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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, 
november.
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 + kontakt til gymnastik og 
svømning
Anita Kristensen       4036 2417
novej15@me.com

Næstformand
Rikke Sonn       2427 0369
rikketsonn@hotmail.com

Kasserer
Anders Thygesen                   4040 3344
kasserer@hee.dk

Sekretær/IT
Jakob Heichelmann               5013 3776
j.heichelmann@gmail.com

Kontakt til fodbold
Rasmus Kristensen

Deadline 
til næste nummer:

20. februar

Redaktion & PR Udvalget:

Anne-Marie Meller 9733 5130
am@meller.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:  

Dorthe Kristensen
5157 4704

Hun sørger for, I får bladet.

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

Glædelig nytår og velkommen til 
2022 til Jer alle.

Vi sluttede 2021 med endnu en 
nedlukning af alle aktiviteter un-
der sogneforeningen samt det år-
lige nytårsbad.
Men corona skal ikke stoppe os…
vi er i gang med planer for 2022.

Planer, som mange var med til at 
sætte i gang, da der var borger-
møde i stationsbygningen. Dejligt 
at så mange var mødt frem og gav 
deres mening til kende. Vi har brug 
for at stå sammen, hvis ikke vi skal 
ende med at blive en sovende by, 
hvor bilerne bare kører igennem. 

Vi vil være et sogn, som I kan være 
stolte af at være en del af, og som I 
ønsker at tage del i. Vi vil altid ger-
ne have jeres hjælp, men det kan 
være svært at stemme dørklokker 
hver gang, der skal laves en lille 
ting. Derfor er det nogle af disse 
tiltag, som vi arbejder på, og som 
der kan læses mere om inde i bla-
det.

- Frivilligliste (hvad vil og kan du 
hjælpe med).

- Velkomspakke (alle skal føle sig 
velkommen i Hee).

- Sommer Camp 2022 (ny som-
merlejr for børn).

- Fondsøgning (er det lige dig så 
kontakt os endelig).

Ud over nye tiltag holder vi stadig 
gang i vores nuværende aktiviteter.

Vi håber på at se rigtig mange til 
generalforsamlingen, hvor vi igen 
kan få en snak om, hvad der skal 
ske med Hee. Vi vil gerne have for-
slag, men løsningerne vil vi skabe 
sammen med Jer.

Anita

A short resume in 
English 
(a new action here in Sognenyt)

We had a very good council 
meeting in November 2021.

We will like to be a council, we 
all are proud of living in.

We are planning to make a 
- Voluntary List, where you can 
tell us, what you can help us with

- Welcome Pack for newcomers

- Summer Camp for children

- general Assembly 
(24. February)
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Udlejning af klubhus

Står du og mangler et lokale til 
børnefødselsdage eller klassear-
rangementer er klubhuset en op-
lagt mulighed. Klubben lejes ud 
til arrangementer for børn, som 
går i Hee skole. 
I klubhuset er der plads til 30 
personer, og der er adgang til 
kaffe/the-kander og kaffemaski-
ne, borde og stole.

Der medfølger ikke service, og 
udvalget af bestik er ikke stort, 
så det skal man selv medbringe, 
hvis det er nødvendigt.

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

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben er for alle, der 
har lyst til at hygge sig sammen.

Vi mødes 14.30 i klublokalet bag 
skolens bygninger, hvor vi enten 
drikker en kop kaffe eller te og spi-
ser vores medbragte brød, hvis der 
ikke lige er en, der har bagt eller 
medbragt noget.

Derefter er der mulighed for at spil-
le forskellige spil, og enkelte går 
enten ud og spiller petang eller går 
i hallen for at bevæge sig lidt. Om-
kring 16 - 16.30 bliver der ryddet 
op, vasket op, hvis man ikke selv 
har medbragt en kop, og gulvene 
blive fejret, så der er pænt rent til 
de andre brugere af klublokalet.

Vi er omkring 18 mere eller mindre 
pensionister, der mødes, så der er 
plads til flere. Mød bare op.

Anne-Marie

PS. Vi starter først her efter jul, når 
”Mette” har givet os lov.
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Hee 
Kvindeforum

Nu er vi klar til at løf-
te sløret for forårets ar-

rangementer i Hee Kvindeforum. Vi 
håber, at coronasituationen på det 
tidspunkt vil være under kontrol, så vi 
kan mødes igen.

Midt i marts vil vi få besøg af Tina, der 
er en del af smykkefirmaet OhDeer.dk. 
OhDeer.dk er en lille smykkevirksom-
hed, hvor der laves håndlavede smyk-
ker i et smart og moderne design.
Mere om tilmelding, sted og tid kom-
mer i næste nummer af Sognenyt

Onsdag d. 27. april afholder vi gene-
ralforsamling. Vi regner med, at vi får 
besøg af Carsten Meller, som vil hjæl-
pe os med at opfriske vores første-
hjælpskundskaber.

Vi håber ligeledes, vi kan gennemføre 
Kvindefrokosten ved årets sommerfest 
torsdag d. 26. maj.

Mange hilsner
Alice, Iben, Susanne 

Bestyrelsen
Hee Kvindeforum 

PS. Det er muligt at følge os på Face-
book - Hee Kvinde Forum Anno 2011

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

Kontakt Bent Rindom 
tlf 51 24 69 23.

Medredaktør 
søges
Kunne du tænke dig at være 
med i redaktionen af Sogne-
nyt, og måske se på vores ar-
bejde med ”nye øjne”, så hold 
dig ikke tilbage.

Er du god til engelsk vil det være 
en stor fordel, da vi fremover vil 
oversætte nogle af teksterne til 
engelsk, så de udenlandske be-
boere også for lidt ud af bladet.

Kontakt redaktionen og vær 
med til at holde fokus på Hee 
Sogn.

De kærligste hilsner
Karin og Anne-Marie
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Hee Sogneforening
Generalforsamling

torsdag den 24. februar kl. 17.30
I Stationsbygningen

Vi starter med at spise et par stykker smørrebrød sammen, inden gene-
ralforsamlingen starter. 
Vi håber, at alle, der på forskellig vis er tilknyttet foreningen og 
byen, 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 20. 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
 a. Jakob Heichelmann: modtager genvalg
 b. Anita Kristensen: modtager genvalg
 c. Anders Thygesen: modtager genvalg
 d. Rikke Sonn: udtræder af bestyrelsen efter eget ønske
              (det betyder, at en af de valgte bliver valgt for 1 år.)
                 Bestyrelsen har en kandidat på hånden, hvis ikke andre foreslås!
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

* indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før 
generalforsamlingen på mail: novej15@me.com

Alle er velkomne, og vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften

Hilsen 
Sogneforeningens bestyrelse
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Generalforsamling
Hee Lokalråd

i tilslutning til Hee Sogneforenings generalforsamling
i Stationsbygningen den 24. februar

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Dirigenten fra sogneforeningens generalforsamling fortsætter

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

 1. Ændringsforslag til vedtægterne for Hee Lokalråd
 §2, stk. 2
 Borgere, der er fastboende eller på anden vis har stærk tilknytning til Hee  
 Sogn kan lade sig opstille til generalforsamlingen, hvor de kan vælges.   
 Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres   
 eventuelle arbejde i lokalrådet.
 Forslag til kandidater til Hee Lokalråd skal være formanden i hænde senest
  10 dage før generalforsamlingen, og skal fremstå på dagsordenen. 
 Kandidater kan ikke opstilles på generalforsamlingen.

 2. Gennemgang af igangværende aktiviteter
     A. Den gamle boldbane
  B. Vedligeholdelse af sognets stier og pladser

5. Valg til lokalråd og suppleanter
 Preben Larsen - modtager genvalg
 Peter Galsgaard - modtager genvalg
 Søren Kristensen - modtager valg som suppleant
 Lars Ditlev - stiller op til valg
 Evt. andre interesserede kan stille op til generalforsamlingen

6. Valg af revisorer

7. Eventuelt

Borgere, der er fastboenden 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 sendes til formanden Erling Madsen
em@hee-entreprise.dk senest den 14. februar
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I.C. Christensens 
Hus

Foreningens ordinære 
generalforsamling 

afholdes i huset

Mandag den 7. marts 
2022 kl 19,00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Inden selve generalforsamlingen 
er der foredrag ved  medlem 

af Folketinget for Venstre, 
Mads Fuglede, Hvingel

Foredraget bærer titlen: 
”Nationalstaten og EU”

Alle er velkomne til foredraget 

Ikke medlemmer: 
kr 50 for foredrag og kaffe 

Medlemmer: gratis

Bestyrelsen

Indlæg til
VestRum Guiden

2022
Kalender
Omtale af åbne aktiviteter i kalen-
deren er gratis for alle foreninger, 
virksomheder og enkeltpersoner i 
VestRum. Aktiviteten skal blot være 
at almen interesse!

Omtaler/highlights
Alle foreninger kan gratis få bragt 
små omtaler/highlights om arran-
gementer, der er af almen interes-
se og åbne for alle.

Oplysende artikler
Korte, inspirerende omtaler af inte-
ressante steder i VestRum er meget 
velkomne. Det kunne f.eks. være 
historiste steder, naturoplevelser, 
fugle & dyreliv og meget mere!

Annoncer
Vi modtager gerne annoncer fra 
alle former for virksomkeder i Vest-
Rum. Vedr. størrelser og priser: kon-
takt redaktionen.

VestRum Guiden 2022
Uddeles til alle husstande i Vest-
Rum, samt til fri afhentning på man-
ge forskellige turiststeder i VestRum 
og Ringkøbing-Skjern kommune!
Udgives i 6000 eks.

Kontakt: Carsten Meller
meller@meller.dk / 29 43 45 83
DEADLINE: 20. januar
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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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Vi har 
brug 
for dig!
I Hee er følgende arbejdsgrup-
per allerede 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 
gamle 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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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Januar 
16.
23.
30.

Februar
02.

06.
13.
20.
27.

Marts
06.
13.

10.30 i No
10.30
10.30

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

09.00
09.00

Offentlige 
menighedsrådsmøder

Tirsdag d. 25. januar
Tirsdag d. 22 marts
Tirsdag d. 03. maj
Torsdag d. 02. juni

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

Dåb

7.11.  Sally Heichelmann Hansen, 
Lilkjærvej 15

14.11. Cody Skaarup Kristensen, 
Hvingelvej 18

Begravede og bisat

17.12.    Ane Christensen

Kyndelmisse 2. februar
Kl.19.00 i No Kirke

Stemningsfuld gudstjeneste med 
levende lys overalt i kirken. Med-
bring lygte eller mobil for at se i 
salmebogen.

Alle er velkomne

Vor sol

Vor sol er bleven kold,
vi er i vintervold
og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt
og håbet tændt –
ja håbet tændt,
for nu er solen vendt
nu kommer lyset og den lange dag 
tilbage.

Johannes V. Jensen
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Sommer Camp er for alle børn! og 
ikke kun børn der dyrker en be-
stemt slags sport eller er spejder. 
Hvorfor kan man ikke bare komme 
på camp for at hygge sig med an-
dre børn og få nogle gode oplevel-
ser??

Det kan man også fra sommerferi-
en 2022…Vi har en plan:

Det kommer til at foregå omkring 
sportspladsen og hallen onsdag til 
fredag i uge 27.

Børnene skal 
sove i telte og 
så vil program-
met byde på:

- Glidebane
- Bålhygge (måske sang)
- Spil og lege
- Filmaften
- Vandleg
- Og hvad der ellers kommer til af 
ideer

Planen er, at der kan være 50 børn 
med. Der er ingen alder (de skal 
bare kunne sove i telt, væk fra mor 
og far. Vi er der selvfølgelig)

Men, men, men vi kan ikke klare 
det alene…

Vi vil rigtig gerne 
have hjælp til:

- Opsætning af telte sammen med  
   børnene.
- Lave mad (gerne flere så man 
  ikke skal stå for alle måltider. 
  Vi har maden det skal bare laves/
  gøres klar).
- Kan lave bål. 
  (Vi vil gerne låne nogle bålfade).
- Hjælpere til aktiviteter.
- Nogle der vil sove i telt og være 
  med til at have det sjovt
- Rengøring af bad, toilet og klub- 
  hus.
-  Og nogen til de ting, vi har glemt

Der er ikke lagt et fast program 
endnu, da det afhænger af, hvor-
når folk har tid til at hjælpe. Så er 
det noget for dig, og har du lyst til 
at give børnene en hyggelig start 
på sommerferien, så ring eller skriv 
til en af os.

Vi glæder os til en masse hygge og 
sjov.

Rikke Halkjær tlf.: 2427 0369
Anita Kristensen tlf.: 4036 2417

Sommer Camp i Hee 2022
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Velkomstpakke

Man skal føle sig velkommen i Hee. 
Og hvordan gør vi det…?

En start vil være at lave en velkomstpakke med info/tilbud fra byen. Her 
har vi brug for input fra Jer, hvis I har noget der skal med. Sendt det i 
en mail til Anita på novej15@me.com eller giv mig et kald på tlf.: 4036 
2417 så vi kan få en snak om det. 
Vi vil rigtig gerne i gang med at lave den i januar, så skynd jer til tasterne.

Og hvad gør vi så??

Når der flytter nye til byen, så møder 
enten to fra bestyrelsen eller naboer op 
med en velkomstpakke og vin/blomst og 
byder velkommen.

Men hvordan??

Vi får en liste fra kommunen, men den er ikke altid helt ny, og hvis man 
flytter til Hee fra en anden by i Ringkøbing-Skjern kommune, så er man 
ikke på listen. Derfor er det alles ansvar at hjælpe med at informere os 
om, at der er kommet nye til byen.

Men mere om dette i næste nummer af Sognenyt, når pakken er klar. 
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Nyt fra pladsen...

Cafeaften
Lørdag den 5. februar 
Vi har fået Niels (fra Landmand søger 
kærlighed) til at spille. 
Vi har stadig nogle billetter til salg til 
100,00,- stykket incl. 1 øl/vand. 
Der kan bestilles smørrebrød, ved Tina, 
som har grillbaren, det vil der komme 
noget ud om til de der har købt billet-
ter.

Vi åbner dørene og baren kl. 18.00
18.30 spises der smørrebrød 
19.15 åbnes der op for de, der ikke vil 
          spise heroppe.
19.30 kommer Niels og spiller op til 
dans, han spiller ca. 4 timer. 
Ca 23.30 kan der købes pølser med 
brød.
Senest kl. 01.00 lukker baren

Pinsefest
Den 4 juni er det jo pinse, og dermed 
holder vi Pinsefest i teltet på camping-
pladsen. Alle er velkomne, så sæt der-
for et stort X i kalenderen denne af-
ten.. Der vil til den tid komme meget 
mere info på Facebook/Sognenyt.

Åbningstider i butikken 

UGE 12-25
Fredag 12.00-20.00 
Lørdag   7.30-20.00 
Søndag  7.30-15.00

Helligdage og ugen op til påske er 
der åbnet fra 7.30-20.00

2. pinsedag lukker vi kl. 15.00

UGE 26-32
HVER DAG 7.30-21.00

UGE 33-41
Fredag 12.00-20.00
Lørdag   7.30-20.00 
Søndag  7.30-15.00

UGE 42 
Mandag til lørdag 7.30-20.00
Søndag                 7,30-15.00

Camping og familiepark West

Is, Softice & morgenbrød
Vi vil som noget nyt have Softice, stør-
re udvalg i gammeldags isvafler, og vi 
arbejder på flere hemmeligheder, vi 
glæder os til at dele med jer. 

Alt morgenbrød bager vi selv, dog skal 
dette bestilles dagen før. Vi bager også 
supergode leverpostej.

Med venlig hilsen 
Jette og Klaus Pedersen, 

Camping og familiepark West
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Smånyt fra og om Hee

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.

Når der ikke er lysanlæg over boldbanerne, må man finde alternative løsninger, når man ønsker at 
spille bold en vinteraften!
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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

Hvingelvej 2, 31. december 2003
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På baggrund af et rigtig godt borgermøde 
d. 24 nov., er der bred enighed om, at vi 
skal være mere sammen om Hee for, at få de 
ting vi ønsker til, at ske.

Vi håber
Håbet er at der ved diverse opgaver og arrangementer vil 
være flere hænder, at låne af og, at arbejdet på den måde 
bliver nemmere at få til at ske for de enkelte og meget 
hyggeligere at gå til for alle. På den måde er vi sammen om 
at vi få ting til at ske. 

Vi har brug for
Til dette formål har byen brug for frivillige hænder. Med denne 
frivilligliste er muligheden der for, at melde sig på grupper og 
opgaver, som vi hver især ser os selv hjælpe eller bidrage til. 
Måske kan man ikke til alle arrangementer, og derfor er det 
godt når vi er flere hænder.

Ved at du melder dig på listen til højre, siger du ja til at blive 
kontaktet af gruppen/-erne du melder dig på. 

Arbejdet er allerede igang
Der er allerede følgende grupper etableret:
- Sti fra Haelby Havn til Alrum (hører under “Grønholdet”)
- Den gamle boldbane (hører under “Grønholdet”)
- Haelby Havn

På forhånd tak.
Hee Sogneforening

Frivilligliste
Udfyld venligst navn, telefon og mail og sæt kryds ved den/
de opgaver, som du vil være behjælpelig med.

Navn:___________________________________________________

________________________________________________________

Telefon nummer:_________________________________________

Mail:____________________________________________________

Sommerfest
Grønholdet: f.eks vedligehold af fællesarealer, beplantning, 
fælde/købe + opsætte juletræer - ved indkørslen til Hee m.m).
Madholdet: madlavning, kagebagning - bl.a. til sportsfester.
Praktisk gruppe: bl.a. teltopsætning- og nedtagning f.eks. 
til Sommerfesten.
Flagallé: ved konfirmation, sommerfest og andre begivenheder.
Oprydning og rengøring: f.eks af klubhus.
Fastelavn
Diverse træneropgaver/hjælpetrænere til gymnastik,  
fodbold, m.m.
Revyholdet

Tak fordi du vil hjælpe.

Input til Sogneforeningen eller forslag til frivilliglisten må meget 
gerne skrives på bagsiden.

Afleveres på Hovervej 3 eller sendes til Anita på novej15@me.com

Klip ud  og aflevér

Frivilligliste
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På baggrund af et rigtig godt borgermøde 
d. 24 nov., er der bred enighed om, at vi 
skal være mere sammen om Hee for, at få de 
ting vi ønsker til, at ske.

Vi håber
Håbet er at der ved diverse opgaver og arrangementer vil 
være flere hænder, at låne af og, at arbejdet på den måde 
bliver nemmere at få til at ske for de enkelte og meget 
hyggeligere at gå til for alle. På den måde er vi sammen om 
at vi få ting til at ske. 

Vi har brug for
Til dette formål har byen brug for frivillige hænder. Med denne 
frivilligliste er muligheden der for, at melde sig på grupper og 
opgaver, som vi hver især ser os selv hjælpe eller bidrage til. 
Måske kan man ikke til alle arrangementer, og derfor er det 
godt når vi er flere hænder.

Ved at du melder dig på listen til højre, siger du ja til at blive 
kontaktet af gruppen/-erne du melder dig på. 

Arbejdet er allerede igang
Der er allerede følgende grupper etableret:
- Sti fra Haelby Havn til Alrum (hører under “Grønholdet”)
- Den gamle boldbane (hører under “Grønholdet”)
- Haelby Havn

På forhånd tak.
Hee Sogneforening

Frivilligliste
Udfyld venligst navn, telefon og mail og sæt kryds ved den/
de opgaver, som du vil være behjælpelig med.

Navn:___________________________________________________

________________________________________________________

Telefon nummer:_________________________________________

Mail:____________________________________________________

Sommerfest
Grønholdet: f.eks vedligehold af fællesarealer, beplantning, 
fælde/købe + opsætte juletræer - ved indkørslen til Hee m.m).
Madholdet: madlavning, kagebagning - bl.a. til sportsfester.
Praktisk gruppe: bl.a. teltopsætning- og nedtagning f.eks. 
til Sommerfesten.
Flagallé: ved konfirmation, sommerfest og andre begivenheder.
Oprydning og rengøring: f.eks af klubhus.
Fastelavn
Diverse træneropgaver/hjælpetrænere til gymnastik,  
fodbold, m.m.
Revyholdet

Tak fordi du vil hjælpe.

Input til Sogneforeningen eller forslag til frivilliglisten må meget 
gerne skrives på bagsiden.

Afleveres på Hovervej 3 eller sendes til Anita på novej15@me.com

Klip ud  og aflevér
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 Voluntary list

As a result of the very good council meeting November the. 24th, we 
have decided, that we here in Hee, have to help each other more, to get 
things in the town done.

We hope

The hope is, that there when we have arrangements or assignments will 
be more helping hands, so the work for each person will be easier and 
more cozy for all. 

We need

We need helping hands. With this voluntary list you will have the possi-
bility to sign up for assignments or arrangements you will like to take ac-
tive part in.

The work has begun

We have groups taking care of
- A path from Haelby Havn to Alrum (belongs to the green team)
- The old soccer field (belongs to the green team)
- Haelby Havn

How to do 

Please fill in the form on the next page, cut it out and return it to:

Anita Hovervej 3, or send it to Anita: novej15@me.com

Thank you for helping

Hee Sogneforening

If you have any comments please tell or write it to us.
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  The Voluntary list

Please sign in with your name, phone and E-mail and mark with a cross, 
the assignments you will like to take part in

Name ___________________________________________________________

Phone ___________________________________________________________

E-Mail ___________________________________________________________

 Summer Party (26. – 28. May)

 The green team helping with the common areas, planting, 
 Christmas trees (cutting down, buying, placing)

 The food team cooking, baking for Sports parties etc.

 Practical team helping with the tent (setup and dismantling) for the     
 Summer party.

 Flag team by confirmations, Summer part and other events

 Cleaning team e.g. the club house

 Carnival team 

 Coaching team helping with soccer, gymnastics etc.

 Revy team (actor or writer for the Summer Party)
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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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Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2022

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

Med forbehold for coronarestriktioner afholdes følgende 

Torsdag 3. marts   19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 9. april   13.00 - 16.00 i butikken
Mandag 9. maj  19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 4. juni   13.00 - 16.00 i butikken
Tirsdag 6. september  19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 15. oktober  13.00 - 16.00 i butikken
Mandag 7. november 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 17. december 13.00 - 16.00 i butikken

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

Hver mandag fra uge 28 til 34 
må der strikkes udenfor butik-
ken, da der samtig er kunst-
håndværkermarked.

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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Hee Skole
Det blev en lidt ander-
ledes afslutning på ka-
lenderåret op til julefe-

rien, hvor eleverne blev sendt på 
”forlænget” juleferie, hvor vi hav-
de online undervisning og nødpas-
ning af de elever, der havde behov 
for det. 

Nu er vi igen kommet i gang og det 
er rart. 

Når vi ser tilbage, så har corona 
fyldt en del på det sidste. Vi håber 
dog, at vi kan se mod lysere tider, 
efterhånden som foråret nærmer 
sig. 
Der var meget andet, vi hellere vil-
le bruge tiden på.

Det visionsprojekt, som vi er be-
gyndt på i Helheden i Hee og No, 
kom godt fra start. Der kom en 
masse ideer ind og en del har vi 
sendt videre til Skolens støttefor-
ening og til Sogneforeningerne, 
fordi ideerne mere var deres regi, 
end Helheden og vores forældre- 
og skolebestyrelse, men spænden-
de er det.

Lige nu venter vi på igen at kunne 
mødes på tværs af bestyrelser og 
personalegrupper, så vi kan fort-
sætte arbejdet. Imens arbejder Line 
og jeg med nogle af de opgaver, vi 
godt kan tage fat på allerede nu.

Vi har i efteråret også nydt at se 
den store opbakning, der har væ-
ret i vores to sogne til alt fra moti-
onsløb til klippedag og julebanko. 
I december havde vi besøg af en 
masse kravlenisser, se billeder.

Der skal også lyde stor ros til foræl-
drene og medarbejderne for deres 
indsats og opbakning under alt det 
her corona.

Så lad os nu se fremad mod forår 
og nye spændende opgaver med 
fx at få færdiggjort det vi begynd-
te med naturens dag, så vi kan få 
sået blomsterbede og sat insektho-
tellerne op.

Det bliver godt at komme i gang 
med alle de projekter, der venter.

Mvh
Helheden i He og No

Hee Skole, Papegøjen og vores 
børnehuse i Hee og No.

Kravlenisser
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Juletræsnisser

Læsenisser

Radiatornisse

Spillenisser

Garderopenisser

Trappenisser
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GENERALFORSAMLING 
Hee gl. Stationsbygning
Er på grund af corona flyttet til

Fredag 
den 11. marts 
2022 kl. 18.30
Der serveres varm mad

Tilmelding senest 
den 6. marts 2022
Til Kaj Smedegaard 
2530 1600 gerne SMS 
eller mail: 
kajhee23@gmail.com

Bestyrelsen
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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.

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, el-
ler 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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Avisindsamling 
i Hee - gerne pap!

Gem papir & pap
Avis indsamlingerne kører igen rig-
tig godt. Dog kunne vi godt tæn-
ke os lidt mere opbakning både på 
indsamlingsdagene men i høj grad 
også mht. mængden af pap og avi-
ser. 
Derfor kan vi kun opfordre til at 
folk gemmer og sætter ud på ind-
samlingsdatoerne. 
Der er for tiden rigtig gode priser 
på pap og papir.

Med venlig hilsen 
Bo og Klaus

Husk! Vi modtager ikke affald.

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag 30. april
Lørdag 20. august
Lørdag 19. november
Lørdag 21. januar 2023

Næste indsamling
Lørdag 22. januar

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

We collect papers 
January the 22th.

If you want to help with the 
papercollection, contact: 
Klaus 2172 2472
or Bo. 8165 7825
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Juletræstænding og besøg 
af julemanden
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Aktivitetskalender
Januar
22. 

Februar
05.
20.
24.

24.

Marts
04.
07.

11.

April
09.
27.

Avisindsamling

Caféaften, C & F West
Deadline, SogneNyt
Generalforsamling
Hee Sogneforening
Generalforsamling
Hee Lokalråd

Strikkecafé, Hee
Generalforsamling 
I. C.´s Hus
Generalforsamling
Gl. Stationsbygning
Kvindeforum besøg af 
OhDeer.dk

Strikkecafé, butik
Generalforsamling
Hee Kvindeforum

Redaktionen ønsker alle 
 annoncører og læsere

Godt nytår

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 
indleveret til redaktionen ved 
deadline.
Ønsker du datoer for arrange-
menter med i kalenderen, så 
henvend dig til redaktionen. 
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

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

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen        9733 5656
Egon Aaberg        9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
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
Søren Kristensen
Preben Larsen
rep. fra sogneforeningen

Sommerfest
Peder Lodahl             2276 8082
Randi Fisker           22470929 
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
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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 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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