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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
Anita Kristensen       4036 2417
novej15@me.com

Næstformand
Rikke Sonn       2427 0369
rikketsonn@hotmail.com

Kasserer
Anders Thygesen                   4040 3344
kasserer@hee.dk

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

Web ansvarlig
Henrik Halkjær
rikketsonn@hotmail.com
    

Deadline 
til næste nummer:

20. februar 2021

Redaktion & PR Udvalget:

Anne-Marie Meller 9733 5130
am@meller.dk

Bente Kirk               6120 0841
bentekirk@live.dk

Karin Aasberg  4044 2048
aasberg@fiberpost.dk

Mangler I Sognenyt?

Det er stadigvæk 6. klasse fra Hee Skole 
der deler Sognenyt ud, og vi håber, alle 
får bladet.

Men hvis I mod forventning ikke skulle 
modtage - eller kender nogen, der ikke 
har modtaget Sognenyt, så ring til:  

Line Møller Jensen
2466 3534

Hun sørger for, I får bladet.

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

Godt nytår til Jer alle og velkom-
men til 2021.

Ser vi tilbage på 2020, så ved vi 
jo alle, at det er coronaen, der har 
fyldt mest. Også for os i Hee Sog-
neforenings bestyrelse. Vi har skul-
le finde nye løsninger, når der kom 
en ny udmelding fra statsministe-
ren. Nogle af vores ting måtte luk-
ke ned, mens nye ting som som-
meraktiviteter og julebanko rundt i 
byen blev nye løsninger. Og hvor 
er det dejligt, at I som borger er 
så fantastiske til at bakke op om 
de nye ting, som vi kommer med. 
Også til vores arbejdslørdag var 
mange mødt op for at give en hjæl-
pende hånd.

Vi vil hellere se frem på 2021, som 
vi håber bliver året, hvor vi vender 
tilbage til en hverdag, arbejdsdag 
og foreningsliv næsten som det var 
før. Det bliver vores nytårsønske, og 
vi tror på det.  Vi ved, hvad der skal 
til, og vi kan opnå det med fælles 
hjælp. Vi glæder os til at komme 
i gang med foreningslivet igen og 
få stablet lidt fælles arrangementer 
på benene igen. Et af de nye tiltag 
i 2021 bliver FIFA e-sport. Vi glæ-
der os til at afprøve denne ”nye” 
sportsgren og håber også her, at I 
vil være med.

Corona
 Familiesvømning
Vi må desværre melde ud, at 
familiesvømning lukker ned for 
denne sæson.
Forsamlingsforbudet er forlæn-
get til den 17. 1. 2021. Og ef-
tersom vi skal betale leje af 
svømmehallen, selvom vi ikke 
kommer pga. Corona, så kom-
mer det til at give et stort under-
skud.
Vi håber, at det hele ser ander-
ledes ud, når vi kommer til næ-
ste sæson.

Puslinge 
Grundet forlængelsen af Coro-
na restriktioner er der desværre 
ikke puslinge gymnastik de næ-
ste par uger, i hvert fald.
Vi giver lyd når/hvis vi får lov at 
komme igang igen. Vi havde jo 
håbet det var i dag. 
Hils jeres skønne børn og fortæl 
dem at vi glæder os til forhå-
bentligt at komme igang igen.
Vi glæder os til at se jer igen 

Mvh 
Johanne, Lasse, Cecilie 

og Mette

 Så indtil næste Sognenyt så pas på 
hinanden og hold afstand…vi kan 
stadig have det sjovt.

På Sogneforeningens vegne
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

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 martsnummeret af 
Sogne-Nyt.

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

Generalforsamling

i Stationsbygningen
på et eller andet tidspunkt, 

når det igen er tilladt at mødes.

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

Efter generalforsamlingen vil der også blive uddelt initiativprisen og ungleder-
prisen. Har du en ide til hvem, der skal modtage en af disse priser, er du velkom-
men til at skrive en indstilling og kontakte os.

Generalforsamling bliver afholdt i henhold til dagsordenen.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Behandling af evt. indkomne forslag*
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

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

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

Hilsen 
Sogneforeningens bestyrelse
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Indkaldelse til

ordinær generalforsamling
Hee Lokalråd

i tilslutning til 
Hee Sogneforenings 

generalforsamling i Stationsbygningen

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Dirigenten fra sogneforeningens generalforsamling fortsætter
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg til lokalråd og suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

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

Evt. forslag til dagsordenen sskal sendes til  formanden Erling Madsen 
em@hee-entreprise.dk.
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Haelby Havn Bådelaug
afholder

Ordinær generalforsamling 

Tirsdag 16. marts 2021 kl. 16.30

På Hovervej 7, Hee 6950 Ringkøbing (Havestuen i gården)

Med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det sidst forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det sidst forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. (senest 1. marts 2021)
5. Fastsættelse af kontingent, havnepenge, gebyrer og afgifter m. v. 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 På valg
 Jens Erik Pedersen  (modtager genvalg)
 Michael H.K. Nielsen  (modtager genvalg)
 Klaus Vang Andersen  (modtager genvalg)
 Suppleant Gunnar Noesgaard

7. Valg af 2 revisorer og revisor suppleant
 Revisor Martin O. Pedersen
 Revisor Connie Dalsgaard Andersen (modtager genvalg)
 Revisor suppleant Jacob Dalsgaard Andersen (modtager genvalg)

 
På bestyrelsens vegne
Klaus Vang Andersen

Tilmelding senest 12. marts.
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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

Fyrværkeri nytårsnat
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Hee Kvindeforum

I uge 8 eller 9 vil der (hvis coronaen tillader det) blive 
afholdt Trend-event ved Butik S i Ringkøbing. Nærmere 

om dette vil kunne ses på Facebook og på hee.dk.

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 Face-
book - 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

Januar

10.
17.
24.
31.

Februar
02.
07.
14.
21.
28.

Marts
07.

09.00 O. Lange
09.00 i No
10.30 i No
10.30

19.00 i No
09.00
10.30
09.00 i No J. Moslund
19.00

10.30

Gudstjeneste 
2. februar i No

kl. 19.00

Kyndelmisse, en meget stemnings-
fuld gudstjeneste med levende lys.

Tvivlsspørgsmål

Er du i tvivl om en gudstjeneste 
bliver afholdt, så ring til 
Lars Christofersen på 
9733 5014
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Offentlige menigheds-
rådsmøder

26. januar  
23. februar 
16. marts
20. april
8. juni

Alle møderne afholdes fra kl. 19.00
i I.C.s Hus.

Ændringer i menigheds-
rådet

Anne Katri-
ne Damgaard 
Nielsen (for-
mand)
Karen Holm 
Pedersen
Bent Rindom
Bente Madsen
Anne-Marie Meller (ny) 

”Gudstjenester 
afholdes, hvis Gud og 
myndighederne vil.”

Det var trist, at vi med så kort var-
sel måtte aflyse Julegudstjenesten, 
men som nok alle har læst eller 
hørt, var det ikke Hee Menigheds-
råd, der tog beslutningen, men 
Provsteforeningen, Præsteforenin-
gen, Landsforeningen af Menig-
hedsråd og de danske biskopper 
samt kirkeministeriet, der anbefa-
lede, at gudstjenester frem til og 
med 3. januar aflystes.

Der er, efter Mette Frederiksens 
fortsatte nedlukning af Danmark, 
kommet et brev fra biskoppen, som 
bl.a. skriver:

Det er således med glæde, at vi kan 
konstatere, at sundhedsmyndighe-
derne finder det sundhedsmæssigt 
forsvarligt, at vi kan afholde guds-
tjenester og kirkelige handlinger. 
Jeg vil bede jer om, at I orienterer 
jeres ansatte om de gældende reg-
ler.
Elof Westergaard
Biskop
 
Derfor bliver der igen afholdt guds-
tjenester med alle de coronaforbe-
hold, der skal tages.

Menighedsrådet
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HEE GL. 
STATIONS-
BYGNING

Huset er klart til udlejning 
til 100 personer.

GENERALFORSAMLINGEN 
i Hee Gl. Stationsbygning

Fredag den 22. januar 
2021 kl.18.30

er udsat på grund af 
corona

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

udsat 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



19

anc  re

Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - lær genoplivning

Salg af hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

Specialkurser målrettet 
virksomheder, skoler,
foreninger, m.v.

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83
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Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2020

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

Med forbehold for coronarestriktioner er her planlagt følgende strikkeca-
féer

Mandag d. 08. marts  19.30 i Hee
Mandag d. 12. april  19.30 i Hee
Tirsdag d. 18. maj  19.30 i Hee
Mandag d. 21. juni  19.30 i Hee
Onsdag d. 1. september 19.30 i Hee
Torsdag d. 07. oktober 19.30 i Hee
Mandag d. 8. november 19.30 i Hee
Lørdag d. 18. december 13-16 i butikken

Der må strikkes i butikken den sidste fredag i hver måned fra 13.00 - 
17.00, samt til alle øvrige ”Open by nights” i Ringkøbing.

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

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

Vi ses forhåbentligt lidt mere i dette spritnye år

Kærlige Nytårshilsner fra
Strikkemutter
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Aktivitetskalender

Januar
 2021
01.
16.
28.

Februar
uge 8 eller 
9

Marts
08.
16.

Nytårsdag
Avisindsamling
Sognemøde

Hee Kvindeforum

Strikkecafé, Hee
Generalforsamling
Haelby Havn Både-
laug

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
et godt og 

lykkebringende nytår
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Hee Skole

Vi håbede, at Corona’en havde 
sluppet taget i os danskere, men 
vi blev klogere. Det betød at 5. og 
6. klasse blev sendt hjem for at få 
hjemmeundervisning fra d. 14. de-
cember. Heldigvis har lærerne og 
eleverne fået mere erfaring med 
dette – og det fungerer ganske fint! 
Men vi håber dog på, at vi snart 
kan have en helt almindelig skole-
gang igen…
På grund af Corona’en er man-
ge ting anderledes, end det plejer, 
men jeg synes, lærerne gør, hvad 
de kan for at lave alternative løs-
ninger og få det bedste ud af situa-
tionen.

Normalvis har skolen jo både 
”åbent hus”, juleklippedag med 
forældre, og støtteforeningen har 
afholdt en fantastisk julefrokost for 
alle eleverne. ”Åbent hus”-arran-
gement var man nødt til at aflyse. 

Juleklippedagen blev uden foræl-
dre, men børnene fik lov til at klip-
pe og klistre og pynte klasseværel-
serne. Støtteforeningen kunne ikke 
lave sin store julefrokost, men la-
vede i stedet æbleskiver til børne-
ne!

Til ovenstående arrangement ple-
jer de ældste elever også at gå Lu-
cia – også denne del måtte drop-
pes… I stedet tog de over i kirken 
og sang. Meget flot og hyggeligt! 
Normalt plejer der også være ju-
leafslutning i kirken for børnehus 
og skolen – dette blev også aflyst! I 
stedet fik vi en ”ekstra sang” fra 6. 
klasse fra kirken. Nej, det er ikke 
det samme – men når tingene er 
som de er, så er det nogle gode 
måder at løse tingene på! 
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I slutningen af november påbe-
gyndte arbejdet med det nye lege-
tårn. Det er step 2 af den store plan 
om renovering af skolegården. Vi 
håber, at mange børn vil få glæde 
af det både i skoletiden, i SFO ti-
den og i fritiden.

Desværre måtte vi d. 30. novem-
ber også sige farvel til Birgit – vo-
res skoleleder gennem de sidste 9 
år! Og de sidste år også som hel-
hedsleder for både No og Hee Bør-
nehuse. Birgit havde fortjent en 
rigtig fin og stor afskedsreception, 
men igen kunne det ikke blive til 
noget pga Coronaen. Dog afholdte 
lærerne en lille surprice for hende, 
hvor hun bl.a. fik en gave fra alle 
eleverne sponsoreret af støttefor-
eningen. 

Birgit har taget et skridt op ad kar-
rierestigen og er nu distriktsleder i 
den sydlige del af kommunen. Vi 
kan takke Birgit for at Hee Skole er 
nået til det niveau, som det er nu – 
det har været en fornøjelse at være 
med i den udvikling, og hvor er det 
flot, at vores lille skole klarer sig så 
godt blandt de resterende skoler i 
kommunen og på landsplan. Hel-
digvis er fortjenesten ikke Birgits 
alene – vi står med et stærkt lærer-
team, så med en ny leder kan vi 
måske endnu højere op. Desværre 
må vi ikke ansætte en ny leder in-
den, der er styr på den nye skole-
struktur. Vi håber meget på og vil 
kæmpe for, at vi selv kan få lov til 
at ansætte vores nye leder, men 
det er ikke sikker at forvaltningen 
er helt enige med os. Men indtil vi-
dere er vi i meget trygge hænder, 
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da Torben Svendsen (Birgits mand) 
er blevet konstitueret leder for os. 
Torben har tidligere været skolele-
der for Rækker Mølle skole og har 
været med til at løfte den skole op. 
Nu er han skoleleder for Holms-
land Skole – og gør et rigtig godt 
arbejde derude! Og så har han for 
en periode fået os med ind under 
sine vinger. Dette er ikke en lang-
tidsløsning, og vi presser på fra 
skolebestyrelsens side om at få en 
permanent løsning.

Husk I altid kan følge med i, hvad 
der sker på Hee Skole på vores 
Facebook side! I er naturligvis også 
altid velkommen til at spørge én af 
os fra bestyrelsen, hvis der er noget 
I er i tvivl om eller komme med ris/
ros til os eller skolen. Ofte er der 
en forklaring på tingene, så spørg i 
stedet for at starte rygter.

Jeg vil lige ridse bestyrelsen op:

Formand Sara Jørgensen, No (mor 
til Hjalte i 4 kl. og Selma i 2 kl.)
Næstformand Sophie Nielsen, Hee 
(mor til Johan i 6 kl.)
Ulla Astrup, Heager (mor til Mag-
nus i 6 kl. og Silas i 3 kl.)
Anja Hinrup, Hvingel (mor til Nan-
na i 5 kl.)
Esben Midtiby, No (far til Mikkel i 
4 kl.)
Trine Kristensen, Hee (mor til Vik-
tor i 5 kl. og Tilde og Mikkel i 2 kl.)
Line Nysted Nielsen, No (mor til 
Elias i 3. kl. og Emma i 1 kl.)
Herudover deltager naturligvis sko-
lelederen samt et par lærerrepræ-
sentanter som pt er Else og Joan.

Vi vil fra skolebestyrelsens side øn-
ske jer alle et godt nytår og ønsker 
Coronaen langt langt væk…

Med venlig hilsen 
Sophie Nielsen
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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Ancare       Hjertestarter, kurser m.m.  2943 4583
Lars Christoffersen     Præst    9733 5014

Hee Auto & Pava      9733 5155
Hee Børnehus       9974 1333
Hee Entreprise      9733 5360
Hee El-service     Wiese A/S    9733 5290

Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Stationsbygning     Rosa & Kaj Smedegaard  2388 3888
Hee Offset       2943 4583
Hee Smede- & Maskinforretning    9733 5166

Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373

Landbobanken          9732 1166

Ole Mortensen    Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S 9732 1274  
  
Anette Riis     Håndarbejde   4071 3919

Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200

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

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

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

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

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

Se mere på  ok.dk 
og støt Hee SF.

Annoncører i Sognenyt

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

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

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

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

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

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

Venlig hilsen
redaktionen
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Avisindsamling 
i Hee - ingen pap!
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 
16. januar

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

Selvom stort set alle aktiviteter i de syv 
sogne står på pause eller er opgivet, er det 
styregruppens opfattelse, at vi fortsat skal 
planlægge en masse spændende aktivi-
teter for det kommende år.

Der er et voksende behov for at mødes og 
samles om forskellige aktiviteter og tradi-
tioner i vores sogne. Sommerfester, sports-
arrangementer, udstillinger med mere.

Vi skal vise os selv, hinanden og andre, at 
vores sogne trods hensunken coronatil-
stand, er aktive og fulde af liv, aktiviteter 
og aktive mennesker.

Derfor skal vi fortsætte planlægningen af 
de mange aktiviteter, vi forventer at afhol-
de i 2021, og derfor holder styregruppen 
fast i de aktiviteter, som vi har planlagt skal 
udføres i 2021. Så må vi se, hvor langt det 
rækker.

Derfor holder vi også fast i udgivelsen 
af vores VESTRUM GUIDE 2021, som skal 
være med til at vise, at VestRum er fuld af 
gejst og aktiviteter trods coronakrise.

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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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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