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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
Mette Hammelsvang     3086 2411

Kasserer
Anders Thygesen                 4040 3344
kasserer@hee.dk

Sekretær
Rikke Sohn      2427 0369
rikketsonn@hotmail.com

Web ansvarlig
Nicoline Mogensen     2937 7180
hoejmogensen@hotmail.com

Deadline 
til næste nummer:

20. august

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk               6120 0841
bentekirk@live.dk

Karin Aasberg  4044 2048
aasberg@fiberpost.dk

Mangler I Sognenyt?

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

Men hvis I mod forventning ikke skulle 
modtage - eller kender nogen, der ikke 
har modtaget Sognenyt, så ring til:  
Randi Fisker 2247 0929 eller 
Marianne Bak 2448 4281.

De sørger for, I får bladet.

Hjertestarterne
Finder du ved
* Campingpladsen
* Bjørnevej 
* Hee Skole



3

Nyt fra
bestyrelsen

Håber I alle er kommet godt igen-
nem påsken og har nydt det dejlige 
sommervejr, der fulgte med. Skønt 
at se som alting er ved at springe 
ud.

Gymnastiksæsonen blev afsluttet 
med en flot opvisning af vore fan-
tastiske gymnaster. Tak til trænerne 
for de flotte opvisninger og til de 
mange publikummer, der var kom-
met for at se på. Igen i år havde 
vi besøg af springholdet fra Veder-
sø som gæstehold. Springholdet i 
Vedersø havde ca. 14 lokale Hee 
børn med. 

Med foråret kom også opstarten af 
fodbold. Der er godt gang i trænin-
gen af de forskellige årgange både 
i Hee og i FC Tim/Hee. Husk at det 
er en stor gevinst for vore hold at få 
opbakning, så kom endelig om og 
hep til deres kampe.

Lige om lidt står en flok spænd-
te unge mennesker i Hee kirke og 
venter tålmodigt på, at det bliver 
deres tur til at blive konfirmeret. 
Det er en stor dag både for kon-
firmanderne og familien. Hee Sog-
neforening vil gerne ønske alle 
konfirmander og deres familier en 
uforglemmelig dag.

Der er ikke længe til kalenderen si-
ger Kr. Himmelfartsferie, hvilket for 
os i Hee betyder sommerfest. Igen 
i år er der lagt en masse kræfter og 
forberedelse i at lave et godt pro-
gram og gøre klar til disse dage. 
En stor hånd til sommerfestudval-
get og alle de frivillige som hjælper 
til. Der er altid plads til en ekstra 
der gerne vil hjælpe:-)

Vi glæder os til at se rigtig mange 
af jer på pladsen i løbet af de  3 
dage og håber på masser af sol.
Vi håber, at I alle får en rigtig god 
sommerfest og efterfølgende en 
dejlig sommer.

På bestyrelsens vegne
Anita Kristensen

Nyt fra redaktionen

Vi byder hjertelig velkommen til 
Karin Aasberg, som indtræder som 
vores tredje medlem i redaktio-
nen. Vi håber, vi får mange gode 
år sammen. 

Bente og Anne-Marie
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Sogneudflugt 

Tirsdag den 21. maj kl 8.45 fra 
Stationsbygningen. 

Hee Menighedsråd arrangerer i lighed med tidligere år 
sogneudflugt. 

Vi har denne gang valgt museum og besøgscenter 

Kongernes Jelling 

Museet blev kraftig udvidet og moderniseret for fem år siden, og har nu 
næsten 200.000 besøg årligt. Vi har bestilt guider for at optimere udbyttet 
af besøget.    Efter et par timer her skulle vi nok have samlet appetit til 
vores middag. 

         

Hjemturen er under fortsat optimering. 

Pris for turen indeholdende bus, kaffe på udtur, guidet rundtur i museet 
(udendørs), middag incl. drikkevarer kr. 225, -.  Vi forventer at være 
hjemme sidst på dagen. 

Tilmelding senest mandag den 13. maj til 

Karen Margrethe, 2395 6167,  kmnhee56@gmail.com  eller  

Bent, 5124 6923,  bent.rindom@jubii.dk  

Vel mødt! 
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Grundlovsmøde i I.C. Christensens Hus. 

Grundlovsdag, onsdag den 5. juni kl 14  arrangeres 
grundlovsmøde med journalist og kandidat til Europaparlamentet 

for Venstre Erik Poulsen, Stadil 

Alle er velkomne til mødet 

venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

VestRum udstilling 

I Kr. Himmelfartsdagene er huset åbent i forbindelse med "Kunst 
på tværs i Vestrum" torsdag 30/5 – 2/6 i tidsrummet 13 – 17. 

Se mere på vestrum.dk 

 

Sommeråbent 

Huset er åbent for besøg i sommerperioden 4/7 – til 11/8.                                         
Hver torsdag, fredag, lørdag og søndag fra kl 14 til kl 17 eller 

efter aftale. 

Se mere på www.jcchristensen.dk 
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Ladywalk
Hee Kvindeforum har til-
meldt et superhold til 
årets Ladywalk i Hee.

16 friske kvinder drager den 27. maj 
til Tarm, med en fælles mission om en 
hyggelig aften i den skønneste natur, 
med sikkerhed for en god snak, latter, 
frisk luft og masser af motion.

Vi håber selvfølgelig, vi får lige så godt vejr i år som sidste år. Skulle der 
være nogen, der gerne vil deltage, kan det nås endnu. Tilmelding kan da 
foregå via ladywalk.dk

Damefrokost

Torsdag i Sommerfestteltet kl. 14

Kom til damefrokost i sommerfestteltet og 
tag din nabo eller en veninde under ar-
men og sæt din hat som du vil. Lad os fyl-
de teltet til en hyggeeftermiddag med lidt 
godt mad og i gode kvinders selskab.

Adgangstegn er en hat - den flotteste vil 
blive kåret som årets damehat. 

Pris for medlemmer 100 kr. og for gæster 150 kr. Heri er inkluderet 1 vel-
komstdrink og 1 genstand til maden. Øvrige drikkevarer købes i teltet. 
Sidste tilmelding på FB eller til Anette Susgaard er søndag d. 19. maj. 
Betaling gerne forud til Anette Susgaard på tlf. 6133 3522 - eller senest 
på dagen.

Vi glæder os til at se rigtig mange kvinder fra Hee og omegn.
Mange hilsener fra 

Anette, Dorthe, Inge Birgitte og Bente

Nogle af deltagerne fra sidste år
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       Ja Ja, vi er i god tid, men vi har brug  
          for jeres hjælp. 
Vi vil gerne holde ”Halloween Run” for børnene i  
Hee/No her i Hee og vi håber at i har lyst til at hjælpe. 
Hvornår: Lørdag den  26. oktober kl. 18:30 -?? 
Hvad kan du hjælpe med: Hvis du vil pynte en  
carport, have eller andet op hvor børnene må komme på 
besøg, lave lidt løjer, hjælpe med at sende børnene  
afsted på ruten m.v.. 
Hvad går det ud på: i næste nummer af sognenyt  
kommer der en invitation ud til alle børn i Hee/No. Der  
bliver tilmelding og et lille deltager beløb. Børnene skal 
følge en rute som er lavet til dem   på en  app som vil 
guide dem fra sted til sted og med  opgaver. 
Har du lyst til at hjælpe så kontakt Rikke på 
tlf.: 24270369 eller Anita på tlf.:      40362417. 
Hilsen:  
Edna, Eva, Rikke og Anita 
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Informationsmøde 
- Fremtidens Bevægelseshus i Hee

Tirsdag den 28. maj kl. 19.00 
i Multisalen - Hee Skole
Agersbækvej 15, Hee

Kom og hør om det nye projekt - Fremtidens Bevægelseshus i Hee, der 
opføres med det unikke formål at tilbyde både borgere og turister:
• Behandling, genoptræning og vejledning af fysioterapeut og an-     
           dre behandlere
• Træne og dyrke motion/fitness samt cirkeltræne
• Sundhedstjek og personligt træningsprogram med opfølgning
• Træning i varmtvandsbassin, behandling i saltsauna og infrarød 
           sanua
• Svømmeundervisning babyer og små børn samt varmtvands-
           svømning
• Udfordring i leg og bevægelse

Fremtidens Bevægelseshus i Hee bliver det første sted i Danmark, hvor 
disse tilbud er samlet på ét sted til glæde for både lokale borgere og tu-
rister. Det bliver arkitektonisk baseret på universelt design, så det kan 
anvendes af alle, også personer med handicap og funktionsnedsættelse. 

Alle er velkomne

Vi glæder os til at se dig og fortælle om projektet.  

Formand Michael Nielsen - tlf. 3016 3010
Foreningen Fremtidens Bevægelseshus i Hee  
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Har du indimllem brug 
for en bil /ekstra bil?

Ved Stationsbygningen er der for 
tiden placeret en el-bil, som alle 
i Vestrums område og herunder 
også Hee kan leje for et par timer 
eller hele dage.

For at kunne leje bilen, skal man 
oprettes som bruger hos byensbil.
dk. Husk ved tilmeldingen at for-
tælle, at man bor i Hee, så er op-
rettelse gratis. Man skal tage et bil-
lede af kørekortet, så byensbil.dk 
ved at man har tilladelse til at køre. 
Se mere om selve tilmeldingspro-
ceduren på vestrum.dk under dele-
biler, hvor der lagt en maual ind til 
brug ved tilmelding.

Det er nemt og billigt at bruge bi-
len. El-bilen kan køre ca. 200 km, 
inden den skal oplades igen. (Hvis 
man modtager den fuld opladet).

Når man har booket bilen i kalen-
deren på byensbil.dk får man et 
par timer før man skal bruge den, 
en mail med kode til nøgleboksen 
samt besked om, hvor nøglebok-
sen er placeret.

Hvis man får brug for en større bil, 
kan man i Tim leje en 9-personers 
bus. Se mere på byensbil.dk under  
Landsbyklyngen Vestrum.

Vil man hellere køre i en benzin-
drevet bil, kan de lejes i Hover, 
Tim, Torsted eller Vedersø.

God fornøjelse med at køre!

Biler i Vestrum
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Mindeord 
Hans Damgaard, Hee

Hans Damgaard, Hovervej 15, er 
den 10. april 2019 stille sovet ind, 
næsten 90 år gammel. Bisættel-
sen blev efterfølgende foretaget 
fra Hee Kirke under bevågenhed af 
et stort følge, heraf fulgte mange 
med til den efterfølgende minde-
sammenkomst i Hee Stationsbyg-
ning. 

Hans blev født i 1929 i Hvingel på 
familiens gård i den nordlige del af 
Hee Sogn.

Hans giftede sig med Else og sam-
men har de drevet familiens land-
ejendom i Hvingel, som var et dej-
ligt og trygt hjem med liv og glæde, 
også for de mange nabobørn som 
kom i hjemmet. 

Sammen har parret fem børn, 15 
børnebørn og 6 oldebørn, så der er 
ikke mange vægge i huset på Ho-
vervej, som ved livets slutning ikke 
var beklædt med fotos af smukke 
unge mennesker. 

I 1992 blev gården med de 80 tøn-
der land skiftet ud med huset på 
Hovervej i Hee, og sammen har 
parret haft fælles bopæl her. 

Hans kaldte sig til stadighed for 
landmand – ”En gang landmand 

– altid landmand” og han deltog 
aktivt i arbejdet hos Verner på fa-
miliens gård som 2. generations-
landmand.

Ud over dette har Hans Damgaard 
i 15 år haft hverv i menighedsrå-
det, heraf 14 år som formand.

Hans har siddet 12 år i byrådet i 
Ringkøbing Kommune, heraf de 
første 6 år for Fremskridtspartiet og 
derefter 6 år som løsgænger. Hans 
Damgaard har også haft næsten 
fire år i Amtsrådet som afløser for 
Kristen Poulsgaard. 

Hans har aldrig været den sto-
re globetrotter, til gengæld kend-
te han  Hvingel, Hee og resten af 
sognet ret godt. Hans var mentor 
for mangt og meget i det lille sogn. 

Hans har også gennem alle årene 
været en af drivkræfterne i at få I. 
C. Christensens Hus i Hee gjort til 
et fortræffeligt lille museum, hvor 
Hans i 1990  blev valgt ind i den 
allerførste bestyrelse. Et hverv han 
beholdt i rigtig mange år.

Hans og Else havde for får år siden 
den store sorg, at miste deres æld-
ste søn KP.

Æret være Hans Damgaard’s 
minde!
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Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066

” Trines Blomster lukker”
Tak for den tillid I har vist, det har været en ære at få 
lov at lave jeres blomster. Jeg har været glad for det.

Venlig Hilsen
Trine Damgaard.

Ingen tvivl Trine, vi er mange, der vil savne dine flotte og langtidsholdba-
re buketter. Hvor mon vi nu kan få blomster, der vil pryde huset i mindst 
3 uger.

Anne-Marie
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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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 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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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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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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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Maj
12.
17.
19.
26.
30.

Juni
02.
09.
10.

16.
23.

30.

Juli
07.
14.
21.
28.

August
04.
11.
18.
25.

September
01.
08.
15.
22.

10.00 Konfirmation
Konfirmation i Rindum
09.00
09.00 i No
10.00 Teltgudstjeneste
kaffe, rundstykker

09.00 i No, M. Thams
10.30 Pinsedag
10.00 Fællesgudstje-
neste i Alkjær Lukke
19.30 Sangaften i No
09.00 O. Lange
10.00 i No Sognehus, 
kaffe 09.30
09.00

09.00 i No, M. Thams
19.00 O. Lange
09.00 i No O. Lange
10.30 
Thomas Kristensen

09.00 i No
10.30
09.00
10.30

09.00 i No
09.00
19.00
09.00

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 fra alle 
forældre.

Man er velkommen til at kontakte 
mig for de kommende datoer, eller 
hvis man har spørgsmål om dette, 
jeg har mail: lzc@km.dk eller tele-
fon 9733 5014.

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

Sangaften I No kirke 
11.juni  Kl.19.30

 Vi synger nyt og gammelt
Alle er velkomne

Hee og No menighedsråd
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Konfirmation 12. maj kl.10.00
        
Konfirmeres følgende i Hee kirke:

Allan Sandholm Kristensen                               Stadilvej 4
Ida Brunsgaard Pedersen                                  Agersbækvej 24
Jakob Vagner                                                   Hovervej 63
Janneke Margaret van den Berg                       Voldbjergvej 27
Jeppe Skaarup Mortensen                                Jernaldervej 26, Rindum
Johanne Birkmose Galsgaard                           Holstebrovej 99
Kasper Østergaard Knudsen                             Søndertoften 13
Kimmy Birkedal Jepsen                                      I. C. Christensensvej 23B
Louise Lund Laursen                                         Stampevej 9, No
Magnus Højtved Kjærside Larsen                      Lilkjærvej 1
Marie Thunbo Jensen                                       Hovervej 29
Noa Kofod Koch                                                  Heboltoft 31, Ringkøbing
Sebastian Thorup Nilsson                                 Snerlevej 24, No
Simon Dalsgaard Andersen                              Hjortevej 2

Redaktionen ønsker alle hjertelig tillykke
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Hee Kirke søger 
frivillige
Bevillingerne er nedskåret, servi-
cen på kirkegården kan ikke opret-
holdes.

Har du lyst til at give en hånd med 
i ny og næ med forskelligt praktisk? 
Kunne du tænke at deltage med 
andre frivillige, så kom til en kop 
kaffe i præstegården, IC Christen-
sens Vej 16, onsdag d 22.5 kl 9.30!

Menighedsrådet gør opmærksom 
på, at gravsten på sokkel skal sik-
res inden årets udgang. Dette på-
hviler de pårørende; henvendelse 
til graveren.

Hee Menighedsråd.

En forårshilsen fra 
Torsdagsklubben
Lidt nyt fra Torsdagsklubben.

Vi mødes stadig hver torsdag kl. 
14.30 til kaffe og forskellige uden-
dørsaktiviteter. Vi er nu ca. 25 per-
soner.

Torsdag d. 20. juni afslutter vi  den-
ne sæson med udflugt til Fur.

Vi starter op igen torsdag d. 5. sep-
tember.

Hvis der er flere, der kunne tænke 
sig at deltage, er alle velkomne.

Vi ønsker alle en rigtig god som-
mer

Mange hilsner
Torsdagsklubben
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Nu kan du bestille en lækker menu til festen lørdag aften. JP 
Engros ved Jesper Petersen tilbyder denne lækre grillbuffet: 

 

Helstegt pattegris og hele grillede kyllinger 

Flødebagte kartofler og timiankartofler 

Broccolisalat og årstidens blandede salat 

2 slags dressing, smør og brød. 

 

Prisen er 150 kr. for voksne og 75 kr. for børn (til og med 12 år). 

 

Bestilling til Anette Røjkjær 3057 0430 eller Connie D. Andersen 
2369 6387 senest torsdag den 30. maj. Betaling via mobilePay 
41544 eller ifølge aftale ved bestilling.   

 

 

 

Mange sommerfesthilsner fra    

Sommerfestudvalget 
 

 

 

Menu til sommerfesten lørdag 

Sommerfesten 2019
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
u

to
v
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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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Aktivitetskalender

Maj
12.
18.
21.
22.
27.
28.

30.
30.
31.
31.

Juni
01.
01.
01.
02.
05.
15.
20.

21.

Konfirmation, Hee
Strikkecafé, butik
Sogneudflugt
Frivilligemøde
 Hee Kirke
Ladywalk i Tarm
Informationsmøde, 
Fremtidens Bevægel-
seshus i Hee
Sommerfest
Kunst i Vestrum
Sommerfest
Kunst i Vestrum

Sommerfest
Kunst i Vestrum
Strikkecafé, butik
Kunst i Vestrum
Grundlovsmøde
Avisindsamling
Torsdagsklubben 
Udflugt
Strikkecafé, butik

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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Efter et år (2018) 
uden den store ak-
tivitet i bådelau-
gets virke er det 
nye år skudt i gang 
med nye planer.

Bestyrelsen har været samlet for at 
komme i arbejdstøjet, med henblik 
på, at få havnen i gang.

Vi startede med på et bestyrelses-
møde at beslutte, at vi skulle have 
en arbejdsdag. Vi havde ikke man-
ge penge, så indsatsen blev med 
den økonomi, vi havde til rådighed.
Vi lavede en planlægning, og det 
blev til 10 bådepladser, men ikke 
med det oprindelige koncept med 
en kajkant. Det var der slet ikke 
økonomi til, da vi har fået afslag 
for tilskud to gange.

Bestyrelsen besluttede at lave ti 
pladser med en gangbro til hver 
bådplads.

Lørdag den 13. april blev der af-
holdt en arbejdsdag på Haelby 
Havn, hvor vi fik disse bådpladser 
lavet.

Bådpladserne er lavet med en fin 
kant mod vandet, og der er så lavet 
en gangbro ud til hver bådplads.

Ligeledes blev slæbestedet forbed-
ret, da der var problemer med at 

komme op igen efter en isætning 
eller optagning af en båd. Dette er 
forbedret med flere spalterister, så 
nu tror vi, problemet er løst.

Området blev ligeledes opryddet 
og tømt for flere forskellige slags 
affald.

Dagen startede med rundstykker 
og kaffe og sluttede med en grill-
pølse. Der var flere besøgende, 
som kom med drikkevarer. Det si-
ger vi tak for.

Ligeledes skal der lyde en stor tak 

Haelby Havn Bådelaug
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til dem, deltog med arbejdet. Be-
styrelsen mener, at vi nåede langt 
på denne ene dag, og vi ser frem 
til flere dage, hvor vi kan få endnu 
mere lavet. Samtidig satser vi på, 
at vores økonomi er blevet bedre.

Nu er der åbnet for salg af med-
lemskort, hvis man ønsker en båd-
plads (500 kr.), men der er også 
mulighed for at blive støttemedlem 
(200 kr.) 

Henvendelse til Haelby Havns bå-
delaug kasserer Jens Erik Pedersen 
53687836.

På bådelaugets vegne
Jens Erik Pedersen

Hee Lokalråd
Først på foråret lykkedes det en-
delig at få plantet 5-600 nye træ-
er ved den gamle sportsplads. På 
grund af det våde forår, trak det 
ud med at få tilsået området med 
nyt græs, som nu er på vej op, 
gennem en større sandflugt.
Tilbage mangler at få tilsået de 
fritlagte faunastriber, hvilket kom-
munen sørger for.

Tilbage mangler etablering af 
opholdspladser på det nordlig-
ste område. Planen er at etab-
lere bålplads, borde og bænke, 
hvilket påbegyndes tirsdag den 
21. maj kl. 19,- hvis nogen skul-
le have lyst at give en hånd med!

Hee Lokalråd har diskuteret, hvad 
vi gør med de meget dårlige ved-
ligeholdte ejendomme, der findes 
i Hee by og sognet som helhed. 
Det skæmmer byen, når husene 
står og forfalder. Er der tale om 
udlejning, kan kommunen faktisk 
pålægge udlejerne, at husene er i 
forsvarlig sundhedsmæssig stand!

Samtidig mangler der gode, vel-
holdte lejeboliger. På den bag-
grund har vi taget kontakt til 
kommunen, for at finde ud af, 
hvordan den kommende bygge-
tomt ved Hovervej kan genetab-
leres med lejeboliger. 

Carsten Meller
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Kommende store 
ændringer på 
Hovervej i Hee

VA udvidder med stor lager-
hal ud mod hovervej og kom-
munen nedriver tre huse.

Efter mange år, lykkedes det ende-
lig for VA at få etableret en ny ind-
kørsel fra Holstebrovej, direkte ind 
til fabrikken. Hermed frigøres den 
gamle indkørsel fra Hovervej, lige-
som vejen skånes for den massive 
tunge trafik.

Efter den gamle indkørsel ikke læn-
gere benyttes, er der nu givet grønt 
lys for opførsel af en ny lagerhal ud 

mod Hovervej. Den tidligere ad-
ministrationsbygning skal nedrives 
og  sammen med den store plads, 
hvor Brugsen i sin tid lå, give rum 
for den nye lagerhal.

Den nye bygning bliver ca. 9 me-
ter høj, udføres i røde teglsten med 
rødt valmet tag, så bebyggelsen så 
vidt muligt indpasses i den eksiste-
rende bevaringsværdige bygnings-
masse langs Hovervej.

Af hensyn til støj og trafik, må ad-
gang til lagerbygningen kun ske 
fra nordsiden, ind mod fabrikken.

Bygningens store volume kommer 
til at afskærme boligerne mod syd 
for støj fra fabrikken.

Spørgsmålet er så, hvilke boliger 
den kommer til at afskærme for. 
De tre kommunale bygninger, de 
to gule og den gamle røde ud mod 
vejen, skal nedrives.

De to gule langhuse og det gamle røde hus ud mod vejen står til nedrivning.
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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

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

Vi ses ved pindene

Anette
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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

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

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

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

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

Se mere på  ok.dk 
og støt Hee SF.

Hee Klub
Ungdomsklubben har æn-
dret 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 vag-
ter. 

Vi mangler hjælp til at stå i 
klubben, så meld jer!

02.5 Louise - Martin
09.5    Janni - Birgit
16.5
23.5    Rasmus
30.5  Sommerfest I Hee

06.6 Louise - Martin
13.6 Trine - Birgit
20.6
27.6 Ingen klub Grilaften på  
 skolen

Sommerferie

Rasmus 2099 0663     
Birgit     5087 0159
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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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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. 24 august
Lørdag d.  9 november
Lørdag d. 11 januar 2020

Næste indsamling er

Lørdag 
den 15. juni
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       8165 7825
Keld Torp       2982 4740 

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
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
Peder Lodahl             2276 8082
Dennis Jegstrup                      2422 5771
Michael H K Nielsen         3016 3010
Anette Røjkjær          3057 0430
Connie D. Andersen          2369 6387   
Thomas Meldgaard

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

Sponsor & Hjemmeside
Ved sponsor- der henvises 
til 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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