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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
Bjarke Hansen     2064 8277
bjhan77@gmail.com

Kasserer
Anders Thygesen                 4040 3344

Sekretær
Mette Hammelsvang    3086 2411
sekretaer@hee.dk

Web ansvarlig
Nicoline Mogensen     2937 7180
hoejmogensen@hotmail.com

Deadline 
til næste nummer:

31. december

Redaktion & PR Udvalget:

Anne-Marie Meller 9733 5130
anne-marie@meller.dk

Bente Kirk               6120 0841
bentekirk@live.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:  
Randi Fisker 2247 0929 eller Marianne 
Bak 2448 4281.

De sørger for, I får bladet.

Hjertestarterne
Finder du ved
* Campingpladsen
* Bjørnevej 22
* Hee Skole
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Nyt fra
bestyrelsen

Efteråret er for alvor over os, vejret 
ligner langt om længe efterårsvejr, 
med regn og rusk.

Og lige om lidt er det vinter og jul.

Alle indendørsaktiviteter kører som 
smurt. Vi har to gymnastikhold for 
børn, et hitfit hold for kvinder, bad-
minton og volleyball. 

Der er god tilslutning til alle akti-
viteterne, det er vi rigtig glade for.

Inden længe er det december, vi 
håber at I alle vil hjælpe os med 
at gøre Hee til en smuk og hygge-
lig by at køre igennem og bo i i de-
cember måned med julelys og an-
det hyggeligt.

I weekenden d. 1.-2. december er 
der julemarked i familieparken, vi 
håber at se mange af jer.

Inden længe begynder vi at lede 
tankerne hen på generalforsamlin-
gen d. 21. februar 2019, her får vi 
behov for nye kræfter til bestyrel-
sen. Ønsker du at stille op, så kon-
takt sekretaer@hee.dk.

Har du ris, ros eller ideer så kon-
takt bestyrelsen.

Vi ønsker jer allesammen en glæ-
delig jul og et godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Anita Kristensen



4

En hilsen fra Cykelholdet 2018

Det er 7 år siden vi startede cykelholdet.
Vi  startede igen i april. Vi startede langsomt ud, men ellers har turene 
været  mellem 10 - 25 km. Det var kun i maj vi kører ca. 10 km. Der er 
vi med i Tour de Pedal. 

Vi kører hver mandage kl. 18.45 og i sensommer kl. 18.30 fra skolegår-
den.
Vi har kaffe/the med, sommer tider er der  også en, der har en lille en til 
halsen  med, som vi drikker undervejs. (Så bliver der snakket om alt mel-
lem himmel og jord).

I år har vi været 22 M/K. Det var 
dejligt, at der kom så mange. Vi 
er ca. 14- 20  M/K. næsten hver 
gang - nogle enkle gange  min-
dre.

Man møder bare op i skolegår-
den, så kører vi kl. 18. 45.  In-
den vi kører, har vi bestemt, hvor 
vi skal hen. Det  er vejret, der be-
stemmer!

 
I år har sommeren været god, men 
april og september var lidt kolde 
med regn og blæst. Men der har 
også været nogle flotte dage imel-
lem. 

Vi slutter sidst i september. Desvær-
re  blev det for hurtigt mørkt, så det 
er kun korte ture vi tog i september.
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Vi har cyklet mange forskellige  
steder her i området. I No, Tim,  
Ringkøbing, Hee. Vi har været i 
Nobæk,  hvor Stine lagde hus til. 
Hun stod med vin og kaffe (tak 
for det). Vi har set træskulpturer 
på Ringkøbing havn, der spiste vi 
stjerneskud på fiskerhuset (hyg-
geligt, vejret var flot).

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

Vi sluttede sæsonen af med sild og  smørrebrød hvor vi hyggede os, vi 
havde en hyggeligt aften. I år var det  Arne og Alice der stod for det. Det 
blev holdt i klubhuset. (tak for det).

Cykelholdet starter den første mandag  i april 2019  
Alle der har lyst er velkommen

Vel mødt



6

Hee Kvindeforum

Sang, gløgg og kvindehygge 
Dato er ikke endelig fastsat, men følg med på Hee.dk el-
ler Facebook

Til næste arrangement i Hee Kvindeforum har vi fået lavet en aftale med 
søstrene Lone og Birgitte Haubjerg fra Hover, som kommer og hjælper os 
med at få julestemningen frem ved at synge julesange sammen med os.
I løbet at aftenen serveres der gløgg og æbleskiver og masser af jule-
hygge.

Foredrag med Sune Rahbek Thuesen 
“Danmark-Sydafrika på cykel”

på Hee Skole tirsdag d. 5. marts 2019 kl 19.00

21.141 km, 559 dage, 29 lande
Kom og hør Sune fortælle om sin og 3 kammeraters fantastiske rejse 
gennem Europa til Gambia.
Trods den lange tur til Gambia er Sune dog hverken færdig med Afrika 
eller med at cykle, og han beslutter sig derfor på egen hånd at fortsætte 
turen videre til Sydafrika.
En rejse gennem jungle, ørken, daglige udfordringer og med en rygsæk 
fyldt af oplevelser.

Efter Sunes foredrag er der hygge med en lille anretning.
Se nærmere herom på Facebook el. Hee.dk

Vi glæder os til at se jer
Mange hilsner fra Inge Birgitte, Dorthe, Anette og Bente.

Arrangementer i Hee Kvindeforum er for kvinder i alle aldre, bosiddende 
i Hee, samt for kvinder som har haft bopæl i Hee, men på en eller anden 
måde er fraflyttet vores dejlige by. Tag derfor gerne din veninde, nabo 
(gamle som nye), genbo, mor eller søster med til et af vore arrangementer, 
så vi herigennem kan hjælpe hinanden med at skabe bånd og fællesskab 
blandt kvinder med tilknytning til Hee.
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Glimt fra besøget hos Porcelinge 8. oktober

Rigtig god tapas

Og så blev der prøvet og købt nyt tøj

Bestyrelsen holder et kort møde 
ved besøget hos Porcelinge
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HEE GL. 
STATIONSBYGNING

Generalforsamling 2019
Fredag den 25. januar 2019, kl. 18.30

Der serveres varm mad, kaffe. Drikkevarer kan købes.

Alle medlemmer af forsamlingshuset er velkommen.

Mød op til er en hyggelig aften, hvor maden er gratis.

Du bliver ikke  valgt ind i bestyrelsen mod din vilje.

Tilmelding senest 20. januar 2019.
sms til 2530 1600 eller mail til kajhee23@mail.com

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066
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den 1. & 2. december 2018 kl. 10 -16
Familieparken Hovervej 56-58

Mange boder med alt fra 
julepynt og bagværk til julegaver

Gløgg - æbleskiver - frokost
Hestevognskørsel - Nissebanko - Tombola

Juleværksted

Ønsker du en bod, så kontakt Susanne Arreborg 2365 2410
En bod for begge dage koster 150 kr. + en gevinst til tombolaen

I Hee
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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

2018/19 
kan reserveres 
på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

Opkridtning af 
banerne

Ansvarlig for opkridtning af 
fodboldbanerne er

Tobias Mateo
2674 3013

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
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 vestjyskbank.dk/ringkøbing

Hvorfor skal banksnak 
være så svært at forstå?
Det forstår vi heller ikke. 
Hos os får du banksnak 
der er til at forstå.
Inger Graversgaard
Privatrådgiver
Direkte: 96 63 27 61
Mail: ing@vestjyskbank.dk



14

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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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, eller 
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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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

November
04.
11.

18.
25.

December
02.

09.
16.
23.
24.
25.
26.
30.

Januar
01.
06.
13.
20.

09.00 
Alle helgens søndag
10.30 i Rindum
Fællesgudstjeneste
19.00 i No M. Thams
10.30

10.30 
1. søndag i advent
10.30 i No
09.00 O. Lange
10.30 i Ny Sogn kirke
15.30 Juleaften
09.00 Juledag
10.30 2. juledag
ingen

14.00 Nytårsdag
10.30
09.00 i No, M. Thams
09.00

Fælles gudstjeneste i 
Rindum kirke 
11. november

I anledning af 100-året for 1. ver-
denskrigs afslutning 11/11 kl.11 
1918, holdes der en fælles guds-
tjeneste i Rindum kirke 11. novem-
ber kl.10.30 arrangeret af 5 sogne, 
Rindum, Hee og No, og Gl.sogn og 
Nysogn.

Bagefter er der sammenkomst i 
kirkehuset, hvor de 3 sønderjyske 
præster, Thams, Lange og Christof-
fersen, fortæller lidt slægtshistorie 
fra perioden.

Alle er velkomne

Den nye datalov

På grund af denne kan der des-
værre ikke mere bringes kirkelige 
handlinger med navne på denne 
plads.
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Kære alle

Nu er det tid til at melde sig til Ju-
lemærkemarchen d. 2. december 2018 
med start ved Vestjyllands Højskole
Skraldhedevej 8, Velling kl. 10.00. 

Senest afgang er kl. 11.00, så man kan 
nå tilbage, inden der lukkes og slukkes. 
Der kan vælges mellem 5 og 10 km.

Igen i år vil vi forsøge at blive det største 
hold  i vores kommune, så meld endelig 
til. 

Af praktiske årsager skal tilmeldingen 
afleveres til undertegnede senest d. 12. 
november.

Pris for deltagelse er igen i år

      inden 15/11    På  startstedet
Startkort med Medalje+Diplom   kr. 60      kr. 70
Startkort  med diplom (støtte)  kr. 25       kr. 30

Tilmelding kan ske, ved at indbetale startgebyr  på mobilpay 2965 3242 - husk at skrive navn 
mm. på senest 12. november. 

Når I kommer ud på Vestjyllands Højskole kan startkort samt medalje + diplom afhentes ved 
“Spejderbordet”. (Det er der, hvor der plejer at stå en lille dåse med slik i!!)

De kærligste hilsner
Anne-Marie Meller
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Energimesse i Hee

Lørdag d. 27. oktober blev der afholdt Energimesse i Hee. 
Her kunne borgere i Hee og omegn få ideer til at energisikre sit hus til 
fremtiden.
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Der var mulighed for at se nogle forskellige opvarmningsmuligheder
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Landsbyklyngen VestRum

Landsbyklyngesamarbejdet VestRum mellem:  No  Hover  Torsted  Tim  Hee  Stadil  Vedersø

VestRum afholder generalforsamling og borgermøde

Mandag den 12. november kl. 18.00 i Tim Hallen
Mødet starter med fællesspisning og generalforsamling kl. 18.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Fremlægning af budget

5. Beretning fra arbejdsgrupperne

a. Aktiviteter og fremadrettede opgaver:

i. Naturgruppen

ii. Kommunikationsgruppen

iii. Kunst på Tværs

iv. Naturens dag

6. Styregruppens fremadrettede indsatsopgaver

7. Behandling af indkomne forslag

a. Ingen forslag er indkommet

8. Valg af formand

a. Carsten Meller på genvalg

9. Valg af næstformand

a. Er ikke på valg

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. No: Jeanett ønsker ikke genvalg

11. Valg af revisor

a. Maren Holm på genvalg

12. Eventuelt. Der kan ikke besluttes noget under eventuelt

Der kan ikke opstilles kandidater på generalforsamlingen.

Alle bosiddende i VestRum har møde- og stemmeret.

Efter generalforsamlingen fortsætter borgermødet:

Af hensyn til fællesspisningen er tilmelding nødvendig senest torsdag den 8. november til 

pallesofus@privat.dk / 2080 4700
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Landsbyklyngen VestRum

Landsbyklyngesamarbejdet VestRum mellem:  No  Hover  Torsted  Tim  Hee  Stadil  Vedersø

VestRum afholder generalforsamling og borgermøde

Mandag den 12. november kl. 18.00 i Tim Hallen
Mødet starter med fællesspisning og generalforsamling kl. 18.00

Borgermødet

 Oplæg ved Rasmus Søemod, Ringkøbing Skjern Kommune

  Hvordan får vi turismen ind i VestRum

 Oplæg ved projektgruppen og Alexander Lauring Knudsen, Ringkøbing Skjern Kommune

  Delebilsordningen / Elektrisk Vestrum

  (Se opslaget)

 Hvordan styrker vi samarbejdet på tværs i sognene i VestRum

	 	 Nye	tiltag

	 	 Kommunikation	på	tværs	i	VestRum	fremover

	 	 Fælles	byporte

  Event-dag i VestRum

 

 Afslutning

Af hensyn til fællesspisningen, der er gratis, er tilmelding nødvendig senest torsdag den 8. november til 

Palle Pedersen: pallesofus@privat.dk / 2080 4700

Af hensyn til fællesspisningen er tilmelding nødvendig senest torsdag den 8. november til 

pallesofus@privat.dk / 2080 4700
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Landsbyklyngen VestRum

Landsbyklyngesamarbejdet VestRum mellem:  No  Hover  Torsted  Tim  Hee  Stadil  Vedersø

Elektrisk VestRum
et forsøg - med elcykler, elbiler, minibiler og en minibus til fælles benyttelse af alle i Vestrum.

Forsøgsperioden forventes af være - ca fra den 1. marts og til ca. den 1. december 2019.

Efter at have arbejdet med ideen i godt et års tid, er tanken ved at blive til virkelighed. I samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Kommune, er der nu skaffet økonomisk basis elcykler og biler (el- og minibiler) samt en 
bus (9 personers) , som skal placeres rundt om i VestRum.

Oplægget er 3 elbiler, 3 mindre brændstofbiler og en 9 personers minibus og 12 elcykler, såfremt økonomien 
holder. Bilerne placeres rundt i VestRum, hvor de kan bookes af alle interesserede, såvel private, forenin-
ger og andre. Der bliver naturligvis tale om en vis form for betaling pr. kørt kilometer og sandsynligvis også 
registrering af formålet med booking af bilerne. Bilerne står til rådighed for alle i VestRum, der har gyldigt 
kørekort.

For at projektet kan fungere, skal vi have fundet et egnet sted i hvert sogn, hvor bilerne og cyklerne kan holde 
og hvor de kan afhentes/afleveres.

Vi skal også bruge et par NØGLEPERSONER tilknyttet hver bil/cykelplads, som efter aftale med kommunen/
projektgruppen vil få nogle små opgaver, som endnu ikke er fastlagt, men som kan hjælpe med at styre 
projektet og være “øjnene” i sognet. Meget mere om opgaverne efter afholdelse af workshop, hvor alle kan 
komme med indlæg til udførelsen af projektet.

Det er projektgruppens opgave at udfinde de omtalte nøglepersoner inden workshoppen afholdes. Forven-
tes afholdt i december 2018 eller januar 2019.
Der skal bruges 2 personer i hvert sogn til opgaven, der varer i nævnte forsøgsperiode.
HAR DU INTERESSSE: henvendelse til Irvin Christensen på telefon 2311 5121 eller på mail
irvin@christensen.mail.dk senest den 12. november 2019

Projektet har stor bevågenhed i såvel det kommunale som det landspolitiske system, da modellen måske kan 
blive fremtiden for mange mindre samfund.
Derfor følges ordningen tæt af en forskergruppe fra Ålborg Universitet, og hele projektet skal munde ud i en 
rapport sidst på året i 2019. De vil deltage i workshoppen.

Projektet er støttet af “Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsenog af Den Europæiske Regionale Udviklingsfond via 
Interreg Nordsøprogrammet”

Vestrums deltagere i projektgruppen - Palle Pedersen, Tim, Carsten Meller, Hee og Irvin Christensen, No.

Projektet bliver fremlagt på generalforsamlingen / borgermødet den 12. november.
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Aktivitetskalender

November
05.
10.
30.

December
01.
02.
02.
15

24.
31.
31.

Januar
12.
25.

Strikkecafé, Hee
Avisindsamling
Strikkecafé, Ringkø-
bing

Julemarked
Julemærkemarch
Julemarked
Strikkecafé, Ringkø-
bing
Juleaften
Deadline, Sognenyt
Nytårsaften

Avisindsamling
Generalforsamling
Hee Gl. Stationsbyg-
ning

Hee Skoles 
Støtteforening

Line Møller Jensen, formand
Line@heenet.dk.          
2466 3534 

Martin Pedersen, kasserer, 
007msp@gmail.com.   
2227 7070

Birgit Baden Christensen, repræ-
sentant for skolebestyrelsen, 
Lrchee@sport.dk.         
5087 0159

Henriette Lund Laursen, 
henriettelaursen@live.dk. 
6139 8270

Dorthe Thorup Nilsson, 
Nilssonthorup@dlgtele.dk. 
2031 3305 

Her bringes de datoer, som er indleveret til redaktionen ved deadline.
Ønsker du datoer for arrangementer med i kalenderen, så henvend dig 
til redaktionen. 
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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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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

Ulven kommer

Nu har ulven i Hvingel fået hvalpe.

De står lige vest for Verner Damgaards ejendom. Først var den alene, 
men nu er der kommet tre hvalpe.
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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.

Glædelig jul
Alle vore annoncører og læsere 
ønskes en rigtig glædelig jul og et 
godt og lykkebringende nytår.

De kærligste hilsner

Bente og Anne-Marie

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.
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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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Hee Klub
Ungdomsklubben har ændret dag og tidspunkt, så nu er der klub om 
torsdagen fra 18.30 til 20.00. Det er Rasmus Kristensen og Birgit  Baden, 
der har det overordnet ansvar for klubben, men de er selvfølgelig afhæn-
gig af hjælp fra forældrene til børn i klubben til at hjælpe med at dække 
vagter, og det er der  heldigvis ingen problemer i. 

De følgende vagter ser sådan ud.

01.11 Pizza aften i skolekøkkenet fra 18-20 Randi, Erik, Rasmus og Birgit

08.11 Lene/Peder og Erik

15.11 Dorthe K og Henriette

22.11 Connie og Randi

29.11 Trine og Erik

06.12 Janni og Anja

13.12 Lene og Søren 

20.12 Juleferie

Vi starter op efter juleferien den 3.1 hvor der vil være mulighed for at 
byde ind på vagter til den kommende periode.

03.1. 2019 Rasmus og Birgit 
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Lullebiernes
fantastiske
juleshow
2018

Billetsalget starter den  5. november på www.lullebierne.dk

BIOKUBEN  •  Bredgade 14  • Ulfborg

fredag den 23.    
onsdag den 28.    
fredag den 30.   

november kl. 20.00



35

Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2018

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

Mandag d. 5. november 19.30   i Hee
Fredag d. 30. november 18.00 - 22.00  i butikken Black Friday
Lørdag 15. december 13.00 - 16.00  i butikken 
       juleafslutning

Desuden må der strikkes i butikken den sidste fredag i hver måned, samt 
til alle øvrige ”Open by nights” i Ringkøbing.
Der bliver som sædvanligt serveret kaffe og kage til strikkecaféerne - pris 
20 kr.

Følg med i alle events på min Facebookgruppe: Strikkeglad altid glad.

Jeg glæder mig til mange hyggelige timer sammen med 
søde strikkeveninder.

Vi ses
Anette
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Avisindsamling i 
Hee
Tak til alle, der bakkede op om vo-
res avisindsamlinger. Efter kommu-
nen har trukket stikket, har vi selv 
måtte bære alle omkostninger - og 
til gengæld fået alle indtægter.

Det har forløbet godt, og det er 
vigtigt, for vi har brug for penge-
ne! Det bliver sværere og sværere 
at skaffe penge til foreningsarbej-
det, så det er vigtigt, at Hee Sogn 
bakker op om vores papirindsam-
linger. 

Gem papir og pap til os!
Aflevér pap og papir i container-
ne bag Isadisa i stedet for at smi-
de det i containere omme ved sta-
tionsbygningen. 

Kommende 
indsamlingsdage

lørdag d. 10. november
lørdag d. 12. januar 2019

Næste gang vi har 
indsamling er

Lørdag 
den 10. november
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

Evt.spørgsmål kontakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825
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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 El-Installation APS Thomas    2266 3946
      Jacob    2266 4946

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
Røjkjær Minimaskiner   Peter Røjkjær   2138 0690
      Christian Røjkjær   2138 0691
Trines blomsterbutik      2360 3658

Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200
Vestjysk Landboforening     9680 1200
Ølstrup Vognmandsforretning    9734 6086
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen      9733 5656
Egon Aaberg      9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Lars Kristensen      4040 2666
Bo Mortensen      3033 7825
Keld Torp      2982 4740 

Volleyballudvalg
Connie Dalsgaard Andersen 2369 6387
hjortevej2@ofir.dk
Randi Fisker      2247 0929
voldbjerg14@mail.dk

Børne- & Ungdomsklub
Anette Røjkjær

Klubhus
Anette Røjkjær        vinkelvej13@mail.dk
Eva Østergård Knudsen
Anna Lise Sinkjær

Svømmeudvalget
Tonni Jensen 
Søren Kristensen

PR & Redaktion Se side 2

Gymnastik
Søren Kristensen            2278 7413
Lene Lodahl                   2085 6576
Belinda Jacobsen           2145 9659
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
Mette Hammelsvang, rep. fra sognefor-
eningen

Sommerfest
Evy Nielsen      9733 5606
Tage Noesgaard      2248 7291
tage@veiumgaard.dk
Peder Lodahl      2276 8082
Dennis Jegstrup      2266 3946
Thomas Meldgaard

Friluft (Tour de Pedal)
Majbritt Gravesen
Bente Madsen      9733 5450
Lis Meldgaard

Sponsor & Hjemmeside
Ved sponsor- der henvises til besty-
relsen
Jesper Ø. Knudsen    3161 7353

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 
- enten som mail eller afleveres i 
postkassen på Hovervej 11
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