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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. april

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

Foråret er for alvor på vej, vejret er 
mildere, og havens planter begyn-
der at komme frem fra deres vin-
terskjul.
Forår betyder, at vinteraktiviteterne 
i Hee synger på sidste vers, det er 
tid til at komme udenfor igen. Vol-
ley er naturligvis nødt til at fortsæt-
te træningen indtil sommerfesten, 
for at være klar til volleyturnerin-
gen der altid har stor opbakning.
Lige om lidt er der gymnastikopvis-
ning, den store kulmination på vin-
terens træninger i hallen, fra både 
børn og voksne, vi glæder os til at 
se, hvad de har lært i løbet af vin-
teren.
Torsdagsklubben vil nok også snart 
være at finde ved petanque banen.
Ligeså vil fodboldspillerne betræ-
de det grønne græs igen, de yng-
ste børn træner kun i Hee, mens de 
ældste børn træner både i Hee og 
Tim.
Selvom det hedder Sommerfesten, 
så er det jo sjældent, at den lig-
ger i sommermånederne. Foråret 
byder også på Sommerfest, i år er 
Kristi Himmelfartsferien den anden 
weekend i maj. Fra d. 10-12. maj 
vil der være fuld gang i hallen, fod-
boldbanerne, festteltet mv. Som-
merfestudvalget er i fuld gang med 
planlægningen, og herfra skal der 

lyde en stor opfordring til, at man 
møder op til de åbne sommerfest-
møder der arrangeres op til som-
merfesten. Har du en ide til noget, 
du gerne vil lave til sommerfesten? 
Så kom en af disse dage eller kon-
takt en fra sommerfestudvalget, så 
du kan få en tid på programmet.

Vi har lige haft en veloverstået ge-
neralforsamling, her var desvær-
re ikke så mange tilmeldte, men vi 
havde en god generalforsamling, 
og en rigtig hyggelig aften efterføl-
gende.
På valg i sogneforeningen var Line, 
Ronnie, Kristian og Anita, Anita 
modtog genvalg, og Line, Ronnie 
og Kristian blev erstattet af Anders 
Thygesen, så sogneforeningens 
bestyrelse består nu af 5 medlem-
mer i stedet for 7. Dette lader sig 
gøre, da vi fik stemt en ændring af 
vores vedtægter igennem.
Det er bl.a. et resultat af, at det er 
svært at finde frivillige. Det er ikke 
unikt for Hee, men vi mærker også 
tendensen, som viser sig rundt om 
i landet.
Har du lyst til at være frivillig i for-
eningen, skal du dog ikke tøve, der 
er altid plads til en mere.
Bestyrelsen holder konstituerende 
bestyrelsesmøde i uge 10.
Vi glæder os til at følge med i for-
årets aktiviteter i Hee.

På bestyrelsens vegne 
Anita Kristensen
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Formandens beretning

Tak til Jer som er kommet i aften.
Hvis jeg skal sætte et ord på 2017 
i Hee Sogneforening, så er det fri-
villig. Hvorfor skal jeg nok vender 
tilbage til…

Så er 2017 blevet afsluttet. Et dej-
ligt dog lidt stille år at se tilbage 
på, men det er dejligt, når der er 
plads til fremgang.

Året startede med at frivillige igen 
fik liv i tøndeslagning i Hee. Det 
var en festlig dag, hvor arrangører-
ne havde givet den fuld gas for at 
give børnene en super dag. Vi ser 
frem til i år, hvor der er endnu et 
nyt tiltag ved tøndeslagning i Hee 
og jeg håber, at flere voksne vil gri-
be muligheden og komme og være 
barn for nogle timer. Der er nemlig 
lavet en tønde til de voksne.

Vores lokale gymnastikopvisning 
var også en dag fuld af forventning 
og glæde. En del børn står hvert år 
overfor deres første offentlige op-
træden. Derfor er det dejligt, når 
vi kan fylde hallen med familie og 
venner, som er kommet for at give 
gymnasterne deres fulde støtte og 
opbakning. Det var både unge som 
ældre, der trodsede nerverne og 

gik på gulvet og leverede en super 
flot opvisning. Gæsteholdet havde 
vi fra Vedersø, hvor flere af vore lo-
kale Hee børn gik.

Knap er gymnastiksæsonen over, 
før de første fodboldspiller trodser 
det danske vejr og begynder fod-
boldtræningen. Fodbold er mere 
aldersopdelt, hvilket betyder, at det 
ikke er nemt at stille lokale hold. 
Dejligt at vi så har et samarbejde 
med Tim, der gør det muligt sta-
dig, at spille lokalt fodbold. Det gi-
ver også sine udfordringer, når der 
skal findes trænere til alle hold. 
Det kan være et problem med fal-
dende børnetal, men det kan være 
et endnu større problem i faldet af 
frivillige trænere. Også vore lokale 
helte på de grønne baner er ude 
at vise, hvad de kan. De har ikke 
en afsluttende opvisning men op til 
flere opvisninger hen over sæso-
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nen. Det er vigtigt, at vi husker, at 
de også har brug for vores opbak-
ning. Det er sjovere og giver mere 
kampgejst, hvis der står flere på si-
delinjen og hepper måske ikke på 
lille Ole men så på Hee.

Nogle ting, man nogle gange 
godt kan glemme lidt, er de ting 
som bare kører derud af. Der er 
ikke opvisning eller kampe. Det 
går bare sin stille gang, men ikke 
uden at der er nogen frivillige der 
trækker i trådene. Klubben for vo-
res unge børn, hvor der troligt hver 
tirsdag står frivillige i kiosk og klar 
med en hjælpende hånd er en af 
dem. Også svømning, badminton 
og volley er aktiviteter, som vi er så 
heldige at have lige her i vores lille 
lokale samfund.

Alt dette og mere til får vi kun, for-
di vi har frivillige i vores Hee. Frivil-
lige som er klar på hver sin måde 
og klar på forskellige opgaver. Dog 
skal det siges, at frivillige hænger 
ikke altid på træerne. Vi skal lære 
vore børn, hvad det vil sige at være 
frivillig. At det er vigtigt, at om man 
er ung eller gammel, så har alle en 
stor værdi som frivillig. Hvis ikke vi 
viser vore børn vigtigheden af fri-
villigt arbejde, hvem skal så? Det 
er muligt både at have børn og 
være frivillig, og nej arbejdet som 
frivillig stopper ikke, fordi børnene 
er taget på efterskole eller er flyt-
tet hjemmefra. Vigtigheden i et lille 
sogn som Hee er frivillige. Nogle 

tager mange små læs, og andre ta-
ger de store.

En af de ting, som vi i Hee ikke kan 
undvære og som er baseret på et 
stort frivilligt arbejde, er Sommer-
festen. Det er vores samlingspunkt, 
hvor alle mødes både til hygge og 
fest. Det er dage som både børn, 
unge og ældre ser frem til igen-
nem længere tid, og som der snak-
kes om længe efter. I år var plad-
sen omkring teltet omdannet til en 
legeplads med klatretårn, rodeo-
tyr og meget andet. Det er nytænk-
ning, som måske ikke giver noget 
det første år, men jeg tror på, at vi 
er nødt til at lave nogle satsninger 
en gang imellem og så vente og se 
udfaldet.

Det sidste vi fik med i 2017 var ju-
letræstænding. Frivillige der troligt 
tager ud og henter juletræer og får 
dem rejst og sat juletræskæde på. I 
år holdt det store juletræ også flyt-
ning. Den kom over at stå i haven 
ved I.C. hus. Juletræstænding var 
måske et oplagt emne til at gøre 
noget mere ud af fremover. Noget 
der vil kunne samle vores sogn i en 
for nogle alt for stresset tid.

En hyldest herfra til alle vore frivilli-
ge uden JER vil det være en umulig 
opgave at holde gang i lokallivet.

TAK
Anita Kristensen
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Mette byder velkommen til de 25 personer der er mødt op til 
generalforsamlingen.

1. Preben Larsen vælges som ordstyrer, han takker for valg og starter ge-
neralforsamlingen ved at give ordet videre til Anita.

2. Anita fortæller formandens beretning, denne kan læses i Sognenyt.

3. Ronnie fremlægger regnskabet, der bliver 
givet udtryk for, at der skal mere styr på regn-
skabet og kassérposten fremadrettet, bl.a. 
omkring lokaletilskud og lokaleleje ikke er 
spredt ud over udvalgene og beløbet heller 
ikke stemmer overens med foregående år.
Regnskabet godkendes. Det kan læses i Sog-
nenyt.

4. Der er foreslået vedtægtsændringer, disse godkendes efter en snak om 
fordele og ulemper ved dette. Vedtægterne kan læses på hee.dk.

5. Anita genvælges, Anders Thygesen vælges ind, 
Line Noesgaard og Kristian Døhr vælges som 
suppleanter

6. Revisorerne genvælges.

7. Belinda fortæller om gymnastikudvalget og 
gymnastiksæsonen.

Referat generalforsamling Hee sogneforening 
2018
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Referat generalforsam-
ling Hee lokalråd 2018

1. Preben Larsen vælges som ord-
    styrer

2. Erling fremlægger formandens 
    beretning 

3. Carsten fremlægger regnskabet,
    dette godkendes

4. Ingen indkomne forslag modta-
    get.

5. Både Preben og Peter genvælges

6. Revisorer genvælges

7. Ingen havde noget under even-
    tuelt

Unglederpris

Fodbold udvalget har indstillet Al-
bert Bækgaard Torp til unglederpri-
sen.

Albert har igennem 3 år været med 
som hjælpetræner for nuværende 
2. klasse fodboldspillerne. 

Han har med sit engagement, glæ-
de og smittende gode humør fået 
smilet frem på spillerne.

Han har gået på træningsbanen 
med en fodboldviden og lyst til at 
spillerne skulle udvikle sig og finde 
glæden ved boldspillet.

Albert følger næste sæson med pi-
gerne til FC Tim/Hee.

Stort tillykke til Albert med prisen.

Initiativpris

Markedsføringsudvalget har ind-
stillet Lene Lodahl til initiativprisen
Lene har med hendes utrættelige 
engagement og gåpåmod fået en 
kæmpe succes op at køre på bare 
to år med Hit Fit. Vi er ca. 40 kvin-
der i alle aldre, der får en masse 
motion og et godt grin. 

Hun har formået at tiltrække folk 
fra både Tim, Hover, Ølstrup og 
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Ringkøbing. Hvilket er en rigtig god 
reklame for Hee, Det er faktisk en 
så stor succes, at vi snart ikke kan 
være flere i vores ”lille” hal.

Hver mandag er hun klar til at give 
den hele armen og til at få os kvin-
der op af sofaerne i vintermåneder-
ne. Hun er altid meget velforberedt 
og har altid en ny dans/sang klar 
til os. Når vi nærmer os gymna-
stikopvisningen, så laver hun spe-
cial musikprogram til os, så vi kan 
give fuld gas – og uden at fornær-
me nogen, så var vi vist det sjove-
ste indslag til opvisningen i 2017. 
Og vi er klar igen i 2018. 

Når vi har danset vildt og tosset i 45 
min, så er det tid til styrketræning. 
Her får vi fuld valuta for pengene, 
da Lene med hendes professionelle 
baggrund får os til at bevæge alle 
muskler i kroppen – selv dem som 
vi ikke anede eksisterede.

Lene – du er en stjerne og vi er me-
get taknemmelige for, at du gider 
bruge din mandag aften sammen 
med os! Vi håber du gider blive ved 
i mange år endnu.

Stort tillykke til Lene med prisen.

Generalforsamling 
i foreningen for 
Fremtidens 
Bevægelseshus 
i Hee 

Torsdag den 22. marts
2018, kl. 19.00

i Fællesbygningen i Camping 
& Familiepark West, 
Hovervej 56, Hee. 

Alle interesserede er 
velkomne. 
Dagsorden ifølge 
vedtægterne. 

Britta Leth 
Formand for Foreningen 
Fremtidens Bevægelseshus
86 61 53 62 / 40 11 53 62
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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 250 kr./døgn (excl el)
Sengelinned skal medbringes eller lejes.

Henvendelse
Jens Erik Pedersen   53 68 78 36
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Nyt fra Hee kvindeforum 
anno 2011

Torsdag d. 10.maj: En event i forbindelse med sommerfesten.
Nøjagtig tid og sted kommer hen af vejen. Alle kvinder, der bor i Hee el-
ler har tilknytning til Hee er hjertelig velkomne. Se evt. mere på FB Hee 
Kvindeforum Anno 2011

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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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Marts
04. 
11.
18.
25.
29.

30.

April
01.
02.
08.
15.
22.
27.
29.

Maj
06.
10.

13.

09.00
10.30
09.00 i No
19.00 Palmesøndag
10.30 Skærtorsdag 
M. Thams
10.30 Langfredag

09.00 Påskedag
09.00 2. påskedag
09.00 i No
09.00 O. Lange
10.30
Bededag - ingen
09.00

10.00 Konfirmation
10.00 Kr. Himmelfart
Teltgudstjeneste
09.00 i No, M. Thams

Begravelser

Preben Christian Nielsen
Carl Aage Lauridsen
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Konfirmation

Søndag 6.maj kl.10.00 konfirmeres følgende 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

Send en mail til redaktionen, hvis du kender andre, der skal konfirmeres.
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I.C. Christensens Hus afholder

Ordinær 
generalforsamling 

mandag 12. marts 

kl 19.00

Bestyrelsesmedlem Lars Gormsen, til hverdag jobcenterchef i 
Høje – Taastrup Kommune,   holder sit foredrag om I.C. med 
titlen ”Første bonde i Kongens Råd.”

Alle er velkommen 
Bestyrelsen

Cykelsti Hee - Tim

Efter henvendelse til Vejdirektora-
tet vedrørende anlæggelse af cy-
kelsti langs hovedvejen mellem 
Hee og Tim, har vi modtaget det 
nedslående svar, at der i nærme-
ste fremtid ikke er sat penge af til 
projektet. Det oplyses, at trafikken 
ikke er mere belastet, end mange 
andre hovedveje i Danmark.

Samme svar får vi vedrørende tra-
fikforholdene i Hee by. Der er hel-

ler ikke planer om at ændre på 
forholdene i krydset Holstebrovej/
Hovervej.

Vedrørende eventuel kommen-
de tilkørsel fra Hovedvejen til VA, 
oplyser Vejdirektoratet, at de intet 
har at gøre med projektet. Det vil 
i givet fald være helt for VA’s egen 
regning.
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Referat fra
Generalforsamling 
Hee Gl. Stationsbygning 
D. 26/1 2018

Dirigent Preben Larsen

Formandsberetning ved Erling Mad-
sen.

Han var inde på, at nabosogne-
ne var lidt bedre stillet, da de hav-
de fået en del møllepenge, hvor vi 
ikke havde de samme muligheder. 
Vi mangler stadig penge til udskift-
ning af de sidste vinduer i huset.El-
lers roste han Kaj og Rosa for deres 
store indsats, og det fine resultat 
de havde opnået i 2017. Og var 
meget godt tilfreds med samarbej-
det og  bestyrelsen.

Regnskab

Kaj forelagde revideret regnskab til 
godkendelse.

Han gennemgik alle poster og især 
udlejning, havde givet 21500,00 
kr. mere end året før og samtidig 
var der en del andre poster,som vi-
ste en mindre udgift end forventet. 
Derfor blev der investeret i nogen 
flere stole og diverse ting til køk-
kenet. Ialt små 20000,00 Kr. Men 
stadig med et årsresultat på godt 
10000,00 Kr. i overskud. Meget 
flot.
Regnskabet blev godkendt med 
klapsalver.

Carsten Meller havde spørgsmål til 
rengøring, som Kaj og Rosa klarer 
hver gang, det har været udlejet.
Om de ingen betaling fik for det. 
Det gør de ikke, men de synes det 
er deres frivillige indsats for sog-
net. Stor tak for det.

Carsten Meller kom også med et 
tilbud om, at Kaj kunne få hjem-
mesiden for huset ind under Vest-
rum, så vi kunne spare nogen pen-
ge. Meget fint og Carsten vil hjælpe 
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med praktisk at få det gjort.

Ny budget blev godkendt og kon-
tingent blev videreført, med uæn-
dret pris.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelse + 2 supleanter.
På valg var:

Kaj Smedegård - Modtager ikke 
genvalg
Preben Larsen  - Modtager genvalg

Vi havde desværre ingen forslag, 
som afløser for Kaj, så vi valgte at 
køre med en mindre, og så se om 
vi hen ad vejen, kunne finde en, 

En hilsen fra 
cykelholdet

Vi starter  med at cykle 
mandag den 2 april. 
kl. 18.45

Alle der har tid og lyst er 
velkommen 

Niels og krista Stengaard

der vil tage pladsen. Vi har heller 
ikke nogen supleanter. Kaj Smede-
gård har samtidig med, at han træ-
der ud af bestyrelsen, ønsket mere 
hjælp til at passe og vedligeholde  
huset og området omkring. Hvad 
der er meget rimelig.

Så det finder vi en løsning på.

Ingen videre spørgsmål under 
eventuelt.

Kaj og Rosa serverede som sæd-
vanlig, en super lækker middag, 
vildt dejligt.

Afslutning med tak for god ro og 
orden, under hele forløbet.
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Nye forpagtere

En drøm er gået i opfyldelse for par-
ret Anja og Allan, som har startet på 
en helt ny livsstil som forpagtere af 
Camping og Familiepark West.
Parret har ligget som fastliggere 
på campingpladsen i 4 år, og de 
har tit snakket om, at det kunne 
være spændende at prøve at drive 
en campingplads. Med de fine fa-
ciliteter og forhold på og omkring 
campingpladsen i Hee, så kunne 
drømmen set med Anja og Allans 
øjne, gå i opfyldelse her. 

Før de fik set sig om, bød mulighe-
den sig i om med, at der blev søgt 
ny forpagter, så parret sprang til, og 
i løbet af 14 dage var huset i Ørnhøj 
solgt og aftalerne om forpagtning af 
stedet på plads.

Parret har sammen 3 børn på hhv. 
15, 16 og 22 år, og det er naturligvis 
i samråd med børnene, at det nye 
familieliv blev planlagt. De to yng-
ste går på efterskole, og den æld-
ste er flyttet hjemmefra, så det pas-
sede fint ind i familielivet, at det var 
nu, der skulle skiftes rytmer i fami-
lielivet. 

Anja og Allan er flyttet ind i beboel-
sen ved parken pr. 1.12.17, og de er 
kommet godt på plads i privaten. De 
glæder sig begge til at lære befolk-
ningen i Hee og omegn nærmere at 
kende. 

Anja har kørt 22 år i hjemmeplejen 
og Allan, der er uddannet tømrer, 
har arbejdet som sælger. Begge har 
de valgt at opsige deres stillinger og 
er sprunget ud i en helt ny tilværel-
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se, som de indtil videre er meget til-
fredse med. 

Siden parret flyttede ind, har der 
været plads til 2 fridage. Der arbej-
des på højtryk på at få campingplad-
sen drænet og shinet op til åbningen 
d. 23. marts. Selve parken får også 
en kærlig hånd, så den vil være klar 
til åbningen d. 6. april. I skrivende 
stund er de første campinggæster 
allerede på vej ind med vognene, 
så de kan være indflytningsklare til 
påskedagene. 

Anja og Allan fortæller, at de har 
mange trofaste campister, som har 
givet en hånd med i de først trav-
le måneder, og de er begge meget 
taknemlige, for den gode ånd der er 
blandt campingpladsens beboere. 
Der er pt. 140 fastliggere på plad-
sen, men håbet er, at endnu flere vil 
besøge pladsen, og mon ikke nok 

det skal lykkedes, eftersom priser-
ne er reducerede grundet åbnings-
rabatter. Se mere herom på den nye 
hjemmeside. www.campingfamilie-
park.dk. Husene i parken er meget 
udlejede, især tyskere holder af at 
holde ferie her, og hytterne på cam-
pingpladsen er også vel besøgte. 

Parret har ikke kun fornyelser i par-
ken og campingpladsen på vej, de 
har også fået lavet en spritny hjem-
meside, og navnet er ændret til 
Camping og Familiepark West, dette 
er bl.a. for at synliggøre muligheden 
for at campere i Hee. 

Anja og Allan håber meget på et 
godt samarbejde med borgerne i 
byen og ser frem til at de kan del-
tage i arrangementer i sognet sam-
tidig med, at de også håber på, at 
mange vil benytte sig af de nye for-
hold i parken. Det er også parrets 
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håb, at der kan laves flere fælles ar-
rangementer sammen med byens 
borgere i parken. 

Familieparken, er ikke kun åben for 
campister, men for alle interessere-
de. Den er et oplagt sted til dagstu-
re, familiearrangementer og parken 
får i øvrigt i løbet af sæsonen nye 
faciliteter såsom, frisbee golf, krolf, 
disc golf og fodboldgolf. Samtidig 
bliver badeområdet total renoveret, 
så det er håbet at byens borgere vil 
benytte sig af at tage om i parken og 
bade og sole sig. 

Priserne er sat ned til halv pris i par-
ken, så for 50,- er der fri adgang 
til at lege og boltre sig i parken 
en hel dag sammen med børn og 
børnebørn. Gokart og fiskeri er dog 
med tillæg.

Som noget nyt kan cafeteriet lejes 
for 2500 med fri adgang til parken. 
Det kunne fx være i forbindelse med 
konfirmation eller en familiedag, 
hvor festen kan afholdes i cafeteri-
et, og hvor der så er mulighed for at 
lave aktiviteter udendørs også.

De sidste to sæsoner har Westmeet 
afholdt arrangementer ved parken, 
og dette afholdes også fremadrettet 
på onsdage i lige uger fra uge 20 til 
og med uge 38. Det er Anja og Al-
lans håb, at rigtig mange fra byen 
har lyst til at komme og se de flotte 
Amerikaner biler, sparke lidt dæk og 
nyde aftensmaden, hvor der i øvrigt 

serveres stegt flæsk med persillesovs 
til 70,- kr pr. person. 

Der afholdes fællesspisning hver 3. 
fredag for campister og sultne sjæle. 
Alle er velkomne, og det er et håb at 
mange fra byen vil benytte sig af til-
buddet. Der udsendes menukort via 
en husstandomdeling, så følg med i 
dette, når posten kommer ud. 

Butikken fyldes i disse dage op med 
varer, og prisniveauet forsøges holdt 
på et leje, hvor det kan betale sig for 
byens borgere at lave lidt indkøb i 
butikken. Der vil også være mulig-
hed for at købe rundstykker og brød 
i butikken. På bestilling kan der end-
videre købes pålægskagemand og 
smørrebrød i butikken. 

Der tænkes meget på at skabe akti-
viteter i parken, og for fodboldinte-
resserede børn er der mulighed for 
at deltage i fodboldskole i uge 28, 
hvor Razak Pimpong kommer i par-
ken og lærer lidt fra sig af hans kun-
nen med fodbolden. 

Redaktionen siger mange tak til 
Anja og Allan for en meget hyggeli-
ge snak. Det er tydeligt, at vi har fået 
et meget engageret og åbenhjertigt 
par til byen, så vores opfordring til 
byens borgere er bestemt at støtte 
deres engagement og være med til 
at skabe aktivitet i parken, til glæde 
ikke kun Anja og Allan, men til glæ-
de for alle i og omkring Hee. 

Bente
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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 pyntede cykler  – samt små over-
raskelser til deltagende børn. 

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

Husk cykelhjelm og gul vest

Friluftsudvalget
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Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Gymnastikopvisning

Søndag den 18. marts kl. 13:30 
i Hee multihal.

Kl. 14:00 Velkomst
    Indmarch
    Fælles opvarmning (gym-
    naster)
    Puslinge
    Spring
    Hit fit
    Gæstehold fra Vedersø
    Tak for denne sæson

Der kan købes sodavand og slik.
Entre er: Voksne 30,00 kr. - Børn (0-13 år) 10,00 kr.

Vel mødt
Gymnastikudvalget 
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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. 6. marts  19.30   i Hee
Lørdag d. 7. april   13.00 - 16.00  i butikken
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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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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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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Nyt fra VestRum

Landsbyklyngesamarbejdet VestRum mellem:  No  Hover  Torsted  Tim  Hee  Stadil  Vedersø

KUNST  PÅ TVÆRS 
I VESTRUM

Fire lokale kunstudstillinger i Kr. Himmelfartsferien

den 25.- 28. maj kl. 13 - 17
Muldbjerg Mølle     Muldbjerg Byvej 20, Muldbjerg

Stinnes Gamle Lade   Hvingelvej 10, Hvingel
              (fernisering den 24. maj kl. 19.00)

I.C.Christensens Hus   Holstebrovej 81, Hee

Stadil Gl. Mejeri      Stadilvej 72, Stadil

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag Tim AUT. EL-INSTALLATØR

FORENINGEN
HVINGELVestRum

I År gentager vi succesen 
med udstillingen 

Kunst på tværs i VestRum
i Kristi Himmelfartsferien den 

10-13 maj.

Mange har allerede meldt sig, og 
har du lyst til at være med, skal 
du hurtigst muligt kontakte Han-
ne Mathiesen tlf. 2043 0237
Sidste tilmeldingsfrist er 1. april.

Det koster 250 kr. at deltage i 
udstillingen.

i Kristi Himmelfartsferien den 
10-13 maj 2018
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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.

Plejehjemmets venner 
i Tim

afholder  loppemarked 14. april

10.00 - 13.00
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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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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 7. april
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

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

Kommende 
indsamlingsdage

lørdag d. 9. juni
lørdag d. 25. august
lørdag d. 10. november
lørdag d. 12. januar 2019
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Aktivitetskalender

Marts
01.

06.
12.

15.
18.
22.

April
06.
07.
07.
14.

Maj
01.
06.
07.
10.
10. - 12.

10.-12.
14.
19.
28.

Generalforsamling 
Hee Kvindeforum
Strikkecafé, Hee
Generalforsamling
I. C.´s Hus
Hee Øllaug
Gymnastikopvisning
Generalforsamling 
Fremtidens bevægel-
seshus i Hee

Fællesspisning
Strikkecafé, butikken
Avisindsamling
Loppemarked i Tim

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

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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Alle i Hee 
Unge som ældre 
Børn som voksne 

Kom til fællesspisning                           
i hallen fredag d. 6. april  kl.18.00 

 
Opringning / sms til Anette 61333522  

/ Rita 61265505  senest d. 31. marts.  

 
Der kommer opslag om MENUEN senere.  

På facebook, busskuret og pizzeria :) 
Hold øje ... 
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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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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
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