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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:

30. december 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

Efterårsferien er ved at være over-
stået. Jeg håber, at mange af jer 
har trodset regnet og har været en 
tur ude at nyde naturens dejlige 
farver, som vi er beriget med lige 
nu.

Som sagt er efteråret over os med 
sine dejlige farver, og vandet kan vi 
jo ikke undgå. Vinteren har et par 
gange været tæt på, og inden læn-
ge kommer vinteren på besøg.

Så er det jo godt at aktiviteterne er 
trukket indendørs i hallen.

Kom frisk, der er stadig plads både 
på børne- og voksengymnastik-
hold. Og der er også plads til flere 
om onsdagen til en gang hygge i 
svømmehallen.

Vinteren står også på nogle dejli-
ge aktiviteter i vores sogn, så kom 
og vær med og bak op om de til-
tag, der bliver lavet. Nu er der jo 
igen åbnet op for samling, så vi 
kan tænde lyset på juletræet d. 21. 
november sammen med juleman-
den, og vi kan få et bad i Hover å, 
inden vi forlader 2021.

Jeg håber at I alle må nyde den 
sidste del af efteråret, og at I alle 
må få en glædelig jul og komme 
godt ind i det nye år.

På vegne af Hee sogneforening
Anita Kristensen

Gymnastik

Puslinge 
(børnehavebørn)
Tirsdage kl. 15:30-16:30 
Pris: 450,-
Træner: Mette Hammelsvang, 
Nadja Sørensen og Sasha Kri-
stensen.

Gymnastik og spring 
0. - 3. kl. 
Tirsdage kl. 17:30-18:30 
Pris: 450,-
Træner: Peder Lodahl, Rasmus 
Kristensen, Anita Kristensen, 
Cecilie Lodahl og Lasse Kristen-
sen.

Idræt for voksne 18+ 
Mandage kl. 18:30-19:30 
Pris: 500,-
Trænere: Lene Lodahl, Hanne 
Thrane og Anita Kristensen.

Volleyball
Torsdage 20.00 - 21.30
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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

Torsdagsklubben

Torsdag d. 9. december har Sund-
hedscenter Vest meldt sin ankomst 
til vores møde i Torsdagsklubben.

De vil komme med et oplæg om, 
hvordan man kan holde fokus på 
at styrke et godt og aktivt ældreliv i 
de lokale fællesskaber.  

Mødet er åbent for alle, og Sund-
hedscenter Vest vil inden mødet 
udsende  breve til de ældste bebo-
ere i Hee, men andre er også vel-
komne.

Sundhedscenter Vest vil være vært 
ved en kop kaffe og lidt mundgodt.

Sæt allerede nu x i kalenderen, 
men kom endelig og vær med alle 
de andre torsdage. Vi hygger os 
meget med forskellige spil efter at 
have nyt kaffe/te, kage m.m.

Anne-Marie
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Hee Kvindeforum
Vi arbejder på et arrangement,  i februar/marts, der kom-
mer nærmere info,  i januar udgaven af sognenyt.

Vi laver intet julearrangement i år, men vi vil gerne opfordre 
til,  at man støtter op om julefrokosten i Stationsbygningen,  den 27/11.

 Hee  Kvindeforum, vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. VI ses i 2022.

Hilsen Bestyrelsen
Hee Kvindeforum 

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

JULEBANKO
Vi afholder endelig igen julebanko. 

Søndag den 21/11 kl 12.00. 
Dørene åbnes kl 11.00. 

Venlig hilsen
Line Noesgaard 

Hee skoles støtteforening
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Sommerfest 2022

Til næste år skal vi holde et BRAG af en sommerfest 
for alle i HEE. 

Vi er allerede så småt i gang med planlægningen. 

Men vi mangler lige netop DIN gode ide. 

Vi kan sammen finde ud af det praktiske. 

Så sidder du med ideer, store som små, så kom til møde: 

Tirsdag d. 16. november kl. 19.30 
i klubhuset.

 
Alle er velkomne, det ville desuden være rart, hvis udvalgene kunne del-
tage.

Vi ses

Sommerfestudvalget
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HEE GL. STATIONSBYGNING
afholder

JULEFROKOST 2021
Lørdag, den 27. november 2021. kl. 12.30

Tilmelding senest søndag den 21. november 2021 
til Kaj Smedegaard 2530 1600 gerne SMS eller 
mail kajhee23@gmail.com

Pris 150,- kr. pr. kuvert.
MENU
Røde og hvide sild med karrysalat
Æg og tomater
Fiskefilet med citron og remoulade
Leverpostej, bacon og champignon
Sylte med sennep og rødbeder
Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler
Frikadeller og rødkål
Roastbeef med remoulade og ristede løg
Ost og kiks
Kaffe og te

Drikkevarer må ikke medbringes, kan købes til små priser.
Alle er velkomne.

GENERALFORSAMLING Hee gl. Stationsbygning

Fredag den 21. januar 2022 kl. 18.30

Der serveres varm mad.

Tilmelding senest den 16. januar 2022 
til Kaj Smedegaard 2530 1600 gerne SMS eller mail kajhee23@gmail.com

Hee Gl. Stationsbygning



8

Kommunalvalg 
2021
Kære Hee-folk 

Som mange ved, brænder jeg for 
mulighederne her udenfor center-
byerne. Derfor (og fordi jeg ikke 
kan lade være… ) har jeg endnu 
en gang sagt ja tak til at være kan-
didat for Venstre i Stadil/Veder-
sø, Tim/Torsted og Hee/No til det 
kommende kommunalvalg. 

Jeg brænder især for børne- og 
skoleområdet. Bl.a. fordi jeg også 
ved, hvor stor betydning det har for 
livet her i lokalområderne. Jeg øn-
sker, at der i Hee (- og i de andre 
mindre områder) fortsat vil være 
mulighed for ”det gode liv”.  Jeg 
er glad for livet her - og jeg synes, 
vi har mange muligheder.  Der er 

også mange ting, som vi må kæm-
pe lidt ekstra for. Det er derfor me-
get vigtigt, at frivilligheden og lo-
kale initiativer støttes overalt, hvor 
det er muligt. Så vi også selv kan 
være med til at skabe de mulighe-
der / faciliteter, som vi ønsker at 
have i Hee. 

Kerneydelserne, børnepasning, 
skole og ældrepleje, skal selvfølge-
lig være i orden – både her – og 
i resten af kommunen. Kvaliteten 
skal være høj, og mest muligt  fore-
gå lokalt, hvor folk bor. 

Vores infrastruktur skal være på 
plads - og jeg vil arbejde for en er-
hvervsvenlig kommune, hvor flek-
sibiliteten og smidigheden er stor, 
og hvor man ser muligheder frem-
for begrænsninger, således at her 
fortsat vil være grundlag for et godt 
erhvervsliv og bosætning. 
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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

Selvom jeg er glad for livet i de 
mindre samfund, er jeg meget be-
vidst om vigtigheden af at have 
nogle stærke centerbyer, hvor nog-
le ting helt naturlig samles, så som 
større virksomheder, svømmehal, 
biograf osv.
Vi er afhængige af, at det hele fun-
gerer.

Jeg tror på samarbejdet på tværs 
i hele byrådet, derved får man de 
bedste og mest holdbare beslut-
ninger. 

Jeg finder lokalpolitik utroligt 
spændende – det er jo os, lige her 
i Hee – og i resten af Ringkøbing-
Skjern kommune, det handler om. 
Jeg vil gerne være den lokale stem-
me, samtidigt med at jeg er be-
vidst om, at problemstillingerne jo 
er ens mange steder i kommunen. 
Jeg håber derfor meget, at jeg får 
lov at være en del af det nye byråd.

Det handler om mennesker, balan-
ce i tingene, prioritering og sam-
arbejde. 

#DetHandlerOmOS

Se mere på min facebookside www.
facebook.com/Rita.S.Byskov/ - og 
hold øje med min valgfolder.

Mange hilsner 
Rita Byskov 
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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

November
07.
14.
21.
28.

December
05.
12.
19.
24.
25.
26.

Januar 
01.
02.

09.
16.
23.

09.00 Alle Helgen
10.30
10.30 Rindum
09.00 
1. søndag i advent

10.30
10.30
Adventskoncert i No
14.00 Juleaften
10.30 1. juledag
10.30 2. juledag

15.30 Nytårsdag
09.00 i No
Helligtrekongers søn-
dag
09.00 Mogens Thams
10.30 i No
10.30

Offentlige 
menighedsrådsmøde

16. november kl. 19.00

Mødet afholdes i I. C.’s Hus.

Adventskoncert 
i No kirke

Søndag d. 12. decem-
ber 10.30 er der ad-
ventskoncert i No Kirke 
med Grønnegadekoret

Alle er velkomne

Hee og No Menighedsråd

Dåb
19.09. Lauge Buhl Holmark, 
Ølsrupvej 2A

03.10. Noah Henning Vandborg 
Kristensen, Pile allé 1

Begravede og bisat
10.09. Maren Høyer Jensen

20.10. Johannes Jensen

23.10. Johanne Kirstine Thesbjerg
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Juleaften
Vores nye kirkesanger, Vicki 
Thykjær, synger og spiller på uku-
lele, bl.a. den følgende julesalme 
hun selv har skrevet

Jesus kom til denne jord
lå i favnen hos sin mor    
i en nattetime.                            
Glæden var stor i denne nat
frelseren var på jorden sat
lyset blev tændt i verden

Hyrderne på marken lå                                                                                            
så et lys på himlen blå    
englen fra det høje
kom med et budskab til os her                                                                                                                                             
sendt fra Vorherre, Gud så kær
lyset er tændt i verden

Aldrig skal I græde mer
evig frelse får I her                                                  
kærlighed til alle.
Han fjerner skyld og tager bort
al verdens synder – kort og godt
lyset er tændt i verden

Sogneudflugt 2021
Onsdag d. 22. september drog 35 
borgere fra Hee på Sogneudflugt. 
Ved første stop på turen blev for-
middagskaffen nydt.

Dernæst gik turen til Brande, hvor 
vi besøgte Månsons og så lidt på 
deres arbejdsplads.



15

Turen fortsatte efter frokost til Uhre 
Kirke, og eftermiddagskaffen blev 
nydt under besøget i Fonnesbeck 
Kirken i Ikast.
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Høstgudstjenestefrokost
Søndag d. 10. oktober var der efter gudstjenesten 
Høstgudstjenestefrokost i I. C.’s Hus.
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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

Holstebrovej 116. 17. oktober 2014.
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Borgermøde
onsdag den 24. november

kl. 19.00 i Hee Stationsbygning
Skal Hee uddø til en passiv soveby, 
eller skal Hee genstartes og beva-
res som et attraktivt og aktivt sted 
at bo?

Hvad kan vi gøre for, at Hee og 
Hvingel kommer til at stå som 
hyggelige, indbydende og imøde-
komne steder at bosætte sig. For-
fald og rod giver et negativt ind-
tryk, ikke kun det aktuelle sted, 
men også for naboen!

Hvad skal vi satse på i sognet, og 
hvad skal vi give slip på?
Der er få til at bære læsset og 
mange opgaver, der skal løses?

Mød op og kom med dine gode 
ideer til et bedre lokalsamfund.

Mødet slutter senest kl 21.30.
Hee Lokalråd er vært med øl og 
vand.

Vil planer om en natursti fra Hee 
til Hover og Muldbjerg være en 
attraktiv naturkorridor?

Kan vi sammen rejse nye boliger 
på byggetomten i Hee. Skal vi op-
rette en boligforening? Hvordan 
tiltrækker vi tilflyttere?

Hvordan får vi passet vores ”fri-
steder”? Hvilke skal vi satse på 
fremover? Hvad skal vi stille op 
med den gamle boldbane, så der 
skabes et frirum for børn, unge og 
ældre?

Der er fortsat en del fritidstilbud 
i Hee, men opbakningen svinder 
og flere står for at blive nedlagt.
Hvilke skal vi satse på og hvilke 
skal vi nedlægge!
Hvor skal vi bruge vores kræfter 
og indsats fremover?

Skal vi fortsat have foreningsliv i 
Hee og i så fald, hvordan holder 
vi det i live?

Mange flere spørgsmål vil blive 
rejst til debat.
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Hee Naturcenter
Shelterplads
Ølstoftlejren
Campingpladsen - Ferieparken
Stadil Fjord Stien
Hover Å
Hover Å Stien
Sti til Hover-Muldbjerg
Haelby Havn
Den gl. boldbane
Skolen
Børnehuset
Klubhuset
Kirken
Billardklubben
I.C. Christensens Hus
Stationsbygningen
Byggetomt
Torvet
Flagallé
Byporte

Togforbindelse
Busforbindelse
Ladestandere
Hjertestartere

Det gamle hotel
Den gamle skole i Hvingel
Hjørnet Hovervej/Holstebrovej

Hee Sogneforening
Hee Lokalråd
Torsdagsklubben
Kvindeforum
Cykelholdet
Teltholdet
Hee Lokalhistorisk Forening
Hee Skole støtteforening
Menighedsrådet
Skolebestyrelsen
Avisindsamling
Fodbold
Gymnastik
Svømning
Valleyball
Badminton
Andet sport / idræt
Strikkecafé
Hee Øllaug
Sognenyt
Hjemmesider / Facebook
Ungdomsklubben
Multibanen
Sommerfest
Revyhold
Julefrokost
Juletræstænding
Juleudsmykning
Nytårsbad

Turisme
Erhverv

By - Land

Og meget mere!
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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

Det har været en travl tid på Hee 
skole siden sommerferien. 

August måned gik med at komme 
godt fra start. Vi fik i begyndelsen 
af september indviet vores nye le-
gepladsområde sammen med Sog-
neforeningen, som havde været 
med til at søge penge hjem til pro-
jektet. 

I begyndelsen af september var 3.-
6. kl. på en skøn lejrskole til Thy-
borøn, hvor de bl.a. fik besøgt Jyl-
landsakvariet og Kystcenteret.  
Skolens støtteforening havde støt-
tet med tilskud til entreer, så ele-
verne fik en masse spændende op-
levelser. 

Ugen sluttede med naturviden-
skabsfestivaluge med vildt spæn-
dende og godt iscenesat kemishow 
og Naturens dag, hvor der blev la-
vet insektbo. Vi skulle have sået frø, 

men det regnede så meget, at det 
ikke var muligt. Det er dog planen, 
at vi får sået en masse frø, som bli-
ver til en masse blomster til foråret, 
som kan tiltrække flere insekter.  

September blev afsluttet med et 
kanonforløb, hvor hele skolen hver 
dag efter spisefrikvarteret byggede 
med legoklodser i forbindelse med 
projektet: 

Byg en børnevenlig by

Det var et utroligt godt projekt, og 
til vores fernisering om fredagen 
var skolen fyldt med interesserede 
gæster i form af elevernes familier 
m. fl., der kunne se og høre om re-
sultatet af elevernes arbejde.
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Inden vi gik på efterårsferie d. 15. 
oktober, sluttede vi af med nok 
en fantastisk præstation. Vi havde 
skolernes motionsløb, og på Hee 
skole havde vi ikke mindre end 12 
elever, der løb 22 km eller mere. 
Det svarer til en halvmarathon. 

I gennemsnit løb eleverne 13,7 km 
i løbet af motionsløbet, og i alt blev 
der løbet 1047,1km. Det er meget 
imponerende. 

Så skoleåret er skudt godt i gang.

Anders Rosholm Hansen



25

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

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

November
08. 
08.

16.
20.
21.
21.
24.
27.

December
09.

18.
24.
25.
31.
31.

Januar
21. 

22. 

Strikkecafé, Hee
Generalforsamling,
Vestrum
Sommerfestmøde
Avisindsamling
Julebanko
Juletræstænding
Fællesmøde
Julefrokost

Sundhedscenter Vest i 
Torsdagsklubben
Strikkecafé, butikken
Juleaften
1. Juledag
Nytårsbad
Nytårsaften

Generalforsamling
Hee Gl. Stationsbyg-
ning
Avisindsamling

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. 

Redaktionen ønsker alle 
 annoncører og læsere

Glædelig jul og godt nytår
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21. nov 2021
Julemanden kører fra 
skolegården kl. 15.00 
og kører rundt i byen.

Følg julemanden  
Skolen - Kirkestien - Ringgaden -  

Hovervej - vender ved  
Hee Campingplads - Hovervej -  

I.C.s hus

Her synger og danser  
vi om juletræet.

Derefter er der æbleskiver, 
glögg og varm kakao.

Glædelig  jul til alle  fra
Hee Sogneforening

Juletræstænding
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VestRum afholder ordinær 
generalforsamling

Mandag den 8. november 2021 kl. 19.00
Stadil - Vedersø Friskole, Skelmosevej 22

Dagsorden og vedtægter kan ses på vestrum.dk

Kandidater til styregruppen kan ikke opstilles på 
generalforsamlingen!

Alle er velkomne!
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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 
bakker 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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En hilsen fra Cykelholdet 
2021

Det er 10 år siden, vi startede cy-
kelholdet.
Vi startede i år 2. påskedag den 
første  mandag i april. Der var det 
noget møj vejr. Det stormede,  og 
der kom kun 2, og de cyklede hjem 
igen. For det var ikke vejr til cyk-
ling.

Vi har været 17, der cyklede, og 
de fleste gange var vi 12-16 hver 
gang (flot). Det er kun få gange, 
hvor vi har været 4-5 stk. Turene 
har været  imellem 10-27 km.
Vi kører hver mandage kl. 18.45 
og i sensommer kl. 18.30 fra sko-
legården.

Vi har kaffe/the med, somme tider 
er der  også én, der har en  lille en 
til halsen med, som vi drikker un-
dervejs.(Så bliver der snakket om 
alt mellem himmel og jord).

Det  er vejret, der bestemmer. hvor 
langt vi cykler.  Man møder bare op 
i skolegården. Så kører vi kl. 18,45.
Inden vi kører, har vi bestemt, hvor 
vi skal hen.

I år har vejret været ok de fleste 
gange, men der har også været 
nogle flotte dage imellem. Vi slut-
ter sidst i sep. Desværre  bliver det 

for hurtigt mørkt. så det er kun kor-
te ture, vi tager her i sep.
Vi har cyklet mange forskellige  
steder: her i området. I No, Tim,  
Ringkøbing,  Hover, Stadil, Hee.

Vi har nogle meget gode ture og 
oplever en masse.

Vi møder også andre cykelhold.

Vi sluttede sæsonen af med sild og  
smørrebrød hvor vi hyggede os, vi 
havde en hyggeligt aften.

I år var det hos Stine i Nobæk, der 
holdt afslutning (tusind tak for det).

Cykelholdet starter den første man-
dag  i april 2022.  Alle, der har lyst, 
er velkomne.

Velmødt
Cykelholdet

Niels og Krista
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Valgmøde i Mikkelsens Maskinstation
i Hover.
VestRum havde indbudt til valgmøde i Mikkelsens Maskinstation i Hover 
torsdag den 28. oktober. 8 partier havde takket ja til at stille op og trods 
total annoncesvigt fra Ugeavisens side og manglende omtale i Dagbla-
det, var der mødt en håndfuld tilhører frem.
Et meget positivt møde, hvor flere af landdistrikstsområdet problemer 
blev løftet frem til politikerne!
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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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