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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, novem-
ber.
450 eks. Tryk: Hee Offset.

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

Stof til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest den 20. måneden før ud-
givelsen.

Annoncer kan løbende optages og æn-
dres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:

 
Formand
Anita Kristensen      4036 2417
novej15@me.com

Næstformand
Bjarke Hansen     2064 8277
bjhan77@gmail.com

Kasserer
Anders Thygesen                 4040 3344

Sekretær
Mette Hammelsvang    3086 2411
sekretaer@hee.dk

Web ansvarlig
Nicoline Mogensen     2937 7180
hoejmogensen@hotmail.com

Deadline 
til næste nummer:

20. august

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk               6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.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:  
Conny Sandholm Kristensen eller 
Pia Vagner 6174 9884.

De sørger for, I får bladet.

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

Det er for alvor blevet forår, træ-
er, buske og græsset bliver grønne-
re rundt omkring, man kan næsten 
dufte sommeren er på vej.

Den årlige sommerfest, er et sik-
kert tegn på sol, sommer og sam-
menhold. Der er igen i år en masse 
frivillige, som har sørget for, at vi 
kan få nogle dejlige dage. Vi kryd-
ser fingre for, at vejret er med os, 
vi glæder os til at se rigtig mange 
mennesker til de forskellige aktivi-
teter. Se programmet på Hee.dk el-
ler facebook.

Fodbold er startet op, og vi glæder 
os til at følge både de små børne-
hold i Hee, og de større børn der 
spiller i FC Tim/Hee.

I bestyrelsen er vi igang med nog-

le af de ting, der var oppe på ge-
neralforsamlingen. Der bliver ar-
bejdet hårdt på, at Anders er godt 
klædt på inden sommerfesten.

Derefter har vi så mange gode ting, 
vi gerne vil arbejde hen i mod, og 
vi håber, at I vil bakke op om.

Har du forslag, ris, ros eller gode 
ideer modtages de gerne på mail 
mettehammelsvang@gmail.com

Rigtig god sommer til alle

På bestyrelsens vegne
Anita Kristensen
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Hilsen fra 
Torsdagsklubben

Vi er nu begyndt på vores uden-
dørsaktiviteter, dejligt.

Vi starter med kaffe kl. 14.30, 
og derefter er der frit slag for,  
hvad man vil deltage i. - både 
ude og inde.

Vi holder sommerferie den 14. 
juni med udflugt til Mandø den 
20. juni.

Vi starter igen torsdag 
d. 6. september.

Nye ansigter er meget 
velkomne.

Mange sommerhilsner
Torsdagsklubben

Borgmester
Hans 
Østergaard
flytter kon-
toret til Hee 
for en enkelt 
dag!

For at komme mere i dialog med 
borgerne i hele kommunen har 
borgmester Hans Østergaard 
valgt at forlade sit borgmester-
kontor på Rådhuset og flytte det 
et nyt sted ud i kommunen for en 
enkelt dag.

Onsdag den 6. juni flytter borg-
mesterkontoret til Hee i den gam-
le stationsbygning. Her vil det 
være muligt for borgerne i Hee 
og de tilstødende sogne at få en 
snak med borgmesteren om alt 
det, der lige rør sig i den nord-
vestlige del af kommunen.

Hans Østergaard har selvfølgelig 
nogle administrative medarbej-
dere med, så det bliver muligt at 
fremføre problemstillinger af for-
skellige karakterer.

Har man noget på hjerte, møder 
man bare op. 
Meget mere om selve mødet og 
tidspunkter i dagspressen op til 
mødet.
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Glimt fra Fællesspisningen 

På grund af den faldende tilslutning til fællesspisnings-arrngementet, har udvalget be-
sluttet at holde en pause med fællesspisningerne.  Foto: Pia Vagner
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Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066
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Nyt fra Hee kvindeforum 
anno 2011

Torsdag d. 10.maj: Damefrokost for alle kvinder i Hee i forbindelse 
med Sommerfesten.
Tilmelding til Birgit Baden på 5087 0159 - senest 1. maj. 

Pris 150 kr. 

Mandag 28. maj: Ladywalk i Tarm - nærmere oplysninger om tilmel-
ding  kommer - se evt. FB Hee Kvindeforum Anno 2011.

Håber, der er mange, der gerne vil være med.

 Venlig Hilsen
 Tina, Lene, Birgit og Lisbeth 
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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

2017/18 
kan reserveres 
på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

Opkridtning af 
banerne

Ansvarlig for opkridtning af 
fodboldbanerne er

Tobias Mateo
2674 3013

Hee
Indre
Mission

Vedrørende program
henvendelse til:

Poul Rossander Nielsen
Nyrupsvej 16, Kloster
6950 Ringkøbing
telefon 9733 7217 - 2420 5014
mail: poul.rossander@gmail.com
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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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Hovervej 25 - penthouseværelse på 2. sal 
udlejes i kortere perioder som f. eks et gæsteværelse. 

Værelset indeholder 4 sovepladser, og der er selvstændig toilet og bad. Der er 
mulighed for at lave en kop kaffe eller the, men ingen madlavning.

Pris 300 kr./døgn (excl el)
Sengelinned skal medbringes eller lejes.

Henvendelse
Jens Erik Pedersen   53 68 78 36
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Onsdag den 30. maj kl 8.30 fra Stationsbygningen. 

Menighedsrådets sogneudflugt går i år til Esbjerg og Fanø. 

Vores organist, Andreas Exner viser os nogle af sine arbejder som guldsmed i 

Zions Kirken og Hospice Kirken i Esbjerg. 

                          

På Fanø bliver vi modtaget af en guide, der vil fortælle os forskelligt om og fra Fanø. 

Desuden forestiller vi os middag på øen samt kaffe et par gange i løbet af dagen. 

                              

Vi forventer at være hjemme senest kl 18. 

Deltagerbetaling kr 225,- dækker buskørsel, rundstykker og middag incl 
drikkevarer  

Tilmelding senest 21. maj til: 

Karen Margrethe Nielsen tlf. 23 95 61 67 kmnhkhandel@gmail.com                                                 
Bent Rindom                       tlf. 51 24 69 23 bent.rindom@jubii.dk                                                         

Vel mødt. 

Hee Kirke - Sogneudflugt
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Maj
06.
10.

13.
20.
21.

27.

Juni
03.
10.
17.
24.

Juli
01.
08.
15.
22.
29.

August
05.
12.
19.

10.00 Konfirmation
10.00 Kr. Himmelfart
Teltgudstjeneste
09.00 i No, M. Thams
10.30 Pinsedag
10.00 2. pinsedag
Alkjær Lukke
09.00 i No

10.30
19.00
09.00
10.00 i No Sognehus

10.30
19.00 i No, O. Lange
09.00 O. Lange
10.30
10.30 i No

09.00 M. Thams
09.00 i No M. Thams
09.00

Dåb
Magnus Høj Meldgaard

Offentligt menigheds-
rådsmøde

Tirsdag 19. juni kl.19.00 hos Peder 
Susgaard, Gransangervej 21, 
Lodbjerg Hede 
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Konfirmation

Fredag  27. april kl. 11.00 i Rindum Kirke

Oliver Spangberg-Caspersen        I. C. Christensensvej 
 
Fredag 27. april kl. 11.00 i Skjern Kirke

Viktoria Ovesen           I. C. Christensensvej 17
Nicklas Kviesgaard Sørensen         Agersbækvej 21

Søndag 6.maj kl.10.00 i Hee Kirke:

Camilla Rubæk Vineke                  Ringgaden 8
Daniel Amtkær Slot                       Søndertoften 16
Esben Nygaard Kristensen             Hovervej 3
Frey Laurids Fisker                         Voldbjergvej 14
Helene Dam Läng                         Novej 17, No
Jeppe Birkmose Galsgaard            Holstebrovej 99
Joachim Christensen                     Grævlingevej 5
Lise Christensen                            Grævlingevej 5
Lasse Castmar-Jensen                   Hovedgaden 42, Tim
Mads Juul Thrane                          Skovvej 7
Niclas Bak Noesgaard                   Hovervej 9
Nicolai Røjkjær                              Vinkelvej 13
Sanne Emilie Høyer Sørensen        Tværvej 4, Lem  

Redaktionen ønsker alle hjertelig tillykke
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Fremtidens Bevægelseshus i Hee
Referat fra generalforsamlingen den 22. marts 2018

Bestyrelsens/formandens beretning
Formand Britta Leth aflagde følgende beretning:

Bestyrelsen for Foreningen for Fremtidens Bevægelseshus i Hee har et stort 
ønske om, at Fremtidens Bevægelseshus skal været et unikt sted for både bor-
gere og turister, og at stedet skal kan anvendes af alle, også personer med funk-
tionsnedsættelse. Der skal tilbydes fysioterapi og andre behandlingsformer samt 
wellness- og fitnessfaciliteter, så turister, der har behov herfor, kan holde ferie i 
Hee sammen med deres familie.

Husets arkitektur skal være baseret på universelt design, så alle uanset deres 
handicap kan være selvhjulpne, og så alle kan bruge huset med rummelige 
sammenhænge i høj kvalitet, uanset deres funktionsnedsættelse.

Et stort forberedende arbejde, flere undersøgelser, mange kontakter og udarbej-
delse af rapporter er udført de sidste par år. Universelt design er et nyt arkitek-
tonisk og indretningsmæssigt begreb, og det er ikke anvendt ret mange steder i 
Danmark. Handicaporganisationernes Hus og Musholm har anvendt universelt 
design, men det er stadig nyt.

Jeg præsenterede på sidste års generalforsamling en opsummering af arbejdet,
så jeg koncentrere mig om det arbejde, der er udført i 2017, dog startende med 
den glædelige besked at foreningen i december 2016 fik en bevilling fra Real-
dania på kr. 200.000 til forprojektet, hvor vi i marts 2017 kunne udsende pres-
semeddelelse om den gode bevilling på kr. 200.000 fra Realdania.
Bestyrelsen har i 2017 brugt ressourcer på, hvordan vi kunne komme videre fra 
ideen om et Fremtidens Bevægelseshus indrettet efter universelt design til at få 
det synliggjort for fonde og sponsorer.
Vi har haft møder og dialog med Realdania og Statens Byggeforskningsinstitut, 
og efter anbefaling fra dem har bestyrelsen fået arkitekt Marie Keinicke David-
sen fra Keingart til at give bestyrelsen en præsentation af, hvordan deres firma 
kunne bidrage til processen.

Maria Keinicke Davidsen er medindehaver af arkitektfirmaet i København, der 
bl.a. har arbejdet med følgende projekter:
Atletik-eksperimentariet, Syddansk Universitet
Pulsen Bypark i Assens
Vodskov Kultur- og Idrætscenter
Maria Kenicke Davidsen har i mere end 10 år arbejdet med at skabe stemnings-
fulde universer, der inviterer til bevægelse.
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Bestyrelsen besluttede derfor, at de ønskede, at Keingart og Statens Byggeforsk-
ningsinstitut skulle udarbejde et illustreret program for, hvordan der kan skabes 
et bevægelseshus baseret på universelt design, således at den nyeste viden her-
om bliver inddraget.
Kontrakt om udførelse af dette arbejde blev indgået i janar 2018, og der ar-
bejdes nu på at udarbejde et illustreret program kombineret med en forret-
ningsbeskrivelse.
Dette materiale forventes færdig i maj 2018.

Det er også besluttet, at der afholdes møde med relevante handicaporganisa-
tioner, så de også kan inddrages i arbejdet. Dette møde vil finde sted i april/ 
maj 2018.
Ligeledes har vi allerede nu taget kontakt til Lokale- og Anlægsfonden, idet vi 
ønsker, at de bliver interesseret i projektet.

Bestyrelsen arbejder p.t. på forretningsbeskrivelsen af Fremtidens Bevægelses-
hus. Den skal anvendes til de kommende fondsansøgninger, og her beskrives 
Hee med de udfordringer og potentialer, der ligger i byen og området set i 
forhold til Fremtidens Bevægelseshus samt hvordan dette projekte harmonerer 
med Ringkøbing-Skjern Kommunes strategi vedr. turisme.

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder med masterplan for destinationsudvik-
ling, hvor der sættes fokus på Vestkysten med etablering af turismevækstklynge,
udvikling af oplevelser og øget overnatningskapacitet, så vi håber på et samar-
bejde med dem. Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner har allerede indgået en 
aftale om en turismevækstklynge.

Når illustredet program er klar, vil der blive inviteret til et orienteringmøde og 
ideerne vil blive præsenteret, så hvis der er yderligere input, kan de indarbejdes
i det fremtidige prospekt.
Derefter skal der søges midler til at få udarbejdet et mere detaljeret materiale, 
der dybere beskriver, hvordan ideen med Fremtidens Bevægelseshus skal reali-
seres.

Det er lange arbejdsprocesser, og tålmodigheden er sat på prøve, men vi i besty-
relsen mener, at vi nu har fundet de rette samarbejdspartnere og eksperter, så vi 
på sigt kan få realisteret ideen om Fremtidens Bevægelseshus i Hee.

Bestyrelsen kunne også meddele, at der i den nærmeste tid bliver oprettet en 
indsamlingskonto hos DGI, således at private kan bidrage med pengegave til 
Fremtidens Bevægelseshus og samtidig få skattefradrag herfor op til kr. 15.000.



22

97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Tour de pedal
Familecykelture mandage i maj

På følgende datoer:

 7. 10. 14. og 28. maj

Så prøver vi en sidste gang…..

Der har ikke været meget tilslutning fra børnefamiliernes side til ar-
rangementet de sidste år, men nu giver vi det lige en sidste chance!

Vi mødes ved klubhuset kl. 18.30.
 
Vi afslutter samme sted, hvor der vil være en 
is til alle børn og kaffe til de voksne.

Turene vil højst være på 10 km. Vi ta-
ger hensyn til vejr og deltagere, 
og beslutter før afgang, hvor cykelturen går 
hen.

Tur til Vonå Engbro i forbindelse 
med sommerfesten d. 10.05. er der 
afgang kl. ca. 11.30. 

Her vil der være gaver til alle børn med pyn-
tede cykler  – samt små overraskelser til deltagende børn. 

”Erling Ømand” vil traditionen tro sponsorere 
en øl eller vand til alle deltagere.

Husk cykelhjelm og gul vest

Friluftsudvalget



24



25

Grundlovsmøde
Foreningen J.C. Christensens Hus 
afholder grundlovsmøde i I.C.`s Hus                                                            
tirsdag den 5. juni kl 14,00.       

                                                                                                                 
Grundlovstale ved Kristian Andersen,
forstander på efterskolen Solgården i Tarm, 
byrådsmedlem for kristendemokraterne og 2. 
viceborgmester i Ringkøbing–Skjern Kommune.

Der serveres kaffe ved arrangementet.  

Alle er velkomne.

VestRumudstilling

Under VestRumudstillingen Kunst på Tværs i VestRum
i Kristi Himmelfartsdagene præsenterer vi værker fra tre kunstnere.                                                                                     
Huset er bemandet, og der er fri entre!

Sommeren 2018

Huset er åbent for besøg torsdag, fredag, lørdag og søndag                                                                         
i sommerperioden 5. juli til 12. august kl 14 – 17.
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

Vi tilbyder:
•Bilreparationer & skadearbejde
•Klargøring til syn & syn af bilen
•Elektronik på nyere biler
•Økotestcenter
•Dæk- & olieskift
•Serviceeftersyn - også på nyere biler

Vi reparerer også:
Traktorere - plæneklippere - knallerter - cykler - motorsave - m.v.

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

Gør det selv - bilplejeprodukter sælges med vejledning.
Lakforsegling og lakreparationer udføres.

Salg af Lokari inderskærme.
Gratis kontrol af undervogn - ring og aftal tid.

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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anc  re

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

Salg af hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

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

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83

Udfører Elarbejde indenfor:
Landbrug
Privat
Industri 
Vedvarende Energi
24 ti mers vagtservice 

Du er alti d velkommen ti l at ringe 
og få gode råd og vejledning, eller 
evt. kigge ind på vores hjemmeside 
og få god inspirati on.

Thomas Meldgaard – 22663946  •  Jacob Olsen – 22664946
www.Hee-elinstallati on.dk

 
Nørreager 1, Hee  •  6950 Ringkøbing 
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Kontingent til Den Gl. Stationsbygning 
Girokortet er desværre forsinket, men medlemmer - og de der ønsker 
at blive det - kan indbetale på konto: 7670   1530661. 
HUSK at oplyse navn. Husstand: 200 kr.  Enkelt person: 100 kr.
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Fotografier
fra Hee og nærmeste omegn.

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

Alt for ofte bliver gamle fotoal-
bum smidt væk, og hermed går 
der også historisk billedmateri-
ale tabt.

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

BARNEPIGE 
Hej, mit navn er Lise Christensen.

Jeg går i 7 klasse på Tim skole. 

Jeg tilbyder at passe børn/barn 
og har erfaring fra min nevø, 
som er 3 år. 

Skulle du stå og mangle en 
barnepige så ring 7172 3920. 

Hilsen 
Lise Christensen 
Grævlingevej 

Få et
OK TANKKORT / APP

og støt 
Hee Sogneforening

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

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

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

Se mere på  ok.dk 
og støt Hee SF.
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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

97 33 54 66 . 2046 4666
www.hee-flyt.dk
heeflyt@mail.dk
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Hee Klub
Hver tirsdag fra 19.00-20.30 for alle piger og drenge fra 3. klasse og 
opefter.

Vi vil gerne lige oplyse om nogle regler, 
der gælder i klubben

Vi starter kl. 19.00 og ikke før.

Slik, chips og sodavand nydes i klublokalet, så der ikke spildes overalt.
Al leg foregår i hallen. Redskabsrummet skal låses fra start, nøglen i 
Klubhuset. Ny aftale er, at vi kun har bolde i hallen, og de ligger i ska-
bet i klubhuset.
Alle hjælpes ad med oprydningen i hallen, inden man går hjem.
Når man er kommet/afleveret i klub, går man ikke om på ”Tanken” efter 
slik eller lignende.
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Aktivitetskalender

Maj
01.
06.
07.
10.
10. - 13.

10.-12.
14.
19.
28.
28.
30.

Juni
01.
05.
09.
20.

August
16.
20.
25.

Strikkecafé i Hee
Konfirmation
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Kunst på tværs i Vest-
rum
Sommerfest
Tour de Pedal
Strikkecafé, butikken
Tour de Pedal
Ladywalk i Tarm
Sogneudflugt 

Strikkecafé, butikken 
Grundlovsmøde 
Avisindsamling
Torsdagsklubbens tur 
til Mandø

Strikkekcafé, Hee
Deadline Sognenyt
Avisindsamling

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

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

Tirsdag d. 1. maj  19.30   i Hee
Lørdag 19. maj   13.00 - 16.00  i butikken
Fredag d. 1. juni  18.00 - 22.00  i butikken Wild West

Alle Kunsthåndværker-mandage i uge 28,29,30,31,32,33,34 er der strik-
kecafé i butikken hele dagen.

Torsdag d. 16. august 19.30   i Hee
Lørdag d. 1. september 13.00 - 16.00  i butikken 
     Butikken har 5 års fødselsdag.
Lørdag d. 13. oktober 13.00 - 16.00  i butikken
Mandag d. 5. november 19.30   i Hee
Fredag d. 30. november 18.00 - 22.00  i butikken Black Friday
Lørdag 15. december 13.00 - 16.00  i butikken 
       juleafslutning

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

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

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

Vi ses
Anette
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Avisindsamling i Hee
Tak til alle, der bakkede op om vores avisindsamlinger. Efter kommunen 
har trukket stikket, har vi selv måtte bære alle omkostninger - og til gen-
gæld fået alle indtægter.
Det har forløbet godt, og det er vigtigt, for vi har brug for pengene! Det 
bliver sværere og sværere at skaffe penge til foreningsarbejdet, så det er 
vigtigt, at Hee Sogn bakker op om vores papirindsamlinger. 
Gem papir og pap til os!
Aflevér pap og papir i containerne bag Isadisa i stedet for at smide det i 
containere omme ved stationsbygningen. 

Næste gang vi har 
indsamling er

Lørdag 
den 9. juni
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

Evt.spørgsmål kontakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825

Kommende 
indsamlingsdage

lørdag d. 25. august
lørdag d. 10. november
lørdag d. 12. januar 2019
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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Ancare       Hjertestarter, kurser m.m.  2943 4583
Lars Christoffersen     Præst    9733 5014

Hee Auto & Pava      9733 5155
Hee Børnehus       9974 1333
Hee Entreprise      9733 5360
Hee El-service     Wiese A/S    9733 5290
Hee El-Installation APS Thomas    2266 3946
      Jacob    2266 4946

Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Stationsbygning     Rosa & Kaj Smedegaard  2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning    9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373

Landbobanken          9732 1166

Ole Mortensen    Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S 9732 1274  
  
Anette Riis     Håndarbejde   4071 3919
Røjkjær Minimaskiner   Peter Røjkjær   2138 0690
      Christian Røjkjær   2138 0691
Trines blomsterbutik      2360 3658

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

Fodbold
Lars Kristensen      4040 2666
Bo Mortensen      3033 7825
Keld Torp      2982 474o 

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

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard      6133 3522
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
Peder Lodahl      2276 8082
Søren Kristensen      2278 7413
Belinda Jakobsen      2145 9659
Anita Kristensen      4036 2417

Hee Lokalråd
Erling Madsen, formand
Ole Mortensen, næstformand
Carsten Meller, sekretær
Peder Galsgaard
Søren Kristensen
Preben Larsen
Mette Hammelsvang, rep. fra sognefor-
eningen

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

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

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

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



40


