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Deadline 
til næste nummer:
20. april

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

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
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

Redaktion & PR Udvalget:
Anne-Marie Meller  9733 5130
am@meller.dk

Karin Aasberg  4044 2048
aasberg@fiberpost.dk

Kære læsere

Efter 200 numre med samme forsi-
de, har vi valgt at ændre på designet. 
Vi glemmer ikke det flotte, gamle de-
sign, men vi håber at skabe lidt mere 
opmærksomhed omkring bladet. Ind-
holdsmæssigt forsøger vi igen at blive 
lidt mere oplysende om alt det, der fore-
går i Hee sogn. 

Vi ønsker alle i Hee et godt forår

Mange hilsner
redaktionen
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Nyt fra
bestyrelsen

Foråret nærmer sig, siger kalenderen…

Det har dog ikke været nemt at se den 
sidste tid, hvor vi er gået fra høj sol til 
sne og hagl. Fra vindstille til storm. Men 
lad os se forbi det og glæde os over, at 
foråret er på vej.

Med foråret kommer en masse dejligt. 
Sikkert både for jer i jeres private liv, 
men også som en del af et fællesskab 
i Hee sogn. Det første, vi har haft på 
programmet, var Generalforsamlingen, 
hvor vi havde håbet at se flere efter vo-
res Borgermøde. Men vi finder på at kal-
de det noget andet end generalforsam-
ling næste år.

Dernæst har vi afholdt Fastelavn med 
ca. 100 deltagere.

Sommerfesten er under planlægning, 
og jeg er sikker på, at vi har noget at 
glæde os til.

Fodbolden starter også op igen her i for-
året. Så håber vi, at vandet er kommet 
væk, så de kan komme rigtig godt fra 
start.

Det er også blevet en realitet, at vi i star-
ten af sommerferien afholder Sommer 
Camp i Hee. Vi håber på, at der kom-
mer 50 børn og har det sjovt sammen 
med os i 3 dage.

Så ja foråret og sommeren skal nok bli-
ve godt, og er der nogen, der synes, at 
de gerne vil give en hånd med, så giv 

endelig besked. Vi vil rigtig gerne have 
nogle flere hænder.

Rigtig god forår til jer alle fra os i Hee 
sogneforening.

Anita 

A short resume in 
English 
First we have had the  General As-
sembly.
Second carnival with barrel hitting 
has taken place.
People are planning The Summer-
party.
Soccer for kids will start again.
Seniorsoccer is playing, but you can 
still join.
Summer Camp will take place.

Seniorfodbold
Seniorherre er vi startede op med i star-
ten af februar. I foråret spilles der i se-
rie 5. Der trænes 2 gange om ugen, og 
vi råder over hele 22-23 spiller. Vi er pt. 
udfordret med vand på banen, men så 
finder vi alternative træningspas. Det er 
dejligt, vi har så mange spillere, og til 
sommer kommer der 4-5 drenge hjem 
fra efterskole og spiller med. 2 af dem 
spiller allerede med, når vi mangler. 
Sidder der nu nogen, som kunne have 
lysten til at spille med, er man hjerteligt 
velkommen, der er altid plads til flere.

Der er planlagt træningslejr lørdag og 
søndag 26-27 Marts.

Trænerteamet er Zander Koch 
og Klaus Vang
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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

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.
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Hee 
Kvindeforum

Onsdag d. 16. marts 
kl. 18.30  
inviterer Hee Kvindeforum til en aften 
med Tina fra Smykkefirmaet OhDeer.
Hun vil vise og fortælle om deres smyk-
ker m.m.

Prisen for denne aften er 50 kr. incl. lidt 
mundgodt. Arrangementet afholdes i 
Klubhuset.

Sidste tilmelding er den 12. marts 

Onsdag d. 27. april 
afholder vi generalforsamling i 
Klubhuset kl. 19.00.

Carsten Meller vil hjælpe os med at op-
friske vores førstehjælpskundskaber.

Der skal vælges en ny bestyrelse, så 
tænk over, om du har lyst til at være en 
del af den. Hvis vi ikke får valgt en ny 
bestyrelse, vil Hee Kvindeforums frem-
tid være ikke eksisterende, og det vil da 
være lidt ærgerligt, ik?

Så meld dig på banen, så vi kan fort-
sætte det sociale samvær og oplevel-
ser mellem Hee’s kvinder. Mød op til 
generalforsamlingen. Der vil selvfølge-
lig være lidt godt til ganen.

Tilmelding senest 22. april. - Meld 
også gerne ind, hvis du stiller op til be-
styrelsen - der skal bruges 4 kvinder.

Tilmelding til arrangementerne gerne 
som SMS til:
Alice 2172 6479 
Susamme 2175 5504
Iben 2657 5454 
eller på begivenheden på Hee Kvinde-
forums FB-side.

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.
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Formandens 
beretning
En beretning er når man 

kigger tilbage på året der er gået og 
hvad der er opnået.

Det har været to pressede år i corona-
ens tegn, og jeg glæder mig til at se 
fremad.

Vi kan snart ikke sige noget mere uden 
at nævne corona. Den har taget meget 
fra os i foreningslivet, og dog har vi fået 
meget godt det sidste år.

Fodbolden er den aktivitet, der var mest 
gang i, da det er en aktivitet, der fore-
går udendørs. Vi har alle børneholde-
ne sammen med Tim. Vores seniorhold 
rykkede op i serie 4. Vildt flot. Dog måt-
te de trække sig igen og rykke i serie 6 
pga. stort mandefald.

Meget af året var lukket for indendørs- 
aktivitet, så vi forsøgte os med uden-
dørs fitness. Vi lavede træning uden-
dørs 6 gange inden sommerferien, hvor 
vi startede op på en lækker regnvejrs- 
dag. Det holdt heldigvis ikke nogen 
væk, så vi fortsatte med 6 gange mere 
efter sommerferien.

Da efterårssæsonen startede, kunne vi 
atter benytte hallen, så der kom atter 
gang i gymnastik for børn og for voks-
ne. Vi har to børnehold og et voksen 
hold.Volleyball og badminton startede 
også op og gav liv i hallen. 

Familiesvømning startede igen op i 
Ringkøbing svømmehal. Der er mulig-
hed for hygge og afslapning, eller der 

er mulighed for at svømme nogle baner. 
Vil man gerne varmes igennem, er der 
mulighed for saunagus.

Børneklubben startede op i september, 
og de var i oktober afsted i biografen i 
Ringkøbing sammen med klubben i No. 
Som noget nyt har 0-2. klasse været in-
viteret med den sidste torsdag i måne-
den.

Det hele kørte på skinner, indtil vi nåede 
december hvor vi lokalt, især i skolen 
blev ramt af corona. Vi valgte at lukke 
alle aktiviteter ned og gå på tidlig jule-
ferie.

Der sker også noget i Hee ud over den 
aktive del.

Noget af det dejligste at se tilbage på 
er, at vi har fået rengjort torvet. Og folk 
er super gode til at gå om forbi og være 
med til at holde den ren for ukrudt. 

Vi havde udendørs fællessang med 
Sanglærken og Sebastian. Hyggeligt at 
folk kom med stole og tæpper i det lidt 
kølige vejr og var med til at synge kend-
te sange.

Der er kommet nye bord/bænke sæt 
både på torvet og omkring klubben.

Og vi nåede lige at få afholdt juletræs-
tænding i november, hvor julemanden 
kom og dansede med omkring juletræ-
et. Han havde også godter med til alle 
de søde børn, vi har. Det er fantastisk at 
se den glæde familierne kommer med. 
Vi sluttede af med æbleskiver, glögg og 
varm kakao.

Desværre sluttede vi året i coronaens 
tegn og måtte aflyse nytårsbadet. 
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Så selvom vi stadig tænker på 2021 
som et coronaår, så var der jo også me-
get godt. Og det er det, vi skal huske 
på, når vi kigger frem på 2022. 

2022 håber vi, bliver året, hvor der ikke 
er flere nedlukninger. Vi har så mange 
ting, vi gerne vil. Vi vil gerne have rigtig 
gang i alle vores aktiviteter igen. Vi vil 
afholde fastelavn, sommerfest, evt. hal-
loween, juletræstænding, nytårsbad og 
gerne flere ting.

Noget helt nyt i år bliver Hee Somme 
Camp. 50 glade børn skal sove i telt og 
have en masse sjov i 3 dage.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle fri-
villige, som bruger tid og energi på at 
holde gang i Hee. 

Stort tak herfra.
Anita

Ved generalforsamlingen blev Tina 
Østergaard Oxfeldt valgt ind i bestyrel-
sen i stedet for Rikke Sohn.
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2021 2020 2019 2018
1 gymnastik 12.010,56 -13.093,34 -4.124,22 8.241,29
2 Ude fitness & HIT FIT 699,48 0,00 -3.366,75 7.900,70
3 fodbold -3.673,09 -4.766,95 9.465,08 17.957,97
4 svømning 10.845,80 2.203,04 -7.752,91 10.252,55
5 volley 789,71 -668,43 5.917,50 7.235,35
6 børneklub -2.769,89 3.418,65 2.581,12 7.712,87
7 badminton -278,00 1.993,13 4.735,00 6.687,59
8 udlejning borde & stole 2.084,00 1.611,50 -1.334,38 3.528,50
9 indsamling pap & papir 24.111,30 1.667,37 19.754,14 19.521,98

10 sognenyt -5.756,88 -12.887,51 -8.709,38 -5.581,25
11 klubhus -17.623,65 -15.582,53 -24.325,19 -25.619,22
12 sommerfest 0,00 0,00 46.834,20 31.589,60
13 Hee bilen 0,00 0,00 0,00 -16.776,67
14 fælles -10.877,62 -14.986,67 -16.318,72 -17.090,84

diverse
Ordinært resultat 9.561,72 -51.091,74 23.355,49 55.560,42

Ekstraordinære udgifter / indtægter
Tilskud fra DGI pga. Corona 93.793,00
afskrivning telt og multibane -9.089,00
tab debitorer sognenyt for 
2016 og 2017 -4.980,00
tilbageb. tilskud 2016 -9.510,00
tilbageb. tilskud 2017 -478,00
hævning u. bilag -3.049,50
lokaleleje 1. halvår 2017 -14.175,00
tab aktie Mylius Erichsen -1.050,00
Ekstra indt. & udg. 84.704,00 0,00 0,00 -33.242,50

Resultat 94.265,72 -51.091,74 23.355,49 22.317,92

Resultatopgørelse

3
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Aktiver 2021 2020 2019 2018
fast ejendom (klubhus) 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
Multibanen 10.163,00 14.518,00 14.518,00 14.518,00
Telt 11.047,00 15.781,00 15.781,00 15.781,00
kassebeholdning 0,00 0,00 8.287,50 8.653,00
indestående bank 337.051,20 233.696,48 279.173,22 351.926,29
tilgodehavende 0,00 0,00 3.412,50 12.600,00

Aktiver i alt 1.008.261,20 913.995,48 971.172,22 1.053.478,29

Passiver 2021 2020 2019 2018
Egenkapital primo 913.995,48 965.087,22 941.731,73 919.413,81
hensat 
årets resultat 94.265,72 -51.091,74 23.355,49 22.317,92
Egenkapital ultimo 1.008.261,20 913.995,48 965.087,22 941.731,73

skyldige omk. 0,00 0,00 6.085,00 11.746,56
andet
skyldig skolegårds projekt 100.000,00
i alt skyldige omk. 0,00 0,00 6.085,00 111.746,56

Passiver i alt. 1.008.261,20 913.995,48 971.172,22 1.053.478,29

Balance

4
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Møde i sommer-
festudvalget
Mandag den 14. marts er der møde 
vedr. sommerfesten i klubhuset 
kl. 19.30.

Vi ser gerne, at der kommer en fra 
hvert udvalg, ligesom andre interes-
serede også er meget velkomne.

Vi har desuden en opgave i udbud. 
Kunne du være interesseret i at stå 
for at kontakte butikker og virksom-
heder for at spørge, om de har lyst til 
at donere en gave, som vi kan bruge 
som gevinst i forbindelse med som-
merfesten. Kontakt i den forbindelse 
gerne en af os i udvalget.

HUSK en god sommerfest er noget, 
vi skaber sammen!

Mange hilsner fra 
sommerfestudvalget

Randi Fisker, 
Anette Røjkjær, 

Connie D. Andersen, 
Martin Brinch Hansen, 

Peder Lodahl 
og Thomas Meldgaard.

Meeting in the Summer Par-
ty selection - if you want to 
join and help, then come 
to the meeting in the Club 
Room.

Ordinær 
generalforsamling 
i Haelby Havn Bådelaug.
Onsdag 6. april 2022 kl. 16.30

Ved Haelby Havn, Hee 
6950 Ringkøbing 

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 2021)
5. Fastsættelse af kontingent, havne-
    penge, gebyrer og afgifter m. v. 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 På valg
 Kristian Døhr   
 (modtager genvalg)
 Bjarke Hansen   
 (modtager genvalg)
 Suppleant Gunnar Noesgaard 
 (modtager genvalg)

7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
   Revisor Martin O. Pedersen  
   (modtager genvalg)
   Revisor Connie Dalsgaard Andersen  
   (modtager genvalg)
   Revisorsuppleant Jacob Dalsgaard 
   Andersen  (modtager genvalg)

På bestyrelsens vegne
Klaus Vang Andersen

Tilmelding pga. forplejning senest den 
4. april 2022.
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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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Foreningen 
J. C. Christensens Hus 
i Hee ønsker at øge 
medlemskredsen
Det ikoniske J. C. Christensens hus 
i Hee, som i dag rummer både muse-
um og lokalhistorisk arkiv, blev bygget 
i 1907 af den daværende konseilspræ-
sident (statsminister) J.C. Christensen. 
I 1990 blev bygningen erhvervet af Hee 
– No Menighedsråd. Menighedsrådet  
har udlejet huset til Foreningen J.C. 
Christensens Hus, som forestår den 
daglige drift af huset herunder bygnin-
gens vedligeholdelse.

Huset er med dets markante arkitektur 
og centrale placering ved hovedvejen 
en vigtig del af lokalsamfundets ansigt 
udadtil. Huset har gennem årene haft 
utallige besøgende fra nær og fjern, 
som har fået en positiv oplevelse af at 
besøge huset i Hee. Det vidner gæste-
bogens mange positive tilkendegivelser 
om!

Der har igennem årene været afholdt 
møder, foredrag, kunstudstillinger og 
andre kulturarrangementer i huset.

Huset fremstår smukt og vedligeholdt 
og har en beskeden, men dog sund 
økonomi - bla. takket være det årlige 
kontingent fra medlemskredsen. 
Men medlemskredsen svinder lang-
somt ind, og for at huset også i frem-

tiden sikres en sund økonomi, er det 
nødvendigt at udvide medlemskredsen. 

Derfor rettes denne opfordring til bebo-
erne i Hee om at tegne et medlemskab 
af Foreningen J.C. Christensens Hus. 
Det vil sikre, at der også i årene frem-
over vil være et lokalt forankret kultur-
udbud i det smukke hus ved hovedvejen.

Det årlige medlemskontingent er på 
150,- kr., som kan indbetales på konto: 
7670  1624225
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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

Nyt spændende 
projekt for den 
gamle boldbane
På Hee Lokalråds generalforsam-
ling løftede Jørgen Pedersen sløret 
for nogle af de tanker, der er gjort 
omkring anvendelsen af den gamle 
boldbane.

Beplantning, også med frugttræer, 
stier, og en sø, som Jørgen og Trine 
Damgaard er gået i gang med at ud-
grave!!

Der skal nu udarbejdes en plan for 
området, hvorefter der skal ansøges 
diverse fonde om økonomiske mid-
ler.

Har du lyst til at være en del af hol-
det, der sætter liv i den gamle bold-
bane, kan du henvende dig til Jørgen 
Pedersen 29 91 48 27
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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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Nyt fra pladsen...

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 aften.. 
Der vil til den tid komme meget mere 
info på Facebook/Sognenyt.

Is, Softice & morgenbrød
Vi vil som noget nyt have Softice, større 
udvalg i gammeldags isvafler, og vi ar-
bejder på flere hemmeligheder, vi glæ-
der 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

Camping og familiepark West

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

Cykelholdet
Hvis vejret  tillader det, starter vi med 
at cykle  mandag den 4 april 2022 kl. 
18.45 fra skolegården.

Husk cykelhjelm 
og vest

Alle er velkomne

Niels og Krista 
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Marts
06.
13.
20.
27.

April
03.
10.
14.

15.
17.
18.

24.

Maj
01.
07.
08.
13.

15.
22.

09.00
09.00
10.30
09.00

10.30
09.00 i No M. Thams
19.00 Skærtorsdag,
altergang.
09.00 Langfredag
10.30 Påskedag
10.30 2. påskedag i 
Ringkøbing Kirke
09.00 O. Lange

09.00 i No, O. Lange
10.00 Konfirmation
10.30 i No
St. Bededag, 
ingen gudstjeneste
10.30
09.00

Offentlige 
menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 22 marts
Tirsdag d. 03. maj
Torsdag d. 02. juni

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

Dåb
23.01   Vitus Kirkeby Jegstrup, 
            Rindum
23.01   Conrad Ammitzbøl 
            Birkmose, Mejdal

Begravede og bisat
18.02  Finn Gyring-Nielsen                

Syng ”100 salmer”
Salmemaraton i Ringkøbing provsti med 
nye salmer  19.00 - ca. 20.30

I Ulfkær kirke onsdag d. 23. marts
I Ringkøbing Kirke onsdag den 27. april 
I Staby kirke onsdag d. 18. maj 

Dette maraton er for hele Ringkøbing 
provsti – så kør gerne over en sogne-
grænse og hver med!

Alle er velkomne. Medbring selv kaffe/
te til pausen.

De venligste hilsner
Ulfborg menighedsråd og sognepræst 

Gitte Elisabeth Hansen
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Invitation
til Filmaften
i I. C.’s Hus

Torsdag d. 10. marts
kl.19.00
Hee Menighedsråd inviterer folk i Hee 
til at se den norske fil HÅP af Maria 
Sødahl, sidste års vinder af Gabrielpri-
sen.

Filmen handler om Anja, der bor sam-
men med Thomas i en storfamilie med 
fællesbørn og stedbørn. Lillejuleaften 
får hun en uhelbredelig diagnose. Alene 
med sorgen og rædslen erkender Anja 
sit behov for Thomas’ fulde hjælp og 
støtte. I løbet af juleugen kastes parret 
ind i et lynkursus i gensidig tillid og fæl-
les kamp for at tackle en uventet diag-
nose. Kan de midt i krisen lære at elske 
hinaden igen efter et langt samliv?

Filmen er baseret på instruktørens egne 
oplevelser.

Af hensyn til stoleopsætningen mm. 
vil vi gerne have en tilmelding senest 
onsdag d. 9. marts - vi går efter prin-
cippet 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

Venlig hilsen
Hee Menighedsråd

Gabriel

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

På billedet ses tre medlemmer af juryen 
samt den norske instruktør, som var med på 
en direkte linje fra Norge på Landsforenin-
gen af Menighedsråds årsmøde 2021.

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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Konfirmation lørdag 7. maj kl.10.00
Følgende konfirmeres i Hee Kirke:

Benedichte Høyer Sørensen  Grævlingevej 1
Jeppe Røjkjær    Vinkelvej 13
Jim Bjørndal Kristoffersen  Hovervej 36
Johan Brunsgaard Pedersen  Agersbækvej 24
Jonas Møller Jensen   Grævlingevej 2
Josefine Fisker                                    Voldbjergvej 14
Magnus Nørregaard Astrup                 Heager Engvej 8, No
Maurits Pieter Dirk van den Berg         Voldbjergvej 27
Mille Dederding Mørup                      Ølstrupvej 10, No
Sarah Baden Christensen                   Østbanevej 4

Redaktionen ønsker alle hjertelig tillykke
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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

Oprensning af branddammen. 28.02.2022.
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Flot 3. plads til lokal 
ølbrygger
Ølbrygger og medstifter og Oldermand 
af Hee Øllaug Keld Torp opnåede en flot 
3. plads for sin specialøl Black Pearl, 
Dansk Imperial Stout i Danmarksmes-
terskabet for håndbrygning 2021.

Det var i 13. Kategori: Specialøl, hvor 
man gør andet ved øllen, end bare at 
lave øl!
Det specielle ved Black Pearl, der hol-
der 11%, er, at den blandt andet er lagret 
på Burbon egeflis i gærtanken i en uge. 
Derefter er øllen lagret i 9 måneder, in-
den den er klar til servering.
Keld har arbejdet med øllen i flere år, og 
det var først her i 5. forsøg, han var til-
freds med det endelige resultat.

Indsendelsen af Black Pearl til Dan-
marksmesterskabet var med tanke på 
at få en professionel bedømmelse af 
øllen, mere end at deltage i konkurren-
cen. Dommerpanelet er danske ølentu-
siaster, så der bedømmes øl på et me-
get højt plan, og alle deltagende øl får en 
skriftlig bedømmelse. At øllen indbragte 
en flot broncemedalje, gjorde kun hele 
oplevelsen endnu bedre. 

Kelds begejstring for at lave øl, er ikke til 
at tage fejl af!
Det hele startede for omkring ti år siden, 
hvor han havde en 10. klasse til fysik og 
kemi. For at lære dem om gæringspro-
cessen, startede de sammen med Sø-
ren Svingel (Mylius Eriksens Bryggeri) 
en ølbrygningsproces. Derefter var Keld 
solgt som ølbrygger, med den fascination 
det var at brygge øl!

I 2011 stiftede han sammen med Mi-
chael Andersen Hee Øllaug, hvor man 
smager professionelle øl.

Keld har haft sit eget bryggeri i 3 år. Først 
i køkkenet, hvilket medførte visse  lugtge-
ner i huset, senere i laden, hvor der til ti-
der var koldt, hvorfor beslutningen med at 
bygge sit eget bryggeri blev taget. Med 
hjælp fra gode vennner blev der i den 
gamle stad skabt et hyggeligt rum med 
bryggeafdeling og nydeafdeling!

Der produceres 70 liter øl ad gangen. 
Det tager omkring 5 timer at brygge øl-
len, derefter lagrer det 5 uger i gærtan-
ken og slutteligt 9 måneder i lagertan-
ken, der er så visselig indrettet, at den 
kan kobles direkte på tappeanlægget!
Som udgangspunkt laver Keld kun høj-
procent øl. Det vil sige, hvor procenten 
er over 9%. På foranledning af sin bror, 
har han dog lavet en serie, hvor de alle 
er på 5%!
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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

Keld har mulighed for at tappe sin øl på 
både dåse, flaske og fad (lager). I det 
hele taget følger der meget udstyr med, 
når man vil lege brygger, og et godt, 
bredt netværk mellem hjemmebryggere 
gør, at man lærer af hinanden og und-
går dyre, unødvendige investeringer.
Og som brygger skal man elske at gøre 
rent og have tålmodighed.

Der er ingen tvivl om, at Keld er en pas-
sioneret brygger, og han laver gerne øl-
smagninger og holder foredrag om sin 
hobby.
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Frivilligliste

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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På baggrund af et rigtig godt borgermøde 
d. 24 nov., er der bred enighed om, at vi 
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Diverse træneropgaver/hjælpetrænere til gymnastik,  
fodbold, m.m.
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Tak fordi du vil hjælpe.
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26

 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 possibility to sign 
up for assignments or arrangements you will like to take active 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 as-
signments 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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Så er det på tide at slå 
masker op til strik-
kecaféerne i 2022
Strikkecaféerne vil foregå i butikken i 
V. Strandgade 65C 
eller privat hos mig i Hee, 
Nørre Allé 1. 4071 3919

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. sept. 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 15. okt. 13.00 - 16.00 i butikken
Mandag 7. nov. 19.30 - 22.00 i Hee
Lørdag 17. dec. 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 butikken, da der samtig 
er kunsthåndværkermarked.

Husk tilmelding

Vi ses til strikkehygge
Knus fra

Strikkemutter

Følg min facebookgruppe: 
”strikkeglad altid glad”, 

hvor jeg altid minder om den næste 
strikkecafé.

Medredaktør 
søges
Kunne du tænke dig at være med i 
redaktionen af Sognenyt, og måske 
se på vores arbejde med ”nye øjne”, 
så hold dig ikke tilbage.

Er du god til engelsk, vil det være en 
stor fordel, da vi fremover vil over-
sætte nogle af teksterne til engelsk, 
så de udenlandske beboere 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

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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Hee Skole

Nyt fra Helheden i 
Hee og No
Det har været en travl vintertid. Ikke så 
meget på grund af sne, men corona har 
haft et solidt greb omkring vores børne-
huse og skole. Da vi havde flest syge, 
var 14 af personalegruppen syge med 
corona, og samtidig var 25% af børne-
ne syge, mens mange også blev holdt 
hjemme for at mindske presse på især 
børnehusene, hvor vi virkelig manglede 
personale i en periode.

Vi håber, det lysner nu. I forhold til børn 
og voksne er det næsten de 3 ud af 4, 
der har været smittede. 

Vejret har dog også drillet lidt, se bille-
derne af den store oversvømmelse vi 
oplevede mandag d. 21.februar, hvor 
store dele af sportspladsen, legeplad-
sen og næsten alt bag ved børnehuse-
ne i Hee stod under vand. En oprens-
ning af afløb som kommunen har været 
ude at sørge for, har dog hjulpet, men 
det var også helt nødvendigt. 

På Hee skole har man en rigtigt hygge-
lig tradition op til vinterferien. Her bager 
elevrådet vafler til eleverne, som de så 
kommer ned og får i løbet af formidda-
gen. Det var en succes. 

I januar havde vi innovationsdag, hvor 
eleverne i løbet af en hel skole-dag la-
vede alt muligt fra Storm P opfindel-
ser og ideer til et godt børne-liv og til at 
være på affaldsindsamling i Hvide San-
de, hvor 5. -6. kl. samlede 87 kg affald 
på en time.

I vores børnehuse har de fået akvarier 
med fisk og forskellige andre dyr, som 
skildpadder, vandrende pinde og store 
snegle mv. 

Børnehuset i Hee inviterede onsdag d. 
23. februar skolens 0.- 3. kl. over at se 
deres nye dyr, og de fortalte dem om de-
res dyr. Det var en rigtig dejlig oplevelse 
for vores elever.  Se billeder derfra. 
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Vi har nu igen fået gang i vores visions-
projekt for Helheden Hee/No, og der bli-
ver sendt oplæg ud på Facebook mv. 
med en navnekonkurrence, da vi ger-
ne vil have et navn til vores helhed, der 
fortæller lidt mere end blot, at vi er fra 
Hee/No, selvom navnet også skal for-
tælle det. 

Vi har også fået gang i samarbejdet 
med Sogneforeningen i Hee om mere 
vild natur på de gl. boldbaner, og det 
glæder vi os til at blive en del af.

Med venlig hilsen

Helheden i Hee og No
Hee Skole, Papegøjen og vores børne-

huse i Hee og No.
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Fastelavn 
2022

Søndag d. 27. februar var der inviteret 
til Fastelavnsfest i Hallen.

Ca. 100 havde taget imod indbydelsen 
og mange var mødt op udklædte.

Der var tønder til børn i børnehaven og 
vuggestuen, 0.- 1. klasse, 2. 3. klasse, 
4.-6 klasse og så til de voksne.

Der var slikposer til alle deltagerne og 
endvidere kunne man købe sodavand, 
te/kaffe + fastelavnsboller.

Konger og dronninger
Bønehave/Vuggestue: Dragos og Fre-
derik

0. - 1. klasse: Kasper og Tebeno

2. - 3. klasse: Liva og Laurits

4. - 6. klasse: Sigrid og Oliver

De voksne: Kasper og Max

Se film fra fastelavnsfesten på https://www.
facebook.com/HeeSogneforening
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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 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.

Annocører 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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Avisindsamling 
i Hee - gerne pap!
Gem papir & pap
Avis indsamlingerne kører igen rig-
tig godt. Dog kunne vi godt tænke os 
lidt mere opbakning både på indsam-
lingsdagene men i høj grad også mht. 
mængden af pap og aviser. 
Derfor kan vi kun opfordre til at folk 
gemmer og sætter ud på indsamlings-
datoerne. 
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 20. august
Lørdag 19. november
Lørdag 21. januar 2023

Næste indsamling
Lørdag 30. april
Evt. spørgsmål konkakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825

We collect papers 
April the 30th.
If you want to help with the 
papercollection, contact: 
Klaus 2172 2472
or Bo. 8165 7825
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6-8 juli

Hee

Tilmelding: vestrum.dk/hee Ved spørgsmål kontakt Rikke på tlf.: 24270369 Anita på tlf.: 40362417

SOM
MER 
CAMP

Der sørges for mad og drikke 

Der er plads til  50 børn

Hee sommercamp er for alle der har lyst til hygge, sjov og leg

·Ryste sammen ·Rundbold ·Glidebane ·Vandleg 
·Udespil ·Bålhygge

Dagene kommer bl.a. til at byde på: 

ANKOMST 
Onsdag d. 6/7 kl. 14.00

AFSKED 
Fredag d. 8/7 kl. 15.00 

(forældre kommer til kaffe/tak for i år)

Sted:  
Hee stadion  
og klubhus
Pris: 300 kr  

Husk lommepenge:  
30 kr 

Vi skal sove i egne 

medbragte telte

Der er bålhygge 

og tid til leg 
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40 m

& &

A: Tanke
B: Teknikbygning, plansilo mm
C: Evt. Power-to-X
D: Græsproteinanlæg

Stort biogasanlæg på vej til Hee

Naturbiogas Ejstrup
Oprindeligt var det meningen, at anlæg-
get skulle placeres vest for Holstebro-
vej, og syd for Stadilvej. Imidlertid var 
den ansøgte placering af anlægget om-
fattet af mange bindinger som blandt 
andet kystnærhedszonen, hvorfor Plan- 
og Vejanlæg anbefalede Naturbiogas 
Ejstrup, at finde en ny placering til an-
lægget. På baggrund af mødet valgte 
Naturbiogas Ejstrup, at ændre anlæg-
gets placering og indsende en ny lo-
kalplanansøgning for en placering ved 
Hvingelvej og Holstebrovej nær Tim.

Plan- og Vejanlæg forventer, at sende 
sagen til politisk behandling ved Teknik- 
og Miljøudvalget den 22. februar, Øko-
nomiudvalget den 8. marts og Byrådet 
den 15. marts. 

Hvis Byrådet igangsætter en lokal-
plansag for anlægget vil projektet blive 
sendt i foroffentlig høring, hvor borgere 
og berørte myndigheder får mulighed 
for at sende deres bemærkninger til 
projektet.

Det kommende projekt vil alt andet lige 
medføre en betydelig trafikal belastning 
omkring krydset Holstebrovej/Stadilvej/
Hvingelvej.
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Aqua Cleaner
Et lille firma i Hee, med et stort 
potentiale - og i rivende udvikling!

I 2003 etablerede Tom Pedersen sit lille 
firma Aqua Cleaner, der har til huse i in-
dustrikvateret Nørreager 3.

I dag drejer produktionen sig om øko-
logiske og CO2 neutrale løsninger til 
bekæmpelse af ukrudt. Ganske enkelt 
kogende vand med en temperatur på 
105-110 grader!

I flere år har virksomheden arbejdet 
med større maskiner med integreret 
sprøjtning for ukrudt, hvor ressourcer-
ne kun bruges lige præcis dér, hvor det 
skal bruges. Det vil sige: istedet for at 
sprøjte et helt fortov for ukrudt, analyse-
rer systemet overfladen og sprøjter  kun 
lige dér, hvor ukrudtet er, f.eks. i revner-
ne mellem fliserne.

Sidste nye skud på stammen er et lil-
le anlæg: Original Greenheat Mini, som 
klarer 7-8 liter/minut.

Fælles for alle anlæg er, at kedlen  op-
varmes med bioolie. De små systemer 

anvender 12 volt, som kan klares ved 
hjælp af inbyggede batterier.

Der er mange aktører på markedet, 
men Acua Cleaner er de eneste, der be-
nytter lavtrykssystemer. Og de eneste, 
der har fået det til at fungere i praksis. 
Alle andre systemer bygger på gam-
melkendte højtrykssystemer.
Fordelen ved lavtrykssystemet er, at det 
støjer mindre, der er mindre vedligehol-
delse og er mere enkelt i opbygningen. 
Lavtrykssystemet har endvidere den 
fordel, at når det anvendes til rengø-
ring pulserer det ikke skidtet rundt, som 

Tom igang med lidt malerarbejde.
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Ryan samler stumperne...

højtryksrensere gør. Derfor er systemet 
meget anvendeligt til rengøring af infi-
cerede kontainere, skraldespande m.v.

Effektiviteten som ukrudtsfjerner er fuld 
på højde med RoundUp. Det skoldhede 
vand brænder ukrudtet, der allerede ef-
ter et par dage visner væk. 

Acua Cleaner har solgt en del af de sto-
re anlæg og mærker allerede nu en stor 
efterspørgsel på de nye små systemer.

Maskindelene produceres hos eksterne 
virksomheder, hvorefter de alle samles 
og klargøres i Hee, inden de går ud til 
kunderne.

Tom erkender, at det er svært for et lille 
firma, at slå igennem på markedet. De 
har indtil nu klaret sig via Facebook, lidt 
annoncer og messestande. Håbet er 
selvfølgelig, at komme ind på det tyske 
marked, hvor efterspørgelsen på økolo-
giske produkter er stor.

Foruden Tom, er der fire andre tilknyttet 
Acua Cleaner: Ryan i værkstedet, Ma-
ria på kontoret, Jørgen i elafdelingen 
og Lasse, der kører rundt som service-
mand.
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Aktivitetskalender
Marts
04.
07.

10.
11.

14.
16.

April
04.
06.

09.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
27.

30.

Maj
07.
09.

Strikkecafé, Hee
Generalforsamling 
I. C.´s Hus
Film, Hee Menighedsråd
Generalforsamling
Gl. Stationsbygning
Møde i sommerfestudvalg
Kvindeforum besøg af Oh-
Deer.dk

Opstart Cykelholdet
Generalforsamling
Haelby Havn Bådelaug.
Strikkecafé, butik
I.C’s Hus åbnet 14-17
I.C’s Hus åbnet 14-17
I.C’s Hus åbnet 14-17
I.C’s Hus åbnet 14-17
I.C’s Hus åbnet 14-17
Deadline SogneNyt
Generalforsamling
Hee Kvindeforum
Avisindsamling

Konfirmation
Strikkecafé, Hee

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
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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
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
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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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