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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. august 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

Flaghejsere

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

Kontakt Bent Rindom, 5124 6923.

Stort TAK til Jer alle. Jeg synes, at I 
gør det rigtig godt i denne ukend-
te tid.

Tak fordi I holder afstand, så vi for-
håbentlig snart kan mødes igen og 
få gang i vores foreningsliv.

Tak til de udvalg som hele tiden 
holder sig opdateret, så vi kan få 
børn tilbage så hurtigt som muligt 
under gode forhold, og dem der 
arbejder på, at vi kan bibeholde 
vores sommerfest.

Tak til alle jer der har været med 
til at sætte bamser i vinduerne, 
så børn og voksne har kunnet gå 
rundt i vores dejlige by og finde 
bamser.

Vi fik desværre en brat afslutning 
på gymnastik. Vi prøvede at udsky-
de gymnastikopvisningen, men må 
desværre vælge at aflyse den i år. 
Der er gået for lang tid siden bør-
nene har lavet gymnastik, og der 
er lange udsigter til, at der er ad-
gang i hallen igen.  Vi glæder os til 
at vende tilbage næste år med en 
super opvisning.

I skrivende stund skulle der løbe 
børn rundt og træne fodbold… De 
kommer igen. Lige så snart der bli-

ver åbnet op, bliver der skrevet no-
get mere info ud omkring det.

Selvom vores verden forandrede 
sig over en nat, så skal vi huske på, 
at der er også gode ting ved det. 
Og nej, selvfølgelig er sygdom ikke 
godt. Men alt den tid vi har fået 
med børn og børnebørn, den får vi 
ikke igen. Det har været solskin det 
meste af tiden, og jeg kan høre,  
at der er blevet arbejdet i haverne 
bag stakit og hække.

Nyd livet – vær glad – vi ses på den 
anden side.

Ha’ en rigtig god sommer

På sogneforeningens vegne
Anita Kristensen
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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. 
Betalingen sker med mobilpay

Årets sommerfest

Vi har i sommerfestudval-
get besluttet at sommerfes-
ten i Kr. Himmelfartsferien 
udsættes.

I stedet satser vi på at hol-
de en anderledes sommer-
fest i weekenden 4.-5. sept. 
Nærmere besked herom 
senere. 

Mange hilsner fra 
Sommerfestudvalget

Peder, Thomas, Anette, 
Randi, Martin og Connie
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Hee Skole

Skolen summede af liv, da forbe-
redelserne til årets skolefest og te-
maugen om FN’s verdens mål var i 
fuld gang. Alle glædede sig og gik 
og øvede sange mm. til skolefe-
sten, men 

BOOOMMMM – 
SÅ RAMTE CORONA

Skolefesten måtte aflyses. Heldig-
vis havde vores elever nået at blive 
meget klogere i løbet af selve em-
neugen.

Men fra d. 12. marts ændrede sko-
len sig markant i forhold til, hvad 
vi alle har været vant til, og ingen 
ved, hvornår vi vil være tilbage til 
det normale igen… Den 16. marts 
lukkede Hee Skole efter Regerin-
gens udmelding, men allerede 
fra d. 12/3 blev næsten alle børn 
hjemme.

En helt ny hverdag skulle til at fun-
gere – børnene skulle undervises 
hjemme. Det gav naturligvis ud-
fordringer i de fleste hjem. Nog-
le forældre skulle arbejde hjem-
me, men samtidigt undervise deres 
børn. Andre forældre skulle stadig 
gå på arbejde og havde svært ved 
at ”holde øje” med, om børnene 
lavede det, som de skulle. Lærer-

ne skulle tænke nyt og anderledes, 
og ikke mindst børnene skulle fra 
den ene dag til den anden undvæ-
re den normale skoledag sammen 
med vennerne.

Men ovenstående udfordringer er 
lykkedes ret godt, og nu er sko-
len så åben igen – dog kun til og 
med 5. klasse. Vi har altså en lil-
le gruppe 6. klasses elever, der 
stadig må leve med hjemmesko-
le. På en lille skole som Hee vil-
le det have været fint at kunne få 
alle med, og en skam at den sid-
ste klasse ikke må komme i skole. 
For de elever, der er startet på sko-
len igen, er det en meget anderle-
des skole end før d. 12. marts.

Der er lavet mange nye regler. Der 
er lavet grupper til udendørsleg, 
grupper til indendørsleg og nye 
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små ”klasser”. Specielle indgange 
til hver årgang – specielle legeom-
råder til hver årgang. Lærerne har 
virkelig gennemtænkt situationen 
og tænkt over, hvordan vi bedst 
muligt klarer disse udfordringer 
uden stor smittefare. Derfor er det 
trygt at sende sit barn afsted i skole 
igen – og jeg tror samtlige elever er 
glade for at være startet igen!

Af andre nyheder kan nævnes:

Vi afholdte det traditionsrige løb 
ved skolerne motionsløb – elever-
ne løb 915 km og en masse dejlige 
penge ind til støtteforeningen.
I SFO’en blev der afholdt hallo-
ween – et super veltilrettelagt og 
gennemført arrangement, som alle 
børn glæder sig til hvert år.

Den 2. november prøvede vi for 
første gang at holde en ”åben sko-
ledag” for alle nuværende og kom-
mende skoleelever. Det var fint be-
søgt at evt. nye kommende elever, 
men vi manglede nu en del af vo-
res egne nuværende elever. Det er 
vigtigt at bakke op om disse arran-
gementer, da vi på den måde viser 
vores fantastiske gode skole frem 
for andre mulige elever.

I SFO’en har der været 8 kom-
mende politihunde på besøg – en 
spændende og sjov oplevelse for 
børnene.
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Julen indebærer mange traditioner, 
og det er der også på Hee Skole. En 
af de nyere traditioner, som forhå-
bentlig fortsætter, er støtteforenin-
gens julefrokost. Her laver frivillige 
en lækker julefrokost til alle elever 
– det ser børnene virkelig frem til! 
Tusind tak for den indsats.
Hee Skole har været på diverse 
udflugter bl.a. kan nævnes tur til 
RAH, Naturfagsmaraton, Ringkø-
bing bibliotek samt borgmesterbe-
søg og høvdingeboldturnering.

Til info så ser elevtallet ud til at 
komme over 90 i skoleåret 20/21.
Ja, vi har meget at være stolte over 
i Hee – vores skole og børnehuse-
ne i Hee/No – sikke en gave at vi 
har muligheden for, at vores børn 
kan få en så god og tryg opvækst. 
Hvis I har gode idéer, ris eller ros, 

så er I meget velkomne til at kon-
takte én fra Skolebestyrelsen på 
Hee Skole.

Formand Sara Jørgensen, No 
mobil 6170 6460

Næstformand Fie Nielsen, Hee
mobil 2635 4868

Julefrokostteamet
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Glimt fra Coronadage i Hee

Der var nogle, der samlede skrald

Andre hang påskeæg i træerne ”Bamsejagt” i Hee var også en mulighed
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Camping & 
Familiepark West

West Meet

Så er vi snart klar til igen at fylde parken med flotte biler, motor-
cykler m.m. 
Og selvfølgelig en masse glade mennesker til hygge.
Onsdag i lige uger
(Start 13. maj – slut 16. september 2020)
Stegt flæsk m. persillesovs – spis hvad du kan!
(Fra kl. 18.00)
Voksne kr. 80.- Børn tom. 12 år kr. 40.-

Sankt Hans

Tirsdag den 23. juni 2020 kl. 17.00
Traditionen tro holder vi igen i år Sankt Hans aften i parken i sam-
arbejde med Hee Sogneforening.
Vi tænder op i den store grill 
– medbring selv jeres madkurv & drikkevarer.
(Der vil også være mulighed for at købe drikkevarer i cafeteriaet)
Tidspunkt for tænding af bål kommer senere.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til en hyggelig aften.

Country i Hee

Lørdag den 4. juli afholder vi igen ”Country i Hee” og vi glæder 
os til at se en masse glade mennesker.
I år spiller bandet Memphis Boulevard, der med garanti nok skal få 
sat gang i festen. Der vil i løbet af dagen være en masse aktiviteter 
i parken – The American Settlers of 1800´s sørger for at omdanne 
vores park i bedste Country stil – ja, vi håber vi får vores egen lille 
country by.
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Byens bedste 
grund til salg
Ølstoftvej 18

Kontakt Hanne Nielsen på
2263 2695

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

Kørsel 
gennem Hee

Kære alle, der kører gen-
nem Hee. Husk lige, at der 
er 50 km fartbegrænsning.

Det er næsten hver dag, man ser, 
der er nogen, der tror, at Holste-
brovej og Hovervej er veje, man 
må køre stærkt på.

Måske skal vi til at ønske flere 
bump eller chikaner, så farten kan 
komme ned.

På vegne af flere bekymrede 
Hee-boer

Anne-Marie Meller
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Hee Kvindeforum
Vi er også blevet ramt af coronaen og må udsætte nogle af 
vores arrangementer.

På nuværende tidspunkt forventer, vi at kunne gennemføre 
følgende arrangementer (hvis vi på de tidspunkter må samles mere end 
10 personer)!

Generalforsamling med lidt vin og lidt godt at spise torsdag d. 11. juni kl. 
19.00.  Tilmelding senest 5. juni til  Anette (6133 3522), Susanne (5099 
8129), Alice (2172 6479), Anne-Marie (2965 3242) som sms-besked.

Damefrokost ved Sommerfesten i Hee i september - nærmere on dette 
senere.

Ladywalk i Tarm mandag 14. september kl. 19.00. Nærmere omkring 
tilmelding kommer.

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

PS. Det er muligt at følge os på Facebook - Hee Kvinde Forum Anno 2011
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Hee Klub
Ungdomsklubben, der er for 
alle børn  fra 3. klasse og op ef-
ter, har åbent, når tiden er til det 

igen, 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.: 4036 2417.
Vi håber, at mange vil støtte op om 
det.

Klubvagter

Vi kommer til den tid til at mangle  
forældre til at stå i klub.

Hvis alle forældre, der har børn, 
der benytter sig af tilbuddet, byder 
ind på en vagt eller to, har vi dem 
hurtig 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



13

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
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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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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Maj
17.
21.
24.

31.

Juni
01.

07.
14.
21.
28.

Juli
05.
12.
19.
26.

09.00 i No
10.30 
Kristi Himmelfarts dag
10.30
10.30 Pinsedag

14.00 2. pinsedag i
Alkjær Lukke
09.00 i No M. Thams
09.00
10.30
10.00 i No Sognehus
Kaffe og rundstykker 
09.30

19.00
10.30
09.00
09.00 i No O. Lange

Orienteringsmøde

Kirkeministeriet har bestemt, at 
samtlige menighedsråd i Danmark 
skal afholde offentligt orienterings-
møde forud for menighedsrådsval-
gene. Det er også bestemt, at ori-
enteringsmøderne skal finde sted 
tirsdag den 09. juni, hvor me-
nighedsrådet giver orientering om 
tingenes tilstand, igangværende 
arbejder samt kommende opga-
ver for menighedsrådet. For Hee 
sogns vedkommende afholdes det-
te møde 09. juni kl 19,00 i I. C.`s 
Hus, Holstebrovej 81. Selve val-
gene skal ske tirsdag den 15. sep-
tember. Mere herom senere. Alle 
er velkommen - vel mødt!

Gudstjenester
Som tiderne er, skal denne liste 
tages med forbehold. Men det vil 
fremgå af heesogn.dk og af op-
slagstavlen ved kirken, om der er 
gudstjenester de nævnte datoer

August
02.
09.
16.
23.
29.

30.

September
06.
13.

09.00 O. Lange
10.30 i No M. Thams
10.30
19.00
Lørdag 11.00 
Konfirmation
09.00 i No

09.00
10.30

Udflugten 27. maj er 
aflyst!!

Som tiderne er, har vi måttet flyt-
te konfirmationen til lørdag 29. 
august kl. 11.00. Men det kan jo 
også blive ændret!
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Konfirmation  29. august
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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Hee Lokalråd
I det tidlige forår blev sidste års 
plantning af rundt regnet 600 
nye træer og buske på den gam-
le sportsplads vurderet og fundet i 
god vækst. Der forestår stadig gen-
plantning på pladsen, specielt i 
den nordlige ende og omkring op-
holdspladserne.

I løbet af foråret og sommeren for-
ventes det, at stisystemet bliver 
færdiggjort, så der bliver etableret 
en sti med stenmel fra den kom-
munale ”skovlegeplads” langs med 
det østlige hegn til den østlige op-
holdsplads og derfra til bålpladsen 
og den vestlige opholdsplads.

Der vil blive opsat affaldssække, 
ordensregler og skiltning til plad-
sen. Man er meget velkommen til 
at benytte opholdspladserne og 
huske at rydde op efter sig!

På den store plads vil der blive op-
sat nogle bukke til ringridning så 
hestefolket - og andet godtfolk har 
mulighed for at dyste i diciplinen!

Nysåningen af græsset på den sto-
re plads har vi ikke været for hel-
dige med. En voldsom fygning lige 
efter såningen med efterfølgende 
tørke har været hård ved græsset. 
Vi håber, vi kan redde det ved tæt 
klipning og gødskning.

I forbindelse med lokalrådets møde 
den 4. maj ved Ølstoft Naturcenter, 
blev området inspiceret med hen-
blik på reparation og vedligehol-
delse.

Shelterne fremstår stadig i god 
stand. Shelter 1 mangler et be-
klædningsbræt, men ellers er om-
rådet omkring shelterne pænt og 
rydeligt. Det er glædeligt, at man-
ge bruger området og shelterne. 
Især i sommertiden er der mange 
overnatninger.
Under vores rundtur i området 
mødte vi et par lokale piger, der 
hyggede sig i en shelter.
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Den gamle træbro over det lille 
vandløb bag ved shelter 4-6 mang-
ler nogle brædder. 

Og så er der selve bålhytten:
Den store åbning mod sydvest gi-
ver alt for ofte alt for meget træk 
og kulde i hytten. Derfor er det pla-
nen at lukke åbningen til i samme 
højde som beklædningen mod syd. 
Derved håber vi at kunne afbøde 
trækgenerne og samtidig vil man 
inde fra hytten have god udsyn 
over søen og åen.

Beklædningen mod vest trænger 
også til reparation efter et tyve-

ri sidste år, hvor man simpelthen 
skar en boltet mælkejunge fri ved 
at skære et par lægter over og fjer-
ne brættet med junge!

Ellers er bålhytten, der blev opført i 
2014, i fin tilstand.

Lokalrådet har sat hinanden i stæv-
ne igen torsdag den 28. maj kl. 
16.30 til en arbejdsaften. Har du 
lyst at give en hånd med, mødes vi 
ved bålhytten, hvorfra vi deler os, 
så nogen arbejder ved Ølstoft Na-
turcenter og andre ved den gamle 
sportsplads.

Carsten Meller
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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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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

Lørdag 23. maj 10.00 - 14.00 i butikken
Onsdag 17. juni 19.30 - 22.00 i Hee
Tirsdag 15. september 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 10. oktober 13.00 - 16.00 i butikken

Vi får kunsthåndværk i Ringkøbing gaderne alligevel

Men på en anden måde, vi laver 15 små udendørs sommerbutikker/
stande, hvilke vi placerer rundt i Latinerkvarteret dvs. Vester Strandgade 
- Havnen - Grønnegade og Torvet

Der vil være åbent hver dag
mandag-fredag 10-17.00 og
lørdag 10-14.00 i ugerne 28-34

Der må 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

Maj
23.
28.

Juni
11.

13.
17.
23.

Juli
04.

August
20.
29.

September
04.
05.
14.

Strikkecafé, butik
Hee Lokalråd
Ølstoft Naturcenter
kl. 16.30 
Arbejdsaften

Hee Kvindeforum 
Generalforsamling
Avisindsamling
Strikkecafé, Hee
Sankt Hans

Country i Hee

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Sommerfest
Sommerfest
Ladywalk, Tarm

Hee Skoles 
Støtteforening

Formand
Henriette Laursen
6139 8270

Kasserer
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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Kunne du 
tænke dig at 
prøve en 
el-cykel?

Hvem kunne ikke det, med alt den 
modvind, der til stadighed hærger 
Vestjylland.

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

Er du interesseret så kontakt:
Palle Pedersen 2080 4700
pallesofus@privat.dk

Aflysning/
udsættelse
På grund af corona-
situationen har det 
desværre været nød-

vendigt at udsætte de planlagte arran-
gementer i VestRum:
”Kunst på tværs i Vestrum”, der skulle 
havde være afholdt i Kr. Himmelfarts-
ferien og ”Landsbymessen VestRum 
fejrer livet i de 7 sogne” den sidste lør-
dag i august.

Begge arrangementer udsættes til 
samme tid i 2021 - hvis det til den tid 
er forsvarligt at afholde dem!

Har du lyst til en tur i vores 
skønne natur - så kan vi præsentere et væld 
af spændende turforslag.

Her midt i maj udkommer endelig vores foldere 
med indtegnede ruter og korte beskrivelser af se-
værdigheder i VestRums syv sogne og Holmsland.

Folderne er foreløbig udgivet på dansk i 4000 eks., 
hvilket skulle dække et års forbrug. De tysk- og en-
gelsksprogede følger snarligt efter, når grænserne 
igen bliver åbnet for turister.

Selvfølgelig vil der være fejl og mangler i materia-
let, ligesom der kommer nye stier til og andre for-
svinder. Giv besked, hvis du ved, der er noget, der 
skal ændres. Vi forventer at næste reviderede ud-
gave kommer til næste sommer.

Folderne med kort kan også hentes fra vores hjem-
meside: vestrum.dk

Kontakt vedr. folderne: meller@meller.dk
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Landsbyklyngen VestRum

Vandre- & cykelruter
i Hee

37. Hee Camping og Familepark.
I åbningssæsonen adgang ti l kiosk og badeland. For gæ-
sterne er der mulighed for kanosejlads på Hover Å.

38. Hvingel er et gammelt bysamfund  der i begyndel-
sen og midten af 1900 årene bestod af nogle få huse om-
kring en skole og en købmand.

51. Kvindhøjene stammer fra bronzealderen. Når du 
besti ger den store høj ud mod vejen, så hold øje med sti -
en. Her er hugorme, der nyder at sole sig en varm sen-
sommerdag. 
Syd for Højen ligger et lyngklædt areal, der er dækket af 
hjulspor fra forti den. Et stykke inde på marken er der en 
hulvej så dyb, at en voksen person kan gemme sig i den.

11 Alrum Strand
Stadil Fjord er en forholdsvis ren ferskvandssø omgivet af 
rørskov og  ere steder diger mod de afvandede områder. 
Omkring fj orden  ndes  ere små havne, fortrinsvis for de 
lokale  skere.
Ved Alrum Strand er et kommunalt ejet areal indrett et ti l fri-
luft sliv, badning og sejlads, og med teltplads, shelter, vand 
og tørkloset.

Stadil Fjord ruten følger fj orden rundt, så tæt på 
vandet, som muligt. Her opleves det vestjyske landskab 

i alle variati oner, lige fra frugtbart agerland, afvandede enge 
og rørskove. Ruten følger  ere steder grusveje og sti er og er 
derfor ikke egnet for cykler med meget smalle dæk.

Hover Å sti en
Fra Ølstoft  Naturcenter følger sti en den genslyngede 

Hover Å. Sti en starter på nordsiden, krydser åen  ere gange 
og går under jernbanen. Ruten følger små hulveje og private 
sti er ti l stati onen i Hee. Ruten er oft e meget fugti g, da den 
går tæt på åen og kan være ufremkommelig ved højvande.

VestRum.dk    2020

2

5

32. Haelby Havn
En lille havn med bådrampe indrett et i den ti dligere spilde-
vandskanal fra Hee Mejeri.

33. Hindø er en 70 ha fredet ø i Stadil Fjord. I 2018 blev en 
ny træbro over fj orden indviet og giver de mange besøgen-
de adgang ti l øen. Turen over broen, øen rundt og ti lbage ti l 
parkeringspladsen er ca. 5 km.

Øen er privatejet, hvorfor man kun må færdes på den af-
mærkede rute, hvor man ti l gengæld kan opleve en meget 
særegnet og barsk natur.

34. Voldbjerg Mølle er opført en gang ti lbage i mid-
delalderen og var underlagt Voldbjerg Gods. I dag står de 
gamle bygninger ti lbage som et monument over en svun-
den ti d.

35. Vonå Spang. 
Siden midten af 1700 tallet og frem ti l 2. verdenskrig var 
der her bro over Vonå. I 2006 blev der bygget en ny træ-
bro for cyklende og gående. I 2019 blev madpakkehuset 
taget i brug. Der er  ne muligheder for at  ske og lægge 
ti l med båd og kano. 

36. Ølstoft  Naturcenter er et lille friluft sparadis. Der 
er anløbsbro for kanosejlads på Hover Å og en stor bålhyt-
te og seks shelters, samt gode  skemuligheder. 
Et godt udgangspunkt for en vandretur langs Hover Å, un-
der jernbanen og ti lbage via Hee By og Campingpladsen.

På vestsiden af første trærække bag Ølstoft lejren ligger de 
gamle fredede studefolde. 

31. Hee Stati onsby
Byen øst for hovedvejen er hovedsalig opstået eft er jernba-
nen blev bygget i 1875. 

Hee Kirke er bygget omkring år 1140 i granit og gnejs. 
Der er to sideskibe mod syd. Den vestligste blev i 1450 op-
ført som gravkapel for adelsslægten Skram, der ejede god-
set Voldbjerg i det sydlige Hee. I dag er det våbenhuset. 
Den østligste er bygget af stenene fra No kirke, som blev re-
vet ned omkring 1536.
Hee Kirke er en særpræget og meget smuk kirke.

Tingstenen står mellem kirken og skolen. Stenen markerer 
stedet for Hing Herreds domstol fra Arrilds ti d ti l 1688.

J.C.Christensens Hus er i dag museum for den gamle stats-
mand J.C. Christensen, der i 1905 blev valgt som konseils-
præsident (statsminister). J.C.Christensen boede i huset fra 
1907 ti l sin død i 1930. På husets 1. sal ligger Hee Lokalhi-
storiske arkiv.
Museet har åbent de  este helligdage om året.
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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

A
u

to
v

æ
rk

s
te

d

B
en

yt 
dit l

okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

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

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Avisindsamling i 
Hee
Det er dejligt at hele Hee Sogn 
bakker op om dette, så bliv ved 
med at gemme 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 
skilt på. 

Da priserne er så dårlige på 
pap i øjeblikket, modtager vi 
desværre ikke pap. Containeren 
vil være låst af omme på pladsen. 
Det koster os penge at få containe-
ren tømt, så det er en ret dårlig for-
retning. Vi holder os til planen mht. 
næste indsamling, dog vil det KUN 
VÆRE PAPIR der bliver samlet ind.

Husk! Vi modtager ikke affald 
og pap. 

Kommende 
indsamlingsdage

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

Næste indsamling 
er 13. juni
Husk. Det er kun papir, vi mod-
tager.

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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