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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. december

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

Efteråret er over os, naturen står 
i smukke farver nu, det håber vi i 
alle nyder.

De indendørs aktiviteter er alle be-
gyndt, og med god tilslutning. Det 
er vi rigtig glade for.

Vi i bestyrelsen arbejder pt. bla. på 
sponsoraftaler, oprydning i øko-
nomien og aftaler omkring multi-
salen.

Vi begynder også at se frem mod 
generalforsamlingen til februar. 
Her vil vi få behov for nye kræfter 
til bestyrelsen. Så kunne du tænke 
dig at være med til at få fingeren 
på pulsen i byen, så giv os besked.

Vi er også ved at få afsluttet sko-
lebilen helt, og vil dermed ger-
ne igen takke chaufførerne og pr 
gruppen som har stået for driften 
af denne! Det har helt sikkert sikret 
vores gode skole. Vi vil også ger-
ne sende en tak til forældrene i No 
for at presse på, for at skoledistrik-
terne blev sammenlagt, og for at 
vælge vores børneunivers til deres 
børn.

Slutteligt vil vi ønske jer alle en god 

jul og et godt nytår.
Pas på jer selv og hinanden. 

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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Græskarmester
Eller næsten

Laurits fik en meget flot andenplads i 
Tivoli lørdag d. 14. oktober.

Laurits har igennem de sidste to år dyrket græskar på friland. Sidste år 
deltog han også i kampen om at have det tungeste græskar, men endte 
på en 5. plads. I år har Laurits også haft travlt med sine græskar. Han 
var meget spændt på, hvordan det ville gå. Som hans mor, Pia, nævner: 
“Laurits kom, som sagt, meget overraskende på en 2. plads. Umiddel-
bart var 3. pladsen blevet vurderet til en 2. plads, men det er vægten og 
ikke omfang, der tæller. Kæmpegræskar kan have en tendens til at lave 
hulninger i bunden. Det kan man ikke se, førend man høster det. Ikke 
sjældent at der bor en musefamilie inden under.”
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Laurits’s græskar vejede 236,8 kg og vinderen, der ikke havde dyrket sit 
på friland var på 486,4 kg. Normalt vil græskar dyrket på friland ikke 
komme over 200 kg, så Laurits har gjort det fantastisk godt.

Redaktionen ønsker Laurits hjertelig tillykke med titlen og det store arbej-
de, der ligger bag. Vi glæder os til at høre fra dig igen til næste år.

Bente, Dorte og Anne-Marie
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En hilsen fra 
Cykelholdet 2017

Det er 6 år siden vi startede cykel-
holdet.
Vi  startede i april. Vi startede lang-
somt ud, men ellers har turene 
været  imellem 10 - 25 km.

Det var kun i maj, vi kørte ca. 10 
- 12 km. der var vi med i Tour de 
Pedal. 

Vi kører hver mandag kl. 18.45 
og i sensommer kl. 18.30 fra sko-
legården.

Vi har kaffe/the med, sommer tider 
også en lille en til halsen  som vi 
drikker undervejs. (Så bliver der 
snakket om alt mellem himmel og 
jord).

I år har vi været 24 M/K,  det var 
dejligt ,at der kom så mange, og 
vi er ca. 14- 20  M/K næsten hver 
gang - nogle enkle gange  mindre,
det  er jo vejret, der bestemmer. 

Man møder bare op i skolegården. 
Så kører vi kl. 18,45. Inden vi kør-
er, har vi bestemt, hvor vi skal hen.

I år har sommeren drillet med 
meget blæst og regn, men der har 
også været nogle flotte dage imel-
lem. Vi sluttede sidst i sep., hvor 
det desværre hurtigt bliver mørkt, 
så det blev kun korte ture,  vi tog i 
september måned.

Vi har cyklet mange forskellige  
steder: Her i området. også nye 
steder. - Tim mose og ud til Ring-
købing K. 

Vi har nogle meget gode ture og 
oplever en masse, f. eks. ser vi  
rådyr, andre dyr, hører og ser  fugle 
og solnedgang.
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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 

Vi sluttede sæsonen af med sild og  
smørrebrød, hvor vi hyggede os. Vi 
havde en hyggeligt aften. I år var 
det hos Lilly og Bent Rindom.

Cykelholdet starter den første man-
dag  i april 2018. 

 Alle, der har lyst, er velkomne.

Vel mødt
Cykelholdet
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Haelby Havn 
Bådelaug

Den 9. september 2017 har der 
været afholdt stiftende generalfor-
samling i Haelby Havns bådelaug. 
Et sæt vedtægter blev vedtaget og 
en bestyrelse nedsat.
Bestyrelsen har efterfølgende haft 
første bestyrelsesmøde og konsti-
tueret sig med følgende sammen-
sætning:

Formand: Kristian Døhr 
Kasserer: Jens Erik Pedersen 
Sekretær: Klaus Vang Andersen
Bestyrelsesmedlemmer:
Michael Nielsen & Bjarke Hansen
Bestyrelsessuppleant: Jens Roos
Revisorer: Martin O. Pedersen &
Connie Vang Andersen
Revisorsuppleant: Ledig

Nu begynder det praktiske arbej-
de i løbet af efteråret, vinter og 
foråret. Vi forventer at få startet på 
en kajkant langs kanalen, hvortil 
der kan købes en havneplads. Tak-
ster ses senere. 
Vi søger LAG midler til kajkanten 
m.m. og det er meningen, at der, 
hvis vi får tildelt nogle penge, vil 
blive lavet nogle sociale foranstalt-
ninger i form af en lille oase ved 
havnens indsejling. Der er i for-
vejen et lille stykke grønt område, 
som vi har tænkt os at gøre endnu 
mere attraktiv, så det måske kan 
blive et perfekt samlingspunkt for 

borger i Hee og øvrige i RKSK kom-
mune.
Man kan anmode bestyrelsen om 
et indmeldelsesblanket, hvorefter 
man får anvist en havneplads. 
Foreløbig er en havneplads tre 
pæle, hvoraf de to yderste pæle de-
les sammen med nabopladserne. 
På sigt skulle det gerne blive en 
mere etableret kajkant.
Som skrevet tidligere har vi fået 
sponseret et skilt fra Ringkøbing 
Landbobank og vi fik senest OM 
maskiner ved Tage Noesgaard til at 
sponserer stolperne til opsætning 
af skiltet. (Tak for det).
Nu afventer vi mødet i LAG udval-
get primo november, hvor det af-
gøres om vi er heldige at få del i 
midlerne.

Takstblad 2018

Årligt kontingent for havneplads 
(1/4 - 31/3):  
a.Havneplads og Personligt
 medlemskab 600 kr. *)
b.Støttepersoner, Foreninger, 
Gæste-kort eller lign 200 kr.
c. Depositum for nøgle til havne-
område 500 kr
 
*) Herudover forventes at man 
deltager i reparationer. og vedlige-
holdelse af broer og mole m.m.

Det er besluttet, at kontingentet er 
halvdelen for resten af dette første 
kontingentår, som slutter 31. marts 
2018.
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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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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

Fredag d. 8. december: Hee øl kommer og fortæller om øl, og vi får 
smagsprøver. Derefter holder vi julefrokost.

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 
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Kommunalvalg 2017: Karl Døhr Jensen

SOLIDARITET, GRØN OMSTILLING OG LOKALT 
DEMOKRATI

Vi arbejder lokalt for at sikre vores velfærd, så der er gode normeringer 
i daginstitutionerne, tid til god undervisning i folkeskolen og omsorg for 
de ældre.

Vi slås også for at bevare solidariteten i samfundet, så syge og ledige får 
ordentlige tilbud og et socialt sikkerhedsnet. 

Vi vil have kommunerne og regionerne forrest i den grønne omstilling, så 
der omlægges til vedvarende energi og økologi i hele landet.

Sidst men ikke mindst vil vi styrke borgernes indflydelse på det lokale 
demokrati.

STEM PÅ ENHEDSLISTEN VED KOMMUNALVALGET D. 21. NOVEMBER 
2017 – STEM LOKALT PÅ KARL DØHR JENSEN.
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Kristian 5175 9955  
Bent 6174 8579
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Julestøttebanko

Der vil være mulighed for at købe kaffe med kage, øl, vand, slik med mere. 
Du kan selvfølgelig betale med mobilpay!

Alle børn, der afleverer 1 stk. hjemmelavet julepynt, som de hænger på juletræet i salen, 
deltager i lodtrækningen om en flot gave!

Vel mødt til en skøn eftermiddag

Venlig hilsen
Hee Skoles Støtteforening

Traditionen tro afholder Hee Skoles Støtteforening igen i år ”Julestøttebankospil”

Søndag den 19. november 
kl. 13.00 i Multisalen

Dørene åbnes kl. 12.00
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

November
05.

12.
19.
22.

26.

December
03.

10.
17.
24.
25.
26.
31.

Januar
01.
07.
14.

19.00
Alle helgens aften
09.00 i No
10.30
19.00 
Salmesangsaften
09.00 M. Thams

09.00
1. søndag i advent
09.00 i No
09.00
14.00 Juleaften
10.30 Juledag
10.30 2. juledag
Ingen

15.30 Nytårsdag
09.00
09.00 O. Lange

Fremstilling af hjemme-
døbt

Anne-Kathrine Jegstrup

Dåb

Emma Sonn Halkjær

Bisættelse

Ejnar Nielsen

Salmesangsaften

Onsdag 22. november
19.00

Vi hører om Martin Luther og syn-
ger nogle af hans salmer.

Kaffe bagefter.
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Kommunalvalg 2017

Kære 
Hee-folk 

Jeg stiller op til det kommende by-
rådsvalg for Venstre. 

Som mange ved, brænder jeg for 
mulighederne her udenfor cen-
terbyerne. Jeg brænder især for 
børne- og skoleområdet. Bl.a. fordi 
jeg også ved, hvor stor betydn-
ing det har for livet her i lokalom-
råderne. 
Jeg ønsker, at der i Hee (- og i de 
andre mindre områder) – fortsat vil 
være mulighed for ”det gode liv”.  
Jeg er glad for livet her – og jeg 
synes, vi har mange muligheder.  
Der er også mange ting, som vi må 
kæmpe lidt ekstra for. Det er der-
for meget vigtigt, at frivilligheden 
og lokale initiativer støttes overalt, 
hvor det er muligt. Så vi også selv 
kan være med til at skabe de mu-
ligheder / faciliteter, som vi ønsker 
at have i Hee. 
Kerneydelserne, børnepasn-
ing, skole og ældrepleje, skal 
selvfølgelig være i orden – både 
her – og i resten af kommunen. 
Kvaliteten skal være høj – og mest 
muligt skal foregå lokalt, hvor folk 
bor. 
Vores infrastruktur skal være på 
plads – og jeg vil arbejde for en er-
hvervsvenlig kommune, hvor flek-

sibiliteten og smidigheden er stor, 
og hvor man ser muligheder frem-
for begrænsninger, - således at her 
fortsat vil være grundlag for bosæt-
ning og et godt erhvervsliv.

Selvom jeg er glad for livet i de min-
dre samfund, er jeg meget bevidst 
om vigtigheden af at  have  nogle 
stærke centerbyer, hvor nogle ting 
helt naturlig samles, så som større 
virksomheder, svømmehal, biograf 
osv.
Vi er afhængige af, at det hele fun-
gerer.
Jeg tror på samarbejdet på tværs 
i hele byrådet, derved får man de 
bedste og mest holdbare beslut-
ninger. 
Jeg finder lokalpolitik utroligt 
spændende – det er jo os, lige her 
i Hee – og i resten af Ringkøbing-
Skjern kommune, det handler 
om. Jeg vil gerne være den lokale 
stemme, samtidigt med at jeg er 
bevidst om, at problemstillingerne 
jo er ens mange steder i kom-
munen. Jeg håber derfor meget, at 
jeg får lov at være en del af det nye 
byråd.
Det handler om mennesker, ba-
lance i tingene, prioritering og    
samarbejde.

Se mere på min facebookside www.
facebook.com/Rita.S.Byskov/ - og 
hold øje med min valgfolder.

Mange hilsner 
Rita Byskov 
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Jeg, Rita Byskov, er byrådskandi-
dat for Venstre i Ringkøbing-Skjern. 
– Jeg har en mening om det meste – 
og finder lokal politik rigtig interes-
sant – det er jo OS alle sammen – i 
hele Ringkøbing-Skjern kommune, 
det handler om. 

Lidt om, hvem jeg er:
Jeg er 49 år, gift – og har 4 store 
piger, og har boet i det vindblæste 
Ringkøbing /Ringkøbing-Skjern 
80% af mit liv. Jeg er vokset op i 
Vedersø - og har boet 27 år i Hee 
– jeg er én af dem, der kom hjem 
igen. 
Hverdagen (og en del af fritiden) 
bruger jeg i min webshop, hvor jeg 
sælger dansk børnetøj m.m. til det 
danske og det tyske marked.

Jeg har tidligere været byråds-
medlem for Venstre – i det gamle 
Ringkøbing byråd (2002-2007) – 
så selvom ting har ændret sig, ved 
jeg alligevel, hvordan mange ting 
hænger sammen. 

Jeg har været en del af Hee 
skolebestyrelse i 13 år (2002-2015) 
– heraf de 9 som formand – og jeg 
har nydt det. Det har til tider været 
hårdt, men altid givende – det er 
skønt at være en del af en flok, der 
arbejder for samme sag, og hvor 
man kan være med til at påvirke 
tingene. 
De sidste 5 år har jeg også været en 
del af Fjordvang efterskoles besty-
relse – her er jeg også formand. 

Det ses måske, at jeg brænder for 
de unge mennesker og uddan-
nelsessystemet? 
Men jeg brænder for mange ting 
– jeg er glad for Vestjylland – for 
Ringkøbing-Skjern kommune – for 
livet i vores centerbyer – og ikke 
mindst for livet herude, hvor det 
altid blæser.

”Sammen kommer vi længst”
Jeg tror på samarbejdet –Jeg synes 
det er vigtigt, at forskellige hold-
ninger mødes og at der skabes 
kompromiser på tværs. Det giver 
den bedste og mest holdbare poli-
tik. Jeg vil gerne arbejde for en 
samlet kommune – Jeg ønsker, 
at man som kommune skaber de 
bedste betingelser for det gode liv i 
hele kommunen. Det skal være at-
traktivt at bosætte sig alle steder i 
Naturens rige. 

Jeg brænder for skoleområdet, for 
de lokale mindre skoler. Her me-
ner jeg, at man kommunalt har en 
forpligtigelse til at undersøge ALLE 
muligheder for fremtiden – sam-
men med skolen og området, in-
den en skole lukkes.
Jeg vil arbejde for en kommune, 
hvor den enkelte borger har størst 
mulig valgfrihed, og hvor sund for-
nuft, regel-forenkling og borger-
inddragelse er en selvfølge. 

Det handler om mennesker, bal-
ance i tingene, prioritering og sam-
arbejde. 
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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

Onsdag d. 1. november i Café Teske    19.00

Fredag d. 24. november i butikken (Black Friday)   18.00 - 22.00

Søndag d. 10. december i butikken (juleafslutning) 13.00 - 16.00

Desuden må der strikkes 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.

Når vi strikker i Café Teske, betaler man hver især for det, man fortærer.

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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Naturens dag 2017
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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 
21.01.2016 på tlf. 2388 3888 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 billedmateria-
le tabt. Tænk på det lokalhisto-
riske arkiv næste gang, der skal 
ryddes op.

Naturens dag 2017
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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

November
01.

11.

13.
19.
21.

24.

December
08.
10.

20.
24.
25.
26.
31.

Januar
01.
13.
26.

Strikkecafé, 
Café Teske
Avisindsamling
Generalforsamling
Vestrum
Julestøttebankospil
Valg til kommunalbe-
styrelse og regionen
Strikkecafé, 
Ringkøbing

Hee Kvindeforum
Strikkecafé, 
Ringkøbing
Deadline Sognenyt
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften

Nytårsdag
Avisindsamling
Generalforsamling 
Hee Gl. Stationsbyg-
ning

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 11. november
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

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

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag den 13. januar 2018
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Nyt fra VestRum

Landsbyklyngesamarbejdet VestRum mellem:  No  Hover  Torsted  Tim  Hee  Stadil  Vedersø
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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
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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