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Deadline 
til næste nummer:
20. februar

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:  

Anita Kristensen 4036 2417

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

Så kom vi ind i 2023, og vi håber, at 
2023 vil blive bedre end 2022 med hen-
syn til fred i verdenen.

For SogneNyts vedkommende sker der 
ikke så mange ændringer. Vi modtager 
naturligvis altid stof til bladet.

Husk at benytte vores lokale sponso-
rer, de støtter også jer.

De kærligste hilsner
Karin og Anne-Marie
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Nyt fra
bestyrelsen

Velkommen til 2023
Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god 
jul og er kommet godt ind i det nye år.

Et lille sidste tilbagekig på 2022 (inden 
generalforsamlingen selvfølgelig) byder 
på sne, julemand, gymnastik og selvføl-
gelig nytår.

Gymnastikken er godt i gang. Forældre/
barnholdet er rykket op og er sammen 
med puslinge.

Gymnastik og børnene i Hee var så hel-
dige at få en stor pakke med balancele-
getøj af Hee kvindeforum og af sogne-
foreningen. Se mere inde i bladet.

Sneen faldt smukt over Hee, og hvilken 
fornøjelse det er at høre den glæde, det 
giver, og al den latter der er omkring 
kælkebakken. Den syntes dog ikke at 
ville blivende liggende og give os en 
hvis jul.

Julemanden kom igen i år og tændte ly-
set på juletræet. Der var godt fremmø-
de og godt gang i dansen om juletræet. 
Tak for lån af de skønne lokaler i I.C.´s 
hus.

2022 slutter herfra ved Hover Å, hvor 
den står på nytårsbad og bobler. Vi øn-
sker jer alle et godt nytår.

Et lille kig ind i 2023 vil på nuværende 
tidspunkt vise generalforsamling (se 
mere inde i bladet s. 5). 

A short resume in 
English 
Gymnastics is doing fine. We have 
got some new balance toy for the kids 
from The old ”Hee Kvindeforum”.

Soon there will be a general Assem-
bly in Hee Sogneforening.

We are planning a working Saturday 
- the date is not set yet and as fare as 
we know.

Happy New Year
Anita

Foråret byder pt. ikke på andet, som er 
sat i kalenderen, men der er planer om 
en arbejdslørdag.

Det var alt herfra denne gang. Vi ses i 
2023

På vegne af Hee Sogneforening
Anita Kristensen
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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.

Inden jul havde 
vi besøg af Gitte 
og Bodil, der kom 
fra Engholm for-
ever-living.
 
Ud over at prø-
ve deres for-
skellige cremer 
og ”drinks” fik vi 
også et fodbad. 
En hyggelig ef-
termiddag.
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Den lokale kunstner Alex Jänichen har 
med baggrund i krigen i Ukraine lavet 
45 tegninger, der er samlet i en lille bog. 
Teksten er på dansk og engelsk.
 

The local artist, Alex Jänichen 
has with   background in the war in 
Ukraine made a small book with 45 
drawings. The text is in Danish and in 
English. 

Alex Jänichen +45 21 76 32 17

Gymnastik- 
opvisning
Vi holder en “light” udgave 
af en opvisning lørdag d 4. 
marts i Multihallen i Hee kl. 
10.00

Følgende skal på gulvet:
Puslinge (børnehavebørn)
Springholdet (0. - 3. Klasse)
Stadil/Vedersø spring og rytme 
holdet (4. - 9. Kl) 

Nærmere info senere - følg med på 
de sociale medier

General Assemblys
If you are a member of Hee gl. Sta-
tionsbygning you can join the gene-
ral Assemply Friday the 20.th Janu-
ary 18.30.

If you are a member of Hee Sogne-
forening you can join the general As-
semply Thursday 23.th  February 
17.30

Both times in Hee Gl. Stationsbyg-
ning.

Tuesday the 7.th Marts you can join, 
if you are a member of I.C. Hus, the 
general Assemply. It starts at 19.00.

Mardi Gras
Saturday the 25.th February 13.00 
In the sport centre.

You can buy Coffee, limonade and 
Mardi Gras buns. 
There are also a barrol for the grown-
up.
Admission free.

Gymnastics Display
Saturday the 4.th Marts 10.00
In the sport centre.

You will see
Small kids, kids from 0. - 3. class, 
and the kids from 4. - 9. grade.

More information - look at Facebook.
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Hee Sogneforening
afholder

Generalforsamling
torsdag den 23. februar kl. 17.30

I Stationsbygningen
Vi starter med at spise et par stykker smørebrød sammen, inden generalforsam-
lingen starter.

Vi håber, at alle, der på forskellig vis er tilknyttet foreningen, byen eller sog-
net, vil møde op og være en del af dette fællesskab.

Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og lidt småkager og tid til small talk.

Af hensyn til bestilling af mad er tilmeldingsfristen den 19. febr. til Anita på 
mail: novej 15@me.com eller på mobil tlf. 40 36 24 17

Generalforsamling bliver afholdt i henhold til dagsordenen.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Behandling af evt. indkomne forslag*
5. Valg af bestyrelse: på valg er**
    Tina Oxfeldt: modtager genvalg
    Rasmus Kristensen: modtager genvalg
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

* Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 16. februar på mail: 
novej15@me.com

** Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest den 
16. februar på mail: novej15@me.com.

Kandidater til bestyrelsen kan ikke opstilles på generalforsamlingen!
Alle er velkomne, og vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften

Hilsen
Hee Sogneforenings bestyrelse
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GENERALFORSAMLING Hee gl. Stationsbygning

Fredag den 20. januar 2022 kl. 18.30
Der serveres varm mad.

Tilmelding senest den 15. januar 2022 
til Kaj Smedegaard 2530 1600 gerne SMS eller mail kajhee23@gmail.com

Hee Gl. Stationsbygning

Generalforsamling
Hee Lokalråd

i tilslutning til Hee Sogneforeningens 
generalforsamling

i Stationsbygningen den 23. februar

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Dirigenten fra sogneforeningens generalforsamling fortsætter

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag*

5. Valg til lokalråd og suppleanter**
    Ole Mortensen
    Erling Madsen
    Carsten Meller
Evt. andre interesserede kan stille op til generalforsamlingen senest den 
13. februar til formanden.
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

**Borgere, der er fastboende eller på anden vis har stærk tilknytning til 
Hee Sogn kan senest den 13. februar lade sig opstille til generalforsamlingen, hvor 
de kan vælges. Kandidater til lokalrådet kan ikke opstilles på generalforsamlingen.

*Forslag til dagsordenen og kandidater til lokalrådet skal sendes til formanden Er-
ling Madsen em@hee-entreprise.dk senest den 13. februar.
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Generalforsamling

Foreningen JC Christensens Hus 
afholder ordinær generalforsamling 

tirsdag den 7. marts 2023 
kl 19.00 i ICs Hus

Dagsorden i følge vedtægter.

Forud for selve generalforsamlingen vil bestyrelsesmedlem Jørgen Petersen, Hee
komme med et indlæg om tidligere oplevelser i livet med titlen ”Holstebro til Vester-
bro - og så retur til Hee, ja sådan kan det ske!”

Alle velkomne
 bestyrelsen
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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



10

Der Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
i Haelby Havn Bådelaug

Onsdag 12. april 2023 kl. 16.30

Ved Haelby Havn, Hee 6950 Ringkøbing

I tilfælde af dårligt vejr flyttes til udestue Hovervej 7 Hee i gården. 

Med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det sidst forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det sidst forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. (senest 1. april 2023)
5. Fastsættelse af kontingent, havnepenge, gebyrer og afgifter m. v. 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

 På valg
 Jens Erik Pedersen  (modtager genvalg)
 Michael H.K. Nielsen  (modtager genvalg)
 Klaus Vang Andersen  (modtager genvalg)
 Suppleant Gunnar Noesgaard (modtager genvalg)

7. Valg af 2 revisorer og revisor suppleant
 Revisor Arne Kjeldgaard    (modtager genvalg)
 Revisor Connie Dalsgaard Andersen   (modtager genvalg)
 Revisor suppleant Jacob Dalsgaard Andersen  (modtager genvalg)

 
På bestyrelsens vegne
Klaus Vang Andersen

Tilmelding pga. forplejning senest den 5. april 2023.
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Juletræstænding og Julemandsbesøg

Der måtte råbes meget højt for at vække ju-
lemanden!

Ud kom han og så de mange mennesker, 
der var mødt op.

Dansen går om juletræet

Efter dansen var der æbleskiver, gløgg og 
kakao i I. C.’s Hus.

Der synges med på julens sange.
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Tak til Hee Kvindeforum for de fantastiske 
balancelegeredskaber til børnene i Hee. 

Som det kan ses på billederne, har puslinge-
holdet allerede fået rigtig stor glæde af det. 

Tak fra gymnastikudvalget  og Hee Sogneforening 
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En hilsen fra 
Cykelholdet 2022
Det er 11 år siden, vi startede cykel- 
holdet.

Vi startede  den 4. april - den første  
mandag i april. Der var det noget koldt 
vejr og blæsende. 

Vi har været 20 i år, der cyklede, og 
de fleste gange var vi 12- 17, og vi har 
også været alle nogle få gange (flot) 
Det er kun få gange, hvor vi har været 
under  10.

Turene har væ-
ret  imellem 12 - 
27 km.
Vi kører hver 
mandag kl. 18.45 
og i sensommer 
startede vi kl. 
18.30 fra skole-
gården.

Vi har kaffe/the med, somme tider er 
der også en, der har en  lille en til hal-
sen med,  som vi drikker undervejs.(Så 
bliver der snakket om alt mellem him-
mel og jord).
Det  er vejret, der bestemmer, hvor  
langt  vi  cykler.  Man  møder  bare op i 
skolegården, så kører vi kl. 18,45 .

Inden vi kører, har vi bestemt, hvor vi 
skal hen.

I år har vejret været ok de fleste gan-
ge, men der har også været nogle flotte 
dage imellem. 

Vi slutter  sidst i sep. Desværre   bliver 
det for hurtigt   mørkt, så  det   er kun 
korte ture, vi tager  i september måned.

Vi har cyklet mange forskellige   steder 
her i området. I No , Tim,  Ringkøbing,  
Hover,  Ølstrup,  Stadil, Hee.
Vi har nogle meget gode ture og ople-
ver en masse. Vi møder også andre cy-
kelhold.

Vi sluttede sæsonen af med sild og  
smørrebrød, hvor vi hyggede os.  Vi 
havde en hyggeligt aften.
I år var det hos Stine i Nobæk, vi holdt 
afslutning (tusind tak for det).

Cykelholdet starter den første mandag  
i april 2023  Alle, der har lyst, er velkom-
ne.

Vel mødt
Cykelholdet

Niels og Krista
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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
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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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Gem aviser og 
pap til os!

Nu hvor der kommer ny af-
faldssortering vil vi mht. 
avis og pap opfordre til at 
man fortsætter med at læg-
ge det fra til vores indsam-
ling. 

Der er rigtig gode priser på 
papir i øjeblikket, og det gi-
ver gode penge i Sognefor-
eningens kasse. 

Mvh. 
Bo og Klaus

We will all soon get a 
new waste container, where 
we can put our papers and 
pap in. But please dont do 
that. 

We still want you to collect 
it for our own paper and pap 
collection.
It is gives us good maney 
for Hee Sogneforening.

many greetings
Bo and Klaus

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

Kontakt Bent Rindom 
tlf 51 24 69 23.

Badmintontider for 
2022/2023 kan reserveres 
på 6165 5397

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.
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Kirkekalender

Dato   Hee Kirke   No kirke

Januar
08.      09.00 O. Lange
15 09.00     10.30

22. 09.00     

Februar

29.  10.30     09.00

02.      19.00 i No, Kyndelmisse

05.  10.30.     09.00

12.      09.00 i No O. Lange

19. 10.30 Fastelavn    09.00
26.      09.00 

Marts
05. 19.00     10.30

12.  10.30.     

19. 10.30

26. 09.00  

Salme-marathon i ”100 salmer” 
Arrangementerne fortsætter her i 2023, så har du lyst til at synge med på nogle nye 
salmer er der også mulighed for det her i foråret.

1. gang er onsdag d. 29. marts i Ringkøbing Kirke kl. 19.00
2. gang er torsdag d. 20. april i Staby - FINALE! kl. 19.00

Medbring selv kaffe eller andt til pauserne.
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Offentligt
menighedsrådsmøder
Tirsdag 24. januar
Tirsdag 14. marts
Tirsdag 12. april
Tirsdag 09. maj

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

Kirkesiden

Godt nytårsvers fra 
1674
Mine korte dage, år,
lykke, velfærd, gods og ære,
hvordan de skal udmålt være,
det udi din vilje står.
Giv mig kun, hvad dig behager,
bland du selv mit levneds skål,
ej som det min gane smager,
men så som det er dit mål.

Thomas Kingo
Salmebogen nr.739, v.5.

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:
Margit Mastrup  25 52 17 68

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

Dåb
27/11  Mads Toft Bennetsen, 
 Hvingelvej 18

Vielse
11/11  Lise Kvist Jensen og 
 Sammi John Nyholm, 
 Lilkjærvej 21

Kyndelmisse 2. februar
Stemningsfuld gudstjeneste i No kir-
ke kl.19.00 med levende lys overalt i 
kirken. Vores kirkesangere Mai Britt 
og Margit synger nogle salmer og 
sange. Medbring mobil med lys til at 
se i salmebogen.
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Sammenlægning af kirkesognene 
No og Hee?
Der afholdes et fællesmøde for begge sogne tirsdag d. 
18. april kl. 19.00 i No Forsamlingshus

På mødet serveres der boller og lagkage samt kaffe/te.

Baggrunden for at vi begynder at tænke på en mulig sammenlægning af kirkesog-
nene, så der fra 1. december 2023 kun er et menighedsråd, skal bl.a. ses ud fra 
følgende:

1. Lars Christoffersen går på pension pr. 1. oktober.

2. Det vil, i følge biskop Elof Westergaard og provst Margrethe Koch, være svæ-
rere at rekutere en ny præst, hvis vedkommende skal deltage i mange menigheds-
rådsmøder.

3. Det kan være svært at finde folk nok, der gerne vil sidde i menighedsrådene.

Derfor har vi valgt, at vi vil lægge op til en sammenlægning af de to menighedsråd. 

På mødet vil vi give en længere forklaring på baggrunden for sammenlægning. 
Dernæst skal sognene hvert for sig stemme om, de vil gå med til at vi sammenlæg-
ger os og bliver et menighedsråd. 

Hvis ikke begge sogne ønsker en sammenlægning, vil vi naturligvis fortsætte, som 
vi gør i dag.

Vi håber på et godt fremmøde.

Mange hilsner
Menighedsrådet i No og Menighedsrådet i Hee
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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

Filmaften
Onsdag d. 22. februar
19.00 i I. C.’s Hus
Sidste år startede vi en ny tradition, 
hvor vi så årets Gabrielfilm, ”Håp”.

Dette vil vi også gøre i år, hvor det er fil-
men ”Rose”, der har vundet.

Vinderfilmen handler om den skizofrene 
Inger og hendes rejse til Paris med sin 
søster og svoger.

Historien, der er inspireret af Niels Ar-
den Oplevs søster, Maren Elisabeth, 
er hjertevarm, og selvom den skildrer 
svære emner, er filmen en livsbekræf-
tende oplevelse.

Filmen viser også, hvordan den psykisk 
syge uundgåeligt mødes med mange 
forskellige tilgange. Den er på én og 
samme tid rørende, sjov og kompleks, 
fuld af medmenneskelighed.

Formand for foreningen SIND, Mia 
Kristina Hansen, modtog Gabrielprisen 
på vegne af Niels Arden Oplev. Prisen 
består af en pengepræmie på 20.000 
kr. og en håndskåret træstatuette af ær-
keenglen Gabriel.

”Jeg ved, Niels vil donere den penge-
gave, der følger med prisen til SIND, 
Landsforeningen for psykisk sundhed.  
Det er vi meget stolte af og beærede 
over. Og så ved jeg, at han vil give sta-
tuetten til sin søster, Maren Elisabeth, 
som har godkendt filmen hun er så glad 
for den og synes, det er en god film. Så 
tusind tak,” sagde Mia Kristina Hansen 
i sin takketale.

Af hensyn til stoleopsætningen mm. vil 
vi gerne have en tilmelding senest man-
dag d. 20. februar. Vi går efter princip-
pet først til mølle, da der max. er plads 
til 45 personer.

Tilmelding foregår pr. mail til:
 am@meller.dk

Vi glæder os til at se filmen sammen 
med jer.

De kærligste hilsner
Hee Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd har sin 
egen filmpris, Gabriel. Filmprisen er en kir-
kelig markering af en nordisk kvalitetsfilm.

Her ses bl.a. Mia Kristina Hansen ved pris-
overrækkelsen på menighedsrådens års-
møde.
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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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Så er der fastelavnsfest for alle børn; store som 
små, i multisalen i Hee 

 

Lørdag d. 25. februar fra kl. 
13.00. 

Fri entré for alle.  
Kaffe/sodavand og fastelavnsboller kan købes til  

rimelige priser. 

 
Der er også en 

tønde til de 
voksne!! 
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Alle blev våde ved årets nytårsbad
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Vi har haft travlt siden sidste Sognenyt. 
Vi har fået vores nye logo lavet til skilte, 
og de er hængt op ved Børnehusene, 
Papegøjen (vores SFO) og ved skolen. 
Det ser rigtigt godt ud. 

Hele skolen har været på førstehjælps-
kursus med Carsten Meller som instruk-
tør.
Først var alle personaler på et efter-
middagskursus, og siden havde vi en 
hel dag i skolen, hvor eleverne på skift 
blev undervist i førstehjælp. Det var et 
knaldgodt forløb, så stor tak til Carsten 
for det.

Der har også været travlhed i forbindel-
se med julen, hvor vi igen kunne mødes 
i de store fællesskaber. Først havde vi 
juleklippedag med Lucia og senere på 
dagen støtteforeningens julehygge/ju-
lefrokost, hvor støtteforeningen havde 
sørget for mad og drikke til alle elever-
ne. Stor tak til støtteforeningen.

Senere d. 13. december var 5. og 6. 
klasse i Ringkøbing i samarbejde med 
Kulturskolen og gå Luciaoptog. Det 
gjorde de rigtigt flot.
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Den sidste uge op til jul sluttede vi af 
med et juleløb d. 20. december, som 
elevrådet havde været med inde over at 
beslutte. Det var et rigtigt godt initiativ 
og en rigtig god dag.

Juleafslutningen blev holdt, som vi ple-
jer med julegudstjeneste i kirken for alle 
børn fra Hee Børnehus og skolen, samt 
de forældre og bedsteforældre der hav-
de mulighed for at deltage. Det var en 
rigtig god dag, og dejligt igen at kunne 
have de traditioner vi plejer.

I det nye år vil der også ske en masse. 
Her i januar har vi fagdag d. 18., hvor 
fokus er på erhverv og valg af job til vo-
res emneuge i uge 6, hvor vi skal lave 
en miniby med alt, hvad det indebærer 
af job i forskellige butikker mv. 

Onsdag d. 18. januar har vi også ”Åben 
skole”, hvor repræsentanter for skole-
bestyrelsen, elever og Anders viser sko-
len frem for kommende 0. klasse elever 
kl. 16.30 og fortæller om det forløb, der 
er her i foråret, inden man begynder i 0. 
kl., og hvordan man kan blive indskrevet 
på Hee skole. Vi håber at se en masse 
børn, der gerne vil begynde i kommen-
de 0. kl. Der bliver sendt indbydelse ud 
til alle de børn, der er kommende 0. kl. i 
vores skoledistrikt, men alle andre kom-
mende 0. kl. elever og deres forældre er 
selvfølgelig også velkomne.

Børnebroen Hee-No
Hee Skole, Papegøjen og vores børne-
huse i Hee og No
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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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Avisindsamling 
i Hee - gerne pap!
Gem papir & pap
Vi vil endnu engang opfordre til, at man 
stadig samler papir og pap fra til ind-
samling trods de nye renovationscon-
tainer, der er kommet.

Der er gode penge i det til Sognefor-
eningen. 

Vi har i 2022 sat rekord, og det er fedt. 

Dog kunne vi godt bruge mere opbak-
ning, når der skal samles ind. 

Med venlig hilsen 
Bo og Klaus

Husk! Vi modtager ikke affald!
Sidste gang afleverede vi 12 sække 

med affald på genbrugspladsen.
Det er ikke i orden!!

Kommende 
indsamlingsdage
29. april
26. august
18. november
20. januar 2024

Næste indsamling
Lørdag 21. januar
Evt. spørgsmål konkakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825

We collect papers and pap
Saturday Januar the. 21.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 strikkecaféerne i 2023

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

Lørdag d. 11. februar   13.00 -16.00 i butik
Torsdag d. 09. marts   19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag d. 06. maj    13.00 - 16.00 i butik
Mandag  d. 12. juni   19.30 - 22.00 i Hee

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

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

Onsdag d. 6. september  19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag d. 14. oktober   13.00 - 16.00 i butik
Mandag d. 11. november 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag d. 9. december   13.00 - 16.00 i butikken - juleafslutning

Husk tilmelding

Vi ses til strikkehygge
Knus fra

Strikkemutter

Følg min facebookgruppe: 
”strikkeglad altid glad”, 

hvor jeg altid minder om den næste strikkecafé.
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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 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.

Annoncører 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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Aktivitetskalender
Januar
18. 
20.

21. 

Februar
11.
20.
22.
23.

23.

25.

Marts
04.
07.

09.

April
12.

18.

20.
29.

”Åben Skole”
Generalforsamling Hee 
Gl. Stationsbygning
Avisindsamling

Strikkekcafé butikken
Deadline, SogneNyt
Filmforevisning, Rose
Generalforsamling Hee 
Sogneforening
Generalforsamling Hee 
Lokalråd
Fastelavn

Gymnastikopvisning
Generalforsamling, 
I. C.’s Hus
Strikkecafé, Hee

Generalforsamling, 
Haelby Havn
Møde om evt. sammen-
lægning af No og Hee 
Sogne
Deadline, SogneNyt
Avisindsamling

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        6165 5397 
egonaaberg@icloud.com

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



39

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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Ringkøbing

Tlf. 9732 1166    landbobanken.dk

Vi sætter en stor ære i at støtte op om de mange lokale foreninger og arrange-
menter - herunder som hovedsponsor for Hee Sogneforening. 

Lokal opbakning

Ringkøbing afdeling

Anders Vester-
gaard Larsen
7624 9215

Dina
Højbjerg
7624 9266

Sabine
Stengaard
7624 9469

Michael Kirk
Larsen
7624 9415

Bente
Rindom
7624 9397

Er du endnu ikke kunde hos os, så ring direkte til en af vores dygtige rådgivere 
eller book et møde på landbobanken.dk/nykunde


