
1

Nr. 196 Maj 2021



2

SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, 
november.
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
rikketsonn@hotmail.com
    

Deadline 
til næste nummer:

20.august 2021

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

Sommeren er nu på vej, og alting 
begynder at springe ud.

Og lige i skrivende stund ser det 
også ud til, at vi kan begynde at 
springe ud. Corona er på tilbage- 
tog og det håber vi, at det bliver 
ved med.

Derfor er vi også begyndt med 
udendørssport og begyndt at læg-
ge lidt planer.

Vores årlige sommerfest bliver i år 
ikke til noget, men vi har på Kristi 
Himmelfartsdag booket Sanglær-
ken og Sebastian til at lave fælles-
sang med os udenfor klubhuset.

Sct. Hans afholder vi sammen med 
Camping & Familieparken, hvor 
der vil være mulighed for at gril-
le. Vi tænder bålet, og der vil være 
sang.

Lige inden sommerferien begyn-
der, afholder vi udendørs general-
forsamling udenfor klubhuset. Der 
er tilmelding af hensyn til mad.

Sommerferien byder igen i år på 
vandglidebane ned af kælkebak-
ken. Der er kommet en lille tilret-
telse i planen fra sidst.

Alt dette kan der læses mere om 
inde i Sogne-Nyt.

Fodbold er startet op, og de er 
kommet godt i gang med kampe. 
Vi håber, at der også snart vil blive 
åbnet op for, at der igen kan kom-
me tilskuer. (Der er vist åbent nu).

Vi håber, at I alle kommer til at få 
en rigtig god sommer.

Hilsen 
Anita Kristensen

Hee Sogneforening

Generalforsamling i 
Hee Sogneforening
 
Kom med til udendørs gene-
ralforsamling onsdag 16. juni 
kl 17.30 ved klubhuset.
 
Der tages diverse corona-for-
holdsregler, så vi alle kan få et 
sikkert og hyggeligt møde. Der 
serveres sandwich og kage.

Forslag skal sendes skriftligt til 
formanden senest den 8. juni.

Tilmelding skal ske senest 
d. 6. juni 
på tlf: 4036 2417

Vi glæder os til at se jer.
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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

AVISINDSAMLING

Husk at vi igen samler 
aviser og pap ind. 

Vi havde indsamling her d. 
24/4, og der var der næsten in-
genting. Ikke værd at afholde 
indsamling for. På dagen var det 
også godt det samme, da vi kun 
var 3 til at samle ind.

Er der virkelig  ikke nogen, der 
har tid og lyst til at hjælpe med 
at samle en skilling ind til sog-
neforeningen?

 
Dette er lidt et opråb, om at vi 
skal op i gear, stå sammen og 
yde en fælles indsats, så det 
hele ikke smuldrer og dør ud. 

Med venlig hilsen 

Bo og Klaus 
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Hee Sogneforening
afholder

Generalforsamling

ved Klubhuset

16. juni kl. 17.30
Vi håber, at alle, der på forskellig vis er tilknyttet foreningen og byen, møder op 
og får en bid mad samt lidt at drikke, der bliver serveret, når  generalforsamlin-
gen er afholdt. 

Efter generalforsamlingen vil initiativprisen og unglederprisen blive uddelt. Har 
du en ide til hvem, der skal modtage en af disse priser, er du velkommen til at 
skrive en indstilling og kontakte os.

Generalforsamling bliver afholdt i henhold til dagsordenen.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Behandling af evt. indkomne forslag*
5. Valg til bestyrelsen
Henrik Halkjær er på valg. Ønsker ikke genvalg.
Rikke Sonn er på valg og modtager genvalg.
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

* Indkomne forslag skal sendes til formanden på  på mail: novej15@mail.com 
senest 8. juni.

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

Hilsen 
Sogneforeningens bestyrelse
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Indkaldelse til

ordinær generalforsamling
Hee Lokalråd

i tilslutning til 
Hee Sogneforenings 

generalforsamling ved klubhuset.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Dirigenten fra sogneforeningens generalforsamling fortsætter
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg til lokalråd og suppleanter
 Ole Mortensen - modtager genvalg
 Erling Madsen - modtager genvalg
 Carsten Meller - modtager genvalg
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

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

Evt. forslag til dagsordenen skal sendes til  formanden Erling Madsen 
em@hee-entreprise.dk. senest den 18. maj.
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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

VA udskyder bygning 
af den store lagerhal 
ved Hovervej.

På byggetomten Hovervej 15 er 
grunden netop planeret, tilført 
muld og sået græs, så det kan 
benyttes som ”rekreativt” områ-
de indtil der måske senere byg-
ges en lagerhal på stedet.
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Hee Kvindeforum
Der bliver ingen generalforsamling i år. 
Bestyrelsen tager et år mere. 

2020 har været et passivt år, så medlemskab betalt for 20/21 gælder 
også for 2021/22.

18. maj inviteres der til en cykel-
tur til Ringkøbing via Engholm. 
(Ønsker man ikke at cykle på 
grusvej, kan man tage Holstebro-
vej ind til byen. Man mødes på 
Torvet, hvor Kvindeforum er vært 
ved en ”lille ting”.
Afgang og mødested i Hee er 
18.30 på Hee Skoles P-plads. Se 
evt. mere på Hee Kvindeforums 
Facebook side. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 15. maj.

Bestyrelsen forsøger endvidere at få en aftale i stand med Butik S i juni 
måned, hvis Corona-reglerne tillader det. Yderligere info kommer på 
Facebook samt Os i Hee m.m.

Efterårsplanen vil kunne ses i næste nummer af Sognenyt.

Mange hilsner
Alice, Iben, Susanne og Tanya

Alice Kirkegaard 2172 6479 

Iben 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 stadig ikke tilladt at smide tomme øl-/sodavandsdåser, 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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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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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 
02.
08.

09.
13.

16.
23.
24.

30.

Juni
06.
13.
20.

27.

Juli
04.
11.
18.
25.

09.00
10.00 
Lørdagskonfirmation
10.30
10.00 
Kr. Himmelfartsdag
09.00 i No
10.30 Pinsedag
14.00 1. pinsedag i 
Alkjær Lukke - fæl-
les gudstjeneste for 5 
sogne.
10.30

09.00
10.30
10.00 i No Sognehus 
kaffe 09.30
09.00 i No O. Lange

09.00
09.00 i No
10.30 M. Thams
19.00 i No, O. Lange

Offentlige 
menighedsrådsmøder

18. maj Kirkesyn 17.00 med efter-
følgende menighedsrådsmøde - 
mødested ved Kirken.

08. juni kl. 19.00 i I. C.’s Hus.

August
01.
08.
15.
22.
28.
29.

19.00 O. Lange
10.30 i No
10.30
09.00
10.00 Konfirmation
10.30 i No

Døbte

13.marts 
Jeppe Stokholm Hansen, 
søn af Lykke Stokholm Hansen og 
Per Stokholm Hansen, Hover

Begravet og bisat 

Ingrid Birkmose 27.februar 

Sigurd Esager     10.marts
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Konfirmation 

8. maj kl. 10.00 

Freja Kviesgaard Sørensen,  Agersbækvej 21

Lørdag d. 28. august kl. 10.00 

Benjamin Thorup Nilsson,  Snerlevej 24, No
Hans Thunbo Jensen  Hovervej 29
Lasse Noesgaard  I. C. Christensensvej 19
Luna Høyer Holgersen  Nørretoften 4

Redaktionen ønsker alle konfirmanderne
hjertelig tillykke



15

Sogneudflugt
Sogneudflugten, der var berammet til d. 26. maj er udsat til 

onsdag den 8. september 
med afgang fra Stationsbygningen kl. 8.45.

Hee Menighedsråd arrangerer i lighed med tidligere år sogneudflugt.

I skrivende stund er udflugten i støbeskeen, men der er ikke tvivl om, at 
det nok skal blive en interessant dag. 

Det er en heldagstur, og der er formiddagskaffe, middagsmad og efter-
middagskaffe inkluderet i egenbetalingen. 

Vi kører i bus, som vi plejer.

Vi forventer at være hjemme sidst på eftermiddagen.

Se selve programmet i næste nummer af Sognenyt.

Tilmelding senest 1. september til

Trine Damgaard 2360 3658
gravertrine@hotmail.com

eller
Anne-Marie Meller 2965 3242
am@meller.dk

Mange hilsner
Menighedsrådet

PS. Vi håber naturligvis at alle corona-reglerne gør, at vi kan gennem-
føre turen.
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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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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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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 2021

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

Med forbehold for coronarestriktioner er her planlagt følgende strikkeca-
féer

Tirsdag d. 18. maj  19.30 i Hee
Mandag d. 21. juni  19.30 i Hee
Onsdag d. 01. september 19.30 i Hee
Torsdag d. 07. oktober 19.30 i Hee
Mandag d. 8. november 19.30 i Hee
Lørdag d. 18. december 13-16 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.

Husk tilmelding, da der jo stadig er begrænsninger for deltagerantal.

Følg min facebookgruppe: ”strikkeglad altid glad”, hvor jeg altid minder 
om den næste strikkecafé.

Kærlige hilsner fra
Strikkemutter
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Aktivitetskalender

Maj
08.
13. 
18. 
18.

Juni
16.
27.
30.

Juli
02.
07.
10.
14.
18.
21.
25.
28.
31.

August
04.
20.
28.

September
08.

Konfirmation
Sommerfællessang
Strikkecafé, Hee
Cykeltur, Hee Kvinde-
forum

Generalforsamlinger
Glidebane
Glidebane

Glidebane
Glidebane
Glidebane m. disko
Glidebane
Glidebane
Glidebane
Glidebane
Glidebane
Glidebane - familie

Glidebane
Deadline Sognenyt
Konfirmation

Sogneudflugt

Mødested for Glide-
bane er: Hee Stadion

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. 

Arrangementerne gennemføres 
kun, hvis de i forhold til coronareg-
lerne må gennemføres.
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Fodbold Tim/Hee
Fodbolden i Tim/Hee er startet op igen. 
Vi er alle, træner som spiller, glade for at 
være startet op.

Har du lyst til at være med? 

Vi søger med lys og lygte efter en hjælpetræner til u10 
og u15 drenge. Ung som gammel. Ingen specifikke krav, bare du har lyst 
til at bruge tid med unge og godt humør. Du vil blive taget meget godt 
imod af både træner og spillere.

Derudover søger vi en træner til sommerferien til u6-u7-u8. (Man må 
også meget gerne gå 2 sammen). Der er ingen faglige eller spillemæs-
sige krav, bare du har lyst til at være aktiv med en flok glade børn. 

Vi skal i fodboldudvalget nok stå til rådighed for hvilke spørgsmål og in-
formationer der måtte opstå - så tøv ikke med at melde dig! 

Kontakt: 
Christian Damgaard på 30318491 
Maria Kirk Andersen på 20888947



23

Hvornår: onsdag den 23. juni 2021. 
Hvor: Ved cafeteriaet på Hee Camping & Familiepark. 
 
Planen: 
Kl. 17:00 er grillen klar. Så pak madkurven og kom når det passer:-) 
Kl. 19:00 tænder vi bålet og synger. 
 
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og is i cafeteriaet. 

I tilfælde af at Corona spænder ben for vores arrangement så  
melder vi der ud på facebook. 

Vi glæder os til at se Jer. 
Hilsen 
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Ny cykelsti fra No til Ringkøbing

Turen kan startes ved fod-
gængerovergangen, men 
pas på kantstenen.

Der er mange sving, og der kan findes læ for vestenvinden.

Turen kan slutte ved Hvide Sande 
Shipyard Steel and Service i nær-
heden af Dyrehospitalet på Frejas-
vej.

Vejen er ca. 3,5 km lang.
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Er det DIG vi mangler?? 
Er du/i frisk på at være med til at starte E-sport FIFA 21 op… 
- Du skal have erfaring med FIFA 21 og kunne lærer fra dig. 
- Du skal gerne være over 18 år (16 år kan også gå). 
- Du skal kan lide børn. 
 
 
 
 
 
 
Det indebærer: 
- Træning af børn i Playstation spillet FIFA 21. 
- Tage med til turnering sammen med spillerne. 
Lyder det som noget for dig/I så kontakt Rikke på tlf.: 24270369 for at hører 
nærmere.  
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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       2943 4583
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

Ølstrup Vognmandsforretning    9734 6086
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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

97 33 54 66 . 2046 4666
www.hee-flyt.dk
heeflyt@mail.dk
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Få et
OK TANKKORT/
APP

og støt 
Hee 
Sogneforening
Når du bestiller kortet/App’en 
skal du vælge Hee SF som din 
lokale forening.

Når man tanker får Hee SF 6 øre 
pr. liter brændstof der tankes.

Hee SF får penge, når kortet bru-
ges, ligegyldigt hvilken OK-tank 
du benytter rundt i landet.

Se mere på  ok.dk 
og støt Hee SF.

Annoncører i Sognenyt

Sognenyt er eneste informations-
kilde, der når rundt i hele sognet 
og læses af 90% af alle over 15 år.
(statistisk).

Sognenyt er en del af Sognefor-
eningens aktiviteter, og er derfor 
en væsentlig økonomisk udgift. 
Heldigvis opvejes udgiften langt 
hen ad vejen af indtægterne fra 
anonncer i bladet.

Annoncørerne støtter derfor Hee 
Sogneforening, når de sætter en 
annonce i Sognenyt. 
Det siger vi tak for!

Der er plads til endnu flere annon-
cer i Sognenyt, så hvis du har no-
get du gerne vil reklamere for, el-
ler bare brande din virksomhed, 
er du meget velkommen i bladet.

Ønsker du at ophøre med at an-
noncere i bladet, skal du kontakte 
redaktionen. Vi kan af gode grun-
de ikke vide, om din virksomhed 
er ophørt, eller om annonceringen 
ophører af anden grund.

Ændring af annoncen er ikke no-
get problem. Send den nye annon-
ce til redaktionen inden deadline, 
så sætter vi den i næste nummer 
af Sognenyt.

Venlig hilsen
redaktionen
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Avisindsamling 
i Hee - gerne pap!
Det er dejligt at hele Hee Sogn bak-
ker op om dette, så bliv ved med at 
gemme papir til os. 

Vi har besluttet at vi samler ind 4 
gange om året i stedet for 5 gange 
årligt. Vi håber at priserne er med 
os i år.

Vi vil på det kraftigste bede om, at 
der ikke bliver sat hverken pap el-
ler papir udenf or containerne, hvis 
de skulle være fyldte.

Med venlig hilsen 
Bo og Klaus 

Husk! Vi modtager ikke affald.

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag 20. november
Lørdag 22. januar 2022

Næste indsamling

Lørdag 21. august

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



32

Udbud af kommunal boliggrund 
Hovervej 14 A-H, Hee
Ringkøbing Skjern Kommune udby-
der hermed Hovervej 14A-H i Hee. 
Grunden, der har et areal på 1.702 
m², udbyder vi til en mindstepris 
på 75 kr. pr. m². Prisen er inklusiv 
moms, men eksklusiv tilslutning til 
de respektive forsyningsselskaber.
 
Grundene sælger vi for højeste bud 
over mindsteprisen.
 
Der er budfrist den 15. maj 2021, 
kl. 12.00.
 
Modtager kommunen ikke købstil-
bud før budfristens udløb, vil area-

let fortsat være til salg, og vi mod-
tager tilbud, indtil arealet er solgt.
 
 Køber skal respektere de for om-
rådet gældende salgsvilkår, som er 
vedtaget af Ringkøbing-Skjern By-
råd, samt tinglyste deklarationer.
 
Kommunen forbeholder sig ret til 
at forkaste samtlige indkomne til-
bud.
 
Yderligere oplysninger kan du få ved 
henvendelse til Team Jura, Ringkø-
bing Skjern kommune.
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Postnord
Danmark Rundt 2021
Tirsdag den 10. august passeres Hee i et splitsekund af deltager-
ne i Postnord Danmark Rundt. Med følgebiler, kameraer, og ud-
brydergruppen måske i hele 35 sekunder!

Det er en fantastisk mulighed for at sætte Hee på Danmarkskortet! Forto-
vet fejet, flagene hejst, de gamle skrotbiler fjernet, blomster og hujende 
tilskuere byder løbet velkommen. Og er vi heldige, sendes det direkte til 
hele landet!

Der kunne måske også peppes op med nogle flotte ”byporte”, bannere 
og sejl, så omverden fik det indtryk, at Hee ikke kun er en byggetomt, 
men en levendende, spændende by at bo og leve i. 

Hee Lokalråd og Sogneforeningen opfordrer til en festdag i Hee. 
Vi nåede ikke at sætte noget sammen, inden SogneNyt udkom. Følg os 
på vores hjemmeside og Facebook.
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Undervognscenter
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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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