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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      
Line Maria N. Ovesen          2280 7094
linemariaovesen@icloud.com

Kasserer
Ronnie Sørensen      2132 2008
 ronnie@hee.dk

Sekretær
Mette Hammelsvang    3086 2411
sekretaer@hee.dk

Bjarke Hansen     2064 8277
bjhan77@gmail.com

Max Aaen     2223 4868
nielsen806@hotmail.com

Nicoline Mogensen     2937 7180
hoejmogensen@hotmail.com

Deadline 
til næste nummer:

20. februar

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 no-
gen, der ikke har modtaget Sogne-
nyt, 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

Vi håber alle er kommet godt ind i 
det nye år, og har haft en god jule-
ferie med familien.

I bestyrelsen er vi trukket i arbejds-
tøjet, der er nok at gøre, vi er i fuld 
gang med at planlægge general-
forsamlingen.

Har du i den anledning forslag el-
ler indstillinger til unglederprisen 
og initiativprisen, eller ønsker at 
deltage i bestyrelsens arbejde, så 
kontakt os.

Vi glæder os til det, der sker i byen 
her i vinter og forår, gymnastikop-
visningen er en af de store arrange-
menter, det glæder vi os meget til.

Vi håber også at fastelavn er blevet 
en fast tradition, og glæder os over 
både udklædte børn og voksne.

Vi glæder os til at danne en ny be-
styrelse efter generalforsamlingen 
og smøge ærmerne op til endnu et 
godt år i Hee.

Ris, ros og gode ideer modtages på 
sektraer@hee.dk

På bestyrelsens vegne
Anita Kristensen

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 
bruges, ligegyldigt hvilken OK-
tank du benytter rundt i landet.

Se mere på  ok.dk 
og støt Hee SF.

Gymnastikopvisningen 
er søndag den

18. marts kl. 13:30.
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Generalforsamling 2018

Arrangementet afholdes i Stationsbygningen 
torsdag d. 22. februar 2018 kl. 18.30

Vi håber alle I, der på forskellig vis har hjulpet forenin-
gen og byen med stort og småt, vil møde op, så vi sam-

gen kan få nogle hyggelige timer. I løbet af aftenen vil vi overrække vores 
initiativpris og unglederpris. Vi modtager naturligvis meget gerne forslag 
til indstillinger.

Alle er velkomne. 
Af hensyn til køkkenet bedes tilmelding afleveres skriftligt senest d. 
12. februar på mail sekretaer@hee.dk eller 3086 2411.

Generalforsamlingen til blive afholdt i henhold til dagsordenen.

Aftenens program

- Velkomst v/Hee sogneforening

Generalforsamling Hee sogneforening 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Behandling af evt. indkomne forslag*
5. Valg til bestyrelsen
    På valg er
    Ronnie Sørensen: Modtager ikke genvalg
    Line Noesgaard: Modtager ikke genvalg
    Kristian Døhr: Modtager ikke genvalg
    Anita Kristensen: Modtager genvalg
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

*Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest torsdag d. 
14.02.18 på sekretaer@hee.dk
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Så er der fastelavnsfest for alle børn: store som 
små, i multisalen i Hee 

 

Søndag d. 25. februar fra kl. 
13.00. 

 

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

rimelige priser. 
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Godt nytår 
til alle

Herfra skal der 
lyde en stor og 

varm tak  til alle som på den ene 
eller anden måde i 2017 har del-
taget i støtteforeningens aktiviteter 
samt bidragsindsamling til fordel 
for elever på Hee skole.

Jerncontaineren flyttes

Fra januar 2018, flyttes jerncon-
taineren fra nuværende placering 
på Østbanevej til pladsen bag ISA 
DISA kids ved Rita Byskov.

Aflever som hidtil dit jernaffald, nu 
på denne nye placering og vær der-
med med til at støtte en god sag. 

Alle penge for salg af skrot går 
ubeskåret til Hee skoles støttefor-
ening, som har til formål at støtte 
op om skolens aktiviteter og der-
med “forsøde” elevernes skoleliv 
på Hee skole.

En stor TAK skal lyde til Rita og Hans 
Byskov for deres godhed med op-
bevaring af jerncontaineren bag-
ved deres virksomhed.

Vi håber, at alle vil bidrage til fæl-
les ansvarlighed for at pladsen om-
kring containeren forbliver opryd-
delig. 

Mvh
Hee skoles støtteforening

Line, Martin, Anja, Henriette & 
Dorthe

Jerncontaineren er placeret ved siden af papcontaineren, så tag bare dit pap og papir 
med, når du skal aflevere dit jernaffald.
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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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Indkaldelse til

ordinær generalforsamling
Hee Lokalråd

Torsdag den 22. februar i tilslutning til Hee Sognefor-
enings generalforsamling i Stationsbygningen

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Dirigenten fra sogneforeningens generalforsamling fortsætter
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg til lokalråd og suppleanter
 Preben Larsen - modtager genvalg
 Peter Galsgaard - modtager genvalg
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Borgere, der er fastboende i Hee Sogn kan lade sig opstille på general-
forsamlingen, hvor de kan vælges.

Evt. forslag til dagsordenen skal være formanden Erling Madsen 
em@hee-entreprise.dk i hænde senest den 22. januar 2018.

Lokalrådet arbejder for tiden med:

Etablering af ridebane for hesteinteresserede. Der påtænkes opret-
telse af diverse baneaktiviteter.

De trafikale forhold i og omkring Hee, herunder etablering af cykelsti 
mellem Hee og Tim.

Kortlægning af stisysystemet i Hee i samarbejde med VestRum.

Fokus på Hee Sogn
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I.C. Christensens Hus

Det har nok fanget opmærksomhe-
den hos de fleste, der har passeret I. 
C.`s  Hus her i efteråret, at der har 
været aktivitet ved forskellige hånd-
værkere. 
Et længe næret ønske om isolering 
af hulmure og gulve er gået i op-
fyldelse. Derudover er gulvene i ca. 
halvdelen af huset blevet udskiftet 
med nye ubehandlede 8” fyrretræs-
planker. Endelig har vi fået udskif-
tet ni radiatorer med ny rørføring i 
plast under gulvet.

Udvendigt skal huset males hele 
vejen rundt. Vi havde regnet med  
dette i efteråret også, men det har 
simpelthen været for vådt til, at ma-
lerne vil give garanti på arbejdet. Vi 
håber – det gør alle andre vel også 
– på bedre vejr næste sommer, så vi 
kan få lavet et godt og holdbart re-
sultat. Som man kan se, har vi alle-
rede fået renset gavlen mod syd- og 
vestsiden. Her var så mange alger 
under den gamle maling, at det var 
nødvendigt forud for malingen. 

Finansieringen af denne forholds-
vis store renovering er kommet i 
hus ved dels et kommunalt tilskud 
dels testamenterede beløb fra af-

døde Hagbard Andersen og afdøde 
Herman Andersen. Bestyrelsen er 
meget taknemlig for denne hjælp, 
foruden havde projektet ikke været 
muligt.

Officiel indvielse 
af projektet

søndag den 25. februar 
2018 kl 14,00

ved tidligere formand for 
kultur- og fritidsudvalget 

Kr Ahle.

Ordinær 
generalforsamling 
mandag 12. marts 

kl 19,00
Bestyrelsesmedlem Lars Gorm-
sen, til hverdag jobcenterchef i 
Høje – Taastrup Kommune,   hol-
der sit foredrag om I.C. med titlen 
”Første bonde i Kongens Råd.”

Alle er velkommen til begge 
arrangementer

Bestyrelsen
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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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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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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. 1. marts: Vil advokat Berit Holmstrøm fra Hvingel fortælle 
om emner, som kan berøre os kvinder. Generalforsamling.

Torsdag d. 10.maj: En event i forbindelse med sommerfesten.
Nøjagtig tid og sted kommer hen af vejen. 

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

 Venlig Hilsen
 Tina, Lene, Birgit og Lisbeth 



16

Vestjysk Andel har fået 
godkendelse til at 
benytte modulvogntog 
til bl.a. foderfabrikken i 
Hee.

VA erkender klart, at tilkørselsfor-
holdene til fabrikken i Hee via Ho-
vervej ikke er muligt for de store 
vogntog, lige som man er meget 
fokuseret på de ulemper, som den 
tunge trafik i forvejen skaber i byen.

Derfor bliver tilkørslen med de sto-
re modulvogntog heller ikke aktu-
elt, før der kommer en helt ny til-
kørselsvej fra Holstebrovej.

Holstebrovej er en statsvej, hvorfor 
det er Vejdirektoratet der står for 
udbygning og vedligeholdelse af 
vejen. At få nye projekter gennem-
ført med Vejdirektoratet kan godt 
tage lang tid, så derfor går der nok 
et par år endnu, inden VA i Hee får 
gavn af de store modulvogntog.

VA ønsker en ny tilkørsel fra Holste-
brovej nord for Hee, hvor det nuvæ-
rende helleanlæg flyttes nordpå, så 
byskiltet kommer helt ud til den lille 
hulvej nord for VA. Det er så tan-
ken, at der etableres en helt ny til-
kørselsvej med svingbane, lig den 
ordning der kendes fra Højmark.

cm

Byskiltet flyttes hertil

Ny tilkørsel til VA



17

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Januar
14.
21.
28.

Februar
02.

04.
11.
18.
25.

Marts
04. 
11.

09.00 O. Lange
10.30
09.00

19.00 Kyndelmisse i
No
09.00 i Rindum
09.00
10.30
09.00 i No

09.00
10.30

Dåb

Alfred Tony Edsen-Johansen, No

Bisættelse

Karen Kirstine Jensen
Peder Nielsen

Kyndelmisse

Fredag 2. februar kl.19.00 
i No kirke

Kom til en stemningsfuld guds-
tjeneste med levende lys i kirken, 
medbring lommelygter, se præsten 
med pandelampe.

Hee og No menighedsråd

Offentlige menigheds-
rådsmøder

Tirsdag 30. januar hos Peder Sus-
gaard, Foldagervej 6
Tirsdag 27. februar hos Bent Rin-
dom, Ølstoftvej 20
Begge gange kl.19.00
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Kristian 5175 9955  
Bent 6174 8579
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Kommunen har opsagt 
lejemålene i boligerne 
Hovervej 14 E-H.

De to gule huse, der blev projekte-
ret af det gamle Hee Sogneråd og 
opført først i 1970’erne, er i så dår-

lig stand, at kommunen har valgt 
at opsige lejerne og nedrive byg-
ningerne.

Hvad der herefter skal ske på ste-
det, er for tiden uklart, men de fire 
lejre skal have fundet sig et andet 
sted at bo inden januar 2019.

Hovervej hårdt 
medtaget af den 
tunge trafik.

Belægningen på Hovervej fra ba-
neoverskæringen til Holstebrovej 
er stærkt beskadiget med dybe 
revner og store huller. Det er godt 
fem år siden vejen fik ny belæg-
ning, men de mange tunge land-
brugskøretøjer og lastbiler har sat 
sit præg på vejen.
Lige efter nytår blev hullerne klap-
pet til med reperationsasfalt, som 
gerne skulle holde hen til foråret, 
hvor der skal lægges nyt asfalt på 
vejen.
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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

Mandag d. 15. januar  19.30   i Hee
Lørdag d. 10. februar   13.00 - 16.00  i butikken
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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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
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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-

12 maj.

Er du kunstner, og kunne du tæn-
ke dig at være med, kan du kon-
takte Hanne & Jens Mathiesen

tlf. 9733 5440

Det koster 250 kr. at deltage i 
udstillingen.

i Kristi Himmelfartsferien 
den 10-12 maj 2018
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Hee Gl. Stations-
bygning

Generalforsamling 

Husk at møde op til generalfor-
samling fredag, den 26.01.2018 
kl.18.30,  hvor der serveres en 
varm middagsret.

Tilmelding  senest søndag den 
21.01.2018 på tlf. 23 88 38 88 
også SMS og mail.

Dagsorden efter vedtægterne.
Hyggelig samvær.
www.hee-stationsbygning.dk.

Hee Gl. Stationsbygning
Bestyrelsen

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.

Julens Glæde
Jeg starter igen tirsdag den 
30. januar.
Er der nogen der ikke vil 
være med mere, eller nye 
der gerne vil være med, er 
I velkommen til at ringe til 
mig på
             29 85 54 06

Godt Nytår
Hilsen 

Jytte Knudsen

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 
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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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Aktivitetskalender

Januar
13.
15.
26.

30.

Februar
01
10.

20.
22.

25.
25.

Marts
01.

06.
12.

15.
18.

Avisindsamling
Strikkecafé, Hee
Generalforsamling 
Hee Gl. Stationsbyg-
ning
Opstart Julens Glæde

Hee Øllaug
Strikkecafé, 
Ringkøbing
Deadline Sognenyt
Generalforsamling
Hee Sogneforening
Lokalråd
Fastelavnsfest
Officiel indvielse, I. 
C.´s Hus

Generalforsamling 
Hee Kvindeforum
Strikkecafé, Hee
Generalforsamling
I. C.´s Hus
Hee Øllaug
Gymnastikopvisning

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



31

Ny bro til Hindø

Det lykkedes tidligere byrådsmed-
lem Jan Holm Rasmussen at over-
bevise det daværende byråd om, at 
Hindø er en naturperle i Naturens 
Rige, som rent faktisk blev gæstet 
af mange naturinteresserede, inden 
broen blev lukket for godt et års tid 
siden.

At Jan Holm Rasmussen samti-
dig pegede på nogle finansierings 
muligheder inden for kommunens 
rammer, hjalp sikkert en hel del på 
byrådets velvillighed.

Der mangler stadig at blive frigivet 
nogle puljepenge fra nogle mølle-
projekter, men så snart det er på 
plads, går bygningen af den nye 
bro i gang.

Det bliver tale om en kørebro af 
træ, der kan bære op til 6 tons, 
hvilket skulle være nok til et større 
turist-rykind!

Det vil helt sikkert glæde mange, 
fra nær og fjern, at øen igen bliver 
åben for besøg, og dermed igen 
kan placeres som en natursevær-
dighed i Naturens Rige!

cm
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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.

Vagtplanen udfyldes i løbet af januar måned - ny plan i næste nummer.

Vagtplan i Klubben forår 2018
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 
9. jan 2
16. jan 3
23. jan 4
30. jan 5  
6. feb 6
13. feb 7 Vinterferie Vinterferie Vinterferie
14.02 8
21.02 9  
28.02 10
07.03 11
14.03 12
21.03 13
28.03 14 Påskeferie Påskeferie Påskeferie

04.04 15  
11.04 16
19.04 17
25.04 18  
02.05 19
09.05 20  
16.05 21
23.05 22
30.05 23  
06.06 23
13.06 25
20.06 26

Vi vil gerne lige oplyse om nogle regler, der gælder i klubben:
Vi starter kl. 19.00 og lukker kl. 20.30
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 at vi kun har bolde i hallen og de ligger i skabet i klubhuset
Alle hjælpes ad med oprydningen i hallen inden man går hjem.
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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
Fie Brunsgaard      2645 488
Kisser Jegstrup      6049 8419
Karen Christiansen     6049 8419

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
Arne Christensen
Knud Jensen
Kristian Døhr Jensen

Sommerfest
Evy Nielsen      9733 5606
Allan Susgaard      6160 0192
Tage Noesgaard      2248 7291
tage@veiumgaard.dk
Lene Christensen      2815 8812
Morten Larsen      5174 3090

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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