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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
rikketsonn@hotmail.com
    

Deadline 
til næste nummer:

31. december 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

Fodboldsæsonen er lige sluttet og 
hvilken afslutning. Herreholdet 
sluttede lige med en flot sejr på 
hjemmebane.

Med efteråret kommer også  inden-
dørsaktiviteter. Svømning, gymna-
stik, yoga og volley er startet op. 
Men vi kommer ikke uden om co-
rona… For selvom vi gør alt, hvad 
vi kan, så har regeringen valgt at 
lukke lidt ned igen pga. for mange 
smittede. 
Det betyder for os, at vi må lukke 
de hold, der indeholder 10 voksne 
ned i de næste 4 uger. Herefter hå-
ber vi at få lov til at starte op igen. 
Børneholdene får lov til at fortsæt-
te, og det krydser vi fingre for, at 
det ikke bliver ændret.

Hvis coronaen kommer for tæt på, 
så vil vi hellere være på den sikre 
side og aflyse en gang for meget. 
Hvilket vi lige oplevede i uge 43. Vi 
håber på, at alle, der var og som 
måske bliver berørt af vores luk-
ning/aflysning, har forståelse for, 
at vi gør vores bedste i denne svæ-
re situation.

Vores juletræstænding er i år lavet 
om til en ny aktivitet, hvor vi ikke 
er samlet, men stadig skal vi jule-
hygge i byen. Se opslaget inde i 

bladet om familiejulebanko. Vi hå-
ber, at mange af jer vil være med til 
at have en hyggelig dag sammen 
men hver for sig.

Vi håber, at I alle kommer godt 
igennem efteråret og nyder den 
dejlige juletid.

Fra Sogneforeningen vil vi gerne 
ønske jer alle et dejligt efterår og 
ønsker jer en glædelig jul samt et 
godt nytår.

På Sogneforeningens vegne.
Anita Kristensen 

Corona
Svømning: 
er AFLYST til og med uge 47. 

Yoga og Volley: 
er AFLYST til og med uge 47.

Vi håber, at når de 4 uger er 
gået, at der så igen bliver åbnet 
for de hold, hvor der er voksne 
med.

Puslinge og “De små rå”: fort-
sætter som de plejer. Vi vil selv-
følgelig spritte af og hjælpe 
børnene med at overholde de 
restriktioner, der er. Er der tegn 
på sygdom SKAL børnene blive  
hjemme.

Ved spørgsmål kontakt Anita på 
tlf.: 4036 2417
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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

DM i kæm-
pegræskar 
2020

Igen i år er der blevet afholdt DM i 
kæmpegræskar i Tivoli med en lo-
kal deltager.

Mesterskabet falder altid den før-
ste lørdag i efterårsferien og plejer 
at tiltrække et glad publikum foran 
springvandet ved Nimb.

I år blev der ikke adgang for an-
dre end deltagerne, 10 styrkeløf-
tere med visir og pressen.  Familie 
og andre interesserede måtte finde 
pladser, hvor man kunne få et kig 
til konkurrencen.

Det var rygtedes, at en deltager fra 
Ribe havde et ekstraordinært stort 
græskar med, så det var spænden-
de at se, hvor stort det var.  Det 
var virkelig stort! Danmarksrekor-
den har hidtil været på 589,4 kg, 
og der var ingen tvivl om, at dette 
græskar ville sætte ny rekord. Nu 
var det spændende, hvor tungt det 
var. Og om det måske kunne slå 
den nordiske rekord på 857 kg.? 
Tivoli var helt på tæerne for at skri-
ve ny historie, for kæmperne er et 
godt trækplaster for Tivoli. 

Styrkeløfterne havde trænet med at 
løfte biler for at være klar til den 
store udfordring, men til en anden 
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gang, skal de nok en prisklasse op. 
De var ved at gå i knæ! Der gik et 
sus gennem folk, da Pjerrot kun-
ne afsløre vægten. De fleste havde 
skudt det til 800-850 kg, men den 
orange frugt vejede hele 970,4 kg. 
Virkelig imponerende.

En lille dråbe malurt; hvor er det 
trælst at mangle sølle 30 kg til det 
smukke 1 ton.  Og jeres udsend-
te rapporter kan betro jer, at denne 
avler var lettet over ikke at skulle 
passe det mere. Der var begyn-
dende skavanker, som kunne have 
medført diskvalifikation inden for 
kortere tid.

Laurits fik en komfortabel 2. plads  
på 520 kg  med 110 kg ned til næ-
ste konkurrent, som førhen var 
Laurits mentor. Det er en personlig 
rekord og også den største 2. plads 
nogensinde, hvis det kan trøste lidt.

Det er 5. år at Laurits har delta-
get i DM, og det har givet i alt to 
2. pladser. Laurits havde traditio-
nen tro hele familien og nabofami-
lien med som fanklub, og resten af 
dagen blev brugt på at nyde den 
gamle have og dens forlystelser.

Hvad gør Tivoli egentlig med græs-
karrene bagefter, spørger mange?  
Førhen fik elefanterne i Zoo græs-
karrene, når Tivoli skulle gøre klar 
til jul.  Men siden sidste år har Ti-
voli hyret en carving-kunstner, som 
skærer græskarrene ud og der bli-
ver sat lys i. Så kan de imponere en 
gang til.

Pia Vagner

Redaktionen ønsker Laurits hjertelig 
tillykke. Det er rigtig flot gået.
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1000 tak til Jer der frivilligt trak i 
arbejdstøjet og hjalp os med at få 
flagstang op, rengjort og lavet kan-
ter ved fliserne, rengjort/opryddet 
boldskuret, klippet mellem træerne 
langs banerne, ordnet ukrudt på 
multibanen og lavet et bord/bæn-
kesæt. 
I har været fantastiske  og selvføl-
gelig var der også plads til hygge, 
snak og dejlig forplejning  TAK

Arbejds-
lørdag

Billeder og tekst er fundet på Facebook - 
Hee Sogneforening
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Uden mad og 
drikke...
 

... duer helten ikke, heller ikke på 
en arbejdslørdag. Efter at nog-
le hyggelige timer næsten var ved 
vejs ende, var der, som lovet, bestilt 
frokost til alle de hjælpende hæn-
der. Viking Pizza havde sagt ja til, 
at tage imod en særbestilling og 
åbnede tidligere end sædvanlig, 
for at have maden klar til det ar-
bejdende folk. 
 
Pizzaerne var med til at afrunde en 
god dag på grønsværen, hvor alle 
fik stillet sulten. 
Hee Sogneforening siger tak til Vi-
king Pizza og tak for god mad. 

Jakob Heichelmann

Det er 9 år siden, vi startede cy-
kelholdet.

Vi plejer at starte  i april, men på 
grund af corana, fik vi først star-
tet den 10 maj.  Da måtte vi star-
ter med 10 M/K vi var 14 M/K, så 
vi delte os.

Turene har været  mellem 10 - 25 
km. Vi kører hver mandag kl. 18.45 
og i sensommer kl. 18.30 fra sko-
legården.

Vi har kaffe/the med, somme tider 
er der  også en, der har en  lille en 
til halsen med,  som vi drikker un-
dervejs.(Så bliver der snakket om 
alt mellem himmel og jord).
I år har vi været 17 M/K. Det var 
dejligt, at der kom så mange. Og 

En hilsen fra 
Cykelholdet 2020
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vi er ca. 14- 17  M/K næsten hver 
gang.
I år har M/K været flinke til at møde 
op. Det er kun få gange, vi ikke var 
der alle.

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 sommeren været  meget 
blandet med regn og blæst, men  
der har også været nogle flot-
te dage imellem. Vi slutter sidst i 
sep. Desværre  bliver det for hurtigt 
mørkt, så det er kun korte ture, der 
bliver cyklet i september.

Vi har cyklet mange forskellige  

steder her i området: I No , Tim,  
Ringkøbing, Gammelsogn, Stadil, 
Hee.

Vi har nogle meget gode ture og 
oplever en masse. F. eks. har vi set 
rådyr, andre dyr, hører og ser  fug-
le og flotte solnedgange.  Vi møder 
også andre cykelhold.

Vi sluttede sæsonen af med sild og  
smørrebrød, hvor vi hyggede os og  
havde en hyggeligt aften. I år var 
det hos Stine i Nobæk. (tusind tak 
for det).

Cykelholdet starter den første man-
dag  i april 2021.

Alle der har lyst er velkommen
Vel mødt
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Da vi i år ikke har mulighed for at lave juletræstænding har vi prøvet at 
planlægge et julebanko rundt i byen, som er mere corona venlig.  
 

Lørdag den 5. december kl. 13:00-16:00 
 
Det er for hele familien. HUSK at tilmelde hvor mange I kommer:-) 
 
Det foregår således: 
1: Tilmeld antal deltager (gratis) til: 
  Rikke tlf.: 24270369 eller Anita tlf.: 40362417 
2. Afhent bankoplade og kort i klubhuset fra kl. 13:00 
3. Brug kortet til at finde poster hvor I kan finde de ting der er på  
    billederne på bankopladen. 
4. Når du/I har banko kan  præmien afhentes i klubhuset inden kl. 16:00 
 
Nærmere info gives ved afhentning af bankoplader og kort. 
Så tag familien i hånden og kom på en hyggelig tur rundt i byen. 
 
TILMELDING SENEST DEN 27. NOVEMBER 2020. 
 

Julehilsner fra 
Hee Sogneforening. 
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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

Et hjertesuk fra en 
cyklist
Hvor er det træls, at man som cyk-
list enten skal ud på vejen eller 
være angst for, at der pludselig er 
en, der træder ud ad sin hoveddør, 
og at man vil kolidere, når man 
færdes på cykelstien, fordi der par-
keres på cykelstien på Hovervej.

På politi.dk fandt jeg følgende:  
”Inden for tættere bebygget områ-
de (byzone) må du hverken stand-
se eller parkere helt eller delvist på 
fortov, cykelsti, gangsti, midterra-
bat, helleanlæg e.l. Kommunen har 
dog mulighed for at tillade parke-
ring på fortov. Dette vil fremgå af 
lokale parkeringsregler (se kommu-
nens hjemmeside), ved optegne-
de parkeringsbåse eller ved særlig 
skiltning på stedet.” 

Anne-Marie Meller
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FC 
VestRum

Årets udendørs fodbold sæson for 
FC. VestRum 2020 har været me-
get svingende, men...

Skylder egentligt at starte med, på 
hele FC. VestRums vegne, at sige 
tak for vores nye spillesæt til vore 
sponsorer: Stadil Sparekasse, Dag-
li’ Brugsen Tim, Vognmand Brdr. 
Kristensen og Pro Tech Biler i No - 
vi har nu Vestjyllands flotteste spil-
lesæt!

- Og så tilbage til beretningen om 
årets fodboldsæson. Som så meget 
andet, blev senior oldboys fodbold- 
turneringen i DGI aflyst i det tidli-
ge forår.

Oven på den trælse udmelding, 
fik vi fodboldhungrende mandfolk 
i stedet etableret nogle meget for-
nuftige mandagstræningsaftener 
i Tim, med rigtig godt fremmøde, 
trods restriktioner.

DGI Vestjylland lykkedes med at 
stable en lille cup turnering sam-
men i forsommeren, efter restrik-
tionerne igen var blevet lempet - 
holdet gjorde en god figur, og der 
var mange spillere som bød ind på 
at deltage i disse tre kampe.

Efter sommerferien deltog FC.     
VestRum så i den ”rigtige” DGI 
turnering med de lokale hold fra 
Skjern, Ringkøbing og Velling. Her 
begyndte det paradoksalt nok at 
knibe med spillere og opbakning til 
holdet. Det blev som altid til nogle 
gode og til tider tætte kampe, men 
vi endte for det meste med at træk-
ke det korteste strå. 

Hvad årsagen dertil kan være, skal 
jeg lade være usagt, men en ting 
er sikkert - det har været en sæson, 
hvor der har været vendt op og ned 
på rigtig mange ting, og om det er 
dét, der har gjort udslaget, er da 
muligt!

Vi ser fortrøstningsfuld fremad mod 
den nye sæson og satser på mere 
normale tilstande igen i det nye år.

I vinterhalvåret træner FC. VestRum 
indendørs fodbold i Vesterhavshal-
len tirsdage fra kl. 19.00 til 20.00. 
Alle er velkomne til at deltage.

Venlig hilsen

Holdleder for FC. VestRum
Karl Døhr Jensen.
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Hee Kvindeforum
Hee Kvindeforum er også ramt af coronareglerne, derfor 
aflyses arrangementet d. 17. november.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god jul og godt nytår, hvor 
vi forhåbentligt kan mødes igen.

Pas godt på jer selv.

Programmet for foråret ser indtilvidere sådan ud:

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 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
01.

08.
15.
22.
29.

December
06.
13.
20.
24.
25.
26.
27.

Januar
2021
01.
03.

10.
17.

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

09.00 i No O. Lange
10.30
09.00 i No
15.30 Juleaften
09.00 Juledag
10.30 2. juledag
Julesøndag, ingen

14.00 Nytårsdag
10.30 Hellig tre kon-
gers søndag
09.00 O. Lange
09.00 i No

Juleaften

Der er gudstjeneste i kirken juleaf-
ten 15.30. 

Som tiderne er, må vi kun være 
100 i kirken. Og på nuværende 
tidspunkt ved vi jo ikke, om coro-
na-situationen kan ændre sig i po-
sitiv eller negativ retning, og hvor-
dan reglerne for at forsamle sig vil 
være til den tid.

Men som det er nu, må vi kun være 
100 og det er på den betingelse, at 
der ikke synges. Men I vil ikke gå 
glip af julesalmer, derfor vil 2 kir-
kesangere synge for os. 

Det kan jo så desværre ske, at no-
gen vil komme forgæves, men ju-
len er jo ikke slut juleaften, der er 
jo 2 dage mere, hvor der holdes 
julegudstjenester, Juledag 9.00 og 
2.juledag 10.30 og da plejer der at 
være rigelig plads.

Hee Menighedsråd
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Menighedsråds-
valg

Offentligt menighedsrådsmøde
16. november Kl.19.00
i I.C.s Hus

Der har været valg til menigheds-
rådet og de følgende 5 er blevet 
valgt:

Karen Holm Pedersen
Bent Rindom
Bente Madsen
Anne Katrine Damgaard Nielsen 
(ny)
Helle Christensen (ny) 

Dette menighedsråd  er valgt for 
4 år, og det træder i kraft ved det 
nye kirkeårs begyndelse, 1. søndag 
i advent.
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Efterårsferie i I. C.’s Hus
Torsdag i efterårsferien var der mulighed for børn og voksne at deltage i 
et arrangement i I.C.’s Hus, hvor Trine Damgaard ville fortælle om I. C. 
Der var endvidere indlagt en lille tipskupon. Præmien, for at have svaret 
korrekt på de fleste spørgsmål, var boller og cacao. 

Tusind tak til både Bent og Trine for et godt arrangement - og tak til Lilly 
for rigtige gode boller.

Selv i disse coronatider, var der plads til flere, så vi kan kun opfordre til, 
at næste gang der inviteres til et sådan arrangement, at man deltager.

På Facebook under I. C.’s Hus eller via vestrum.dk kan man se en lille 
film om netop dette besøg.
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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

T i l - melding senest søndag 17. november 2020.
Til Kaj Smedegaard 25 30 16 00 gerne sms.
Eller mail kaj- hee23@gmail.com
Pris 150,- pr. ku- vert.

MENU
Røde og hvide sild med karrysa- lat.
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

AFLYST pga. corona
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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



24

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

Mandag 9. november 19.30 - 22.00 i Hee - aflyst
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
PS. Husk de nuværende coronaregler
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Aktivitetskalender

November
07.
09.
17.

December
05.
12. 
24.
25.
26.
31.
31.

Januar
 2021
01.
16.

Avisindsamling aflyst
Strikkecafé, Hee aflyst
Hee Kvindeforum
aflyst
 
Julebanko
Strikkecafé, butik
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften
Deadline Sognenyt

Nytårsdag
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. 

Arrangementerne gennemføres 
kun, hvis de i forhold til coronareg-
lerne må gennemføres.

Redaktionen
ønsker alle 

en rigtig glædelig jul 
og et godt og 

lykkebringende nytår
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Mens vi alle holder vejret og hå-
ber på, at 2. bølge af Corona vil 
skåne Hee Skole, SFO, børnehus, 
vuggestue og resten af sognet, så 
forsøger skolen at få hverdagen til 
at forløbe så normalt som muligt. 
Men det er svært… Der bliver sta-
dig stillet store krav til hygiejnen, 
og eleverne er stadig gruppeopdelt 
i frikvarter og timer. Forældremø-
derne er blevet afholdt, men med 
begrænset deltagelse og i afkortet 
form for at undgå smittefare, sko-
le- hjem samtalerne bliver afholdt 
virtuelt – ja, der er i det hele taget 
mange nye og anderledes rutiner, 
som man skal have indarbejdet. 
Men igen kan jeg kun rose Birgit og 
resten af lærerne for at være om-
stillingsparate og gøre deres bed-
ste for, at vi kan sende vores børn 
sikkert i skole.

Lejrskole

Heldigvis nåede Hee Skole at kom-
me på de årlige lejrskoler med 
de på daværende regler for CO-
VID-19. Dejligt at det lykkedes – 
det er bare en god måde at starte 
skoleåret med sådan en rystesam-
mentur! Selvfølgelig samtidigt med 
at det giver en god læring og et 
godt afbræk i den normale hver-
dag.

2. og 3. klasse var med bus til Thor-
sminde, hvor de bla. var på stran-
dingsmuseet.

4. og 5. klasse var på cykel i Holms-
land, hvor de bla. dyppede lys og 
var til stjerneløb i Ringkøbing.

6. klasse var på cykel i Gl. Sogn, 
hvor de bla. var på bunkermuseet. 

Hee Skole
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Dagligdagen

I SFO’en/papegøjen har der været 
afholdt indianerdage i et skønt vejr. 
Der blev tændt bål, bagt snobrød, 
tippier blev rejst og sminken blev 
lagt til en fornøjelig dag.

4. og 5. klasse afholdte en natur-
videnskabsfestival, hvor de fejrede, 
at det er 200 år siden at H.C. Ør-
sted opdagede elektromagnetis-
men.

Mikkel (Lærer) lærte flere af elever-
ne at spille skak.

Daniel (Lærer) lærte 6. klasse at 
spille golf i idrætstimerne.

Motionsløbet

Endnu engang blev Skolernes Moti-
onsdag afholdt som et sponsorløb, 

som blev arrangeret af Hee Skoles 
Støtteforening. Det er én af de helt 
store indtægtskilder – og i år løb de 
seje børn ikke mindre end 896 km 
i alt. Der var ovenikøbet en hånd-
fuld elever, der løb et halv mara-
ton på 2 timer!! Men alle børn gav 
hvad de havde i sig – hvilket gav 
en god portion til fremtidige ople-
velser for dem selv og skolen. Tu-
sind tak til jer, der har sponsoreret 
et barn!

Husk hvis I har nye ideer, spørgs-
mål ris eller ros, så er I altid vel-
kommen til at kontakte én fra Hee 
Skoles bestyrelse.

Sophie Nielsen, 
Næstformand i bestyrelsen 

for Hee Skole



28

Voldbjerg Mølle

Mange har måske allerede bemær-
ket, at der siden marts er sket en 
masse på Voldbjerg Mølle Fiskeri. 
Dambruget er blevet udvidet med 
nye kanaler, og de gamle er re-
staureret. 
Der har været dambrug på stedet 
ved møllen siden 1949.
I 1982 købte Erik Langballe Ander-
sen sammen med sin bror og deres 
far dambruget, der dengang var 
jorddambrug med 39 damme. Si-
denhen er bror og far købt ud.

I 1996 blev dambruget bygget om 
fra jorddamme til betonanlæg med 
plads til en produktion på ca. 140 
tons ørreder årligt. 
Det nye anlæg, som efterhånden 
er ved at være færdigt, er etableret 
tæt på det gamle. Stemmeværket 
er nedlagt, og al vand pumpes nu 
fra åen og ind. 
Efter vandet har været brugt i dam-
bruget ledes det, inden afgang til 
åen, igennem en større rensning. 
Blandt andet som der nok kan ses, 
er der nu opsat en fiskegylletank, 
hvor fiskenes fækalier samles i. Et 
dambrug der i dag lever op til alle 
restriktioner. 
Der kan nu produceres ca. 450 
tons regnbue ørreder årligt. 

Produktionen på Voldbjerg Møl-
le Fiskeri er rognfisk. Dvs. fisk der 
her hos os vokser sig store, helt op 
til 1-3 kilo, hvorefter de levende 
bliver transporteret til fabrikken i 
Aarøsund. Her bliver fiskene slag-
tet, rognen renses og sælges her-
efter som ørredkaviar. Resten af 
fisken bliver også anvendt som spi-
sefisk. 
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Hee.dk

Som det ses her, er hee.dk ble-
vet ændret, så hjemmesiden nu 
har samme opstilling og format 
som de andre sogne i Vestrum.

Det er meningen, at hvert ud-
valg selv skal kunne lægge be-
skeder, billeder m.m. på hjem-
mesiden. Der vil på et eller andet 
tidspunkt i løbet af foråret 2021 
blive afholdt et møde, hvor ud-
valgene bliver sat ind i procedu-
ren - dato kan forhåbentligt bli-
ve meldt ud i januarnummeret 
af Sogne-Nyt.

Pt. mangles der sikkert nogle 
foreninger m.m. Meld endelig 
ind til Rikke eller Henrik hvis I 
gerne vil med.

I 2017 blev Voldbjerg Mølle fiske-
ri solgt til AquaPri. Et firma Erik i 
forvejen kendte rigtig godt. Erik er 
nemlig født og opvokset på Brat-
bjerg Dambrug, hvor hans far 
Gunnar Andersen var fiskemester 
i mange år, derudover kørte Erik 
lastbil for firmaet i 10 år.  

Firmaet ejer således i dag alle tre 
dambrug ved Hover å. 
Erik er nu ansat som fiskemester 
og har det fulde ansvar for dam-
bruget. Peter Høj Toft er ansat som 
medhjælper og Ole Susgaard som 
løsarbejder.

Se evt. mere om firmaet AquaPri 
og deres aktiviteter på hjemmesi-
den www.aquapri.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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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
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. 16. januar 2021

Næste indsamling 
7. november er af-
lyst.

Evt. spørgsmål konkakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825
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Hee Lokalråd
Arbejdsgruppen har ikke været 
hæmmet af corona - vi er gode til 
at holde afstand. Til gengæld har 
vejret været en udfordring.

For at undgå voldsom træk og regn 
fra sydvest, havde det længe været 
planen at lukke åbningen i bålhyt-
tens sydvestlige hjørne, men først 
i 3. forsøg lykkedes det. En aften 
først i september, var det muligt at 
samles, hvor det samtidig var tør-
vejr!

Samme aften blev der skiftet bræd-
der i en shelter og på den lille bro 
mellem søerne.

I efteråret har vi drøftet, hvordan 
vi får sat fokus på sognet og ikke 
mindst, hvordan vi klarer at udvikle 
og vedligeholde de projekter, der 
allerede er aktive.

Derfor havde vi indbudt formanden 
og kasseren for Hee Sogneforening 
til vores møde den 2. november.
Her fik vi vendt nogle af de fælles 
udfordringer vi har med forenings-
arbejdet i Hee sogn.

Sogneforeningen kunne beroli-
ge os med, at ”juleudsmykningen” 
var på plads. Arne Fink og Christi-
an Døhr sørger for at opsætte ju-
letræer. 

Vi drøftede, om der kunne opsæt-
tes flere juletræer på strategiske 
vigtige steder i Hee og om der kun-
ne etableres en eller anden form 
for udsmykning langs Hovervej og 
Holstebrovej. Dette med lidt misun-
delig skelen til bl.a. Tim og Kloster, 
der har flotte juleudsmykninger.
Det er noget, man bør arbejde vi-
dere med!

Vi har brug for din 
hjælp...

Hee lokalråd og Sogneforeningen 
råder til sammen over en hel del 
steder, som skal plejes og vedlige-
holdes. Flere steder trænger til en 
kærlig hånd, og det er her, vi har 
brug for ”frivillige” til at hjælpe os.

Nogle aktiviteter er der aftaler om, 
men det betyder ikke, at der ikke 
kan bruges flere hjælpere. I øje-
blikket er der følgende emner, der 
har brug for pleje:
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De to byporte ved Holstebrovej
Flagallé
Juletræer / julepyntning
Det lille torv over for VA
Hee Naturcenter (Ølstoft)
Gl. Sportsplads
Fjordstien

Haelby Havn har en selvstændig 
bestyrelse, men kan helt sikkert 
også bruge et par hænder.
Kunne vi gøre det til et samlings-
punkt for f.eks. kanosejlere?
Indsejlingen til havnen er sandet 
til, hvilket Erling Madsen vil gøre 
noget ved til foråret.

Fjordstien nordøst om Stadil Fjord 
er groet til i bunden. Problemet vil 
forsøges løst de kommende måne-
der. Bevoksningen op til stien blev 
beskåret sidste sommer, hvilket 
skal gentages kommende sommer.

Sogneforeningen arbejder på at få 
midler til en flottere flagallé, så der 
kan flages ved alle fire indfaldsveje.

Derfor indbyder Hee Sognefor-
ening og Hee Lokalråd til arbejds-
møde i Klubhuset torsdag den 28. 
januar 2021 kl. 19.00, hvor vi hå-
ber at mange vil møde op med 
ideer og tilbyde sin hjælp med at 
vedligeholde træfpunkterne i Hee 
Sogn.

Sognemøde 
i Klubhuset

Torsdag den 28. januar 
2021   kl. 19.00

Oprettelse af 
”Grønne patruljer”

På mødet vil vi gennemgå og 
drøfte nogle af de opgaver vi 
mangler hjæp til at få løst. Vi 
modtager gerne ideer og forslag 
til pleje og vedligeholdelse af vo-
res sogn.

Nærmere information følger i 
Sogne Nyt i januar 2021.

Hee Lokalråd og 
Hee Sogneforening

De unge i Hee 
mangler et sam-
lingspunkt, hvor 
de kan hænge ud, 
uden at genere 
andre.
Det gælder både 
steder i det fri, 
samt et sted, hvor 
man uformelt kan 
mødes indendørs.
Forslag og ideer 
motages gerne af 
sogneforeningen, 
der gerne vil ar-
bejde videre med opgaven.
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Landsbyklyngen VestRum
VestRum

Lyngsmosevej 2  6971 Spjald
2164 3297

gittevagn1@gmail.com
www.VestRum.dk

CVR:  3834 5176
Konto: 9629   8980 405 282

Stadil Sparekasse

Landsbyklyngesamarbejdet VestRum mellem:  No  Hover  Torsted  Tim  Hee  Stadil  Vedersø

VestRum Guide 2021
Styregruppen har besluttet at igangsætte ar-
bejdet med en guide for hele VestRum gæl-
dende fra 1. april til 31. december 2021.
Her er det tanken, at alle åbne aktiviteter 
bringes både i kalenderen og i omtale. Prak-
tiske oplysninger om seværdigheder, shelter- 
og lejrpladser, mv. bringes også som oversigt 
i guiden.

Gratis indlæg
Alle foreninger i VestRum kan gratis dispo-
nere over 1 side i VestRum Guiden, hvor de 
kan omtale de aktiviteter, som foreningen ud-
fører/står for.

Derudover kan der bringes små omtaler/
highlights om aktiviteter der er åbne for alle: 
Eks. byvandring, Skt. Hans bål, byfest, udstil-
ling m.v.

Annoncering
Det er naturligvis muligt at annoncere i Vest-
Rum-Guiden, som vi forventer udgivet i et 
oplag på ca. 4000 eks. Ca. 2000 husstandsom-
deles, resten uddeles på turiststeder, sommer-
huse, nøglepunkter, mv.

Annoncører kan gratis få bragt små omtaler/
highlights om arrangementer, der er af almen 
interesse og åbne for alle. Størrelsen af omta-
len kan ikke overstige størrelsen på annoncen

Omtale og annoncering
Det er vigtigt, at der bringes så mange oplys-
ninger, omtaler og annoncer som muligt. Der-
ved viser vi os selv og ikke mindst andre, at 
VestRum er et aktivt, dynamisk område, hvor 
der sker en masse, både på fritidsområdet og 
lige så vigtigt indenfor erhverv og beskæf-
tigelse.

Prøvetryk
Vi har udarbejdet et lille prøvetryk, der viser 
lidt om alt det, vi havde tænkt hæftet skal in-
deholde. 
Her findes alle praktiske oplysninger, priser for 
annoncering, indleveringsfrister m.v.

Vi vil den kommende tid forsøge at opsøge så 
mange foreninger og erhvervsdrivende, som 
vi har kendskab til. Men der er altid nogen, vi 
ikke får fat i, de er meget velkomne til at kon-
takte os!

Kontaktpersoner i Hee:
Anne-Marie Meller: anne-marie@meller.dk
Carsten Meller: meller@meller.dk

Kontaktpersoner i No:
Irvin Christensen: 
irvinemmervadt@hotmail.com
Esben Midtiby: esben@midtiby.dk
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Udviklingsplaner for VestRum
Det er en kendt sag, at alle byer og sogne 
med mellemrum laver strategier for ud-
vikling af deres område.
Hvorfor ikke gøre noget sammen i Vest-
Rum, så ideerne får større tyngde!
I den forbindelse havde styregruppen 
besøg af Jeanette Lund, Struer, der bl.a. 
coacher foreninger gennem processen 
med egnsudvikling m.v.

Styregruppen vil efterfølgende arbejde vi-
dere med, at VestRum laver en samlet ud-
viklingsplan, med udgangspunkt i turisme 
og bosætning. I den forbindelse tager vi 
kontakt til diverse sogne- og borgerfor-
eninger for at lave et fælles oplæg vi kan 
arbejde videre med. Hvis coronasitua-
tionen tillader det, vil der senere blive ind-
kaldt til et borgermøde.

Generalforsamling 2020
På grund af forsamlingsforbuddet, er gene-
ralforsamlingen den 9. november aflyst.
Der er ikke indkommet forslag, der skal 
føres til afstemning.
Årets beretning vil blive lagt ud på Vest-
Rums hjemmeside.

Film om VestRum
I løbet af foråret og sommer har AD-Media 
lavet en lille ultrakort reklamefilm om Vest-
Rum.
Den kan ses fra fra vores hjemmeside Vest-
Rum.dk eller fra vores Facebook-side.

Styregruppens sammensætning:
Formand:
Carsten Meller 
meller@meller.dk

Næstformand:
Irvin Christensen
irvinemmervadt@hotmail.com

Kasserer:
Poul Henning Holmgaard (Torsted)
ph@torsted.net

Ole stampe (Hover)
olestampe@gmail.com

Esben Midtiby (No)
esben@midtiby.dk

Anne-Marie Meller (Hee)
anne-marie@meller.dk

Jakob Heichelmann (Hee)
j.heichelmann@gmail.com

Palle Pedersen (Tim)
pallesofus@privat.dk

Else Trabjerg (Stadil-Vedersø)
else.trabjerg@vest.rm.dk

Planlagte aktiviteter 2021

1. april:   VestRum Guide 2020

13. - 16. maj:  Kunst på tværs

28. august: Landsbymesse

8. november: Generalforsamling
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Udviklingsplaner for VestRum
Det er en kendt sag, at alle byer og sogne 
med mellemrum laver strategier for ud-
vikling af deres område.
Hvorfor ikke gøre noget sammen i Vest-
Rum, så ideerne får større tyngde!
I den forbindelse havde styregruppen 
besøg af Jeanette Lund, Struer, der bl.a. 
coacher foreninger gennem processen 
med egnsudvikling m.v.

Styregruppen vil efterfølgende arbejde vi-
dere med, at VestRum laver en samlet ud-
viklingsplan, med udgangspunkt i turisme 
og bosætning. I den forbindelse tager vi 
kontakt til diverse sogne- og borgerfor-
eninger for at lave et fælles oplæg vi kan 
arbejde videre med. Hvis coronasitua-
tionen tillader det, vil der senere blive ind-
kaldt til et borgermøde.

Generalforsamling 2020
På grund af forsamlingsforbuddet, er gene-
ralforsamlingen den 9. november aflyst.
Der er ikke indkommet forslag, der skal 
føres til afstemning.
Årets beretning vil blive lagt ud på Vest-
Rums hjemmeside.

Film om VestRum
I løbet af foråret og sommer har AD-Media 
lavet en lille ultrakort reklamefilm om Vest-
Rum.
Den kan ses fra fra vores hjemmeside Vest-
Rum.dk eller fra vores Facebook-side.

Styregruppens sammensætning:
Formand:
Carsten Meller 
meller@meller.dk

Næstformand:
Irvin Christensen
irvinemmervadt@hotmail.com

Kasserer:
Poul Henning Holmgaard (Torsted)
ph@torsted.net

Ole stampe (Hover)
olestampe@gmail.com

Esben Midtiby (No)
esben@midtiby.dk

Anne-Marie Meller (Hee)
anne-marie@meller.dk

Jakob Heichelmann (Hee)
j.heichelmann@gmail.com

Palle Pedersen (Tim)
pallesofus@privat.dk

Else Trabjerg (Stadil-Vedersø)
else.trabjerg@vest.rm.dk

Planlagte aktiviteter 2021

1. april:   VestRum Guide 2020

13. - 16. maj:  Kunst på tværs

28. august: Landsbymesse

8. november: Generalforsamling
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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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