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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. oktober 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:  

Line Møller Jensen
2466 3534

Hun sørger for, I får bladet.

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

Så har de fleste afholdt deres som-
merferie, og hverdagen har meldt 
sin ankomst. Jeg håber, at de, der 
har overstået ferien, stadig har haft 
mulighed for at nyde den noget 
sent ankommende sommer.

For os i Sogneforeningen kom 
sommer og sol lige, da vi var ved 
at være færdige med vores som-
meraktiviteter på Hee Stadion. 
Men trods lidt regn og blæst mødte 
mange børn op igen og igen til den 
50 meter lange glidebane. Tak til 
alle jer der var med til at gøre det 
sjovt at være frivillig i Hee.

Sidst vi skrev i Sognenyt var alt luk-
ket ned. Corona havde meldt sin 
ankomst. Vi kommer desværre hel-
ler ikke helt udenom at nævne Co-
rona denne gang…

Fodbold er startet op. Både Hee 
herre og Hee dameholdet er be-
gyndt træning. Der mangler træ-
nere til sandkasse og U7/8. Vores 
samarbejde i FC Tim/Hee er ble-
vet udvidet, så det starter fra U9. 
Der er kommet helt nye folk i FC 
Tim/Hee både i Tim og Hee, så vi 
er startet fra bunden og påbegyndt 
udarbejdelse af samarbejdsaftale 
og drejebog, så nye har nemt ved 
at komme med.

Vi har endnu ikke adgang til at be-
nytte os af multihallen. Og derfor 
har vi ikke mulighed for at melde 
ud med efterårshold endnu. Men 
når der bliver åbnet op, så står vi 
klar til at tage imod alle vores gym-
nastikhold samt oprette et yoga-
hold. 

Vollyball står også afventende og 
klar til at vende tilbage til hallen 
hver torsdag aften kl. 20-22:00.

Familiesvømning starter 16. sep-
tember.

Nyd resten af sommeren og hold 
jer tørre, nu hvor de melder  om 
skybrud.

De bedste hilsner fra

Hee Sogneforening
Anita Kristensen

Fodboldopstart 
for u7/8
Fundet på Facebook 25. august

På tirsdag d. 1/9 begynder fod-
boldtræning for u7/u8, som vil 
ledes af Rasmus Christensen 
med hjælp fra Magnus Larsen. 
Træningen vil foregå fra 17-18. 
Så kom glad til en hyggelig og 
aktiv times samvær med venner 
i frisk luft.
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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 sommerfestudvalget nu ta-
get endelig beslutning omkring 
sommerfesten 2020. Vi kan derfor 
oplyse, at årets sommerfest er af-
lyst. 

Beslutningen er taget efter man-
ge drøftelser om, hvorvidt vi tæn-
ker det til september vil være mu-
ligt på forsvarlig vis at afholde en 
sommerfest.  Selv om genåbnin-
gen af samfundet forløber fornuf-
tigt og sikkert, er der stadig mange 
usikre faktorer, der gør det svært 
for os at detailplanlægge sommer-
festen. Får vi de nødvendige tilla-
delser i rette tid? Hvornår kan vi 
have bevillinger i forhold til frister 
for bestilling af varer m.m.  Der 
er sundhedsmæssige, økonomiske 
som praktiske faktorer, der spiller 
ind i beslutningen og derfor pak-
ker vi nu program nr. 2 i skuffen 
og gemmer al krudtet til sommer-
festen 2021.  
I kan godt begynde at glæde jer – 
det gør vi.  

Mange hilsner 
fra sommerfestudvalget.
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Igen i år har vi booket Ringkøbing svømmehal onsdag aften 
fra 19:00-20:00. 

Opstart onsdag den 16. september 2020 

Sidste svømmedag den 31. marts 2021. 

Følgende uger er der ikke svømning pga. skoleferie: 

42 + 52 + 53 + 7 

Pris: 

Pr. husstand 900,00 kr. 

Pr. voksen 425,00 kr. 

Pr. barn  275,00 kr. 

Har du/I brug for en time med banesvømning, familiehygge, 
afslapning og nydelse så meld dig/jer til på Hee.dk. 

Kontakt personer: 

Edna: 28 18 64 78 

Anita: 40 36 24 17 
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INFORMATION OM GYMNASTIK OPSTART 2020 

GYMNASTIK I HEE S.F. 

 

Gymnastik 2020/2021 
 
 
 

Puslinge - (børnehavebørn)  21. sep. 2020  Mandag 15:45-16:45   400 kr. 
 
Vi skal lege, synge, danse, hoppe, rulle og springe. Vi skal lære Jer en masse ting, men I skal også 
lære os nogle ting. 
Det er muligt at børnene bliver hentet i børnehuset og taget med til træning. 
Det forventes, at barnet efter 2 træning kan deltage selvstændigt i træningen.  
Bruger barnet ble, forventes det, at der er en forældre til stede i forhallen. 

Mette, Lasse, Cecillie og hønemor. 
 
 

De små rå - (0.kl. - 1. kl.)  24. sep. 2020  Torsdag 16:30-17:30 450 kr. 
 
Vi skal have styr på motorikken når vi laver vejrmøller, kollebøtter og araberspring. 
Der skal være plads til sjove og lærerige lege som hjælper børnene til at udfolde sig både motorisk 
og styrkemæssigt. 
Der forventes ikke noget af dig springmæssigt, for du går jo til gymnastik for at lære det.   

Anita, Rikke, Sarah og Josefine.   
 
 

Powerteam - (2. kl.—3. kl. )  21. sep. 2020 Mandag 17.00 - 18.00  450 kr. 
 
Vi skal ha’ en aktiv time hvor vi skal ha’ sved på panden og bare fyre den max af! Timen bliver en  
kombination af spring og små dansesekvenser med hovedvægt på springdelen.  
Der er selvfølgelig også plads til leg :-) 
Vi glæder os til at se Jer alle og håber vi får en herlig sæson med masser af energi og gode grin. 

Peder, Rasmus, Lærke og Janneke. 
 

 
Yoga   22. sep. 2020 Tirsdag 19:00-20:00 500 kr. 
 
Yoga er for alle mænd og kvinder over 16 år.  
Det mest fantastiske ved yoga er roen samtidig med at det faktisk giver motion. 
Den samme yoga øvelse kan tilpasses alle uanset hvor fleksibel man er i kroppen. 
Kom og vær med og mærk roen og få rørt hele kroppen. 

 Anita 
 
 
 
 

De første 2 gange er prøve træning.  
Inden 3. træning skal der være betalt på conventus via hee.dk 
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Vi har brug for Jeres hjælp!!! 

Hvornår: Den  26. september kl. 9:00 til rundstykker. 

Hvor: Klubhuset i Hee 

Tilmelding: Senest den 20. september til Anita på tlf.:40362417 

Hvad skal der ske: 

• Flagstang samles og rejses. 

• Ukrudt mellem fliser (vi har en elmaskine). 

• Ukrudt på multibanen. 

• Multibanen males. 

• Trimmes på kælkebakken, rundt om fodboldbanerne og hvor 
der ellers er brug for det. Kunne godt bruge nogen, der har 
buskryder eller kanttrimmer. 

• Nyt træ på bord/bænkesæt. 

• Boldskuret males. 

Ta’ familien eller naboen med og kom og få en hyggelig dag med lidt 
praktisk arbejde. 

Vi slutter af med pizza...   

Hilsen  

Anders, Rikke, Henrik, Jakob og Anita. 
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Der var planlagt aktiviteter (glidebane, yoga og rundbold) 
hen over sommerferien. Alle kunne komme og være med, 
og det gav anledning til mange sjove timer, hvilket billeder-
ne fortæller. Sommervejret viste sig ikke fra sin bedste side, 
så det blev desværre kun til én gang yoga. Rundbold var hel-
ler ikke det store trækplaster, MEN glidebanen, den kunne    
trække folk til. Både små, store, dem midt imellem og enkel-
te voksne vovede turen ned af den 50 meter lange glideba-
ne. 

Tak til Bo Mortensen for lån af vandvogn. 

Tak til Peder Galsgaard for at hjælpe med at skaffe vand og 
transporterer  det op til glidebanen. 

Sommeraktiviteter i Hee. 
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Tankkort fra OK. 
De, der har tankkort fra OK, var med til at støtte vores som-
meraktiviteter. Når man tanker ved OK (hvis man har regi-
streret Hee SF på sit kort) så går der nogle % til vores for-
ening. 
De penge får vi en gang om året, og i år valgte vi at lave 
sommeraktiviteter for nogle af pengene. 
Det er penge, som vi mener, skal komme alle til gode på en 
eller anden måde. 
Så har du ikke kort hos OK, så skynd dig at få det.  
HUSK at registrerer Hee SF som Jeres forening. 
Tak fordi I støtter os: -)   
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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

Torsdagsklubben
Efter den lange pause
starter vi op igen 
torsdag d. 10. 
september kl. 14.30.

Vi begynder med kaffe - derefter 
frit samvær med spil - snak osv.

Vi måtte desværre aflyse udflugten 
i juni. Hvis der er stemning for det, 
vil vi prøve at arrangere en efter-
årstur.

Vel mødt 
Alle er velkomne

Torsdagsklubben

PS. Husk kop og evt. brød
10 kr. pr. gang
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I Vestrum har vi et senior oldboys 
hold, som i efteråret spiller efter 
følgende kampprogram.

Se mere på vestrum.dk

FC 
VestRum

Billeder fra kampen d. 24. august mod Velling, hvor Vestrum vandt 4-3. (2-3)
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Hee Kvindeforum
Den nye bestyrelse har været samlet og har følgende pro-
gram for det kommende år:

15. september skydes sæsonen i gang med ”Familietur i engen” med 
start fra Agersbækvej 20 ved Iben. Her er der fælles opvarmning.
Vi starter kl. 18.00 og går en tute på 5-7 km, og vi slutter tilbage på 
Agersvækvej 20 til afsluttende forfriskning.

Pris for dette arrangement er 100 kr. pr. husstand - hele familien er vel-
komne. Medlemsskab for 2020/21 kan købes (200 kr.) allerede ved det 
første arrangement som medlem deltager man i arrangementerne for 
halv pris.

17. november Julehygge
Lise Kvist vil starte med ca. 1 times oplæg om de essentielle olier fra do-
TERRA m.m. Dernæst julehygge med æbleskiver og julemusik.

Slut januar/start februar Trend-event ved Butik S i Ringkøbing. Nær-
mere om dette i næste nummer af Sognenyt.

I april vil der være generalforsamling,  hvor der inden selve general-
forsamlingen vil være et førstehjælps/hjertestarterkursus.

I forbindelse med Sommerfesten vil der traditionen tro blive afholdt kvin-
defrokost.

Mange hilsner
Alice, Iben, Susanne og Tanya

Alice Kirkegaard 2172 6479, 
Iben Gyring Kirkeby 2657 5454
Susanne Præstegaard 2175 5504
Tanya Mogensen 6063 3793

PS. Det er muligt at følge os på Facebook - Hee Kvinde Forum Anno 2011
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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.



14

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

September
06.
13.
20.

27.

Oktober
04.
11.
18.
25.

November
01.

08.
15.
22.

09.00
10.30
14.00 
Høstgudstjeneste
09.00 O. Lange

09.00 i No
09.00 i No M. Thams
09.00
10.30

09.00 
Alle Helgens søndag
09.00 O. Lange
19.00
10.30 i No

Menighedsråds-
valg 

tirsdag 15/9 
kl.19.00 i I.C.s Hus

Det er også din kirke, kom og giv 
dit besyv med om, hvem der skal 
sidde i det nye menighedsråd (5 
medlemmer), og hvad de skal be-
skæftige sig med i de næste 4 år. 
Valget gælder fra 1.søndag i ad-
vent. Ingen bliver valgt mod deres 
vilje. 

Der serveres kaffe – vel mødt!

Alle er velkommen
Hee menighedsråd

PS. der er tre i det nuværende me-
nighedsråd, der villige til at mod-
tage valg igen, medens to ”nye” er 
villige til at stille op. Men alle med 
interesse for arbejdet er velkomne 
til valgforsamlingsmødet og til at 
stille op. Der mangles i øvrigt sta-
dig et par suppleanter.

Offentligt menighedsrådsmøde
17. november Kl.19.00 i I.C.s Hus
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Nyt fra I.C. Christensens Hus

Generalforsamling

Den i marts aflyste generalforsamling forsøges nu afholdt 
1. oktober kl 19.00. 

Journalist og forfatter Steen Ole Hedelund Jørgensen indleder aftenen 
med sit foredrag: ”Kongen begår statskup i Danmark”. 
Der hentydes til Chr. X´s fyring af den danske regering i forbindelse 
med genforeningen 1920. 

Derefter generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

Foredrag og kaffe kr 75,- for ikke medlemmer – medlemmer gratis

Alle er velkomne. 

Efterårsferien i I.C. Christensens Hus

Da vi snød for åbning i påsken og Kr Himmelfartsdagene på 
grund af coronaen, vil vi forsøgsvis prøve at holde åbent i skoler-
nes efterårsferie, torsdag den 15. til lørdag den 17. oktober kl. 
14 til 17. 

Specielt for børn:
Torsdag den 15. vil Trine arrangere lidt konkurrencer og fortælle 
lidt om IC og huset specielt for børn. Der går rygter om boller og 
kakao, så kig hellere ind. Voksne også velkomne!
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3F er hovedsponsor for 3F Superligaen. I den  forbindelse 
har 3F valgt at støtte Børnecancerfonden med én million 
kroner ved indkøb af 5.000  Select-bolde.  

Som lokal afdeling af 3F har 3F Ringkøbing-Skjern valgt at 
støtte formålet og   indkøbt nogle bolde. 20 af disse bolde 
blev – efter lodtrækning blandt de lokale klubber - overrakt 
til Hee SF den 13. august 2020. Boldene blev overrakt på 3F 
Ringkøbing-Skjern´s afdelingskontor i  Ringkøbing af 
næstformand Kaj Wejse. Lucas Kristensen, der spiller på Hee 
SF´s U9-hold, modtog boldene på vegne af klubben. 

Tak til 3F 
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HEE GL. 
STATIONSBYGNING

Huset er klart til udlejning til 100 personer.

JULEFROKOST 2020
Hee Gl. Stationsbygning
Lørdag den 21. november 2020 kl. 12.30

Tilmelding senest søndag 17. november 2020.
Til Kaj Smedegaard 25 30 16 00 gerne sms.
Eller mail kajhee23@gmail.com
Pris 150,- pr. kuvert.

MENU
Røde og hvide sild med karrysalat.
Æg og tomater.
Fiskefiletter med citron og remoulade.
Leverpostej med bacon og champignon.
Hamburgerryg med grøn langkål og brunede kartofler.
Frikadeller med rødkål.
Roastbeef med remoulade og ristet løg.
Risalamande med kirsebærsauce.
Ost og kiks, småkager.
Kaffe og te
Drikkevarer må ikke medbringes, kan købes til små priser.

GENERALFORSAMLING 
Hee Gl. Stationsbygning
Fredag den 22. januar 2021 kl.18.30

Der serveres varm mad.

Tilmelding senest søndag den 17. januar 2021
Til Kaj Smedegaard 25 30 16 00 gerne sms.
Eller mail. kajhee23@gmail.com
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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

2020/2021
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

Tirsdag 15. september 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 10. oktober 13.00 - 16.00 i butikken
Mandag 9. november 19.30 - 22.00 i Hee
Fredag 27. november 13.00 - 20.00 i butikken
Lørdag 12. december 13.00 - 16.00 i butikken

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

September
01.
07.
10.
14. 
15.
15.
15.
16.
21.
21.
22.
24.
26.

Oktober
01.

10.
15.
16.
17.

November
07.
09.
17.
21.

Fodbold u7/u8
Vestrum Fodbold
Torsdagsklub opstart
Vestrum Fodbold
Strikkecafé, Hee
Hee Kvindeforum
Menighedsrådsvalg
Familiesvømning 
Power team
Puslinge gymnastik
Yoga
De små rå gymnastik
Arbejdsdag

Generalforsamling 
I. C.’s Hus
Strikkecafé, butik
Åbent i I. C.´s Hus
Åbent i I. C.’s Hus
Åbent i I. C.’s Hus

Avisindsamling
Strikkecafé, Hee
Hee Kvindeforum
Julefrokost Hee Gl. 
Stationsbygning

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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Hee Skole

Slutningen af skoleåret 
2019/20

Slutningen af sidste skoleår blev jo 
ikke som forventet pga Corona’en. 
Men hvor er det dejligt at have en 
skole, hvor man ved, at alt per-
sonale gør, hvad de kan, for at vi 
trygt kan sende vores børn i sko-
le. Det er virkelig her, man kan se, 
at man kan være hurtige og om-
stillingsparate på Hee Skole. De 
fik ret hurtigt tilpasset skolegan-
gen til de nye Corona retningslin-
jer til trods for, at de blev lavet om 
ret ofte. Der er stadig restriktioner, 
som der skal tages højde for, og de 
ting, som børnene skal gøre nu, 
er blevet til en dagligdagsting for 
børnene bla. med forskellige ind-
gange og hyppige håndvask/sprit. 
Heldigvis fik 6. klasse deres af-
slutningstur – den gik dog ikke til 
København, som den plejer, men 

til Århus, og jeg tænker, at det 
faktisk var et ret godt alternativ! 
Den nuværende 6. klasse nåede 
lige at få deres 0. klasses venner 
– dejligt at det også lykkedes! Her 
kan man virkelig se, at de ”store” 
børn vokser med opgaven og tager 
ansvar og giver omsorg til kom-
mende skolebørn.

Og sørme om ikke også hele skolen 
nåede at komme en tur til WOW-
park – denne tur var sponsoreret af 
Støtteforeningen, og igen skal der 
lyde en tak til dem og til alle jer, 
der bidrager enten ved sponsorlø-
bet, julebanko eller én af de andre 
måder, de samler penge ind på. 
Det betyder så meget for skolen 
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og eleverne, at der stadig er råd til 
denne form for arrangementer!

I SFO’en blev der lavet den tradi-
tionelle afslutning for de kommen-
de 4. klasses elever, hvor der blev 
konkurreret i forskellige discipliner. 
Så alt i alt blev skoleårets afslut-
ning 2019/20 vellykket til trods for 
mange forhindringer, men hvor er 
det dejligt, at både elever og læ-
rere ser muligheder frem for be-
grænsninger – også selvom det 
ikke kunne blive, som det ”plejer” 
at være!

Skolestarten på 2020/21

Skolen er igen kommet godt fra 
start! 
Man kunne ikke tænke sig bedre 
vejr til 1. skoledag. Spændte børn 
og lærere glædede sig til at se hin-
anden igen. I år kunne vi byde vel-
kommen til 10 nye elever i 0. klas-
se.
Igen i år bliver der arrangeret lejr-
skole med diverse Corona forbe-
hold – hvor er det bare dejligt, at 

det stadig er muligt! I år skal 2. 
og 3. klasse til Thorsminde – 4. og 
5. klasse skal til Holmsland og 6. 
klasse skal til Gl. Sogn. 

Det er nok det færreste, der ikke 
har opdaget, at der igen er taget 
”hul på bylden” angående skole-
struktur. Vi er så heldige at Hee 
Skoles bestyrelsesformand Sara 
Jørgensen er med i udvalget! Så 
vi er godt informeret. Jeg har valgt 
at indsætte afsnittet om skolestruk-
turen fra Skolebestyrelsens beret-
ning, således at alle her i sognet 
får samme info:

Skolestrukturen i spil 
– hvad betyder det for 
Hee skole?

For nu at tage det sidste først, så 
satte Byrådet for snart et år siden 
gang i arbejdet, der skal føre til en 
ny skolestruktur. Baggrunden er et 
stærkt faldende børnetal. I dag er 
der knap 5.000 elever i kommu-
nens folkeskoler. Om 5 år er der ca. 
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600 færre. Vi er en geografisk stor 
kommune med mange mindre sko-
ler. Med endnu færre børn at gøre 
med og en trængt økonomi opstår 
spørgsmålet: Skal vi blive ved med 
at have det antal skoler, vi har nu? 

Skoler er jo et følsomt område at 
røre ved. Så derfor gjorde man 
det (i mine øjne) meget fornufti-
ge, at Byrådet nedsatte et skole-
strukturudvalg, som skulle komme 
med forslag til en ny skolestruktur. 
I udvalget sidder 4 politikere, en re-
præsentant fra Ungerådet, Land-
distriktsrådet og to forældrerepræ-
sentanter – hvoraf jeg er den ene. 
Herudover har der været repræsen-
tanter med for lærerne og skolele-
derne, men de trak sig undervejs. 

Udvalget er i gang med at udarbej-
de flere modeller for en ny struk-
tur. Vi har haft 5 modeller, men er 
nu nede på kun to: Lukning af små 
skoler er den ene. Sammenlæg-
ning af skoler i de større byer er 
den anden. Hee skole er heldigvis 
blandt de skoler, som også i årene 
der kommer har et forventet elev-
tal godt over de 75 elever, som pt. 
er minimumsgrænsen for en skole. 
Derfor er skolen heller ikke blevet 
trukket særligt frem i udvalgets ar-
bejde. Der er dog ingen garantier, 
og som den politiske debat bølger 
lige nu, er det svært at sige, hvilken 
struktur, vi ender ud med. 

Sikkert er det dog, at skolestruktur-

udvalget skal aflevere sine anbefa-
linger i oktober måned, hvorefter 
først Børne– og Familieudvalget og 
så Byrådet skal tage stilling til, hvor-
dan den kommende skolestruktur 
skal se ud. 

Skolebestyrelsen har under hele for-
løbet fulgt arbejdet i skolestruktur-
udvalget tæt, og er der nogle for-
ældre, som har spørgsmål eller er 
bekymrede, er I altid meget velkom-
ne til at kontakte mig eller en af de 
andre medlemmer af skolebestyrel-
sen. 

Hvad kan jeg gøre?

Som forældre har du en vigtig rolle 
at spille i at bringe Hee skole vide-
re ind i fremtiden. Du er den bedste 
og vigtigste ambassadør, Hee sko-
le kan få. Lige nu – med debatten 
om en ny skolestruktur – er det bare 
ekstra vigtigt at få de gode historier 
frem i lyset. 
Og det er som sagt ikke, fordi Hee 
skole er særligt i farezonen. Det er 
for at forebygge, at den kommer 
det. Så husk nu at dele alle de gode 
historier fra Hee skoles Facebook 
side. Husk at fortælle andre foræl-
dre, naboer, familie, venner om, 
hvorfor DU har valgt Hee skole til 
dine børn. 
Vi valgte Hee skole til vores børn, 
fordi vores naboer havde talt så 
godt om den. Så med et lånt slogan 
fra Corona indsatsen, vil jeg sige, at 
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”DET DU GØR NU, GØR EN FOR-
SKEL”.

Så fortæl den gode historie rundt 
omkring i lokalområdet og vær lo-
yal over for vores skole! Håber I vil 
hjælpe med at viderebringe den 
gode historie og hjælpe med at 
slukke evt rygter ved at komme og 
spørge skolen eller én af os fra be-
styrelsen. Hvis der er ris/ros så står 
vi altid klar til dialog.
Husk at følge og dele historierne 
inde på Hee Skoles Facebook side.

Kan I alle have et godt efterår!

Sophie Nielsen, 
Næstformand i bestyrelsen for Hee 
Skole

Hee Klub
Fundet på Facebook 9. august

Vi vælger at vente lidt endnu 
med at starte klubben op pga 
COVID-19
Vi ser lige hen over de næste 
uger, om vi synes, det er forsvar-
ligt at starte den op..

Hilsen Rasmus og Birgit

KUNST i
STINES LADE

Hvingelvej 10, Hee

Åben
Lørdag d. 10. - Søndag d. 18.

oktober 2020

Hanne og Jens Mathiesen, 
Hvingel, viser sammen med 
8 familiemedlemmer en stor 
kunstudstilling med: 

maleri 
foto 

akvarel 
skulptur

Arr. Hvingel Foreningen

Sponsor: Wiese
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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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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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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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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. 7. november
Lørdag d. 16. januar 2021

Næste indsamling 
er 7. november

Husk. Det er kun papir, 
vi modtager.

Evt. spørgsmål konkakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825
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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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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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