100.000,00
i alt skyldige omk. 6.085,00 111.746,56 15.557,02 11.872,00

Passiver i alt. 971.172,22 1.053.478,29 934.970,83 897.613,43

Balance

4



11

Aktiver 2019 2018 2017 2016
fast ejendom (klubhus) 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
Multibanen 14.518,00 14.518,00 14.518,00 14.518,00
Hee Bilen 0,00 0,00 17.280,00 21.600,00
Telt 15.781,00 15.781,00 15.781,00 23.711,00
kassebeholdning 8.287,50 8.653,00 3.868,50 8.172,78
Aktie Mylius Erichsen 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00
indestående bank 279.173,22 351.926,29 184.992,70 165.902,45
tilgodehavende 3.412,50 12.600,00 47.480,72 12.659,20

Aktiver i alt 971.172,22 1.053.478,29 934.970,92 897.613,43

Passiver 2019 2018 2017 2016
Egenkapital primo 941.731,73 919.413,81 885.741,43 851.045,00
hensat 5.220,00
årets resultat 23.355,49 22.317,92 33.672,38 29.476,43
Egenkapital ultimo 965.087,22 941.731,73 919.413,81 885.741,43

skyldige omk. 6.085,00 11.746,56 15.557,02 12.570,00
regnskabsdif. -698,00
skyldig skolegårds projekt 100.000,00
i alt skyldige omk. 6.085,00 111.746,56 15.557,02 11.872,00

Passiver i alt. 971.172,22 1.053.478,29 934.970,83 897.613,43

Balance

4



12

Kalder alle 
borgere i Hee 
- især forældre 
til fodboldbørn

Fundet på Facebook

Vi mangler stadig trænere til u6, 
sandkasseholdet og til FC Tim/
Hee u11 piger og u12/13 drenge. 
Glem ideen om at naboen sikkert 
melder sig - vi mangler dig! Der er 
ingen krav eller forventninger til 
dig som træner, du behøver ikke at 
have spillet fodbold før eller have 
været træner før - bare du har godt 
humør, er engageret og vil være 
med til at nyde nogle timer med 
nogle glade, unge fodboldspillere. 
Hvis det er manglende tid der hol-
der dig tilbage fra at blive træner, 
så kan man fx være hjælpetræner 
og møde op hver anden gang. Hvis 
ikke vi finder trænere til holdene, 
kommer der ikke til at være noget 
fodbold for de unge i Hee, hvilket 
vi selvfølgelig ikke vil ende ud i! 
Derudover er vi også nødt til at stil-
le op med trænere til Tim/Hee hol-
dene, da det selvfølgelig er et sam-
arbejde mellem begge klubber, og 
derfor er vi også nødt til at byde ind 
med trænere.

Så ud og find de gamle fodbold-
støvler/kondisko frem og meld dig 
til, vi lover dig at det bliver sjovt!

Hvis du er interesseret i at blive træ-
ner, eller bare gerne vil høre mere, 
så holder Hee, Tim og FC Tim/Hee 
et møde den 9. marts kl 19 i Tim 
hallen, hvor alle trænere og inte-
resserede mødes for at planlægge 
den kommende sæson osv. Her vil 
der også være mulighed for at høre 
om det kunne være noget for dig 
at blive træner på et af de mange 
hold - helt uforpligtende. Vi håber 
på at se dig.

3 gode grunde til at blive frivillig 
træner hos os:

1. Du bliver en del af et fælleskab, 
hvor i alle er samlet om et fælles 
mål.
2. Du lærer nye kompetencer - om 
det er sociale, fodboldrelaterede 
eller en helt tredje kompetence - 
man bliver aldrig for gammel til at 
lære nyt.
3. Du er med til at gøre en forskel 
for andre - de unge fodboldspille-
re der får lov til at få dig som træ-
ner, vil være taknemlig for din tid 
og engagement i dem.
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” Eliteholdet” 
fra Hee

Det er tirsdag aften, - vi er på vej til 
Hee skole, - hen til gymnastik, - et 
bredt udsnit af Hee`s kvinder, i al-
deren fra ca. 30 til 70 år. 

1 times alsidig træning om ugen, 
hvor vi stifter bekendtskab med alt, 
lige fra cirkeltræning, fysio flow, 
konditions- og styrketræning, fol-
kedans og Smarttræning (hjerne-
gymnastik).
Vi ser frem til det, velvidende, at 
det bliver hårdt, - hver gang!

De ældste trækker ned bagerst i 
salen, - mange har deres favorit-
pladser.

Vi knokler under skarp kommando 
af Lene, og med pusten og støn-
nen, kommer vi igennem denne ti-
mes ”pinsel”, og kan herefter kon-
kludere, at vores hjerte i hvert fald 
er helt OK. Vi spænder ud og drik-
ker vand, - vi oplever en velvære 
brede sig i kroppen, både fysisk og 
mentalt, - de arbejds- og alders-

betingede skavanker træder for en 
stund i baggrunden, - vi ser frem til 
næste tirsdag.

TAK , Lene fordi du tirsdag efter 
tirsdag har lyst til at ” pine ” os!

Karin Aasberg

Cykelholdet starter 6. april 
18.45 fra Hee Skole.

 Alle der har lyst er velkommen

Vel mødt

Byens bedste 
grund til salg
Ølstoftvej 18

Kontakt Hanne Nielsen på
2263 2695
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Ordinær generalforsamling 

Der Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling 

i Haelby Havn Bådelaug.

SØNDAG 15. marts 2020 kl. 10

På Søndertoften 4, Hee 6950 Ringkøbing

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det sidst forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det sidst forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag. (senest 1. marts 2020)

5. Fastsættelse af kontingent, havnepenge, gebyrer og afgifter m. v. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 På valg
 Jens Erik Pedersen  (modtager genvalg)
 Michael H.K. Nielsen  (modtager genvalg)
 Klaus Vang Andersen  (modtager genvalg)
 Suppleant Jens Ross

7. Valg af 2 revisorer og revisor suppleant
 Revisor Martin O. Pedersen
 Revisor Connie Dalsgaard Andersen      (modtager genvalg)
 Revisor suppleant Jacob Dalsgaard Andersen (modt.genvalg)

8. Eventuelt.

Tilmelding er nødvendig, på grund af kaffe og rundstykke.
Senest 8. marts til Bjarke 2064 8277 E-mail bjhan77@gmail.com

På bestyrelsens vegne
Klaus Vang Andersen
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Generalforsamling

Foreningen J.C. Christensens Hus afholder 
ordinær generalforsamling

mandag den 16. marts kl 19,00 i I.C.`s Hus

Aftenen starter med foredrag 
af journalist Steen Ole Hedelund Jørgensen med titlen

”Kongen begår statskup i Danmark”

Der hentydes til kong Chr. X`s fyring af den danske regering i sin iver ef-
ter at få Flensborg til Danmark i forbindelse med genforeningen i 1920.

Alle er velkomne – foredrag og kaffe kr 75,- for ikke-medlemmer. Med-
lemmer gratis!

Efter kaffen generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Vel mødt

Vedrørende åbningstider se hjemmesiden www.jcchristensen.dk

 

Generalforsamling. 

Foreningen J.C. Christensens Hus afholder ordinær generalforsamling 

mandag den 16. marts kl 19,00 i I.C.`s Hus  

Aftenen starter med foredrag af journalist 

Steen Ole Hedelund Jørgensen 

med titlen  

”Kongen begår statskup i Danmark” 

Der hentydes til kong Chr X`s fyring af den danske regering i sin iver efter at få Flensborg til 
Danmark i forbindelse med genforeningen i 1920. 

Alle er velkomne – foredrag og kaffe kr 75,- for ikke-medlemmer.            
Medlemmer gratis! 

Efter kaffen generalforsamling i henhold til vedtægterne. 

Vel mødt 

Vedrørende åbningstider se hjemmesiden www.jcchristensen.dk 
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Yoga i Hee
I løbet af efteråret og vinteren tog 
jeg instruktøruddannelsen i Yoga.
En uddannelse som jeg rigtig gerne 
vil gøre brug af her i Hee.

Derfor starter jeg hold op lige efter 
gymnastikopvisningen.

Yoga er for både mænd og kvinder 
og i starten bliver det et mix hold. 
Er der nok der gerne vil være med 
så er der mulighed for at lave et 
herrehold og et damehold.

Yoga er for alle, så der er ingen 
undskyldning for ikke at komme af-
sted og røre sig lidt.

Det bliver tirsdag aften kl. 18:30-
19:30 i multihallen. Og vi starter 
den 24. marts 2020.

Der er yogamåtter, men har du en 
selv du gerne vil bruge så tag ger-
ne den med.

Ellers medbring et tæppe og drik-
kedunk.

Har du spørgsmål så kontakt mig 
gerne på tlf.: 40362417

Kom om og prøv.
Hilsen 

Anita Kristensen

Muldvarp i 
græsplænen???

Ønsker du hjælp til at fange den, 
så ring. Jeg benytter bare sak-
se, altså ingen gift! Betragter det 
som en udfordring og gør det 
gratis. Der ydes ingen garanti 
men stor rabat, hvis du selv jæv-
ner skuddene (-:

Bent Rindom, 5124 6923



17

Hee Kvindeforum

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-besked. 
Giv venligst også besked om du vil 
køre eller gerne vil transporteres).

Vinsmagning
Torsdag d. 16. april

Har du lyst til at smage nogle gode tyske vine, så er der mulighed for det 
netop denne dag. Vi har fået Carsten Meller til at komme og fortælle om 
dette. I løbet af aftenen vil vi afholde generalforsamling.

Tilmelding senest 10. april til  Anette (6133 3522), Susanne (5099 8129), 
Alice (2172 6479), Anne-Marie (2965 3242) som sms-besked.

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

Ladywalk i Tarm mandag d. 25. maj. Nærmere omkring tilmelding 
kommer.

Vi glæder os til at se en masse af Hee´s fantastiske kvinder.
Anette, Susanne, Alice og Anne-Marie
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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

Vi mangler forældre til at stå i klub.
Vi har følgende vagter til salg:

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 2099 0663
Birgit 5087 0159



19

Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066

STØTTEFORENINGENS 
SKROTCONTAINER !!!

Det er ikke længere tilladt at smide tomme øl-/soda-
vandsdåser, 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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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

8. januar 2005
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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

Marts
01.
08.
15.
22.
29.

April
05.
09.

10.

12.
13.
19.
26.

Maj
03.
10.
17.
21.

10.30
09.00
09.00
19.00 Kaffe bagefter
09.00 i No

09.00 O. Lange
19.00 i No, 
Skærtorsdag
09.00 M. Thams
Langfredag
10.30 Påskedag
09.00 2. påskedag
09.00
10.30

10.00 Konfirmation
09.00
09.00 i No
10.00 Teltgudstjeneste

Sangaften i No Kirke

Mandag 11.maj kl.19.00

Alle er velkommen

Lørdagsdåb

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

Lørdag 14/3 kl.11.00 i No kirke 
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Konfirmation  3.maj
Da konfirmeres følgende i Hee Kirke

Alberte Ovesen                                            I.C. Christensensvej 24
Christian Asbjørn Åkerstrøm Roos                 Vinkelvej 8
Freja Brinch Holm                                        Holstebrovej 118
Jeppe Christian Elmo Kirkeby                       Agersbækvej 20
Lærke Fisker                                                Voldbjergvej 14
Mads Døhr Baden                                        Østbanevej 5
Marie-Babette Bonde Kiilerich Mouritsen      Klausievej 7, Torsted
Mikkel Skov Hansen                                     Bjørnevej 2
Nathja Dam Läng                                        Novej 17, No
Signe Bak Noesgaard                                  Hovervej 9
Victoria Høyer Sørensen                               Grævlingevej 1
Zander Nørregaard Astrup                           Heager Engvej 8, No

Redaktionen ønsker alle
hjertelig tillykke
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Nyt fra menig-
hedsrådet
Efter lange og til tider besværlige 
udfordringer er vi nu færdige med 
vores graverbygning. Der er tale 
om både forandring og tilbygning. 
Det hele startede med, at det blev 
os pålagt at indrette det offent-
ligt tilgængelige toilet handicap-
venligt samt at forbedre bade- og 
omklædningsfaciliteter til vores 
ansatte. Kontor og frokostrum er 
samtidig blevet udvidet og reno-
veret. Vi vil gerne vise resultatet 
frem. Man er jo altid velkommen 
til at kigge ind, men vi vil gerne 
byde på kirkekaffe i graverens 
kontor søndag den 22. marts 
efter gudstjenesten, der starter kl 
19.

Orienteringsmøde

Kirkeministeriet har bestemt, at 
samtlige menighedsråd i Dan-
mark skal afholde offentligt orien-
teringsmøde forud for menigheds-
rådsvalgene. Det er også bestemt, 
at orienteringsmøderne skal finde 
sted tirsdag den 12. maj, hvor 
menighedsrådet giver orientering 
om tingenes tilstand, igangvæ-
rende arbejder samt kommende 
opgaver for menighedsrådet. For 
Hee sogns vedkommende afhol-
des dette møde 12. maj kl 19,00 i 
I. C.`s Hus, Holstebrovej 81. Sel-

ve valgene skal ske tirsdag den 15. 
september. Mere herom senere. 
Alle er velkommen - vel mødt!

Sogneudflugt onsdag 
den 27. maj kl 8.30

Sogneudflugten går i år til Frederi-
cia. Vi starter fra stationsbygningen 
i bus kl 8.30 og undervejs mod Fre-
dericia holder vi kaffepause. Første 
stop bliver ved Christianskirken. 
Kirken er oprindelig bygget som 
kapel i 1931, men senere udvidet i 
flere omgange. I 2007 fik kirken en 
ny altertavle samt glasmosaikker 
fremstillet af Bjørn Nørgaard. Efter 
middagen en guidet tur i Frederi-
cia og vi satser på, der kan blive en 
time på egen hånd, før vi vender 
hjemad. Vi forventer at være hjem-
me senest klokken 19. 

Prisen har vi sat til kr 250,- Tilmel-
ding senest 17. maj til 
Karen Margrethe 23956167 
kmn56@gmail.com eller 
Bent 51246923 
bent.rindom@jubii.dk

Håber på stort fremmøde, så vi 
kan fylde bussen og få en god dag 
sammen.
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Fastelavn 2020

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 

Vi er klar, men hvor er I 
alle sammen henne? 

Ja, vi var et lille hold, der stod klar 
til at tage del i Fastelavn 2020 her 
d. 29. februar kl. 13.00. 

Efter lidt snakken frem og tilbage, 
”var det nu i Hee gl. Stationsbyg-
ning arrangementet skulle afhol-
des?” blev vi var alle enige om, 
at vi havde set i Sognenyt i januar 
nummeret, at det var kl. 13 i Mul-
tisalen.

Telefonen ringede, og den frem-
mødte familie blev spurgt, hvorfor 
de ikke kom til fastelavnsfest? 
Det var de da. De stod her og ven-
tede på alle de andre.
Fastelavnsfesten var klokken 10!

De vidste de ikke noget om og 
spurgte til, hvor de andre vidste 
det fra.  
Papegøjen, var svaret. Der hang 
et opslag!
Desværre er det ikke alle her i 
byen, der ser denne opslagstavle, 
eller kender nogen, der går der.

Nå, familien blev enige om at køre 
omkring Ringkøbing og købe fa-
stelavnsboller og se, om de også 
kunne få fat i en tønde, så de selv 
kunne slå katten af tønden.

Anne-Marie
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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

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

Marts
07.

09.

12.
15.

16.

21.
24.
30.

31.
April
04.
06.
11.
16.

20.
Maj
03.
09.
11.
20.

21.
21.
22.
22.
23.
23
23.
27.

Hee Kvindeforum 
Besøg hos Willers
Planlægning af fod-
boldsæson i Tim Hal-
len
Strikkecafé, Hee
Generalforsamling
Haelby Havn
Generalforsamling
I. C.’ Hus
Gymnastikopvisning
Yogaopstart
Strikkecafé Marie´s 
Mad butik
Møde Sommerfesten

Avisindsamling
Cykelholdet starter
Strikkecafé, butik
Hee Kvindeforum
Generalforsamling og 
vinsmagning
Deadline Sognenyt

Konfirmation, Hee
Strikkecafé, butik
Møde  Sommerfesten
Kunst i Vestrum 
i Hvingel
Sommerfest i Hee
Kunst i Vestrum
Sommerfest i Hee
Kunst i Vestrum
Sommerfest i Hee
Kunst i Vestrum
Strikkecafé, butik
Sogneudflugt

Hee Skoles 
Støtteforening

Formand
Henriette Laursen
6139 8270

Kassere
Martin Pedersen
2227 7070

Dorthe Thorup Nilsson
2031 3305

Line Noesgaard
2280 7094

Repræsentant for skolebestyrel-
sen
Anja Hinrup
2084 4266

Her bringes de datoer, som er ind-
leveret til redaktionen ved dead-
line.
Ønsker du datoer for arrangemen-
ter med i kalenderen, så henvend 
dig til redaktionen. 
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F.C. VestRum har gennem efteråret 
og vinteren deltaget i DGI Vest-
jyllands indendørsturnering, samt 
trænet hver tirsdag i Vesterhavs-
hallen. 
Med gode træningspas og kam-
pe er vi blevet hjulpet godt på vej 
og opmuntret til deltagelse af vo-
res faste træningskammerater fra 
Ringkøbing IF’s veteran oldboys 
hold – de har deltaget i DGI LM 
gennem mere end tyve år og er 
blevet landsmestre mange gange 
(og det blev de også i år).

Så det var en håndfuld håbefulde 
fodboldspillere der fra F.C. Vest-
Rum stillede op til LM i Løgumklo-
ster i weekenden d. 24-26. januar. 
Det var første gang de fem spille-
re, René, Søren S, Søren F, Zander 
og Karl deltog i LM, og første gang 
F.C. VestRum var repræsenteret. Så 
spændingen var stor og ambitio-
nerne var også så småt tilstede.

Holdet blev indlogeret på Løgum-
kloster Distriktsskole fredag aften 
og skulle her dele klasseværelse 
med træningskammeraterne fra 
RIF veteran. Alt var godt organise-
ret og udført af de frivillige på sko-
len, så det var en god måde at lan-
de på og være med på for første 
gang.  

F.C. VestRum til DGI Landsmesterska-
berne i indendørs fodbold 2020

F. C. Vestrum
Fra venstre mod højre: Karl, Zander, Søren 
S.F., Søren L.S., René

”Intense kampe, fed stemning, 
kanon fest, stort setup og en 
god weekend”

F.C. VestRum stillede op i senior 
oldboys, 40-45 år. Vores første 
kamp var lørdag kl. 9.30, og vi lag-
de godt ud med at vinde den første 
kamp.

I anden kamp tabte vi stort til et 
af de senere A-finale hold. Heref-
ter fulgte fire jævnbyrdige kampe 
i løbet af lørdagen og søndag for-
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middag, som alle blev tabt meget 
knebent. På holdet var der enig-
hed om, at der mangledes redska-
ber i værktøjskassen, før end at vi 
ville kunne klare os bedre, men på 
samme tid var der også enighed 
om, at vi som hold ikke havde ret 
meget at stille op ved eventuel del-
tagelse i A-finale slutspillet. 

Søndag var første kamp kl. 8.30, 
og kl. 13.30 sluttede vi af med at 
spille den sidste kamp i B-finale 
slutspillet og vinde stort - da vi hav-
de marginalerne med os og samti-
dig fik vores spil til at fungere, som 
vi havde aftalt.

Lørdag fra kl. 19.00 til 01.00 var 
der for alle deltagere fællesspis-
ning og fest med live musik i en af 
de tre haller, som udgør Klosterhal-
lerne i Løgumkloster. Alt sammen 
stort, velfungerende og flot sat op. 
Maden var god, ligesom live mu-
sikken og stemningen for de flestes 
vedkommendes – der var flere, der 
havde løbet mange skridt i løbet af 
dagen, så stemningen var afmålt, 
ligesom der var andre, der gerne 
ville være friske om søndagen og 
lave et godt resultat.

Billeder fra første kamp lørdag
Fest lørdag aften

”God stemningsfyldt atmosfære 
blandt deltagerne, som var mødt 
op for at få en god weekend. Da 
vi var 4 hold afsted fra DGI Vestjyl-
land forsøgte vi så vidt muligt at føl-
ge hinandens hold, hvor der blev gi-
vet støtte og support under og efter 
kampene”
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Fra DGI Vestjylland var der delta-
gelse fra Ringkøbing IF, Spjald IF, 
Lidenlund (Ramme-Lomborg) og 
F.C. VestRum. 

Spjald IF endte på en anden plads 
i A-finalen i senior oldboys. Ring-
købing IF og Lidenlund vandt de-
res finaler, henholdsvis i Veteran 
og Herre +55 puljen, og blev DGI 
landsmestre 2020. 

Som hold er vi enige om og stolte 
over, at landsdelen er så godt re-
præsenteret og gør så god en figur 
til DGI’s Landsmesterskaberne. 

For vores eget vedkommende i F.C. 
VestRum kunne vi godt tænke os, 
at der var flere fodboldspillere, der 
kom ud af busken og fik snøret sko-
ene igen – for vi kan spille fodbold 
herude, og jo flere vi er, jo sjovere 
bliver det. Hermed er opfordringen 
givet videre!

Havde det ikke været for F.C. Vest-
Rum’s sponsorerer, havde der ikke 
været nogen tur. 
Derfor skal der lyde en meget stor 
tak til Styregruppen for VestRum, 
speciel tak til formand Carsten 
Meller, og til sponsorerne: 
Pro Tech Biler No, 
Brdr. Kristensen Vognmand No, 
Dagli´Brugsen Tim, 
Stadil Sparekasse 
og Sportigan Ringkøbing, 

”Frygtede de mange pauser mel-
lem kampene – men det passe-
de sgu meget godt! Jævnbyrdige 
kampe, farverigt, overraskende 
og skægt. Tåler absolut et gen-
syn!”
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I håb om deltagelse til næste års 
DGI Landsmesterskaber og på F.C. 
VestRum’s vegne

venlig hilsen
Karl D. Jensen

Snør støvlerne 
og mød op

Er du interesseret i at spille senior 
oldboys fodbold for F.C. VestRum, 
så sms eller ring til kontaktperson 
Karl på 2070 0720 
eller Peter på 2381 3753

”Opbakning, hygge, sjovt og 
festligt, alle kan være med!”

som gjorde det muligt for os at få 
den flotteste spilledragt/sæt med til 
DGI Landsmesterskaberne – spille-
sættet er også det, som kommer til 
at være F.C. VestRum spillesæt for 
den kommende udendørs fodbold-
sæson 2020.

KUNST PÅ 
TVÆRS I 
VESTRUM

Igen i år afholdes 
kunstudstil-lingen på tværes af 
VestRum med 5 udstillingssteder i 
kristi himmelfartsferien.

Arbejder du med kunst. Er du 
ikke blevet kontaktet (fordi vi 
ikke ved, du er der!), og kunne 
du tænke dig at deltage i udstil-
lingen, så kontakt: 
Carsten Meller 29 43 45 83
meller@meller.dk

Kunne du 
tænke dig 
at prøve 
en el-cykel?

Hvem kunne ikke det, med alt 
den blæst der har hærget Vest-
jylland de sidste mange måne-
der!

VestRum råder stadig over nog-
le el-cykler og cykeltrailere, 
som vi udlåner i kortere eller 
længere perioder.

Er du interesseret så kontakt:
Palle Pedersen 2080 4700
pallesofus@privat.dk
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Landsbymessen
VestRum fejrer livet i de syv sogne

Lørdag den 29. august kl. 10-17
Omkring Tim Hallen

Få en stand helt gratis* 
og vær med til at vise, hvad vi sammen i VestRum kan tilbyde 
hinanden og alle andre! Det kan være alt lige fra:

Erhverv*  Hobby  Forening  Fritidsinteresse

*For virksomheder med CVR.Nr. uden for VestRum er pri-
sen for en stand 1000 kr. + moms.

Deltagelse er på egen regning og risiko. Det forventes, at 
man er selvforsikret.

Ting der fremvises må sælges, og der må tages betaling for 
evt. smagsprøver. Alt med måde - det er ikke en salgsmesse!

Centrum for messen er Tim Hallen. Der vil være mulighed 
for at udstille både i hallen, i telt og på friland.
Ved indendørs stand kan ikke medbringes ting og sager, der 
kan ødelægge halgulvet.

Standen er som udganspunkt ca. 10 m2. Ønske om større el-
ler mindre stand kan imødekommes. Ønsker man placering 
sammen med en anden udstiller, kan dette imødekommes.
Den endelige placering af stand træffes af logistikudvalget.

Opsætning af stande kan finde sted fra fredag den 28. au-
gust og skal være færdigopsat senest lørdag den 29. kl. 8.00.
Man er selv ansvarlig for opsætning og nedtagning, der skal 
være afsluttet senest søndag den 30. august kl. 16.00

Forplejning under messen må man selv sørge for. Der kan 
købes mad og drikkevarer i hallen.

Fællesspisning arrangeres mod betaling for udstillerne lør-
dag den 29. august kl. 18.30.

Messekatalog med optagelse af alle udstillere, vil blive ud-
delt til alle gæster. Optagelse med aktivitet, navn og kontakt 
er gratis.

Annonce i messekataloget er naturligvis en mulighed. 
En 1/4 side koster 100 kr. + moms.

Hovedsponsor koster 2500 kr. + moms og omfatter:
1/8 side annonce i LokalPosten + ½ side annonce i messe-   
avisen, + opslag (ca. A2 størrelse) på ophængt sponsortavle.

Giv en præmie 
- vi laver lodtrækning blandt publikum.
Det er gratis at besøge messen, og som ekstra reklame 
får alle udstillerne et antal nummererede messekatalo-
ger, som de forinden messen uddeler til kunder, venner 
og bekendte.
På messen trækkes lod om de gevinster udstillerne 
skænker som præmier.

Bidrag med en aktivitet:
Har du et festligt indslag, der kan fremvises på messen, 
er du meget velkommen til at melde dig.
Det kan være optræden, sang, musik, fortælling, fore-
drag, aktivitet der inddrager de besøgende, m.v.

PR for messen
I løbet af foråret bringes omtale og annoncering i Lokal-
Posten, hjemmesider og de sociale medier.
Op til messen bringes et indlæg om messen på 4 - 6 
sider i LokalPosten. Der opsættes bannere ved alle ind-
faldsveje til VestRum. Plakater og messekatalog omde-
les i området.
Dagbladet, TV-MidtVest, Radio Midt og Vestjylland,  
Radio Vest og Radio Ringkøbing kontaktes op til mes-
sen.
Beboere med flagstang opfordres til at sætte flaget op 
alle steder i VestRum på messedagen.

Formål
Med Landsbymessen VestRum fejrer livet i de syv sogne, 
vil vi vise hinanden og omverdenen, hvad de syv sogne 
i fællesskab kan præstere og tilbyde. 
At vi selv og alle andre får øjnene op for, at vi lever i 
et stærkt, dynamisk samfund fuld af kreativitet og ak-
tivitet. Et samfund hvor man har lyst at blive og dele 
fællesskabet med andre, og ikke mindst så andre også 
får lyst til at slå sig ned i VestRum - og være med til at 
udvikle området!

Tilmelding senest 1. marts
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Landsbymessen
VestRum fejrer livet i de syv sogne

Lørdag den 29. august kl. 10-17
Omkring Tim Hallen

Tilmelding
Navn/firma/forening:______________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________ Firma CVR.Nr: _________________

Tlf:______________________ Mail: _________________________ Web: _______________________

Kontaktperson: ____________________________________________________

Emne for udstillingen: ________________________________________________

Messestand a ca. m2  5: _____  10: _____  20: _____

Messestand placeret i:  Hal: _____   Telt: ______

Messestand udendørs: _______ Ønsket størrelse: _____________________________

Specielle ønsker om placering af standen: _______________________________________________________

Brug for strøm:  Ja: ____  Nej: ____

Ønsker du at skænke en præmie: Ja: ____  Nej: ____

Tilbud om aktivitet: ____________________________________________________________

Varighed af aktivitet: ____________________

Annonce i messekatalog 1/4 side:100 kr. + moms:      Ja:____   Nej: ____

Ønske om at være hovedsponsor: 2500 kr. + moms:  Ja: ____  Nej: ____

Firma uden for VestRum: 1000 kr. + moms:   Ja: ____

Faktura fremsendes til betaling inden messen. 

Information om regler for messen, tilbud på messemateriale, bannere, flyers m.v. fremsende senere til messedeltagerne.

TILMELDING SENEST 1. MARTS

Tilmeldingsskemaet sendes til: anne-marie@meller.dk / pallesofus@privat.dk
Tilmelding  hurtigst muligt til am@meller.dk
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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



45

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

Næste indsamling er
4. april

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
rep. fra sogneforeningen

Sommerfest
Peder Lodahl             2276 8082
Randi Fisker           22470929 
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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