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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 + kontakt til gymnastik og 
svømning
Anita Kristensen       4036 2417
novej15@me.com

Næstformand
Rikke Sonn       2427 0369
rikketsonn@hotmail.com

Kasserer
Anders Thygesen                   4040 3344
kasserer@hee.dk

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

Kontakt til fodbold
Rasmus Kristensen

Deadline 
til næste nummer:

20.oktober 2021

Redaktion & PR Udvalget:

Anne-Marie Meller 9733 5130
am@meller.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 Kristensen
5157 4704

Hun sørger for, I får bladet.

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

Den dejlige sommer kom til os.

Jeg håber, at I alle nåede at få del 
af den, og at I alle har nydt Jeres 
sommer, sådan som I ønsker den.

Lige så hurtigt som sommeren kom, 
lige så hurtigt har den lige fået en 
ende. Jeg krydser fingre for, at vore 
kære landmænd er ved at have hø-
sten i hus.

Men hvor nåede vi alligevel meget 
hen over sommeren.

Sommerfesten blev i år udsat et år, 
da Coronaen stadig spøger. Allige-
vel ville vi i sogneforeningen mar-
kere dagen og afholdt sangaften 
med Sebastian og Sanglærken. En 
rigtig hyggelig aften. Og tak til alle 
der kom om og sang med.

Da der blev åbnet for udendørs- 
aktiviteter, kom fodbolden i gang 
igen. Vi startede op med udefit-
ness, som blev afholdt 5 gange før 
sommerferien. Det er startet igen 
her efter ferien, hvor vi tager 5 
gange mere. Der er fare for ømme 
lår, men vi har det sjovt.

Hen over sommeren fandt vi Torvet 
igen, som var gemt i ukrudt. Frivil-
lige har efterfølgende været henne 

og vedligeholde det. Vi har kigget 
på bord-bænkesæt både til torvet 
og til området omkring klubben (se 
mere inde i bladet).

Der var igen i år glidebane på kæl-
kebakken for dem, som havde lyst.
Sommerferien er ovre, og Coro-
narestriktionerne er blevet lempet 
så meget, at vi igen er klar til at få 
gang i foreningslivet.

Fodbolden er i gang, og kampe bli-
ver spillet.

Børneklubben er i skrivende stund 
ved at gøre klar til at starte igen.

Svømning er også klar til at starte 
op igen (se info inde i bladet).

Det er en skøn følelse, at vi igen 
kan give grønt lys til opstart af de 
forskellige aktiviteter.

Vi håber at se rigtig mange af jer 
hen over efteråret.

På vegne af Hee Sogneforening
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

Nyt fra Torsdags-
klubben
Sensommeren er nu på vej, og med 
håb om vi igen kan mødes i vores 
lille klub til hyggeligt samvær med 
spil og snak.

Vi mødes første gang 2. 
september kl. 14.30.

Vi har talt om en udflugt til måske 
Flamingo Park ved Vemb, men det 
kan vi jo tale om, når vi igen mø-
des.

Håber på at se nye som ”gamle” 
ansigter.

Mange sensommerhilsner
Fra Torsdagsklubben

PS. Der serveres kaffe/te - med-
bring selv brød og en kop!
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Formandens beretning 2020

2020 har været et år 
hvor vi som bestyrelse 

og sogn er blevet prøvet af.

Vi sluttede 2019 og startede 2020 
med at ønske hinanden godt nytår 
ved Hover å. Et arrangement, som 
vi var opsat på, skulle blive en tra-
dition i Hee. Hvilket det også bliver, 
selvom der har været en pause.

Starten af 2020 bød på fastelavn, 
hvor der igen var godt fremmøde 
af både børn og voksne. Og vores 
årlige generalforsamling med spis-
ning.

Familiesvømning, gymnastik, bad-
minton og volleyball startede op 
igen i starten af året, og der var så 
småt ved at blive gjort klar til gym-
nastikopvisning. En gymnastikop-
visning som vi desværre ikke kun-
ne gennemføre, da Corona meldte 
sin ankomst.

Den onsdag efter familiesvømning 
hvor det blev meldt ud, at Dan-
mark var blevet ramt af Corona, 
og vi måtte lukke ned for alt for-
eningsliv. Noget der kun lige skulle 
være 4 uger, men endte med mere 
end et år.

Så tænker man, at alt lukker ned, 
så er det nemt at være i en besty-
relse. Men nej… Hver gang der 

kom nye udmeldinger kom de om 
fredagen, så vi havde weeken-
den til at finde ud af, hvordan vi så 
skulle forholde os.

Da vi i efteråret igen fik lov at star-
te lidt op dog med strenge regler, 
var vi glade. Det var dejligt at kom-
me i gang igen, men også svært. 

Som gymnastiktræner skulle man 
bærer mundbind til undervisning. 
Og det er meget svært for børn 
at finde ud af, hvordan man me-
ner det, man siger, når hovedet er 
dækket. Så fik vi visir, men at tage 
imod til spring og få et ben i ho-
vedet gør ikke mindre ondt med 
et visir på. Der kom hele tiden 
nye retningslinjer, som vi skulle 
forholde os til.

Jeg ved godt at det er forkert at 
sige, men det var lidt en lettelse, 
da alt igen blev lukket ned. 
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Vi afholdt også nye og dejlige ar-
rangementer i 2020.

I sommerferien havde vi etableret 
en 50 meter lang glidebane ned ad 
kælkebakken. Der kom børn hver 
gang, tit også mange børn. Det var 
en fornøjelse at se, hvor sjovt de 
havde det. Og vi havde det også 
sjovt.

Juletræstænding som også skulle 
være tilbage som en tradition måt-
te vige pladsen for en Coronaven-

Regnskab Hee Sogneforening

lig udgave af julebanko. Vi havde 
lavet aftale med en del folk rundt i 
byen om at sætte en juleting frem,  
som vi havde taget et billede af og 
sat på bankoplader. Familier kom 
en efter en til klubhuset og fik ud-
leveret en bankoplade og var rundt 
i byen og finde billeder, indtil de 
havde banko. Her sluttede vi året 
af med at sende folk hjem med øn-
sket om en glædelig jul og et godt 
nytår.
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Hee Menighedsråd indbyder alle i Hee til 

Sogneudflugt 
Onsdag d. 22. september

08.30 Afgang i bus fra Hee Gl. Stationsbygning

Formiddagen vil gå med besøg hos grøntsagsproducent 
Axel Månsson, Grarupvej 15, Brande
Der vil være en rundvisning af maskinhus, værksted, pak-
keri, produktion, demohave, kig til biogas, ægproduktion/
hønsegård og gårdbutik, hvor der er mulighed for at købe 
nogle af produkterne. 

Efter rundvisningen vil der blive serveret frokost med en øl 
eller vand.

Efter frokost kører vi til Uhre for at se Uhre Kirke, der er flot 
istandsat og restaureret og nu fremstår i en dristig og smuk 
farvesymfoni, hvor det grønne og gule er fremtrædende.  
Kirken blev indviet i 1920 og restaureret i 1992/93 med bl.a. 
en stor glasmosaikrude udført af kunstneren Helle Scharling. 
Ruden fremtræder som en eksplosion af farver og former i 
grønt, gult, rødt, blåt og hvidt. De blå farver samler sig til en 
korsform afbrudt af streger, som peger opad i jubel eller lov-
sang. Ruden er åben for mange fortolkninger.

Eftermiddagen slutter med besøg i Fonnesbæk Kirke i Ikast, 
hvor vi vil drikke eftermiddagskaffe, inden vi ser selve kir-
ken, og der vil være mulighed for et besøg på kirkegården. 
Fonnesbæk kirke er indviet den 20. november 1994. Alter, 
prædikestol og døbefont er tegnet af arkitekt Ove Neuman 
og udført af Stenhugger-gården i Ringkøbing. På sydvæggen i 
kirken hænger to billeder af billedkunstner Arne Haugen Sø-
rensen. “Korsfæstelse med tilskuere” og “Opstandelse”. 

Vi forventer at være retur i Hee omkring kl. 18.00.

Tilmelding til Trine Damgaard: gravertrine@hotmail.com eller 2360 3658 (KUN AFTEN) sen-
est 14. september. Pris for arrangementet, der betales ved afgang er 200 kr.

Vi glæder os til at se jer
Menighedsrådet Hee Kirke
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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

Redaktionen 
siger

Farvel og tak for et 
godt samarbejde til 
Bente, som har været 
med i mere end 20 år.

Bente er flyttet fra byen og vi 
ønsker hende al held og lykke 
det nye sted.

De kærligste hilsner
Karin og Anne-Marie

Medredaktør 
søges
Kunne du tænke dig at være 
med i redaktionen af Sogne-
nyt, og måske se på vores ar-
bejde med ”nye øjne”, så hold 
dig ikke tilbage.

Kontakt redaktionen og vær 
med til at holde fokus på Hee 
Sogn.

De kærligste hilsner
Karin og Anne-Marie
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Hee Kvindeforum

forever Living 
Med Wellness , lækkerier for krop, sjæl og 
fødder og mange andre lækkerier.

Vi havde en dejlig aften, d. 17. august. Der var 
15 skønne kvinder fra byen, der deltog. Kvinde-
forum var vært ved kaffe mm. Og Gitte Alnor 
Madsen og hendes hold gav os en dejlig aften 

Tak for det.

Pt. er der ikke andre aktiviteter på beding. 

Mange hilsner
Alice, Iben, Susanne og Tanya

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

September
05.
12.
19.
26.

Oktober
03.
10.

17.
24.
31.

November
07.
14.

19.00
10.30
09.00 M. Thams
10.30 i No

09.00
10.30 Høstgudstjene-
ste med kirkefrokost
10.30
09.00
09.00 i No, O. Lange

09.00 Alle Helgen
10.30

Offentlige 
menighedsrådsmøder

12. oktober kl. 19.00

23. november kl. 19.00

Møderne afholdes i I. C.’s Hus.

Ny kirkesanger

Fra 1. september er Vicki Thykjær, 
Videbæk, ansat som ny kirkesan-
ger i Hee og No kirker. Pia Vagner, 
Hee, og Mai Britt Nielsen, No, vil, 
sammen med Vicki, fremover stå 
for kirkesangertjenesten.

Høstgudstjeneste med 
kirkefrokost

10. oktober vil der efter Gudstjene-
sten være kirkefrokost i I. C.’s Hus.
Alle er hjertelig velkomne
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Det skal fejres…….

 
Kære alle i Hee og No 

I sommerferien fik Klaus skolens pedel lagt sidste 
bræt på det skolegårdsprojekt, som Sogneforening, 
Skole og Børnehus har været sammen om og som er 
til utrolig stor glæde for børnene. 

Det vil vi gerne fejre med en indvielsesfest  

torsdag d. 2. september til fyraftenstid kl. 17.00 – ca. 18.00 

Skolen har sørget for en pølse m. brød og en øl/vand til alle, der vil komme og 
fejre det med os. Hee Sogneforeningen sørger for at pølserne bliver stegt. 

Så kom og vær med til at sig tak til alle dem, der har gjort det muligt. 

Mvh 

Hee Sogneforening 

Hee helhed, Børnehuse, SFO og skole 
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Hee Skole

Jeg er blevet bedt om en kort præ-
sentation til SogneNyt. Jeg hedder 
Anders Rosholm Hansen, og jeg er 
den ny helhedsleder for Hee Hel-
hed pr. 1. august 2021. Jeg kom-
mer fra en tilsvarende stilling i Høj-
mark, hvor jeg har været leder i 
knap 7 år. Jeg bor i Højmark med 
min kone Karen, og har nu væ-
ret ”vestjyde” i 29 år. Alle vores 
fire børn er fløjet fra reden og er 
spredt rundt i København, Odense 
og Skørping. 

Jeg synes, det at være helhedsle-
der for en landsbyskole med dag-
institutioner tilknyttet er en fan-
tastisk spændende opgave, som 
passer godt til mit engagement i 
forhold til livet på landet. 

Jeg vil arbejde for at styrke den 
nærhed og de muligheder, der er 
i at skabe noget i fællesskab. Det 
fællesskab der bliver skabt, helt 
fra børnene er små, og som man i 
landsbyer som Hee og No er gode 
til at understøtte, så forældrene bli-
ver engagerede i det område, de 
bor i. Et engagement der er vigtigt 
for os som kommunale institutio-
ner at være med til at skabe. Vi er 
porten ind til mange af de fælles-
skaber en landsby rummer, derfor 
er det vigtigt, at vi er med til at ska-

be de muligheder, hvor forældre 
kan mødes i et gensidigt forplig-
tende fællesskab og få et kendskab 
til hinanden, der opbygger social 
kapital og rummelighed.

I Hee Helhed har vi et ønske i be-
styrelserne om at arbejde med en 
fælles vision, hvor vi lægger vægt 
på vigtigheden af et tæt samar-
bejde i forhold til vores fødekæde, 
vuggestue/børnehus, SFO og sko-
le. Vi ønsker et tæt samarbejde i le-
delsen, og sammen med skole –og 
forældrebestyrelserne vil vi arbejde 
meget med trivsel og helhedsska-
bende tiltag mellem personale og 
børn/elever. 
Dette initiativ og mange andre på 
tværs i helheden og fælles pæda-
gogiske arrangementer vil vi ar-
bejde med det kommende år for at 
styrke fællesskabet og give en fæl-
les identitet.
Vi er glade for det gode samarbej-
de, der er med vores lokale for-
eninger og håber at kunne udbyg-
ge det i de kommende år. 

Med venlig hilsen
Anders Rosholm Hansen

Helhedsleder i Hee Helhed
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Enzymjagt
I maj og juni måned har 6. klasse 
på Hee Skole sammen med deres 
naturfagslærer, Lotte Bastholm, ar-
bejdet med ”Enzymjagten”.

De havde også besøg af det mobi-
le LIFE MOBIL LAB, hvor de arbej-
dede med enzymer i et vaskepul-
ver. Eleverne skulle blandt andet 
eksperimentere med enzymer og 
vaskemiddel for at finde frem til, 
hvordan enzymer kan spare energi 
og skåne miljøet. De vaskede små 
stykker stof der var smurt ind i ris, 
dyreblod eller græs, og fandt ud af, 
at mange af pletterne forsvandt, 
hvis de blev vasket ved 60 grader.
”Det er spændende at arbejde med 
Enzymjagten, fordi eleverne både 
skal ud i naturen og finde svampe, 
og de kommer til at arbejde i et la-
boratorium med undervisere, der 
kommer på besøg udefra. Vi øver 
også svære fagbegreber på nye 
måder, så man bedre husker dem. 
På den måde kommer man igen-
nem forskellige arbejdsmetoder, og 
det giver også mig som lærer fag-
lig inspiration,” fortæller Lotte Bast-
holm.

Verdensmål og vaskemiddel på 
skoleskemaet 
I undervisningsforløb fra LIFE – kal-
det LIFE Forløb – arbejder elever 
undersøgende med virkeligheds-
nære samfundsudfordringer, der 

understøtter FN’s verdensmål. En-
zymjagten understøtter verdensmål 
#12 om ansvarligt forbrug og pro-
duktion. Alle forløb udvikles i tæt 
samspil med virksomheder, forsk-
ningsmiljøer og skoler, og samtidig 
lever de op til de politisk bestemte 
rammer, som fx Fælles Mål i grund-
skolen. 

Enzymjagten er udviklet i samspil 
med Novozymes, der forsker i og 
producerer enzymer. Enzymer fin-
des i kroppen og i naturen og kan 
gøre produkter billigere og mere 
miljøvenlige. I Enzymjagten under-
søger eleverne, hvordan forskere 
hos Novozymes arbejder med en-
zymers egenskaber og leder efter 
nye typer af enzymer, der kan løse 
fremtidens problemstillinger. Ele-
verne skal blandt andet eksperi-
mentere med enzymer og vaske-
middel for at finde frem til, hvordan 
enzymer kan spare energi og skå-
ne miljøet. 
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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

2021/2022
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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Hee Skole

Mandag d. 14. juni om aftenen kø-
rer jeg fra Hee Skole og hjem til 
Agersbæk med en mærkelig for-
nemmelse i maven. Jeg havde væ-
ret til mit sidste bestyrelsesmøde 
for Hee Skole. Efter 4 år i Børne-
husets bestyrelse og herefter 7 år i 
skolens bestyrelse er min tid i Hee 
Helheden slut. Det er med meget 
blandede følelser - for på én side 
tænker jeg, at det er godt, at der 
nu kommer nye friske kræfter ind, 
men nøj hvor vil jeg savne at være 
en del af det!
Jeg har virkelig nydt at være en del 
af det, og været med til at vise ve-
jen og have haft medindflydelse. 
Jeg synes selv, at vi Hee Helheden 
er kommet langt på de 11 år – mit 
største virke har helt klart været at 
være en del af, at få Hee Bilen op 
at køre. Den succes det var med-
førte senere, at No og Hee skole-
distrikt blev slået sammen til stor 
glæde for mange – og for Hee Sko-
les fremtid! Der skal stadig kæm-
pes og fortælles gode historier, så 
vi kan tiltrække endnu flere børn til 
vores dejlige lille skole – Det arbej-
de er aldrig slut. Så husk at videre-
bringe den gode historie…

Nå, nok om mig – her kommer lige 
en update siden sidst:

Det meste af foråret gik også med 
hjemmeskole mm. Heldigvis var der 

elever, der benyttede sig af nød-
undervisningen i skolen, som var 
et tilbud til de elever, hvor hjem-
meskole ikke rigtig fungerede. Det 
løsnede op… Den 28. marts måtte 
6. klasserne endelig komme i skole 
igen, men det skulle foregå uden-
for – det var rart for både elever og 
lærere at se hinanden igen.

Selvom mange af de traditionsrige 
arrangementer er blevet aflyst det 
sidste år, så har skolen formået at 
få det bedste ud af det. Det lykke-
des heldigvis for 6. klasse at kom-
me til København i år. De havde en 
rigtig god (og varm!) tur. De fik set 
en masse – dejligt at det lykkedes!
Hele skolen har også været på ud-
flugt til Havnstrup Dyrepark – det 
var en hyggelig tur, hvor de alle fik 
en rundvisning.

4. 5. og 6. klasse har også prøvet 
at være ude for at spille golf.

Det er virkelig herligt at den dag-
lige skolegang bliver krydret med 

6. klasse i København
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disse ting – og det kan lade sig 
gøre, da vi har vores super gode 
støtteforening.

Sidste skoledag blev også afholdt 
nogenlunde som normalt. 6. klas-
se var klædt ud, 6. klasse kastede 
MANGE karameller, 6. klasse lam-
metævede lærerne i rundbold og 
der blev holdt nogle gode taler til 
og fra 6. klasser. 

Men vi manglede helt klart vores 
årlige grill aften – den er heldigvis 
bare udskudt til august.

Der foregår rigtig mange gode ting 
i Hee Helheden for tiden. Børne-
husene i Hee og No fungerer rig-
tig godt og det er en fornøjelse at 
se alle de glade børn. SFO’en er 
i en rivende positiv udvikling. Efter 
sommerferien starter Anders – vo-
res nye helhedsleder! I den sam-
menhæng vil vi gerne takke Torben 

for hans tid på Hee Skole – det er 
aldrig nemt at være konstitueret le-
der, men Torben har så meget er-
faring, at det har fungeret ganske 
fornuftigt. Anders har deltaget i en 
del af møderne, men bliver jo først 
officielt ansat som helhedsleder pr. 
1. august – jeg ved, at han vil lave 
en præsentation af sig selv senere.
Nå, men dette var mit sidste skriv! 
Heldigvis er min afløser fundet, og 
indtil næste sommerferie vil der 
igen være valg til skolebestyrelsen 
– så tøv ikke med at sige ja! Det 
kan klart anbefales…

Pas godt på jer selv og hinanden!

Sophie Nielsen
Næstformand i 
Hee Skolebestyrelse

5. klasse Udeskole

Hulebyggeri SFO
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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

Onsdag d. 01. september 19.30 i Hee
Torsdag d. 07. oktober 19.30 i Hee
Mandag d. 08. 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

September
01.
02.
02.

15.
22.
27.

Oktober
07.
20.

November
08. 

Strikkecafé, Hee
Opstart Torsdagsklub
Indvielse af legeplads, 
Hee Skole
Svømmeopstart
Sogneudflugt
Evaluerings- og inspi-
rationsaften, Vestrum

Strikkecafé, Hee
Deadline SogneNyt

Strikkecafé, Hee

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.

Fastelavn SFO
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Torvet i Hee 

Fra urskov til det flotteste 
torv. 

Tak til alle Jer der har  

hjulpet både første og  

anden gang. 

Så flot kan det se ud, og vi vil gøre, hvad vi kan for, at det forbliver sådan. 

Vi har planer om bord-bænkesæt både op på torvet men også omkring klubben. 

Vi må dog indrømme, at der er gået lidt jyder i os, da bare et sæt er steget rigtig me-
get i pris. Vi håber, at priserne falder igen inden foråret, og ellers må vi bide i det sure 
æble og købe til prisen. 

Men glemt bliver de ikke. 

 

Endnu engang tak 
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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

Lokalarkivet v. Ernst Munck     2346 3454

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 udenfor containerne, hvis 
de skulle være fyldte.

Med venlig hilsen 
Bo og Klaus 

Husk! Vi modtager ikke affald.

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag 22. januar 2022

Næste indsamling

Lørdag 20. november

Evt. spørgsmål konkakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825
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PostNord Danmark Rundt
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Evaluerings- og inspirationsmøde
for alle foreninger, interessegrupper og andre interesserede i VestRum

mandag den 27. september kl. 19.00
Torsted Forsamlingshus, Torstedvej 52

Mødet lægger op til, at alle kan komme med forslag, ændringer og tilføjelser til nogle af de aktiviteter 
VestRum har igangsat de sidste par år.

VestRum Guiden 2022
VestRum Guiden 2021 blev en stor succes, både i VestRum og i særdeleshed for de 
mange turister, der besøger vores egn. De 4000 eks. vi lavede, rakte ikke langt.
Hvilke indlæg skal gentages i det kommende nummer, hvilke skal slettes og hvad 
skal tilføjes? Hvordan får vi sat fokus på alle de spændende, aktuelle steder og 
aktiviteter, der er i VestRum?
Skal VestRum Guiden uddeles til alle husstande i VestRum?
Hvor stort turistområde skal den være tilgængelig i?
Hvordan får vi styr på annoncering og økonomi?

Kortfoldere over VestRum
De mange kortfoldere er under revision. Det er tanken, at de samles til én folder, 
der dækker hele området.
Er der ændringer eller tilføjelser til stierne, seværdigheder og tekst?

VestRum Event 2022
Vores planlagte Event 2020 er på grund af covid19 blevet udsat to gange. 
Vi forventer at gennemføre det i 2022.

Information til borgerne i VestRum
Hvordan sikrer vi, at vores information når ud til alle borgere i VestRum?

Mød op og vær med til at afgøre, hvordan vi sætter positivt fokus på vores område. Der er ikke andre, der gør 
det for os! Det er dig, der kan sikre, at din by, dit sogn, jeres severdighed får den rigtige omtale!

Tilmelding til mødet er nødvendigt, og vi håber på så stor tilslutning, at vi bliver nødt til at flytte mødet fra 
forsamlingshuset til Hover-Torsted Friskole (der ligger ved siden af forsamlingshuset)!

Tilmelding til  Poul Henning Holmgaard:  ph@torsted.net   senest den 22. september

Venlig hilsen
Styregruppen VestRum

1

VestRum
Guide 2021

1. april - 31. december

La

ndsbyklyngen 

 V e s t R u m

Oplevelser i Ulveland
www.vestrum.dk

La

ndsbyklyngen 

 V e s t R u m

La

ndsbyklyngen 

 V e s t R u m



37

Glidebane 2021 

Tak for i år 
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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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