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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     4088 2926
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. august

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk               6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

Mangler I Sognenyt?

Det er stadigvæk 6. klasse fra Hee 
Skole der deler Sognenyt ud, og vi 
håber, alle får bladet.

Men hvis I mod forventning ikke 
skulle modtage - eller kender no-
gen, der ikke har modtaget Sog-
nenyt, så ring til:  Helle  29247374  
hc-ac@hotmail.com
eller Susanne 29383949 

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 over os. Alt om-
kring os begynder at springe ud.

Forår betyder også opstart af uden-
dørsaktiviteter, bla. fodbold og Tour 
de pedal.

Til fodbold håber vi, at alle for-
ældre vil hjælpe både trænere og 
udvalg, hvor der er behov for det. 
Det kan være hjælp til træningen, 
hjælp til kampe, dømme en kamp, 
bage kage, vaske trøjer eller kridte 
baner op.

Vi glæder os over, at der stadig bli-
ver løbet og cyklet en masse kilo-
meter i Hee.

Efter foråret kommer sommeren. 
Men inden det bliver rigtig sommer, 
så skal årets sommerfest afholdes. 
I år er der taget nogle nye initia-
tiver, og vi glæder os til tre dage 
med masser af aktiviteter, musik og 
fest.

Har du ideer eller lyst til at hjæl-
pe med noget til sommerfesten, så 
kontakt sommerfestudvalget eller 
en i bestyrelsen.

Har du ris, ros eller ideer, modta-
ges dette på mettehammelsvang@
gmail.com

Husk at betale det passive kontin-
gent til Sogneforeningen.

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.
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PAS PÅ VORES 
SOGNENAVN
                                                      
”HEE”
Det har ændret sig gennem tider-
ne, men det er oldgammelt. Det er 
kort. Og det er specielt. 

Det er et navn, som er opstået, før vi 
i 1200’tallet overhovedet begyndte 
at nedfælde noget skriftligt. Altså 
fra før vi fik et skriftsprog.

Lærde folk har fundet ud af, at nav-
net Heiga-Won er den ældste be-
tegnelse for Hee.  
Det betyder ”Den lyse den blanke”, 
og er møntet på Hover Å omkring 
det sted, hvor Hee ligger i dag.

I Valdemar Sejrs Jordebog fra om-
kring år 1240 har hele området fået 
navn efter Hee og kaldes ”heingæ-
hæreth” altså Hing Herred.
Også her har lærde fundet ud af, 
at Hing betyder ”Beboere fra Hee”.

Som de fleste af jer ved, skriver jeg 
på sagaen: ”Heiga-Won . .Folket 
langs åen”, for med den at fortælle 
om de mange mennesker, der har 
levet i vores sogn gennem tiderne 
og deres problemer.

Formålet med sagaen er, at gen-
skabe Hees historie gennem ca. 

10.000 år. Og blandt andet ud fra 
en enorm mængde researche og 
logisk tankegang at give et kvali-
ficeret bud på, hvorledes folk le-
vede, og hvordan eller hvorfor de 
enkelte begivenheder er opstået.

Der er ikke mange sogne i Dan-
mark, som kan prale af så mange 
historiske begivenheder, og næppe 
noget sogn som Hee, der i den 
grad får dem frem i lyset.

Her tænker jeg på de skrifter før-
stelærer Peder Storgaard Pedersen 
har skrevet om Hee kirke og Hee 
og Hardsyssel gennem oldtiden 
samt Kristian Susgaards bog ”Hee 
sogn”.

Desuden bøgerne ”Hjem til Hee”, 
der fortæller jernbanens historie i 
130 år omkring Hee.
”De otte Herrens år” Der fortæller 
om undervisningen i Hee gennem 
480 år.
”Landsbyoriginalerne Æ’Rytter” og 
”Mit jordiske paradis” som er histo-
rier om personligheder fra Hee.

Og årsskrifterne ”Den lyse den 
blanke”, hvor ganske almindelige 
mennesker med tilknytning til Hee 
gennem indtil nu 18 årsskrifter har 
fortalt deres historie.

Når jeg fortæller alt dette er det 
for, som lokalhistoriker at opfordre 
os alle til at medvirke til, at Hee 
ikke går hen og bliver anonym. 
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Hee 
Gl. Stationsbygning

Blå Mandag
Vi vil gerne invitere Hee konfir-
mander og forældere til morgen-
kaffe i Hee Gl. Stationsbygning.

Mandag den 15. maj 2017

Tidspunkt efter ønske. (08.30)
Afsæt 1½ - 2 timer

Tilmelding til 23 88 38 88

Med Venlig Hilsen
Hee Gl. Stationsbygning

BARNEPIGE 
Hej, mit navn er Lise Christen.

Jeg går i 6 klasse på Hee skole 
og er 12 1/2 år.

Jeg tilbyder at passe børn/barn 
og har erfaring fra min nevø, 
som er 2 1/2 år. 

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

Hilsen 
Lise 

I 1967 fik vi postnumre, beregnet 
på at postvæsenet skulle have for-
enklet deres behov for at kunne få 
postgangen til at fungere. Og alle 
omegnssognene fik samme post-
nummer som Ringkøbing. 
Disse postnumre bruges af mange 
instanser i dag.
Til gengæld ændrede kommunerne 
af praktiske grunde flere vejnavne, 
så der kun var et gadenavn af hver 
slags i en storkommune.
Det har gjort, at det i adressen kun 
er nødvendigt at oplyse om gade-
navn og postnummer, hvilket beny-
ttes af mange.
Risikoen er, at det vil gå som med 
dialekter, at sognenavnene med ti-
den vil forsvinde helt. 

Derfor synes jeg, der er stor 
grund til at slå et slag for, at vi i 
Hee, så ofte det er muligt og til 
stadighed, bruger navnet Hee som 
stedbetegnelse.

På vores bynavnsskilte kunne man 
så tilføje ”Folket langs åen”.

Ernst Munck
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Grundlovsmøde 

Foreningen J.C.Christensens Hus afholder grundlovsmøde med 

Miljø‐ og fødevareminister  

Esben Lunde Larsen 
Grundlovsdag den 5. juni (2. pinsedag) kl 10,30 i Stationsbygningen. 

Alle er velkomne.  

Der vil efter mødet være mulighed for at købe frokostbuffet. 

Pris for foredrag alene kr 100,‐.  Foredrag og frokost kr 180,‐ 

Tilmelding til buffet nødvendig, senest 28. maj 

til Bent Rindom, telefon 51 24 69 23,  bent.rindom@jubii.dk 

eller på kontaktformularen på www.jcchristensensen.dk 

Med venlig hilsen bestyreisen for I. C`s Hus 

 

Husk VestRums Kunstudstilling i I. C`s Hus iKr Himmelfartsdagsferien. 

Sommeråbent torsdag, fredag, lørdag og søndag 

 fra 29. juni – 13. augustkl 14 – 17                        
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Hee skoles støtteforening 

Vi vil gerne sende en stor tak til alle der støttede Hee skoles børn til 
vores sponsorløb på skolernes motionsdag fredag d. 14. oktober 2016. 
Sponsorløbet var en stor succes og er endnu engang et bevis på, at 

mange bække små gør en stor å.  
Der skal selvfølgelig også lyde stor ros til alle de seje unger, som 

sørgede for at løbe de mange kilometre og derved sikre, at der fortsat 
kan blive penge til flere af de sjove ting og oplevelser. 
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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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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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Tour de Pedal
Maj cykelture

I maj måned vil der traditionen tro 
være cykelture mandag aftener.

Turene afvikles på følgende datoer:
1., 8., 15., 22., 25. i forbindelse 
med sommerfesten samt 29. maj.

Vi bestemmer fra gang til gang, 
hvor turene går hen.

Mød op i klubhuset senet kl. 19.00, 
hvor der vil være afgang i samlet 
flok.

Turene vil være på ca. 10 km.

Husk cykelhjelm og gul vest.

(I år gevinster ved deltagelse kun 
til børnene)

Friluftsudvalget

Torsdag d. 25. maj. 
Kl. 11.30

Tour de Hee
Da turen til Hindø 
i år er udelukket, 
bliver der en alter-
nativ tur til Vonå 
Engbro.
Erling Ømand vil traditionen tro 
sponsorere øl/vand.
Der vil være præmier til de flottest 
pyntede børnecykler.
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 Hee Kvinde Forum Anno 2011
 

30. marts 19.00 på Hee Skole - vi startede med en line-
dance i hallen og sluttede af med generalforsamling. 
Som nye i bestyrelsen blev Birgit Baden, Tina Oxfeldt, Lene 

Jacobsen, Lisbeth Ravn Andersen valgt. De vender tilbage med nye ople-
velser for alle kvinder i Hee i næste nummer af Sogne-nyt.

17. maj 19.00 Cykeltur, hvor vi når ud til Bålhuset ved Ølstoftlejren. Her 
vil vi servere lidt fra grillen. Alle kan være med, da vi ikke cykler så langt.

Husk cykelhjelm, hvis man har en.

Tilmelding til dette arrangement kan ske senest 15. maj til 
Susanne på 5099 8129
Anne-Marie på anne-marie@meller.dk 
Facebook ved at trykke deltager

Mere om selve arrangementerne bliver offentliggjort på hee.dk eller på 
foreningens Facebookside - søg bare på Hee Kvinde Forum Anno 2011.

De kærligste hilsner
Susanne, Pia, Ina og Anne-Marie
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Strikkefest i Hee Fiske-og familiepark

Lørdag & søndag 10. - 11. juni 

De aktive strikkere bag “Strikke-
festen i Hee”  kan på nuværende 
tidspunkt fortælle, at der er 3-4 
garnsælgere incl. “Strikkeglad altid 
Glad” desuden kommer varmestue-
strik, vævere, spindere, stoftaske-
salg og evt. “Stof og patchwork”.

En ting lover de, der skal blive nok  
at se på, røre ved og købe.

Medbring eget strikketøj og sæt dig ned og få en god snak med andre 
strikkere ved de opstillede borde.
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Sogneudflugt 

Onsdag 7. juni kl 8.00 fra Stationsbygningen. 

Hee menighedsråd arrangerer igen i år sogneudflugt. Turen går denne 
gang til 

Testcentret for store vindmøller i Østerild. 

 
Undervejs derop får vi kaffe og rundstykker. Der er guidet rundvisning i 
Testcentret kl 11, hvilket varer 1½ time. Derefter spiser vi middag på 
”Spisestedet Thy”.  På hjemturen gør vi holdt ved Humlum Kro, hvor vi 
drikker eftermiddagskaffe. Vi forventer at være hjemme senest kl 18. 

Pris: Bus, rundvisning i testcentret, middag og kaffe kr. 200,- 

Tilmelding (så længe, der er plads) senest 30. maj til 

Ninna Døhr    20 65 49 19  ninnadoehr@hotmail.com eller 

Bent Rindom 51 24 69 23bent.rindom@jubii.dk 
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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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EFTERLYSNING! 
 

Har du noget gammelt service stående og samle støv i et 
mørkt hjørne af kælderen eller gemt væk på loftet, så modtager 
Hee skoles støtteforening  det gerne til vores ”muntre 
køkken” til sommerfesten.  Tallerkener, krus, skåle, fade, porce-

lænsfigurere,  krukker…  
 

Alt har interesse -bare det kan smadres! 
 

Det kan afleveres frem til d. 24. maj 2017 ved  

Tømrerfirmaet Lars R. Christensen, Østbanevej 5  

(det kan sættes af ved gavlen). 
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Maj
12.
14.
21.
25.

28.

Juni
04.
05.

11.
18.
25.

Juli
02.
09.
16.
23.
30.

August
06.
13.
20.
27.

September
03.
10.

Ingen, St. Bededag
10.00 Konfirmation
09.00 i No
10.00 
Kr. Himmelfartsdag, 
derefter rundstykker, 
kaffe, te, saft 
10.30

10.30 Pinsedag
14.00 2. pinsedag i 
Alkjær Lukke
10.30 i No
10.30
10.00 i No Sognehus,
morgenkaffe 09.30

10.30
10.30 i No, M. Thams
09.00 Ole Lange
09.00 i No, Ole Lange
09.00

10.30 i No
19.00 Bjarne Sandal
10.30
09.00 i No, M. Thams

09.00
10.30

Dåb

Dåb
Ellen Kathrine Alnor Madsen
Sylvester Spangberg Fogh

Bisatte og begravet

Per Ole Behrens
Jen Toft Jensen
Herman Andersen
Karen Bondesgaard, Torsted
Tage Nielsen
Villy Conradsen

Ny organist

Som ny organist har Hee og No 
menighedsråd fra 1.april ansat An-
dreas Exner, Ringkøbing. 

Andreas er 55 år gammel, han har 
haft guldsmedeværksted i Ring-
købing, og er gift med Margrethe 
Koch, tidligere sognepræst i Tim-
Stadil-Vedersø, nu valgmenigheds-
præst i Holstebro. De har 3 børn.
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Konfirmation

Søndag 14.maj kl.10.00 konfirmeres følgende i Hee Kirke

Albert Bækgaard Torp        Agersbækvej 14

Johan Bertelsen                               Langelandsgade 43, Ringkøbing

Karoline Kofod Koch                        Heboltoft 31, Ringkøbing

Maartje Cornelia van den Berg        Voldbjergvej 27

Laurits Vagner                                 Hovervej 63

Martin Vagner                                 Hovervej 63

Melanie Sahl Rasmussen                 Hovervej 18

Mikkel Sørensen                              Søndertoften 14

Oliver Olesen Siig                           Hvingelvej 4A

Sara Jegstrup                                  Holstebrovej 79

Sissel Lindholm Nielsen                   Hovervej 60

Søndag 14. maj 2017 konfirmeres følgende i Rindum Kirke

Aske Borum Andersen  Hvingelvej 28

Redaktionen ønsker alle hjertelig tillykke
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Personlige afskedsord til 
Birgit Busk Jensen, 
søndag 26.marts

Når man tager afsked med nogen, 
så kan det være både lidt vemod-
igt og lidt trist. Sådan har jeg det 
i dag, Birgit, hvor du stopper offi-
cielt ved vores kirker. Det er næsten 
naturstridigt at tænke på, hvordan 
det nu skal gå uden dig; i mere end 
et halvt århundrede har du betjent 
orglerne i vores kirker. Og det har 
du gjort med stor lyst og energi 
og altid med en smittende glæde 
over den gerning, som du her fik 
betroet.

Og så har du været så glad for dit 
arbejde, at du næsten aldrig har 
holdt fri, og det følgende er ikke 
sagt for at forklejne de organister, 
der har afløst dig, meeen vi har 
nok kunnet høre forskel, ”det var 
ikke Birgit, der spillede i dag”, har 
folk sagt.

Du har arbejdet sammen med gra-
vere, kirkesangere og 3 præster, 
BBC ,Bårris, Brun og undertegnede, 
og hvis mine 2 forgængere har fået 
samme behandling af dig, som jeg 
har fået, så kunne de ikke være an-
det end tilfredse og taknemmelige, 
for du har også en ægte og dyb 
forståelse for, hvad der er essens-
en og kernen i kristendommen og 
dens gudstjenester og handlinger, 
det budskab, som vi er sat til at 

forkynde, såvel i ord, som i musik. 
Og så elsker du jo også selv at 
synge og synge med på salmerne, 
som du er yderst fortrolig med.

I år er det 500-året for reforma-
tionen og Martin Luther, og det vil 
blive fejret i efteråret, også her i 
provstiet. Martin Luther satte san-
gen og musikken i kirken meget 
højt, han har skrevet et vers om det 
og det lyder sådan:

Af alle glæder her på jord
er ikke en så fin og stor
som den jeg gi´r dig med min sang
og med alverdens dejlig klang.
Der findes ikke slet humør,
hvor godtfolk synger, bare hør:
sorg, vrede, ufred, had og nag
forsvinder brat som nat for dag.
Misundelse og alt, som tynger,
fordamper sporløst, mens du syn-
ger.

Med dette fine vers af Luther vil jeg 
slutte og sige dig en stor tak, Bir-
git, tak for vores gode samarbejde 
igennem 23 år, og jeg er glad, at 
du ikke helt slipper os endnu, men 
gerne vil hjælpe os indimellem   
fremover. Tak!!

Lars Christoffersen

Offentligt 
menighedsrådsmøde
Mandag 19.juni kl.19.00 hos 
Ninna Døhr, Vinkelvej 7
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Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2017

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1, Hee 
Butiksadresse; 
Strikkeglad altid glad 
V. Strandgade 6c

Mandag 1. maj i Hee   19.30

Lørdag 3. juni i butikken  13.00 - 16.00

Lørdag & søndag 10. - 11. juni: Strikkefest i Hee Fiske-og familiepark

Lørdag 8. juli i butikken  13.00 - 16.00

Torsdag 20. juli i butikken  18.00 -22.00

Mandag 14. august i Hee  19.30 

Tirsdadg d. 12. september i Hee 19.30

Desuden må der stikkes i butikken den sidste fredag i hver måned, samt 
til alle ”Open by nights” i Ringkøbing. Følg med i alle events på min face-
bookgruppe: ”strikkeglad altid glad”

Der bliver som sædvanligt serveret kaffe med kage, pris 20 kr.

Jeg glæder mig også til mange hyggelige timer sammen med alle de 
søde strikkeveninder, jeg kender.

Vi ses
Anette
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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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Nye kræfter i 
svømmeudvalget

Da jeg ikke længere har overskud 
til at være i svømmeudvalget i Hee 
Sogneforening, er jeg rigtig glad 
for at overlade dette hverv til Ba-
demester Jensen og Bademester 
Kristensen alias Toni Jensen og 
Søren Grøntkjær Kristensen.

Jeg er rigtig glad for, at der er no-
gen der vil fortsætte det gode ar-
bejde så familiesvømning stadig vil 
være en mulighed i Hee.

Med venlig hilsen
Conny Sandholm

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 billedmateria-
le tabt. Tænk på det lokalhisto-
riske arkiv næste gang, der skal 
ryddes op.

Mit digitale forsvar

Mit digitale selvforsvar er en APP, 
som Det kriminalpræventive Råd, 
Forbrugerrådet Tænk og TrygFond-
en har udviklet. 

Find den i APP-store og få advarsler, 
ideer til, hvordan man beskytter sig 
selv, hvordan man spotter en svind-
ler mm.

Læs evt. mere om dette på 
ht tps :// taenk.dk/akt iv i te ter-
og-kampagner/apps-f ra- for-
brugerraadet-taenk/app-mit-dig-
itale-selvforsvar?gclid=CN-Jp-
fjfwdMCFfEA0wodHFEDyQ
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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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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
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Avisindsamling i Hee
Tak til alle, der bakkede op om vores avisindsamlinger i 2016. Efter kom-
munen har trukket stikket, har vi selv måtte bære alle omkostninger - og 
til gengæld fået alle indtægter.
Det har forløbet godt, og det er vigtigt, for vi har brug for pengene! Det 
bliver svære og svære at skaffe penge til foreningsarbejdet, så det er vig-
tigt 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 10. juni
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

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

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag den 26. august
Lørdag den 11. november
Lørdag den 13. januar 2018
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Hee Lokalråd

Haelby Havn

2. påskedag fik lokalrådet besked 
om at pengene til etableringen af 
Haelby havn var frigivet. Siden har 
en vis herre haft travlt!
Den gammel afvandingskanal er 
oprenset, der er ved at blive anlagt 
en slæberampe til bådene. Deref-
ter bliver fortøjningspælene spulet 
ned i bunden, der bliver placeret 
en flydebro beregnet for kajak og 
kanoer og havnen er klar til brug!

Haelby Havn ligger på det nyetab-
lerede stisystem, der løber fra bro-
en ved Vonå langs med Stadil Fjord 
til Stadilvej. Stien er netop færdig-
etableret. Det henstilles til, at man 
ikke kører i bil eller rider på stien, 
da den flere steder fortsat er meget 
blød og skrøbelig. Stien er bereg-
net til cyklende og gående.

Haelby Havn Bådelaug

I forbindelse med etablering af 
Haelby Havn er der oprettet et 
bådelaug, der fremover skal stå 
for drift og vedligeholdelse.

Kristian Døhr Jensen, Jens Erik 
Pedersen og Bjarke Hansen har 
meldt sig til at starte bådelauget 
op. De vil sommeren udarbejde 
diverse vedtægter, regler, m.v.

Prisen for at have en båd liggen-
de i Haelby Havn bliver omkring 
500 kr. om året.
Turister vil også få mulighed for 
at benytte havnens faciliteter 
mod et mindre beløb.

Er du interesseret i at have en 
båd liggende, kan du kontakte 
en af de tre i bestyrelsen.
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Naturens dag bliver atter en gang 
markeret i Hee med udgangspunkt 
fra Hee NaturCenter.
Arrangementet i Hee vil lige som 
sidste år blive kaldt: Langs Hover Å, 
da langt de fleste aktiviteter kom-
mer til at foregå ved eller umiddel-
bar i nærheden af Hover Å.

Vi satser på de kendte aktiviteter 
fra sidste år med kanosejlads, flue-
binding, fiskeri, røget fisk, vandre-
ruter, hesteridning, snobrødsbag-
ning og meget mere.

Vi satser på, at den nye sti ved den 
genetablerede Hover Å er blevet 
brugsklar, så den kan benyttes på 
dagen.

Ud over arrangementet i Hee ved 
Hover Å, er der naturligvis også ar-

rangementet i Hover, hvor der dels 
er rundvisning på den gamle fæst-
ning, men også mulighed for at 
sejle i Kano ned af Hover Å til Hee 
NaturCenter.

Ud over arrangementet i Hover og 
Hee, vil man i hele VestRum regi 
forsøge at skabe nye oplevelser 
over en bred kam på naturens dag.

Arrangementer for både dem der 
er til fods, til vands, til hest, til cykel 
og til bil. Man håber også at kun-
ne  indflette lokale historiske mar-
keringer i dagen, evt. med rund-
visninger og fortællinger lokalt i 
sognene.

Meget mere om denne spændende 
dag efter sommerferien.
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Aktivitetskalender

Maj
08.
14.
15.
15.
17.
22.
25.
25. - 27.
25. - 28.

29.

Juni
03.
05.
07.
10.
10. - 11.

Juli
08.
20.

August
14.
26.

Tour de Pedal
Konfirmation
Blå mandag
Tour de Pedal
Hee Kvindeforum
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Sommerfest
Kunstudstilling i 
VestRum
Tour de Pedal

Strikkecafé, 
Grundlovsmøde, 
Sogneudflugt
Avisindsamling
Strikkefest 

Strikkecafé
Strikkecafé

Strikkecafé
Avisindsamling

Hee Skoles 
Støtteforening

Line Møller Jensen, formand
Line@heenet.dk.          
2466 3534 

Martin Pedersen, kasserer, 
007msp@gmail.com.   
2227 7070

Birgit Baden Christensen, repræ-
sentant for skolebestyrelsen, 
Lrchee@sport.dk.         
5087 0159

Henriette Lund Laursen, 
henriettelaursen@live.dk. 
6139 8270

Dorthe Thorup Nilsson, 
Nilssonthorup@dlgtele.dk. 
2031 3305 

Her bringes de datoer, som er indleveret til redaktionen ved deadline.
Ønsker du datoer for arrangementer med i kalenderen, så henvend jer 
til redaktionen. 
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Nyt fra VestRum

Landsbyklyngesamarbejdet VestRum mellem:  No  Hover  Torsted  Tim  Hee  Stadil  Vedersø

Kommunal støtte 
til VestRum

Landdistrikstrådet i Ringkøbing-
Skjern kommune har bevilliget 
knap 53.000 kr. til VestRum.

Pengene er søgt til igangsætning 
af forskellige aktiviteter på tværs af 
de syv sogne. 

VestRum har ikke rigtig nogle mu-
ligheder for at opbygge økonomi 
på forskellige aktiviteter, da man i 
så fald blot vil tage fra andre for-
eninger. Man har ind til videre kla-
ret sig for de midler, der lå i op-
starten af klyngesamarbejdet og 
hvad enkelte sponsorater har kun-
net indbringe.

Med bidraget fra Landdistriksrådet 
er der mulighed for at vedholde og 
ikke mindst igangsætte nye aktivi-
teter på tværs af sognene.

Fodboldholdet 
FC VestRum

Senior oldboys holdet med spillere 
fra flere sogne trækker i VestRums 
spillertrøjer: Orange trøjer og sorte 
bukser.
Fodboldholdet bliver således en lil-
le reklamesøjle for VestRum-sam-
arbejdet, så der er store forvent-
ninger om, at de også klarer sig 
godt i turneringen!

Flagallé i Hee

Det har længe været et ønske, at 
der blev etableret en fast flagal-
lé i Hee, som så kunne bruges til 
alle festlige lejligheder.

Der arbejdes i øjeblikket på at 
skaffe nye flagstænger, og der er 
nedsat en flaggruppe, der skal 
stå for vedligeholdelse og sørge 
for at flagene kommer op - og 
ned til de forskellige lejligheder.
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Hee Klub
Hver tirsdag fra 19.00-21.00 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
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
Anna Lise Sinkjær     9733 5302
Ina Jepsen
Anette Røjkjær
vinkelvej13@mail.dk

Svømmeudvalget
Conny Sandholm  Kristensen 4095 9115
ejstrupbaekgaad@gmail.com

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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