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S   GNENYT
Nr. 201 Maj 2022

STORT
Sommerfest-

program

Pinsen:
Camping og Familiepark West

holder fest
I .C. Christensens hus
holder Grundlovsmøde
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Deadline 
til næste nummer:
20. august

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

SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, 
november.
430 eks. Tryk: meller.dk

I bladet optages stof af almen interesse for be-
boerne i Hee Sogn, - også gerne debatstof. 
Vi modtager gerne stof til bladet fra foreninger, 
organisationer, udvalg o.l., som er hjemmehø-
rende i Hee.

Stof til bladet skal være redaktionen i hænde 
senest den 20. måneden før udgivelsen.

Annoncer kan løbende optages og ændres.

Sogneforeningens bestyrelse:
Formand 
Anita Kristensen  4036 2417
novej15@me.com

Næstformand
Rasmus Kristensen  2099 0633
Kristensen.ralle@gmail.com

Kasserer
Anders Thygesen  4040 3344
kasserer@hee.dk

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

Tina Oxfelt  3122 4268
tinaoxfelt@gmail.com

Redaktion & PR Udvalget:
Anne-Marie Meller  9733 5130
am@meller.dk

Karin Aasberg  4044 2048
aasberg@fiberpost.dk

Kære læsere

Igen er det tid til at få nyt fra sognet. Vi 
håber, vi ved vores tiltag med at have 
nogle resumerer på engelsk, kan hjæl-
pe nogle af vores udenlandske borgere 
i Hee.

Mail endelig til os, hvis I vil dele med os 
andre.

Vi ønsker alle en god sommer.

Mange hilsner
redaktionen
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Nyt fra
bestyrelsen

Endelig er det gode vejr kommet, og vi 
krydser fingre for, at sommeren er på 
vej.

Vi vil gerne ønske alle konfirmander et 
stort tillykke med deres store dag, og vi 
håber, at den bliver fantastisk.

Alle vintersæsonens aktiviteter er af-
sluttet, og herfra skal lyde et stort tak 
til udvalg og trænere, som gør, at vores 
børn og vi selv har mulighed for at kom-
me ud og bevæge os i godt selskab.

Fodbolden er i gang og der vil tit blive 
spillet kamp på Hee stadion så kom 
gerne om og støt vores lokale hold.

Sommerfestudvalget arbejder hårdt for 
at få det sidste på plads, så vi alle kan 
komme om og have nogle super gode 
dage til sommerfesten i Hee. 

Tak til alle som lægger et stykke arbejde 
i det, stort som småt, alt er guld værd. 
Derfor er det også vigtigt, at så mange 
som muligt støtter op om det og møder 
op med godt humør. Så vi håber, at so-
len holder fast, og vi får nogle dage fuld 
af sol, liv og glade mennesker.

Kalenderen siger, at vi stille og roligt be-
væger os imod sommerferien. Der ple-
jer der også at være ro i sogneforenin-
gen, men ikke helt i år. Der kommer til 
at være Sommercamp omme på sports-
pladsen onsdag til fredag i uge 27. 

Der er stadig ledige pladser, hvis nogen 
kender nogen, der kunne tænke sig at 
være med til nogle sjove dage med ven-
ner og forhåbentlig få nye venner. 

Derudover har vi ikke andet på plakaten 
end at ønske jer alle en god sommer-
fest og rigtig god sommer. 

På bestyrelsens vegne
Anita Kristensen

A short resume in 
English 
All the activites, which took place du-
ring winter has ended. Soccer is still 
activ, ans please go and support our 
teams.
Summer-party is coming, and the 
people behind has been working 
hard. We hope so many of you are 
joining for the party.

There are still some tickets for the 
Summercamp.

We hope all will have a plesant Sum-
merparty and summer.
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Udlejning af klubhus

Står du og mangler et lokale til børne-
fødselsdage eller klassearrangemen-
ter er klubhuset en oplagt mulighed. 
Klubben lejes ud til arrangementer for 
børn, som går i Hee skole. 

I klubhuset er der plads til 30 perso-
ner, og der er adgang til kaffe/the-
kander og kaffemaskine, borde og 
stole.

Der medfølger ikke service, og udval-
get af bestik er ikke stort, så det skal 
man selv medbringe, hvis det er nød-
vendigt.

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

Do you need a room for a 
birth-day party or so, you can 
rent the klubhouse. 
Call Rikke Sohn:  2427 0369.

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben er for alle, der har 
lyst til at hygge sig sammen.

Vi mødes 14.30 i klublokalet bag sko-
lens bygninger, hvor vi enten drikker en 
kop kaffe eller te og spiser vores med-
bragte brød, hvis der ikke lige er en, der 
har bagt eller medbragt noget.

Derefter er der mulighed for at spille for-
skellige spil, og enkelte går enten ud og 
spiller petang eller går i hallen for at be-
væge sig lidt. 
Omkring 16 - 16.30 bliver der ryddet op, 
vasket op, hvis man ikke selv har med-
bragt en kop, og gulvene blive fejret, så 
der er pænt rent til de andre brugere af 
klublokalet.

Vi er omkring 18 mere eller mindre pen-
sionister, der mødes. Der er plads til flere. 
Mød bare op.

Anne-Marie

Every Thursday a lot of people 
meet in the Club Room for 
talking and playing petang etc.
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Hee 
Kvindeforum

-nedlægges efter 
11 års virke...

16. marts havde 
vi besøg af Tina 
fra smykkefirma-
et OhDeer.

Ialt havde 10 ta-
get imod tilbudet 
til at være med til 
denne hyggelige 
aften.

Onsdag d. 27. 
april havde vi indbudt til  generalforsam-
ling i  Klubhuset kl. 19.00.

Vi havde en fin aften, der var mødt 9 
personer op.
Carsten Meller opfriskede vores første-
hjælpskundskaber, han var omkring det 
meste, hvad gør man og hvordan gør 
man, hjertemassage/hjertestarter, og 
selv om det er et alvorligt emne, leve-
rede han det,  med en go’ humor, og et 
sprog vi alle forstod. Så tak for det.

Der var lidt mad  og kaffe, en god snak 
omkring kvindeforums fremtid. Der var 
desværre ingen af de fremmødte, der 
ville gå ind i bestyrelsen. Der skulle bru-
ges 2-3  kvinder
Så som det ser ud for nuværende, ned-
lægges foreningen Hee Kvindeforum 
anno 2011. 
Vi slutter af med vores sidste arrange-
ment, som bliver damefrokosten ved 
sommerfesten.
 

Muldvarper
Hjælp til gratis bekæmpelse af 
muldvarper i haver i Hee. 

Kontakt Bent Rindom 
tlf 51 24 69 23.

Kvindefrokost
Hee Kvindeforum afholder igen i år 
en damefrokost, torsdag d. 26. maj 
kl. 14.00.

Pris er 200 kr. pr. person. Prisen 
dækker mad, kaffe/kage og et par 
glas vin.

Tilmelding og betaling (mobilPay) 
til Susanne Præstegaard senest d. 
16. maj på 2175 5504.
 
SKULLE DER ALLIGEVEL VÆRE 
NOGLE SOM GERNE VIL TA´ ET ÅR I 
BESTYRELSEN, SÅ ER DET IKKE FOR 
SENT!
SÅ HOLD JER IKKE TILBAGE. 

Med venlig hilsen
bestyrelsen
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Generalforsamling 
Hee 
Gl. Stationsbygning
Hee Gl. Stationsbygning har afholdt 
generalforsamling den 11. marts 2022 
med alt for få deltagere. 

Der blev ellers serveret tre retters god 
mad fra Rosas gode køkken. En fanta-
stisk aften. 

Erling Madsen gennemgik beretningen, 
hvorfra jeg plukker lidt.

Hee Gl. Stationsbygning er kommet 
igennem Coronatiden uden de store 
skrammer. Projekter har der ikke været 
i de forgangne år.

Udlejningsprisen menes at ligge på ni-
veau med lignende huse i området.
Der er to projekter. Det ene er nye vin-
duer mod øst, men de kunne måske 
godt holde et par år mere med lidt ma-
ling.

Det andet projekt er lidt nytænkning, 
da man godt kunne tænke sig lidt bed-
re depot faciliteter og et lidt bedre køk-
ken. Der er blevet lavet et forslag ud fra 
hvilket, der nu skal søges penge til det-
te projekt.Et meget spændende projekt, 
som kun kan komme i gang ved hjælp 
fra flere sider.

Ligesom så megen anden udvikling i de 
små sogne må vi alle give et lille nap, 
måske kunne noget af projektet laves af 
frivillig arbejdskraft.

Det er også en ting som Hee Gl. Stati-
onsbygning mangler til andre småting. 
Derfor planlægges igen en arbejdsdag i 
løbet af foråret/sommer. Der tænkes på 
rengøring om huset samt mindre male-
arbejde. Det er selvfølgelig frivilligt, men 
det kunne også give lidt sammenhold.
Rosa og Kaj har igen gjort et kæmpe 
stykke frivilligt arbejde. Huset fremstår 
pænt og rent.

Derfor stor tak til Rosa og Kaj, for jeres 
måde at drive stedet på.

Kaj er også webmaster for hjemmesi-
den og facebooksiden.

Hjemmesiden er 
www.Hee-Stationsbygning.dk   

Erling sluttede beretningen af med tak 
til alle som tegnede sig som medlem, 
Man er dermed med til at gøre det mu-
ligt, at have et forsamlingshus i Hee. 
Ligeledes takkede han bestyrelsen for 
et godt samarbejde for de forgangne år.

Så kære borger i Hee, der er en plads 
til jer alle. Det er kun et lille beløb, så 
er man medlem af et dejligt fællesskab.

MEDLEMSPRISER
 
1. Almindelig medlemskab 100,- kr. pr. år. 
2. Husstand medlemskab 200.- kr. pr. år

Referat
Jens Erik Pedersen
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Skitse af det nye depotrum

Arbejdsdag: Der skal ind imellem træffes vigtige beslutninger!
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Lørdag d.30. april var der arbejdsdag i 
Hee Stationsbygning. 9 personer mød-
te op. 

Vi startede kl 9 med rundstykker og kaf-
fe, derefter gik alle igang. 

Der blev malet plankeværk, vinduer fe-
jet og malet, beskåret træer, renset tag-
render m.m.

Vi sluttede kl 13.30 med Rosas gode 
frokost. 

Karin

Arbejdsformiddag i Gl. Stationsbygning
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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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Havørnens frihed 
sluttede i Hee
Onsdag eftermiddag kom Hee på land-
kortet både på TV2, DR, TV-Midt/Vest 
og den lokale presse.

Da Kenneth Jepsen og hans søn var på 
vej hjem fra arbejde, så de nabokonen, 
som stod og observerede noget usæd-
vanligt.
Det var en stor fugl, en havørn, der sad 
og spiste af et kadaver på vores nabos 
gård, og da vi havde set lidt på det, kør-
te vi hjem. Så sagde jeg: ”Forhelved da, 
der er en mega dusør på sådan et kræ, 
så vi kørte hjem og fik et lagen i bilen 
og kørte tilbage”, fortæller Kenneth Jep-
sen.

Havørnen blev mistænksom, da der 
kom en flok mænd med et grønt stræk-
lagen, og derfor stak den da også af, 
men da den kom ned igen, blev den 
omringet, og så var friheden ellers forbi. 

”Den var da lidt tvær, men da der kom 
noget mørkt henover den, faldt den da 
til ro”, fortæller Kenneth Jepsen, der for-
klarer, at havørnen slet ikke var så stor, 
som han troede.

Fangsten af havørnen var dagens ople-
velse, og  der er nu lavet en aftale mel-
lem naboerne, der var med.

”De har sagt, at hvis der kommer en 
stor dusør, skal vi give en middag”, for-
tæller Kenneth Jepsen.

Havørnen er nu hentet af falkoner Mor-
ten Stricker, der ud over at være pres-
sefotograf på Dagbladet Holstebro også 
er næstformand i Dansk Falkejagt Klub.

Det er meningen, at havørnen skal til-
bage til fugleparken ved Berlebeck i 
Tyskland, hvor den stak af fra.
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Nyt fra 
I.C. Christensens 
Hus
Tusind tak til børnene, der har pyntet 
træet så flot med påskeæggene. Noget 
vi altid glæder os til, når vi nærmer os 
påske. 

Mange har nok bemærket, 
at statuen har været i be-
handling. Vi er startet ne-
defra, da sokkel og fødder 
var blevet noget med-
taget. Der venter noget 
spartelarbejde samt en 
”hovedreparation”. Tak til 
de frivillige, der har hjulpet 
og hjælper med opgaven.

Tak til dem, der tog imod opfordrin-
gen i sidste nummer af Sognenyt til 
at tegne medlemskab i foreningen. 
Dejligt med lokal opbakning! 
Det årlige medlemskontingent er på 
150,- kr., som kan indbetales på konto: 
7670  1624225

Husk VestRums kunstudstilling i 
Kristi Himmelfartsdagene 
26/5 - 29/5 kl 13 – 17.            
                  
Åbent i sommerferien 
torsdag fredag lørdag og søndag 
kl 14 – 17. (30/6 – 7/8)

Grundlovsmøde 
5. juni klokken 14.00

Foreningen arrangerer som sæd-
vanligt grundlovsmøde i huset. 
I år falder grundlovsdag og pinse-
dag sammen. Vi har fået tilsagn fra 
et af de nye medlemmer i byrådet til 
at holde talen, nemlig Marie Kamp 
From, Stadil.  

Marie, der er 32 år og til daglig læ-
rer på Tim skole, er valgt i byrådet 
for Venstre.                         

Alle er 
velkomne!



12

Vi har 
brug 
for dig!
I Hee er følgende arbejdsgrupper al-
lerede etableret.
Har du lyst at give en hånd med, har 
vi hårdt brug for dig!

Grønholdet
Vedligeholder stier og pladser
m.v. i Hee Sogn.
Henvendelse til Erling Madsen
em@hee-entreprise.dk

Gl. Boldbane
Udarbejder ideer til brug af den gam-
le boldbane.
Henvendelse til Jørgen Pedersen
Tlf: 29 91 48 27

Haelby Havn
Etablerer og vedligeholder den lille 
havn i Haelby.
Henvendelse til Jens Erik Pedersen
Tlf: 53 68 78 36

Papirindsamling
Henvendelse til Klaus Vang
Tlf: 21 72 24 72

We 
need 
you

In Hee we already have esta-blished 
the following working groups

The green team
Maintains paths and places in Hee 
Sogn.
Contact: Erling Madsen
em@hee-entreprise.dk

Old Soccer field
Working on ideas for use of 
the old Soccer field.
Contact: Jørgen Pedersen
tlf. 29 91 48 27

Haelby Havn
Establishs and maintains the small 
habour in Haelby.
Contact: Jens Erik Pedersen
tlf. 53 68 78 36

Paper collection
Contact: Klaus Vang
Tlf. 21 72 24 72



13

97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

Hee Gl. Stationsbygning
stedet hvor folk mødes

Plads til 100 personer
Godt køkken
Internetforbindelse
Nyrenoverede lokaler
Central beliggende

Fødselsdag
Bryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Mindesammenkomst
-og meget mere...

Hjælp til:
Borddækning
Servering

Forhør nærmere ved
Rosa & Kaj Smedegaard
23 88 38 88
heestationsbygning@gmail.comRinggaden 3A  Hee  6950 Ringkøbing
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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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Camping og familiepark West

Åbningstider i butikken 
UGE 12-25
Fredag 12.00-20.00 
Lørdag   7.30-20.00 
Søndag  7.30-15.00

Helligdage og ugen op til påske er 
der åbnet fra 7.30-20.00

2. pinsedag lukker vi kl. 15.00

 

 

 
  
Vi glæder os til at der igen, efter to års fravær, er mulighed for at holde en pinsefest på 

Camping og Familiepark West.  

Så du er hermed inviteret til årets pinsefest, d. 4. juni. 😊😊 

Vi åbner dørene og baren kl. 17.30. 

Kl. 18.00 siger vi velkommen og umiddelbart efter, serveres maden, 
som i år kommer fra slagteren. 

Der kommer skøn live musik, fra bandet Kildegaards, der også 
spiller op til dans. 

Kl. 23.30 er der natmad – og kl. 01.00 lukker vi baren. 

 

    

   Vi håber at se jer til en fantastisk aften!! 

 

 

 

Billetten kan du købe i Informationen, på campingpladsen eller via mobilepay på nr.: 969387 
(JK camp) – husk her at skrive fulde navn samt antal billetter. 

Køber du billetten senest d. 15. maj, koster den 195 kr. Herefter koster billetten 225 kr.  
Sidste frist for tilmelding er d. 22. maj 

UGE 26-32
HVER DAG 7.30-21.00

UGE 33-41
Fredag 12.00-20.00
Lørdag   7.30-20.00 
Søndag  7.30-15.00

UGE 42 
Mandag til lørdag 7.30-20.00
Søndag                 7,30-15.00
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Kirkekalender

Dato   Hee Kirke   No kirke

MAJ
07. Lørdag  10.00 Konfirmation
08       10.30

13. St. Bededag  Ingen gudstjeneste

22.   09.00    10.30

26. Kristi Himmelfartsdag 10.30 teltgudstjeneste

29.   10.30    09.00

15.   10.30    19.00

JUNI
05. Pinsedag  10.30    14.00

06. 2. pinsedag  Friluftsgudstjeneste ved Ringkøbing Svømmehal kl. 10.30

   Fælles for Ringkøbing, Rindum, Gl- og Nysogn, Hee og No
12.       09.00 Mogens Thams

19.        09.00 No Sognehus
       08.30 Kaffe & rundstykker

26.    19.00

JULI
03.       10.30

24.   Ingen
31.   10.30

14.   10.30

07.   09.00

17.       09.00 Ole Lange

10.   09.00 Mogens Thams

AUGUST

21.       09.00

28.   09.00 Ole Lange
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Dåb
17.04.   Emilia Sahl Rose, Struer

Kristi Himmelfartsdag
Teltgudstjeneste kl. 10.30

Efter Gudstjenesten serverer 
Menighedsrådet kaffe, te 
og rundstykker i teltet.

Offentlige 
menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 03. maj
Torsdag d. 02. juni

Møderne afholdes i I. C.’s Hus
klokken 19.00

Kirkesiden

Syng ”100 salmer”
Salmemaraton i Ringkøbing 
provsti med nye salmer  
fra kl. 19.00 - ca. 20.30
 
I Staby kirke onsdag d. 18. maj 

I  Rindum kirke Onsdag d. 15. juni 

I Tim/Stadil/Vedersø onsdag d. 17. 
august

Dette maraton er for hele Ringkø-
bing provsti – så kør gerne over en 
sognegrænse og vær med!

Alle er velkomne. 
Medbring selv kaffe/te til pausen.

De venligste hilsner
Ulfborg menighedsråd og sogne-

præst Gitte Elisabeth Hansen

Hee kirkes personale og 
menighedsråd
Sognepræst:
Lars Christoffersen    97 33 50 14

Graver:
Kasper Hinrup  97 33 06 66

Gravermedhjælper:
Hans Jørgen Madsen 61 70 72 03

Organist:
Andreas Exner  26 29 56 22

Kirkesanger:
Pia Vagner  61 74 98 84

Menighedsrådet:
Formand:
Trine Damgård  23 60 36 58

Kasserer:
Karen Holm Pedersen 21 72 78 13

Bent Rindom  51 24 69 23

Bente Madsen  23 92 59 22

Anne-Marie Meller 29 65 32 42
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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

Sogneudflugt
16. august
Hee Menighedsråd inviterer alle i Hee 
Sogn til at deltage i årets udflugt.

Udflugten går i år til Hjallerup, hvor vi 
bl.a. skal se Hjallerup Kirke, Kunstvær-
ket Ekko.

Hjallerup 
Kirke
Hjallerup Kirke har 
mange flotte ud-
smykninger. Et af 
kunstværkerne i Kirkehuset er et kruci-
fiks. Det er støbt i bronze, patineret og 
efterfølgende håndforgyldt og fremstil-
let af Simon Aaens. 
Der er et trefløjet maleri med titlen ”Stor-
men på søen”. Dette maleri er også 
fremstillet af Simon  Aaens.
Håbstræet er lavet i glas af glaskunst-
ner Marlene Nørhave fra Hjallerup. In-
spirationen til træet er hentet fra Olavs-
kirken i Modum Bad i Norge.

Kunst-
værket 
Ekko 

Træstammerne danner indvendig en 
rummelig form, der synes i konstant 
rotation så længe beskueren bevæger 
sig. Står man stille stivner bevægelsen 
og rummets skæve form udfordrer ens 
balance.
Udvendig, i passende afstand, ses 
Ekko som en uendelig bølgende bevæ-
gelse, en pulsation der aldrig stopper. 
Omkring denne næsten organiske cir-

Der bliver afgang fra Hee Stations-
bygning tirsdag d. 16. august kl. 
8.30, og vi regner med at være hjem-
me igen ca. kl. 18.

Undervejs vil der blive serveret formid-
dagskaffe, frokost og eftermiddagskaf-
fe.

Tilmelding til Trine Damgaard: 
gravertrine@hotmail.com eller 
2360 3658 (KUN AFTEN) 
senest 10. august. 

Pris for arrangementet, der betales ved 
afgang er 250 kr.

Vi glæder os til at være sammen med jer.

Menighedsrådet 
Hee Kirke

Selve programmet vil blive offentliggjort 
på vestrum.dk/hee/

kelform, står stammerne beskyttende 
som palisader.
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KUNST  PÅ TVÆRS 
I VESTRUM

Fire lokale kunstudstillinger i Kr. Himmelfartsferien

26. - 29. maj 2022    kl. 13 - 17
 Muldbjerg Mølle      Muldbjergvej 17 • Muldbjerg

 Stinnes Gamle Lade    Hvingelvej 10 • Hvingel
                 (fernisering den 25. maj kl. 19.00)

 I. C. Christensens Hus   Holstebrovej 81 • Hee

 Tim Station         Stationsvej 7 • Tim

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag Tim AUT. EL-INSTALLATØR

FORENINGEN
HVINGEL

La

ndsbyklyngen 

 V e s t R u m
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Konfirmation lørdag 7. maj kl.10.00
Følgende konfirmeres i Hee Kirke:

Benedichte Høyer Sørensen  Grævlingevej 1
Jeppe Røjkjær    Vinkelvej 13
Jim Bjørndal Kristoffersen  Hovervej 36
Johan Brunsgaard Pedersen  Agersbækvej 24
Jonas Møller Jensen   Grævlingevej 2
Josefine Fisker                                    Voldbjergvej 14
Magnus Nørregaard Astrup                 Heager Engvej 8, No
Maurits Pieter Dirk van den Berg         Voldbjergvej 27
Mille Dederding Mørup                      Ølstrupvej 10, No
Sarah Baden Christensen                   Østbanevej 4

Redaktionen ønsker alle hjertelig tillykke
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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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HEE SOMMERFEST 2022
Så er det snart tid til 
sommerfest igen    JUBIIII

Meeeen det kræver din 
hjælp i Burgervognen
Burgervognen mangler frivillige hjæl-
pere. Vagter er af 2 timers varighed.

Torsdag d. 26 maj : 6 vagter at besætte.
Fredag   d. 27 maj : 5 vagter at besætte.
Lørdag   d. 28 maj : 4 vagter at besætte. 

Den sidste vagt her vil være fra Kl 17 - 
02 eller til der er udsolgt i vognen. (evt. 
mod en mindre betaling at nappe den     
og min 2 voksne )

Så håber du /I vil hjælpe mig og udval-
get med at få sat gang i årets fest med 
at tage en vagt. 

Torsdag
11.00 - 13.00 Besat
13.00 - 15.00 mangler 1
15.00 - 1700  ledig
17.00 - 19.00 ledig
19.00 - 21.00 ledig
21.00 - 23.00 evt. senere, hvis der er  
          folk. Ledig

Fredag  
13.00 - 15.00 Besat
15.00 - 17.00 Besat
17.00 - 19.00 mangles 1
19.00 - 21.00 ledig
21.00 - 23.00 evt. senere hvis der er 
                      behov. Ledig

If you want to help selling 
burgers at the Summer party 
call Kisser 6049 8419

Lørdag 
11.00 - 13.00 mangles en
13.00 - 15.00 ledig
15.00 -17.00 Ledig
17.00 - 02.00  eller til der evt. er udsolgt.  
Håber vi kan finde 2 som vil tage denne 
mod en mindre betaling.

Skriv til Kisser på facebook eller sms/
ring på 6049 8419.

Menu til fællesspisning i 
teltet lørdag d. 28. maj
Slagter Lange, Holstebro leverer 
følgende lækre menu til 175 kr.

Helstegt pattegris, Flødekartofler og 
græske kartofler, Blandet salat, broc-
coli salat, tomat salat og tzatziki, 
Brød, smør og dressing.

Vi har 150 kuverter og tilmelding sker 
efter “Først-til-mølle-princippet” - dog 
senest søndag den 22. maj via SMS 
med navn og antal til Anette 3057 
0430 eller Randi 2247 0929 eller 
Connie 2369 6387.
Betaling sker til mobilePay 41544 
samtidig. Anfør teksten: “Mad lørdag”.

Det er selvfølgelig også muligt at 
medbringe egen mad.

Dinner Saturday May 28.th.
If you want to join for dinner 
you will have to send a mes-

sage to  Anette 3057 0430 Randi 
2247 0929 or Connie 2369 6387 be-
fore May 22. and pay 175 kr. to 41544 
telling that you pay for food.
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Nøgletombola
til fordel for indkøb af 

traktor 
til pleje og vedligeholdelse af de mange 

grønne arealer, som varetages 
af Sogneforeningen / Hee Lokalråd

1 nøgle koster 50 kr.
Præmiepulje 5000 kr.

Lørdag kl. 15.00 
kan du tjekke om din nøgle passer

til skattekisten

Sponsorer:

Nøglerne sælges fra 
torsdag den 26. maj 
kl. 12.00 ved baren 
i teltet!

Der er kun gevinst 
på 1 nøgle. Såfremt 
gevinstnøglen ikke 
bliver solgt tilfalder 
gevinsten Hee 
Sogneforening.
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Valdemarsmøde i 
Kaj Munks Præste-
gård onsdag den 
15. juni
Arrangører: 
Tim-Stadil-Vedersø Menighedsråd og 
Vennekredsen for Kaj Munks Præste-
gård  

Program
Kl. 14 gudstjeneste i Vedersø Kirke ved 
sognepræst Unna-Pernille Gjørup

Kl. 15.00 arrangement i parken ved Kaj 
Munks Præstegård. Tale ved Knud Erik 
Andersen.

Emne: Kaj Munks beundring af Hitler i 
begyndelsen af 1930`erne

Knud Erik Andersen er cand. pæd. og 
ph.d og en meget aktiv lærebogsfor-
fatter med mere end 50 bøger bag sig. 
Sammen med Jon Høgh bl.a. forfatter 
til ”Der skal komme en stor fredens dag 
engang”.  Knud Erik Andersen er meget 
aktiv i Kaj Munks Forskningscenter på 
Aalborg Universitet.

I sit foredrag vil Knud Erik Andersen kom-
me ind på Kaj Munks journalistik, og hvil-
ke spor hans pen satte. Var Kaj Munks 
journalistik en medvirkende årsag til, 
at han blev likvideret af tyske nazister?                                                                                                                       
Ofte hedder det, at Kaj Munk tog dele af 
det nazistiske tankegods til sig. Er det 
korrekt? Var manden, der skrev ”Han 
sidder ved Smeltediglen”, ’blind’?                                   
        

Medbring selv kaffekurv og stol. Er vej-
ret til det, holdes arrangementet i par-
ken i Kaj Munks Præstegård. Skulle vej-
ret ikke arte sig, rykker vi ind. 

Gratis adgang.

Ingen tilmelding.

Vennekredsen sælger forfriskninger i 
haven.
 
På gensyn! 

Menighedsrådet 
og Vennekredsen 

for Kaj Munks Præstegård

Forårshymne
Frydeligt med jubelkor                                                                                                                                       
hilses vårens komme,                                                                                                                                           
svalen melder trindt på jord:                                                                                                                                            
Frostens tid er omme!                                                                                                                                            
Land og hav og lundens træ´r                                                                                                                                   
herligt prydes fjernt og nær.                                                                                                                                             
Nye skabningsunder!                                                                                                                                  
Kraft på ny vort legem får,                                                                                                                                             
lægt er nu vort hjertesår                                                                                                                                        
i de glade stunder.
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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



26

Avisindsamling 
i Hee - gerne pap!
Gem papir & pap
Avisindsamlingerne kører igen rig-
tig godt. Dog kunne vi godt tænke os 
lidt mere opbakning både på indsam-
lingsdagene, men i høj grad også mht. 
mængden af pap og aviser. 
Derfor kan vi kun opfordre til at folk 
gemmer og sætter ud på indsamlings-
datoerne. 

Der er for tiden rigtig gode priser på 
pap og papir, så dine gamle aviser gi-
ver et godt tilskud til Sogneforenin-
gens kasse!

Med venlig hilsen 
Bo og Klaus

Husk! Vi modtager ikke affald.

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag 19. november
Lørdag 21. januar 2023

Næste indsamling
Lørdag 20. august
Evt. spørgsmål konkakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825

We collect papers 
August the 20.th.
If you want to help with the 
papercollection, contact: 
Klaus 2172 2472
or Bo. 8165 7825
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Så er det på tide at slå 
masker op til strik-
kecaféerne i 2022
Strikkecaféerne vil foregå i butikken i 
V. Strandgade 65C 
eller privat hos mig i Hee, 
Nørre Allé 1. 4071 3919

Mandag 9. maj 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 4. juni  13.00 - 16.00 i butikken
Tirsdag 6. sept. 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 15. okt. 13.00 - 16.00 i butikken
Mandag 7. nov. 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 17. dec. 13.00 - 16.00 i butikken

Der må strikkes i butikken den sidste 
fredag i hver måned fra 13.00 - 16.00 
undtaget i ferier.

Hver mandag fra uge 28 til 34 må der 
strikkes udenfor butikken, da der samtig 
er kunsthåndværkermarked.

Husk tilmelding

Vi ses til strikkehygge
Knus fra

Strikkemutter

Følg min facebookgruppe: 
”strikkeglad altid glad”, 

hvor jeg altid minder om den næste 
strikkecafé.

Fotografier
fra Hee og nærmeste omegn

Når de gamle i familien falder fra, og 
der skal ryddes op i hjemmet, bliver 
mange ting sendt til genbrug eller 
kasseret.

Alt for ofte bliver gamle fotoalbum 
smidt væk, og hermed går der også 
historisk billedmateriale tabt.

Tænk på det lokalhistoriske arkiv 
næste gang, der skal ryddes op.

Arbejdssjakket ved avisindsamlingen.
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Nyt fra
Helheden i 
Hee og No

Skoleåret nærmer sig hastigt sin afslut-
ning med de dertil hørende traditioner 
med grillaften for forældre, elever og 
personale. Finalen bliver sidste skole-
dag med rundboldturnering mellem ele-
ver og lærere. Det skal nok blive spæn-
dende.

Inden vi når dertil, håber vi at være nået 
i mål med vores projekt om et nyt navn 
til Helheden i Hee-No. Vi har sendt et 
forslag ind til Børn- og familieudvalget, 
og hvis de godkender det i slutningen af 
maj, kan vi gå videre med næste del af 
projektet med slogan og logo. 

Imens vi venter, er der travlhed i alle 
dele af helheden. I No var skolen på be-
søg i marts og hjælpe sogneforeningen 
med at plante en børneskov. Et virkeligt 
fint arrangement, og eleverne var me-
get gode til at få plantet en masse små 
træer. Vi glæder os til at følge op på det. 
I Hee er der også planer om et projekt 
med mere vild natur på de gl. boldba-
ner.

I børnehuset i No er de næsten på plads 
i deres lokaler til science-projekter. Det 
er bl.a. her, deres nye dyr har til huse. 
Da 5. klasse var på besøg som klasse-
venner for kommende 0. klasse, viste 
Krudtuglerne dem stolt deres dyr, og vi 
havde skildpadderne med ud og fodre 
med græs.

På samme måde var 5. klasse også 
på besøg i Hee børnehus og hilse på 
deres klassevenner fra Sommerfugle-
ne. De kunne også vise dem deres dyr 
frem. Der er også sket en masse i Hee 
Børnehus. De er blevet færdige med de 
lyddæmpende ombygninger og er nu 
ved at indrette deres lokaler i børneha-
ven. Så en travl tid er det helt sikkert.

Udenfor har vi i Hee måtte have en en-
treprenør til at rense dræn op mv. ovre 
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ved børnehaven i håb om at få det hele 
til at trække bedre, så vi undgår de 
massive oversvømmelser næste gang, 
vi får en masse regn.

Ved skolen har Klaus travlt med at sæt-
te legepladsen syd for skolen i stand. 
Først fik legehuset ny træbeklædning, 
og nu har højen fået ny trappe og lidt 
mere jord, og i uge 17 får vi anlagt græs.

I området syd for skolen har indskolin-
gen også gang i et ”Vild med vilje” pro-
jekt, hvor 2.klasse har fjernet græstørv, 
og hvor vi vil så en masse vilde blom-
sterfrø til gavn for de insekter, vi håber, 
der vil flytte ind i de insekthoteller, som 
5. og 6. klasse har lavet. De bliver sat 
op i løbet af de næste uger.

Som en ny tradition har vi besluttet, at 
skolens elever deltager i den landsdæk-
kende affaldsindsamling, og derfor var 
vi ude og samle affald ind i både Hee 
og No den sidste dag før påskeferien. 
Det gik fint, og vi fik samlet en hel trai-
ler med affald ind. Denne tradition vil vi 
gentage til næste forår.

 
Helheden i He og No

Hee Skole,  Papegøjen og vores børnehu-
se i Hee og No

Anders Rosholm
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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

97 33 54 66 . 2046 4666
www.hee-flyt.dk
heeflyt@mail.dk



32

Få et
OK TANKKORT/
APP
og støt 

Hee 
Sogneforening
Når du bestiller kortet/App’en, skal 
du vælge Hee SF som din lokale for-
ening.

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

Hee SF får penge, når kortet bruges, 
ligegyldigt hvilken OK-tank du benyt-
ter rundt i landet.

Se mere på  ok.dk 
og støt Hee SF.

Annocører i Sognenyt
Der er ingen garanti for, at en annon-
ce i Sognenyt øger dit salg. Til gen-
gæld viser din annonce, at der også 
er et aktivt erhvervsliv i Hee.

Sognenyt er eneste informationskilde, 
der når rundt i hele sognet og læses af 
80% af alle over 15 år.
(statistisk).

Sognenyt er en del af Sogneforenin-
gens aktiviteter, og er derfor en væ-
sentlig økonomisk udgift. 
Heldigvis opvejes udgiften langt hen ad 
vejen af indtægterne fra anonncer i bla-
det.

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

Der er plads til endnu flere annoncer i 
Sognenyt, så hvis du har noget, du ger-
ne vil reklamere for, eller bare brande 
din virksomhed, er du meget velkom-
men i bladet.

Ønsker du at ophøre med at annoncere 
i bladet, skal du kontakte redaktionen. 
Vi kan af gode grunde ikke vide, om din 
virksomhed er ophørt, eller om annon-
ceringen ophører af anden grund.

Ændring af annoncen er ikke noget 
problem. Send den nye annonce til re-
daktionen inden deadline, så sætter vi 
den i næste nummer af Sognenyt.

Venlig hilsen
redaktionen
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6-8 juli

Hee

Tilmelding: vestrum.dk/hee Ved spørgsmål kontakt Rikke på tlf.: 24270369 Anita på tlf.: 40362417

SOM
MER 
CAMP

Der sørges for mad og drikke 

Der er plads til  50 børn

Hee sommercamp er for alle der har lyst til hygge, sjov og leg

·Ryste sammen ·Rundbold ·Glidebane ·Vandleg 
·Udespil ·Bålhygge

Dagene kommer bl.a. til at byde på: 

ANKOMST 
Onsdag d. 6/7 kl. 14.00

AFSKED 
Fredag d. 8/7 kl. 15.00 

(forældre kommer til kaffe/tak for i år)

Sted:  
Hee stadion  
og klubhus
Pris: 300 kr  

Husk lommepenge:  
30 kr 

Vi skal sove i egne 

medbragte telte

Der er bålhygge 

og tid til leg 
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Revyholdet præsenterer:

Gamle nyheder i ny forklædning!
Revyholdet kæmper med at få de sid-
ste strofer og tekster på plads inden 
den store premiere lørdag aften i fest-
teltet på årets sommerfest. Og de læg-
ger ikke skjul på, at meget kan blive 
ændret, hvis der skulle opstå en aktuel 
situation til et skævt revyindlæg!

Fællessang
Under coronanedlukningen havde vi 
fællessang hver for sig - nu skal publi-
kum synge sammen. ”Og vi synger ikke 
særlig godt, men vi synger højt”, blev 
der syrligt kommenteret (vedkommen-
de ønsker at være annonym)!

Flere indlæg har være 2 år undervejs, 
da coronaen lukkede ned midt under 
øvningerne. Derfor vil der være gamle 
indlæg, der aldrig nåede at blive fortalt, 
samt lidt nyt! Som revyholdet udtrykker 
det, så er der blevet samlet inspiration 
gennem de sidste 2-3 år, så det skal 
nok blive morsomt at opleve dem på de 
skrå brædder!

Revyholdet 2022 udgøres af 5 skuespil-
lere, 4 musikere og 1 lydmand.
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Jørgen -   Rasmus - Thomas -  Emil - Lene - Brian -   Line -    Klaus -   Hanne
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Åbent Hus på Vestjysk Andel i Hee
Fredag d. 29. april havde Vestjysk An-
del i Hee indbudt til Åbent Hus.

Mange Hee-boere havde taget imod 
indbydelsen og på den solbeskinnede, 
men kølige eftermiddag, var der mange 
mennesker forbi Hovervej.

En flot stor, nyvasket lastbil stod og var 
klar til at blive indvaderet af børn og 
barnlige sjæle. Ligeledes var der også 
linet 2 gravkøer op. I den store contai-
ner, der var fyldt med korn var der mu-
lighed for at finde bolsjer i kornet. Det 
lød til, at der var gemt mange. En enkelt 
fortalte, at hun havde fundet 22 stk!

Der var fadøl til de voksne samt soda-
vand, pølser og kaffe til alle, så der var 
noget for alle.

Hver halve time var der rundvisning på 
fabrikken. Pt. en meget  tom fabrik, men 
der kommer dog en del, der kan forar-
bejdes i løbet af døgnet.

De havde lige fået 20 tons durummel 
og får også pizzarester, chokolade og 
andet, der kan omdannes til grisefoder. 
Derudover kommer naturligvis al det 
korn, der kommer ind i løbet af efter-
sommeren.
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Fabrikken forarbejder ca. 900 tons fo-
der i forskellige former i løbet af en må-
ned. Det, der produceres i dag, sendes 
i morgen ud til landmændene og andre 
aftagere af foderstoffet.

Omkring 300 gæster lagde vejen forbi 
VA på en flot fredag!
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Aktivitetskalender
Maj
07.
09.
26.
26.
27.
27.
28.
28.
29.

Juni
04.
04.
05.
15.

Juli
06.
07.
08.

August
16.
20.
20.

Konfirmation
Strikkecafé, Hee
Sommerfest
Kunst i Vestrum
Sommerfest
Kunst i Vestrum
Sommerfest
Kunst i Vestrum
Oprydning efter sommerf.

Strikkecafé
Pinsefest
Grundlovsmøde
Valdemarsmøde

Sommercamp
Sommercamp
Sommercamp

Sogneudflugt
Avisindsamling
Deadline Sognenyt

Hee Skoles 
Støtteforening

Formand
Henriette Laursen
6139 8270

Kasserer
Martin Pedersen
2227 7070

Dorthe Thorup Nilsson
2031 3305

Line Noesgaard
2280 7094

Repræsentant for 
skolebestyrelsen
Anja Hinrup
2084 4266

Her bringes de datoer, som er ind-
leveret til redaktionen ved deadline.
Ønsker du datoer for arrangemen-
ter med i kalenderen, så henvend 
dig til redaktionen. 

Har du en god historie, der fortje-
ner at komme i næste nummer af 
Sognenyt?

Så kontakt redaktionen.
Lad os fortælle vidt og bredt om 
alt det, der sker i Hee!
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
u

to
v

æ
rk

s
te

d

B
en

yt 
dit l

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
Rasmus Kristensen
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
Lars Ditlev
Preben Larsen
Søren Kristensen, supl.

Sommerfest
Peder Lodahl              2276 8082
Randi Fisker           2247 0929 
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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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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