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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
kasserer@hee.dk

Sekretær
Mette Hammelsvang    3086 2411
sekretaer@hee.dk

Web ansvarlig
Nicoline Mogensen     2937 7180
hoejmogensen@hotmail.com

Deadline 
til næste nummer:

20. februar

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

Rigtig godt nytår til alle.
Vi håber i har nydt julen og nytåret 
med jeres nærmeste.

2018 har budt på mange gode ting 
for Hee. Vi har haft en fantastisk 
gymnastikopvisning, en god som-
merfest, et nyt tiltag med Sankt 
Hans for hele byen sammen med 
Familieparken. 
Sammen med Familieparken har vi 
også holdt et stort julemarked med 
mange besøgende. 
Vi har afholdt juletræstænding, og 
sidst men ikke mindst har gode 
kræfter sørget for at nytårsbadet 
i Hover Å nytårsaftensdag var en 
kæmpe succes.

Starten på et nyt år, betyder også 
en forestående generalforsamling 
i Sogneforeningen, og vi mangler 
kandidater til bestyrelsen.

Så har du lyst til at være med, så 
tøv ikke med at kontakte en fra be-
styrelsen.

Vi uddeler til generalforsamlingen 
Initiativprisen og Unglederprisen. 
Har du en du gerne vil indstille? - 
så skriv en indstilling til os inden d. 
10. februar.
Sekretaer@hee.dk

Vi glæder os til at se hvad 2019 har 
at byde på.

Tak til alle frivillige, med jer kan vi 
så meget her i Hee.

På bestyrelsens vegne 
Anita Kristensen

Nyt medlem til 
redaktionen af
Sognenyt søges

Har du lyst til at komme med 
ideer, hjælpe med at skrive ar-
tikler eller læse korrektur m.m., 
så er det måske dig, vi søger.

Send en mail senest 15. februar 
til redaktionen, hvis du vil med 
på holdet.

Kærlig hilsen

Bente og Anne-Marie

Bente: 
bentekirk@live.dk

Anne-Marie: 
anne-marie@meller.dk
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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 velkomne.

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@gmail.com

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Ordinær generalforsamling 

i Haelby Havn Bådelaug.

LØRDAG den 16. februar 2019 kl. 10

På Hjortevej 2, Hee 

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 2. februar 2019)
5. Fastsættelse af kontingent, havnepenge, gebyrer og afgifter m. v. 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 På valg
 Kristian Døhr    (ønsker genvalg)
 Bjarke Hansen   (ønsker genvalg)
 Jens Ross suppleant   (ønsker genvalg)

7. Valg af 2 revisorer og revisor suppleant
 Revisor Martin O. Pedersen    (ønsker genvalg) 
 Revisor Connie Dalsgaard Andersen  (ønsker genvalg)
 Revisorsuppleant Patrik Pedersen  (ønsker genvalg)
8. Eventuelt.

Tilmelding er nødvendig, på grund af kaffe og rundstykke.
Senest 12. februar 2019 på

Klaus 2172 2472
E-mail vangandersen2@icloud.com

På bestyrelsens vegne

Klaus Vang Andersen
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Hee Sogneforening
afholder

Generalforsamling 2019

tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18:30

Arrangementet afholdes i 
Stationsbygningen 

 
Vi håber, at alle I, der på forskellig vis har hjulpet foreningen og byen 
med stort som småt, vil møde op.
I løbet af aftenen vil vi overrække Initiativprisen og Unglederprisen. Har I 
nogle forslag til hvem, der skal modtage priserne, hører vi gerne fra Jer. 
 
Alle er velkomne og af hensyn til bestilling af mad er tilmeldingsfristen 
den. 9. februar til Anita på mail: novej15@me.com eller på tlf.: 4036 2417
 
Generalforsamlingen bliver afholdt i henhold til dagsordenen.
 
Aftenens program:
1. Velkomst v/Hee Sogneforening
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab ved kassereren
5. Behandling af evt. indkommende forslag*
6. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  Nicoline Mogensen (modtager genvalg)
  Bjarke Hansen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
 
* Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 
 den 11. februar 2019 på mail: novej15@me.com
 

Vi håber på at se rigtig mange til en hyggelig aften.
Hilsen Sogneforeningens bestyrelse.
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Indkaldelse til

ordinær generalforsamling
Hee Lokalråd

Tirsdag den 19. februar 
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
 Erling Madsen - modtager genvalg
 Carsten Meller - modtager genvalg
 Ole Mortensen - modtager genvalg
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 skal være formanden Erling Madsen 
em@hee-entreprise.dk i hænde senest den 22. januar 2018.
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 Weekendtræning for powerteam 
”boyz’n girlz”

fra fredag d. 22. feb. til lørdag d. 23. feb.

Program fredag:
- Kl. 14:15 mødes vi i multihallen, 
          (medbring lille taske med gymnastiktøj og drikkedunk).
- Kl. 14:20 afgang til Vedersø Idrætsefterskole.
- Kl. 17:30 lander vi i Hee igen til en omgang aftensmad.
- Aftenen står på hygge og afslapning 
           (VI sørger for ”Fredagssnolder”).

Program lørdag:
- Kl. 8:30 morgenmad.
- Kl. 9:00-10:45 vi træner opvisning.
- Kl. 11:00 afhentning af børn.

Pris pr. barn 100,00 kr. og tilmelding på conventus.

Medbring:
Sovepose/dyne og liggeunderlag/madras.
Toiletsager.
Lille taske med gymnastiktøj og drikkedunk (Skal med i skole).
Skiftetøj.

Har du spørgsmål så kontakt Anita Kristensen på tlf.: 4036 2417
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Hee Kvindeforum

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

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.

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

* Bemærk at dette arrangement er for alle interesserede – børn, mænd og 
kvinder alle er velkomne - og Hee Kvindeforum er vært for arrangementet!
Overskuddet fra dette arrangement går til Hee Skoles støtteforening – så 
kom og hør om Sune’s spændende fortælling om turen fra Københaven 
over Tim og til Cape Town og støt Hee Skole i samme ombæring.
Mere information om arrangementet følger på www.Hee.dk, Facebook 
m.m.
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Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066
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Gymnastikopvisning

Lørdag d. 16. marts 2019 
kl. 10.30
I Hee Skoles Multisal

Indmarch

Fælles opvarmning

Puslinge (børnehavebørn)
Mette, Victoria, Janneke og Luna

Powerteam ”Boys’ n Girlz”
Peder, Trine, Lene, Esben og Alberte

Hit Fit Dance
Lene

Stadil/Vedersø Spring og rytmemix 
4.-9. kl.
Anna, Malene, Rikke, Jessica, Søren, 
Michael   

Sodavand, vand og slik sælges ved indgangen.

Entré: Voksne 40 kr. 

Fri entré for børn til og med 7. klasse, samt dem der skal lave opvisning.
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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

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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 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
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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

Januar 1995
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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

Januar
01.
06.
13.
20.
27.

Februar
03.

10.
17.
24.

Marts
03.
10.
17.
24.

14.00 Nytårsdag
10.30
09.00 i No, M. Thams
09.00
10.30

19.00 i No, 
Kyndelmisse
09.00 M. Thams
10.30
19.00

10.30 O. Lange
09.00
09.00 i No
10.30

Kyndelmisse i No Kirke 

Søndag 3.februar kl.19.00

En stemningsfuld gudstjeneste med 
levende lys i hele kirken. Medbring 
mobiltelefon for at kunne se i sal-
mebogen

Lørdagskonfirmation 
fra 2022

Lørdag 7.maj 2022 og fremover 
derfra bliver der lørdagskonfirma-
tion i Hee kirke i stedet for om søn-
dagen. Det er efter ønske af alle 
forældre.

Man er velkommen til at kontakte 
mig for de kommende datoer efter 
denne, eller hvis man har spørgs-
mål om dette, jeg har mail: lzc@
km.dk eller telefon 97 33 50 14.

I 2019, 2020 og 2021 vil der end-
nu være søndagskonfirmation og 
det vil være følgende datoer:
12. maj 2019
03. maj 2020
09. maj 2021
                              Lars Christoffersen
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Juletræstænding i Hee

Lørdag d. 1. december mødte om-
kring 30 børn og voksne op ved I. 
C.’s Hus for at tænde juletræet.

Kl. 16 blev lysene tændt, og ved 
dette skær blev der sunget et par 
julesange. 



19



20

97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Vi holder igen i år fastelavnsfest for børn 
i alle aldre i multisalen i Hee.  

Så frem med masker, parykker og hatte og 

Fri entré for alle. 

Kaffe, sodavand og fastelavnsboller kan købes 

Tøndeslagning i alle 
aldre –også for de 

voksne! 
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Nyt fra 
Hee Skole

Teknologiforsøg

Hee Skole har søgt og er blevet 
udvalgt af Undervisningsministeri-
et til at deltage i et forsøg, hvor vi 
skal afprøve og evaluere ”teknolo-
giforståelse i folkeskolens obliga-
toriske undervisning”. I dag spiller 
teknologi en stor rolle i vores sam-
fund. Vi vil gerne kunne forberede 
og klæde vore elever på til både at 
kunne bruge den digitale teknolo-
gi hensigtsmæssigt, og til at kunne 
forholde sig kritisk og gebærde sig/ 
styre i forhold til teknologien – lære 
om etik og normer. 
På Hee Skole bruger vi IT i under-
visningen, hvor det giver mening 
i forhold til de forskellige fag, og 
vi har også igennem flere år haft 
mediefag på skemaet. I år har 4. 
klasse ”Maker Space”, hvor ele-
verne arbejder mere legende, eks-
perimenterende og kreativt med 
teknologien. Vi er i gang med at 
opbygge Maker Space lokalet, hvil-
ket også betyder indkøb af udstyr 
og materialer.
Undervisningsministeriets forsøg 
begynder fra januar og løber tre år 
frem. Delforsøget, som Hee Skole 
deltager i, er en afprøvning af tek-
nologiforståelse som selvstændigt 
fag, og det er netop målrettet mel-

lemtrinnet, startende med 4. klas-
se.
Vi forventer, at vi med deltagelse 
i forsøget får udviklet lærerkom-
petencer og får konkrete under-
visningsideer og –forløb foræret. 
Vi bliver i hvert fald understøttet 
af fagfolk, både af konsulenter fra 
forvaltningen i Ringkøbing-Skjern 
og fra VIA University College, som 
Undervisningsministeriet har udpe-
get til at udvikle og drive en stor 
del af forsøget.

Temauge

Det kan være svært at bryde med 
traditioner. Men vi har valgt, at vi 
ikke længere vil opsætte en musi-
cal hvert år. Det er et meget stort 
og omfattende projekt, hvor en stor 
del af ansvaret og arbejdet har lig-
get på Thyras og Lones skuldre. For 
at alle lærere bedre kan løfte i flok, 
ændrer vi derfor musical-ugen til 
en tema-uge med overskriften ”År-
tier”. Temaugen er planlagt til uge 
10, og der vil være udstilling/ sko-
lefest torsdag d. 7. marts.

Hallens tag

Som nogle af jer måske har set, så 
arbejder håndværkere på hallens 
tag. Taget er utæt på grund af en 
konstruktionsfejl, og nu arbejdes 
der heldigvis på af få det udbedret. 
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Hee Skole, SFO og Børnehus har i 
samarbejde med Hee Skoles Støt-
teforening, Hee Sogneforening og 
Hee Lokalråd gennem et stykke tid 
arbejdet på en plan om at forbedre 
og lave noget nyskabelse i skole-
gården på Hee Skole.
Projektet drejer sig om at etabler 
en mindre lukket multibane med 
støjdæmpende sider og topnet på 
og med kunstgræs belægning.
Man vil i forbindelse med banen 

Skolegårdsprojekt ved Hee Skole
v. Klaus Vang Andersen

opføre en tribune der går videre 
over i et udemiljø/ værested, som 
løber ind under taget i eksisteren-
de cykelskur. Dette bygget op i lær-
ketræsbrædder og bygget omkring 
de eksisterende egetræer der står i 
gården. Ligeledes er planen at der 
etableres en klatre/parkourområde 
enten med kunstgræs eller gummi-
belægning som faldunderlag. 
Et udvalg er i skrivende stund i 
gang med at indsamle penge fra 
forskellige fonde og vi har allerede 
fået de første 100.000 kr. fra DGI/
DIF. Skolen har ligeledes 100.000 
kr. stående fra et legat til projektet, 
så hvis alt går efter planen går vi i 
gang til foråret med en del af pro-
jektet. Der er sendt en ansøgning 
om byggetilladelse ind til kommu-
nen. 
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Julemarked
i Familieparken
Julemarkedet i familieparken var i 
fuld gang, da jeg kom forbi for at 
tage et par billeder!

Der var boder med mange fine 
ting, man kunne købe  til sit jule-
træ, brændte mandler, vinde i tom-
bolaen eller nissebanko. Der var 
kreative værksted, gløgg og æble-
skiver samt smagsprøver på juleøl 
fra Hancock - ja faktisk noget for 
enhver smag.

Godt arrangement som nåede må-
let med antal besøgende allerede 
den første dag. Jeg er sikker på, 
at arrangørerne gerne ser, at alle 
sætte kryds i kalenderen den første 
weekend i december her i 2019.
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
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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



26

NytårsbadeEvent 2018

Ideen opstod december 2017, hvor Klaus Vang An-
dersen og Rasmus Kristensen sprang i Hover Å nyt-
årsaftensdag. Den gang var der ca. 25, der frysende 
stod og kiggede på.
I 2018 blev eventen gentaget med succes! Trods be-
skeden omtale af arrangementet var rigtig mange 
mødt frrem til NytårsbadeEvent 2018. Omkring 50 
hoppede i åen og cirka det dobbelte stod og kigge-
de på.
I år havde de to arrangører fået flere med i arrange-
mentet: Erling Madsen stillede en Kontainer op, som 
blev fyldt med vand, der blev varmet op til 37 grader, 
og efterfølgende serverede Rosa og Kaj Smedegaard 
kransekager og Sogneforeningen skænkede bobler 
til alle de fremmødte!

Endnu et flot ar-
rangement i Hee, 
og arrangørerne 
meddeler at even-
tet naturligvis bli-
ver gentaget næste 
nytårsaftens dag 
- og mon ikke det 
griber endnu mere 
omkring sig!
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anc  re

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

Salg af hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

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

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83
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Aktivitetskalender

Januar
12.
14.
22.
25.

Februar
09.
16.

19.

20.
22. - 23.

Marts
02.
04.
05.
07.
16.

Avisindsamling
Strikkecafé, Hee
Sammensuriumstrik
Generalforsamling
Hee Gl. Stationsbyg-
ning

Strikkecafé
Generalforsamling
Haelby Havn Både-
laug
Generalforsamling
Hee Sogneforening
Deadline Sognenyt
Weekendtræning
 ”Boyz’n girlz”

Fastelavnsfest
Strikkecafé, Hee
Hee Kvindeforum
Skolefest, Hee Skole
Gymnastikopvisning

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. 

For flere nyheder i  Hee 
følg Facebook - 

Hee Sogneforening.
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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.

Sidste nummer 
af den 
Lyse - den blanke
Med dette nummer af Sogne Nyt 
medfølger Den lyse - den blanke for 
20. gang. Det bliver så også sidste 
gang.
Ideen startede i 1999, hvor jeg 
spurgte Ernst om han ikke kunne re-
digere et lille hæfte om årets gang i 
Hee. Det ville han ikke. Derimod vil 
han gerne, ud fra sit arbejde i Hee 
Lokalhistoriske arkiv, skrive om de 
mange mennesker og begivenhe-
der, der gennem århundreder har 
ført til det lille samfund: Hee.
Og dermed blev det!

Gennem 20 år har Ernst gennem-
læst gamle arkiver, dokumenter og 
talt med et utal af borgere fra nær 
og fjern. Slæbt utallige fotoalbums 
og billeder til skanning. Alt sammen 
for at fortælle historien om Hee.
Nu er Ernst nået dertil, at han ikke 
længere føler, han kan fortælle no-
get nyt om gamle dage!
Vi er kommet dertil, at en ny gene-
ration må tage over og fortælle den 
fortsatte historie om Hee.
Vi må så håbe, at der bliver noget at 
fortælle, for mange fortællinger og 
billeder går tabt for fremtiden i den 
digitale verden. De forsvinder når 
telefonen og computeren slukkes!

En stor tak til Ernst for et fantastisk 
arbejde gennem 20 år.

Carsten Meller
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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 Bir-
git  Baden, der har det overord-
net ansvar for klubben, men de er 
selvfølgelig afhængig af hjælp fra 
forældrene til børn i klubben til at 
hjælpe med at dække vagter. 

Vi mangler hjælp til at stå i 
klub, så meld jer

10.1 Birgit
17.1 Erik - Anja
24.1  
31.1 Erik - Randi

07.2 Olga - Anja
14.2  Vinterferie
21.2 Olga - Dorthe TJ
28.2 Dorthe TJ - Line

07.3 Olga -
14.3  % klub temafest på skolen
21.3 Erik - Olga
28.3 Trine -

04.4 
11.4 Randi - Anja
18.4 Påskeferie
25.4 Trine -

Rasmus 2099 0663     
Birgit     5087 0159

02.5 
09.5
16.5
24.5
30.5  Sommerfest I Hee

06.6
13.6  Trine -
20.6
27.6  Grilaften på skolen

Sommerferie
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Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2019

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

Mandag  14. januar 19.30 - 22 i Hee
Tirsdag  22. januar Sammensuriumstrik i butikken
Lørdag  09. februar 13-16 i butikken
Mandag  04. marts 19.30 - 22 i Hee
Lørdag  20. april Kunsthåndværkermarked med strikkecafé
Lørdag  18. maj Kunsthåndværkermarked med strikkecafé
Lørdag  01. juni Kunsthåndværkermarked med strikkecafé
Fredag  21. juni 13-17 i butikken

Alle mandage i ugerne 28-29-30-31-32-33-34 må der strikkes hele 
dagen til Kunsthåndværkermarkederne i V. Strandgade.

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 min facebook gruppe: ”strikkeglad altid glad”, hvor jeg altid minder 
om den næste strikkecafé.

Vi ses ved pindene

Anette
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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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Avisindsamling i 
Hee
Vi vil takke alle, der har bakket op 
omkring avisindsamlinger i det for-
gangne år, specielt de trofaste der 
kommer og hjælper til med ind-
samlingerne. Det er forløbet godt, 
og det er vigtigt, for der er brug for 
pengene. Det er dejligt at hele Hee 
Sogn bakker op om dette, så bliv 
ved med at gemme pap og papir 
til os. Vælger man selv at kører om 
med det, er det vigtigt I kører det 
om i vores container, som der nu er 
kommet skilte på.(Så er man ikke 
i tvivl om, hvor der skal papir hen, 
og hvor der skal pap hen) i stedet 
for at smide i det i omme ved Sta-
tionsbygningen. Husk! Vi modtager 
ikke affald. 

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag d.  6 april
Lørdag d.  15. juni
Lørdag d. 24 august
Lørdag d.  9 november
Lørdag d. 11 januar 2020

Næste indsamling er

Lørdag 
den 12. januar
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

Evt. spørgsmål konkakt:
Klaus Vang 2172472
Bo Mortensen 81657825
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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
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 
il bestyrelsen
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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