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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. oktober

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

Sommeren går på hæld, de lange 
lyse aftener er ikke så lange mere.
Træerne begynder at skifte farve, 
og så er det pludselig efterår. 

Vi i bestyrelsen glæder os til efter-
året. For det betyder, at alle inden-
dørs aktiviteter starter op. 

Det er gymnastik, både for børn 
og voksne, svømning, i år med nye 
bademestre som glæder sig til at se 
jer i Ringkøbing svømmehal. 

Badminton og volley starter også op. 
Tidspunkterne for opstart kan I se 
på www.hee.dk, her kan man også 
tilmelde sig de forskellige hold.

Vi er klar til at trække i arbejdstøj-
et igen efter en god sommerferie, 
vi har mange ideer og planer, der 
skal arbejdes på i efteråret og vi 
glæder os til at følge børn og voks-
ne her i efteråret.

Vi sætter stor pris på alle de frivil-
lige, der gør noget for at vi stadig 
kan tilbyde fritidsaktiviteter for vo-
res børn og voksne her i sognet. 
Sidder du og har lyst til at hjælpe 
med et eller andet eller har en ide, 
så tøv ikke med at kontakte os! Vi 
tager imod alle input med glæde.

Skriv til sekretaer@hee.dk

Rigtig godt efterår til jer alle

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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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 

Prisen stiger lidt i år

Familie (hjemmeboende børn 
t.o.m. 18 år) 900 kr.
Voksen: 425 kr.
Barn: 275 kr.
Enkelt tur: 30 kr.

Vi glæder os til en god svømmesæ-
son.

Bademester Tonni Jensen og Bade-
mester Søren Kristensen

Svømning
Nye bademestre har 
taget over, men det 
betyder ikke, at der 

sker store omvæltninger. Stort set 
alt er som det plejer.

Det er tid til en ny sæson med fa-
miliesvømning. Vi starter sæso-
nen op onsdag d. 27. september 
2017 kl. 19.00-20.00 i Ringkøbing 
svømmehal.
Herefter er det hver onsdag fra 
19.00-20.00 undtaget i skolens fe-
rier. Sidste gang er onsdag d. 28. 
marts 2017.

Alle er velkomne. Der er en livred-
der i svømmehallen, men derfor 
skal forældre/voksne stadig holde 
øje med de mindre børn.

Der er mulighed for svømning i det 
store kolde bassin, her vil der nogle 
gange den sidste halve time være 
mulighed for leg, ved forespørgsel.

Det dybe kolde bassin er fortrins-
vist til udspring og leg. Det varme 
bassin er mest for børn. Spaen og 
sauna er til afslapning.
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INFORMATION OM GYMNASTIKOPSTART 2017 

GYMNASTIK I HEE S.F. 

Gymnastik 2017/2018
Hold:  Opstart: Træning:   Pris: 
Mor, far og barn (0-3 år). 26. sep. 2017  Tirsdag 16.00-16:45   200 kr. 
Tag din tumling med til hygge og leg. Der vil være fokus på det enkeltes barns udvikling gennem leg og  
aktiviteter. Vi skal rulle, krybe, kravle og meget mere. Vi vil lege på redskaber og bruge andre små  
rekvisitter. Vi bruger også tid på sang og rim/remser med bevægelser. Så kom og vær med på børnenes  
niveau. Vi glæder os til at se Jer. 
Prisen er indtil nytår. 

Gitte Alnor Madsen og Rikke Sonn. 

Puslinge - (børnehavebørn) 25. sep. 2017  Mandag 16:00-17:00   400 kr. 

Vi skal lege, synge, danse, hoppe, rulle og springe. Vi skal lære Jer en masse ting, men I skal også lære os 
nogle ting. 
Det er muligt at børnene bliver hentet i børnehuset og taget med til træning. 
Det forventes, at barnet efter 2 træning kan deltage selvstændigt i træningen. Bruger barnet ble, forventes 
det, at der er en forældre til stede i forhallen. 

Mette, Susan, Luna og Alberte. 

 Powerteam ”boyz n girlz”(0. kl.—3. kl. )  25. sep. 2017 Mandag 17.00 - 18.00  450 kr. 

Vi skal ha’ en aktiv time hvor vi skal ha’ sved på panden og bare fyre den max af! Timen bliver en kombina-
tion af spring og små dansesekvenser med hovedvægt på springdelen. Der er selvfølgelig også plads til leg:-) 
Vi glæder os til at se jer alle og håber, vi får en herlig sæson med masser af energi og gode grin. 

Søren, Peder, Lene, Trine og Ida. 

4.—6. klasse.  Opstart Uge 39  info kommer  450 kr. 

Jette  og Henriette. 

Hit fit:   25. sep. 2017 Mandag 18:30-19:15   
En super sjov og underholdende forbrændingstime hvor der danses til hits fra alle årtier fra 1960’erne til i 
dag. Jeg vil bestræbe mig på at motivere til en aktiv, energisk og svedig dansetime, hvor alle er  
velkomne! Det bli’r en fest, og jeg garanterer at både pulsen og humøret ryger helt til tops! 

Lene

Styrke og stabilitetstræning: 25. sep. 2017 Mandag 19:15-20:00 
Holdet henvender sig til alle, som har et ønske om at få en stærkere krop med fokus på ryg, mave, ben og 
baller. Vi træner med egen kropsvægt og bruger også redondo bolde og træningselastikker som redskaber. 
Jeg vil bestræbe mig på at tilpasse niveauet, så alle kan være med. Håber at I har lyst til at være med til en 
rolig og koncentreret træning - jeg glæder mig til at se jer! 

Lene
Prisen for Hit fit og Styrke & Stabilitetstræning er: 

450 kr. for et hold og 650 kr. for begge hold. 
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Nyt fra 
Torsdagsklubben
Vi starter igen torsdag den 7. sep-
tember.
Vi glæder os til at vi mødes igen, 
efter en god lang og ikke for varm 
sommer.

Igen i år havde Karen & Hans Chri-
stian lavet en fantastisk tur for os.

Det begyndte med regnvejr, men 
inden vi kørte fra Hee, var vejret 
bare fint.
Vores første stop var Præstbjerg, 
hvor vi fik serveret kaffe og rund-
stykke.

Vi fortsatte over Vind, Bur, Linde, 
Klosterheden for at ende ved Gu-
dum Klostermølle, hvor Kresten 
Touborg tog imod os. Han fortalte 
om livet på klostermøllen, han var 
7. generation. og hvor meget det 
glædede ham og hans kone Anna 
Marie, at 8.generation var sikret.

Da han var færdig med at fortæl-
le, kunne vi i ro og mag nyde vores 
medbragte mad.

Turen gik videre til Bovbjerg fyr,vi 
var også en tur  på Harboøre kir-
kegård.
 
Vi sluttede af med at spise på ki-
nesisk restaurant i Holstebro.Ef-
ter god forplejning kørte vi meget 
mætter og trætte hjem.

Tusind tak for en dejlig og veltilret-
telagt tur til Karen og Hans Chri-
stian.
 
Til eftertanke:
Tænk, vi var hos Kresten Touborg 
den 22.juni. Den 29.juni kunne vi 
læse, at ægteparret havde været 
ude for en meget alvorlig trafik-
ulykke, hvor Kresten Touborg ikke 
overlevede, og hans kone Anna 
Marie blev hårdt kvæstet.
 
Vi glæder os til en ny sæson sam-
men med jer, nye er også meget 
velkomne.

 Mange gode sensommerhilsner 
Torsdagsudvalget
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købing Landbobank sponseret, li-
gesom de har bevilget en startka-
pital på 3500 kr. Pengene bliver 
først frigivet efter den stiftende ge-
neralforsamling, før kan man hel-
ler ikke oprette en konto.

Vi vil gerne takke Landbobanken 
for deres generøse gave.

Der har været talt en del omkring 
økonomien, men det må være op 
til lokalrådet og den kommende 
bestyrelse at fastsætte nogle priser 
for bådpladser og øvrige havneak-
tiviteter.

Lokalrådet arbejder i øjeblikket på 
nye tilskudsmuligheder til projek-
tet.

Nu er projektet sat i gang, og vi 
håber, mange vil gøre brug af hav-
nen, når den en gang bliver fær-
dig.

På kontaktpersonernes vegne/
Jens Erik Pedersen

Haelby 
Havn 
Bådelaug

Hee Lokalråd har gennem LAG 
midler (de såkaldte vindmøllepen-
ge) fra Ringkøbing Skjern Kom-
mune fået tildelt nogle penge til 
oprensning af den gamle meje-
rikanal, etablering af slæbested 
samt nedrampning af en del pæle, 
som herefter er kommet til at hed-
de Haelby Havn.

Lokalrådet har fået brugsret over 
den oprensede kanal m.m. Lokal-
rådet har derfor efterlyst frivilli-
ge, som på lokalrådets vegne ville 
tage initiativ til at få oprettet et bå-
delaug. Dette frivillige arbejde har 
Bjarke Hansen, Kristian Døhr og 
Jens Erik Pedersen påtaget sig.

Deres arbejde består i at få lavet en 
stiftende generalforsamling for bå-
delauget, og det bliver denne kom-
mende bestyrelse, som skal sørge 
for, der bliver etableret en kajkant 
og flere sociale ting ved havnen. 
Generalforsamlingen bliver afholdt 
snarest.

Der er startet lidt arbejde op om-
kring stedet. Vi har fået et skilt med 
kontaktpersoner. Skiltet har Ring-
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Stiftende generalforsamling 

Der Indkaldelse til stiftende generalforsamling 

i Haelby Havn Bådelaug
LØRDAG den 9. September 2017 kl. 10

I klublokalet ved minihallen

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Valg af stemmetællere
5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
6. Valg ifølge vedtægterne
7. Eventuelt

Tilmelding er nødvendig , hvis man ønsker kaffe og rundstykke.
Senest 7. September på

SMS 53687836
E-mail jep@fiberpost.dk

På udvalgets vegne

Jens Erik Pedersen
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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



11



12

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



13

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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Glimt fra Sommerfesten 2017
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Foto: Jens Erik Pedersen
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Nyt fra Hee kvindeforum anno 
2011
Vi har prøvet at sætte et program sammen, så der er noget 
for enhver smag.

Torsdag d. 7. september: Kommer Lone Keilberg, som laver smykker. 
Vi kan få lov at prøve det denne aften.

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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Kristian 5175 9955  
Bent 6174 8579
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Strikkefesten 2017 
i Hee Fiske- og 
familiepark West, 
var igen en succes

Det er 3. gang vi har afholdt strik-
kefest, og nu er de strikkeglade vist 
så småt begyndt at regne med, at 
vi afholder det hvert år.

Der er en masse arbejde forbundet 
med strikkefesten, både før, under 
og efter. Så vi er helt flade i et par 
dage efter. Heldigvis er det fanta-
stisk hyggeligt, og man får snakket 
med en masse mennesker, og hel-
digvis også strikket lidt og kigget 
på spændende garn.

Det er dejligt at se, at der faktisk 
også kommer mange lokale fra 
Hee til vores strikkefest.

I år var teltet placeret helt oppe 
ved cafeteriet. Det var en rigtig god 
ide, da det gjorde alting nemmere 
både for udstillere og gæster. Man 

kunne hurtigt hente et par lækre 
stykker smørrebrød, sodavand, 
kaffe og måske en syndig kage? 
Uden at gå glip af al morskaben i 
teltet.

Vejret var rigtig fint om lørdagen. 
Søndag måtte vi dog finde os i regn 
midt på dagen.

Der var tilmeldt 12 stande til strik-
kefesten. En enkelt meldte dog 
afbud. Det var mest garn og tilbe-
hør, men der var også et par andre 
stande med lopper, Tupperware og 
aloe vera. Det er helt udmærket 
med lidt forskelligt at kigge på.
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Jeg havde 3 konkurrencer køren-
de: Bente Madsen vandt lodtræk-
ningen mellem stemmesedler til 
trøjekonkurrencen. Den flotteste 
trøje blev strikket af Helle Fram. 
Antal masker strikket i Tipien blev 
gættet af Monika, og den flotteste 
firkant var strikket af Helle. Helle 
var så sød at donere gavekortet til 
en lille pige, der også havde lavet 
en firkant.

Tak til Inger og Klaus, for at sørge 
så fint for os. Tak til Jytte og Poul 
for at hjælpe med at fragte alt mit 
skønne garn. Tak til Lissi, Helge, 
Inge, Tommy og alle andre der gav 
en hjælpende hånd. 

I var alle med til at gøre denne 
weekend til noget særligt.

Skal vi ikke håbe, vi klarer den 
også til næste år.

Vi ses ved pindene

Stort uldent knus fra Anette
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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

September
03.
10.
17.
24.

Oktober
01.
08.

15.
22.
29.

November
05.

12.

09.00
10.30
10.30 i No
14.00 
Høstgudstjeneste. 
Kaffe bagefter.

10.30
16.00 
Jagtgudstjeneste
09.00 i No
14.00 O. Lange
09.00

19.00
Alle helgens aften
09.00 i No

Begravet

Villy Fjord Nielsen Kirkeby

Jagtgudstjeneste 
søndag 8.oktober 
kl.16.00

Kirken vil være pyntet med udstop-
pede dyr, bl.a. bjørne.
Jagthornblæsere medvirker.

Bagefter serveres der gule ærter i 
Stationsbygningen. Øl og vand kan 
købes.

Tilmelding til Ninna Døhr, 20 65 
24 19 eller ninna_doehr@hotmail.
com eller til Ole Pedersen, 21 66 
06 28, eller opedersen@mail_tele.
dk

Alle er velkommen
Hee og No menighedsråd og 

Hee jagtforening

Offentlige menigheds-
rådsmøder

Tirsdag 26.september kl.19.00 hos 
Bent Rindom, Ølstoftvej 20

Mandag 23.oktober kl.19.00 hos 
Karen Pedersen, Holstebrovej 108
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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

Tirsdag d. 12. september i Hee     19.30

Lørdag d. 14. oktober i butikken      13.00 - 16.00

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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Glimt fra ”Kunst på tværs i Vestrum” 
i Stines gl. lade
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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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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.

Scrapbøger
Gerda Pedersen har lavet 3 flotte 
og spændende scrapbøger over år-
gange 1991-1994-2001.

Det er blevet bestemt, at bøgerne 
kan lånes (en ad gangen) ved hen-
vendelsen i klubhuset torsdag ef-
termiddage, hvor torsdagsklubben 
er der.

Så er der dømt sejr!
FC VestRums Senior-Oldboys har fået nye spilledragter!
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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

97 33 54 66 . 2046 4666
www.hee-flyt.dk
heeflyt@mail.dk



33



34

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 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

I år afholdes Naturens Dag over 
hele VestRum.

De andre sogne i VestRum er hoppet 
med på ideen, så ud over de mange 
aktiviteter i Hee, Langs Hover Å, bli-
ver der masser af andre spændende 
aktiviteter at deltage i.

I lighed med tidligere år, er der man-
ge aktiviteter ved Ølstoft Naturcen-
ter, lige som Familie Parken er åben 
for fri afbenyttelse.

Kom på guidet rundtur 
til Hindø
Adgangen til Hindø over broen har 
været afspærret det sidste års tid på 
grund af broens dårlige forfatning.
Imidlertid er der lavet en aftale, så 
der på Naturens Dag kortvarigt bli-
ver åbnet for alle interesserede, så 
de kan besøge øen.

Klokken 13.00 åbnes broen og de 
fremmødte guides over til Hindø. 
Umiddelbart efter lukkes broen 
igen, så vil man besøge øen, skal 
man være rimelig præcis.

Erling Mortensen og Ernst Munck 
vil vise rundt og fortælle om øen og 
dens spændende historie.

Turen forventes at tage nogle timer, 
inden man lukkes ud fra broen igen.
HUSK passende påklædning til vej-
ret - det kan godt bide lidt i kinderne 
på gåturen over broen!

Mange forskellige tilbud
I år er der så mange forskellige til-
bud på Naturens Dag, at der skulle 
være noget for enhver interesse.
Ridning på heste, kanosejlads, bue-
skydning og fiskeri er blot et par af 
de gamle kendinge. Man kan besø-
ge en biavler, deltage i løb og van-
dreture. Prøve skydning, spille ten-
nis og finde snapseurter, bare for at 
nævne et par nye emner!

Det endelige program med tids-
angivelser bringes i LokalPosten 
den 7. september.

OG HUSK
Alle vores aktiviteter er gratis!
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Aktivitetskalender

September
07.
07.
10.
12.
25.
25.

25.
25.

26.

27.

Oktober
14.

20.

November
01.

11.
24.

Torsdagsklub - opstart
Hee Kvindeforum
Naturens Dag
Strikkecafé i Hee
Puslinge - opstart
Powerteam ”boyz n
 girlz” - opstart
Hit fit - opstart
Styrke og stabilitets-
træning - opstart
Mor, far og barn - op-
start
Familiesvømning -
opstart

Strikkecafé, 
Ringkøbing
Deadline, Sognenyt

Strikkecafé, 
Café Teske
Avisindsamling
Strikkecafé, 
Ringkøbing

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. 



37

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



40


