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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, november.
450 eks. Tryk: Hee Offset.

I bladet optages stof af almen interesse for 
beboerne i Hee Sogn, - også gerne debat-
stof. 
Vi modtager gerne stof til bladet fra for-
eninger, organisationer, udvalg o.l., som er 
hjemmehørende i Hee.

Stof til bladet skal være redaktionen i hæn-
de senest den 20. måneden før udgivelsen.

Annoncer kan løbende optages og ændres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:
bestyrelsen@hee.dk
Formand:
Peter Galsgaard  9733 5747
peder-g@tdcadsl.dk  2041 5747

Næstformand:
Jesper Knudsen  3161 7353
jk@heenet.dk

Kasserer - Bogføring
Sonja Rindum  2831 2271
kasserer@hee.dk

Kasserer - Kontingent
Judith Van Den Berg 2964 4075
henk_en_judith.van_den_berg@adr.dk

Sekretær:
Ilse Andersen  2031 3280
ilse.klinikengholm@gmail.com

Lisbeth Skarregaard 9733 5857
brogaard@hee.dk

Kristian Døhr Jensen 9733 5515
k.d@jensen.mail.dk

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 Nyt fra redaktionen

Godt nytår. Håber alle er kommet godt 
ind i det nye år.

Vi er klar til et nyt år med nyt fra hele 
sognet. Der har været enkelte, som før 
nytår lovede at sende noget til dette 
nummer af Sognenyt, men desværre 
må de være kommet fra det. Håber vi 
får mere stof til næste nummer.

Bente, Dorte og Anne-Marie

Hjertestarter
Forefindes i 
adm.bygningen
på campingpladsen
samt på Bjørnevej.
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Nyt fra bestyrelsen

Så gik der endnu et år. Et år der på 
både godt og ondt har sat sine spor i 
vort lille sogn.

Hee har langt om længe fået en pro-
fessionel hjemmeside. Herinde kan 
man læse om store og små begiven-
heder, både dem der har fundet sted, 
men også fremtidige begivenheder an-
nonceres her. Så brug endelig siden til 
at søge information og til at blive op-
dateret på lokale arrangementer og 
aktiviteter. 

På hjemmesiden ligger også et link 
til Conventus, som er et system til at 
håndtere diverse kontingentindbetalin-
ger. På opfordring fra fodboldudvalget 
har vi valgt at integrere systemet i Sog-
neforeningen. I praksis betyder det, at 
ingen længere modtager et girokort. 
Man skal i stedet betale på internettet 
via Conventus. Skulle der opstå pro-
blemer med betalingen eller har man 
intet dankort, kontakt da venligst kas-
serer Sonja Rindom på 28 31 22 71.

Vi har også fået en hjertestarter i byen, 
hvilket vi naturligvis er utrolig glade 
for. I den forbindelse er det meget me-
get vigtigt at slå fast at MAN IKKE KAN 
GØRE NOGET FORKERT VED BRUG 
AF HJERTESTARTEREN. Så tøv ende-
lig ikke med at gøre brug af den, hvis 
uheldet skulle være ude. Maskinen 
skal blot tændes og støder kun hvis det 
er nødvendigt. Hjertestarteren er pla-
ceret i garagen ved ældreboligerne på  
Bjørnevej.

Desværre har vores butik ved tanken 
set sig nødsaget til at lukke. Det er 
utrolig trist for Hee...ung som gammel, 
barn som voksen. Men vi bliver nødt til 
at gribe i egen barm og erkende, at vi 
ikke har handlet nok til at holde om-
sætningen oppe. Og alligevel er det 
tydeligt at høre rundt omkring, at man-
ge er kede af, at butikken er lukket.

Til sidst vil vi opfordre jer til at komme 
med ris og ros til bestyrelsen. Er der 
nogen der ligger inde med gode ideer, 
modtager vi også meget gerne dem.
Vi ønsker jer alle et godt nytår.

Med venlig hilsen
Pbv 

Peder Galsgaard 
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Store legedag
Er Du mellem 1 - 5 år?  

Ta’ mor eller far i hånden 
og kom til store legedag

Lørdag d. 21.1.12 i 
Multisalen

kl. 9.30-11.30

Vi ruller diverse legeredskaber ud og laver fælleslege.

Mens vi leger, er der kaffe med rundstykker, så mor og far kan sludre med de 
andre forældre.

Hele arrangementet er gratis - du skal bare møde op i godt humør

Bestyrelsen



5

Din lokale bank 
støtter gode  

initiativer. 

Tlf. 9732 1166  /  post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk

Vi støtter lokalt
 D
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I Landbobanken sætter vi en ære 
i at være med til at sætte nye ting 
i gang og at støtte op om gode 
lokale initiativer - derfor støttede 
vi med gule sikkerhedsveste til 
børnene på Hee Skole.

Har dit barn ikke fået en gul vest  
- så spørg på Hee Skoles kontor
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Avis/pap indsamling
2012

07-01
24-03
02-06
25-08
03-11
12-01-2013

Samtidig skal der lyde en stor tak for 
opbakningen til indsamlingen i 2011.

Det er ikke en losseplads 
eller genbrugsplads.

Igen må vi altså konstatere at folk ta-
ger det for givet, at vi kører deres af-
lagte ting på lossepladsen (gammelt tv 
og et badebassin), bare de stiller det 
ved siden af pap- og papircontaine-
ren.

Det problem vil vi meget gerne ud 
over, da vi i forvejen bruger meget tid 
på det frivillige arbejde. Vi er meget 
taknemlige for alt det papir og pap 
folk sætter derom, men man mister lidt 
lysten til arbejdet, når man skal rydde 
op efter andre.

Der står for øvrigt en jerncontainer per-
manent på Østbanevej nede for enden 
hos Rasmus Kristensen.

Med venlig hilsen 
Klaus Vang Andersen

Julens Glæde
 
Vi har igen været så heldige at Vestjysk 
Bank vil give os betalingsfri check til 
udbetaling af julens glæde i 2012, så 
derfor vil jeg igen gerne køre efter ju-
lens glæde.

Der bliver lidt forandring, idet det bli-
ver  tirsdage i lige uger, så første gang 
bliver tirsdag 24. januar.

Ønsker man at være med, kan i ringe 
til mig på

 telf.97335302/27810849
 

Mange hilsner 
Anna Lise Sinkjær
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Generalforsamling/
aktivitetsfest

Arrangementet afholdes torsdag d. 
23. februar 2011 kl. 18.30 i Stations-
bygningen.

Vi håber, alle I, der på forskellig vis har 
hjulpet foreningen, med stort og småt, 
vil møde op, så vi sammen kan få nog-
le hyggelige timer. I løbet af aftenen vil 
vi overrække vores initiativpris (vi mod-
tager gerne forslag til indstilling).

Tilmelding bedes afleveret skriftligt se-
nest d. 16/2 (gerne på mail) til:

Peder Galsgaard, peder-g@tdcadsl.
dk eller Ilse Andersen, ilse.klinikeng-
holm@gmail.com

Generalforsamlingen vil blive afholdt i 
forhold til dagsordenen.

Følgende er på valg:

Kristian Døhr: modtager genvalg 
Judith van den Berg: modtager gen-
valg 
Ilse Højberg Andersen: modtager gen-
valg

Se dagsordenen på s. 17

Bestyrelsen

HEE GENBRUGS-
PLADS 1/1-2012

SOGNEFORENINGEN SØGER NY 
PLADSMAND/KVINDE TIL PASNING 
AF PLADSEN 
LØRDAGE KL 13.00 - 15.00.

DET KAN EVT. VÆRE EN PENSIONIST 
ELLER EN EFTERLØNNER.

JOBBET ER LØNNET AF SOGNE-
FORENINGEN OG KAN  EVT. DELES 
MELLEM FLERE PERSONER.

FOR YDERLIGERE INFO KONTAKT 
VENLIGST SOGNEFORENINGEN 
VED: 
PEDER GALSGAARD  9733 5747 
ELLER 
KRISTIAN DØHR JENSEN 2542 7154
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Svømning 2011/12

Ringkøbing Svømmehal er under om-
bygning , derfor er der svømning til 
Ulfborg i denne sæson.

Vi kan ikke svømme onsdage, som vi 
plejer, men er skiftet til MANDAGE 
kl. 19 - 20.00.

Svømmeudvalget

Ove Andersen 

(22860581 - aften )

Smånyt fra og om 
Hee

Badminton
Tider til badmintonsæsonen 2011/12 
kan reserveres på 6165 5397 

Egon
Badmintonudvalget

Flaskecontainer 
Ved Hee Gl. Stationsbygning kan man 
igen finde en flaskecontainer.

SSP-medarbejder

Flemming Pedersen 2442 2440

flemming.pedersen@rksk.dk

Mangler I sognenyt?

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

Men

hvis I mod forventning ikke skul-
le modtage - eller kender nogen, 
der ikke har fået Sognenyt, 
kan bladet afhentes på 

Hovervej 11 

Ring evt. på 9733 5130  inden, 
så I ved, vi er hjemme.

Carsten og Anne-Marie
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Hee
Indre
Mission

Januar
9., 11.. 12.

19.

23. & 24.
Februar
02.

20.

21.

23.

23.

Marts
01.

08.

Evangelisk Alliance 
bedeuge i Kloster.
Fællesmøde i Kloster. 
Forstander Rasmus 
Houler, Sædding Ef-
terskole, taler.
Bibelkursus i Spjald.

Bibeltime hos Knud 
Erik Nielsen.
Generalforsamling.
Missionsuge i Kloster
Fritidsforkynder Ejnar 
Lindbjerg, Videbæk, 
taler.
Fritidsforkynder Thue 
Thomsen, Hvide San-
de taler.
Fritidsforkynder Hen-
ning Hollesen, Aulum, 
taler (14.30).
Fritidsforkynder Simon 
O. Pedersen, Lemvig 
taler.

Bibeltime hos Ruth og 
Kaj Kristensen.
Ekstraordinær gene-
ralforsamling.
Bibelkursus i Kloster.

Møderne begynder 19.30. 
Alle er meget velkomne. 
Kontaktperson: 
Knud Erik Nielsen, 9733 5205

Hee Kvindeforum har siden opstart 
haft et par spændende arrangementer 
på programmet. Arrangementerne har 
været hhv. en smykkeaften og en kor-
aften. Begge arrangementer har været 
succesrige og deltagerantallet har væ-
ret helt forrygende og passende til en 
hyggelig sammenkomst, hvor der bli-
ver sludret og hygget med efterfølgen-
de traktementer. 

Husk at Hee Kvindeforum henvender 
sig til alle kvinder i Hee Sogn i alderen 
fra 18 til 90+. Du kan følge med i vo-
res program på www.Heekvindeforum.
dk samt via facebook gruppen. 

Vi glæder os til at se alle friske kvinder 
i Hee ved arrangementer som interes-
serer dig. 

Mange hilsner fra
Jonna, Jette og Bente

23. Februar 2012 

19. April 2012

21. Juni 2012 
Generalforsamling og årsafslutning

Hee Kvinde 
Forum 
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Nyt fra Hee.dk

Så kommer der igen liv på Tanken i 
Hee

Hee Grill / Pizza 
og Minimarked 
forventer at åbne en gang i januar! 
Hold øje med plakat-holderne vedr. 
ÅBNINGS-TILBUD .

Indehaverne er oprindeligt fra Sri-Lan-
ka, men kom til Danmark i 80èrne.

Den ene hedder Douglas og har leve-
ret ugeblade og magasiner til butikken 
gennem mange år. Hans ven, der pri-
mært vil være i butikken, kaldes ven-
skabligt  ”Doktor” og har indtil for ny-
ligt drevet et Pizzaria i Grindsted, som 
han nu har solgt.

Konceptet er;
-  friskbagt Bakeoff-brød og kager
-  Kolonialvarer til fornuftige priser
-  Kiosk- og conveniencevarer 
-  Pizza og Grillbar
-  Tips/Oddset/Lotto og Quick-skrab
-  Håndkøbsmedicin

Sommerfesten i Hee
 2012

Torsdag d 17. maj
Fredag d 18. maj
Lørdag d 19 maj

Det er i skrivende stund lidt usikkert 
hvordan vi i år kommer til at afvikle 
vores hyggelige og velbesøgte som-
merfest.

Alle vores boldbaner ved skolen skal 
renoveres / drænes, og vi håber at 
kunne flytte festen til de ”gamle” bold- 
baner.

Mere om dette i næste nummer af 
Sogne-nnyt.

P.U.V
Helle  Christensen
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Hee Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

... så er der masser af plads i
Hee Gl. Stationsbygning

Der er mulighed for evt. borddækning, 
kaffebord eller lignende

Fødselsdag, bryllup, møde eller anden 
sammenkomst

	 Ring	og	forhør	ved	vores	nye	pedel
Dan Noesgaard . I.C.Christensensvej 19 . Hee

97 33 5072 . 40 19 55 56

Klik ind på vores nye hjemmeside og se, om der 
skulle være plads til netop dit arrangement

Festtelt udlejes
•  9x30 m (max)
•  Rød-hvide farver
•  Mange vinduer
•  Borde: 80x240 og 80x360
•  Runde borde: Ø180
•  Stole og gulv

Kontakt Aksel 
på tlf: 21 63 71 12
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Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

Tryksager i alle afskygninger
- til udkantspriser!*
Vil du ha’ det sort, er det OK med os! 
Du kan også få det i farver!
Vi kan lave det grafiske arbejde - eller du kan aflevere en færdig fil.

*Indtil VESTJYLLAND bliver en fri og uafhængig stat, vil vores produkter være pålagt lovpligtige danske skatter og afgifter.

Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing  9733 5130  2943 4583  meller.dk  meller@meller.dk

Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02
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                      Zoneterapeut RAB 

                    Jonna Mortensen 
                    Agersbækvej 10, Hee 
                       6950 Ringkøbing 
                    Tlf. 21 40 24 16 
               nygaard.zoneterapi@hee.dk    

 
 
 
 

                                                                  Velkommen 
                                                                     hos…      
 
Zoneterapi: 

 
• Styrker balancer i krop og psyke 
• Kan fremme din almene sundhed 
• Kan lindre smerter 
• Er effektiv som behandling af en række lidelser 
• Bygger på et helhedssyn på dig og dit liv 

 
Der gives tilskud fra Sygeforsikring ”danmark”  
- ring og hør nærmere. 

Kom og besøg min lille butik
Jeg har blandt andet:
Gotlandsk pelsuld, Cottonwool, New Zealandsk Lamme-
uld, Arwetta strømpegarn, hjemmelavede gaveartikler, 
kort, bolsjer, skind, strikkepinde, knapper, saltdej og så 
videre...

Åben hver tirsdag kl. 17.00 - 19.00
- eller efter aftale.

Anette Riis . Nørre Allé 1 . Hee . 40 71 39 19
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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
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Strikkecafé 
hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 
4071 3919  eller 3214 2260

1. Strikkecafé efter jul     Mandag d. 9. januar 19.30
Nu skal julekalorierne forbrændes. Skynd dig at gribe strikkepindene og lad 
dem gløde.

Nu er strikkeformen vel bedre    Tirsdag d. 31. januar 19.30
Alle klar ved pindende - husk 53 kalorier pr. ½ time.

Hvad mon der bliver det nye i år?   Onsdag d. 15. februar 19.30
Er du ikke spændt?

Hvis garnet slipper op - hvad gør du så? Torsdag d. 8. marts 19.30
Rolig min ven, hjælpen er nær.

Nu må nyhederne være kommet   Tirsdag d. 27. marts 19.30
Jeg er klar - er du?

Hvem er mest kreativ?     Mandag d. 16. april 19.30
Måske er det dig.

Køb dit sommergarn i god tid.    Onsdag d. 9. maj 19.30
Sommeren bliver nemlig formidabel.

Ikke tøve - kom du bare    Mandag d. 4. juni 19.30
Skinner solen, sidder vi ude og strikker.

Sidste strikkecafé før sommerferien.   Onsdag d. 27. juni kl. 19.30

Kaffe og kage kan medbringes, men kan også købes for 15 kr.

Jeg glæder mig til at se jer alle igen til hyggelig strikkekomsammen.

Kærlig hilsen
Anette
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15.30 Nytårsdag
09.00
09.00 K. Nielsen
09.00
10.30

09.00
10.30
Ingen
19.00

10.30
09.00

Januar
01.
08.
15.
22.
29.

Februar
05.
12.
19.
26.

Marts
04.
11.

Dåb

Lærke Mølgaard Christensen

Offentlige 
menighedsrådsmøder

Tirsdag 24. januar 19.00  
Karen Margrethe Nielsen, Stadilvej 6

Tirsdag 20. marts 19.00 
Frede Kristensen, Ringgaden 21

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Ny graver

Vivian Kristensen har opsagt sin stilling 
som graver.
                                                                                            
Som ny graver har vi ansat Kasper Hin-
rup fra 3.januar 2012.     
Kasper  er 34 år, han bor på Birkkjær-
vej 4, sammen med sin kone Anja, de 
har 2 børn.  Kasper har bl.a. været an-
sat inden for Hede Danmark, har væ-
ret skovarbejder og anlægsgartner.

Menighedsrådet

Døde

Helga Rabjerg
Birgit Lindberg
Marie Jakobsen

Minikonfirmander,
3.klasse

Der er et tilbud til alle børn i 3.klasse 
på Hee Skole om at være minikonfir-
mander. Det begynder i uge 11. I vil 
få nærmere besked med seddel med 
hjem senere fra skolen. Det foregår i 
konfirmandstuen.    

Lars Christoffersen
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Generalforsamling i 
Hee Sogneforening 

torsdag d. 23. februar

Dagsorden

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab og budget ved kassereren
4.  Beretning fra udvalgene 
     (Husk at aflevere beretningen til sekretæren   
     skriftligt)
5.  Behandling af indkomne forslag 
     (Skal afleveres skriftligt til formanden senest 8 
     dage før generalforsamlingens afholdelse).
6.  Valg til bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor
8.  Eventuelt

Før generalforsamlingen uddeles initiativ- og ungdomsle-
derpris

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hee Sogneforening
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Nye tider…

Vi har per 1. november fået en ny sko-
leleder på Hee skole. 

Vi er meget glade for, at vi - efter struk-
turdebatten sidste vinter - fik mulighe-
den for at fastansætte en skoleleder på 
Hee skole.  Vi ser det som et tegn på, 
at Hee skole stadig har sin berettigel-
se. Dog kan vi være helt sikre på, at vi 
også vil få udfordringer i tiden frem-
over. Men nu har vi i det mindste en 
skoleleder.

Vores nye skoleleder hedder Birgit På-
bøl Svendsen, er 43 år og bor i Ring-
købing. 

Hun kommer fra Spjald skole, hvor 
hun har været i 5 år, der forinden var 
hun et år på No friskole  og 9 år på 
Brejninggaard efterskole. Hun er gift 
og har 3 børn. Og hun er helt klar til 
at sætte sit præg på Hee skole og være 
med til at sikre vores børn en god sko-
legang.
 
Vi ser frem til samarbejdet… 

Samtidig siger vi tak til Lean, fordi han 
var klar til at springe ind som konsti-
tueret skoleleder i tiden efter Jens Jør-
gens afgang. 

Hee Skolebestyrelse 
       Rita Byskov

www.hee-skole.dk
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Hjertestarter i Hee

Hee Billardklub har skænket byen en hjertestarter, der er opsat i 
garageanlægget ved Bjørnevej 22 (Rynkeby) så den er tilgænge-
lig døgnet rundt.

Sognet takker Hee Billardklub for hjertestarteren.
Tak til Tømmerfirma Lars Christensen og 
Hee El Installation ApS for opsætning og installation.

For at en hjertestarter kan gøre en forskel, er det vigtigt, at der øjeblikkelig ydes 
effektiv genoplivning. Derfor har 12 heeboere deltaget i et tre timers genopliv-
ningskursus med anvendelse af hjertestarteren. Jo flere, der kan give korrekt 
genoplivning og anvende hjertestarteren des bedre, hvorfor der i foråret arran-
geres endnu et par kurser for interesserede.
Tid, sted mv. bringes i næste nummer af Sogne Nyt.
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          v/Ole Mortensen 
Birkmosevej 9, 6950 Ringkøbing 

Tlf.: 97.32.12.74 
Mail: Ole@om-byg.dk 

 

Alt i tømrer- og snedkerarbejde 
samt fag- og hovedentrepriser 

udføres. 
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Avis- & papirindsamling

Den næste indsamling
Lørdag 

24. marts

Hjælp os med at gøre 
det lettere...

Bundtning
Pap og papir bundtes hver for sig!
Plastik skal tages af aviser, reklamer 
m.v. Stilles ud til nærmeste vej / gade.

Papir må indeholde
Aviser • ugeblade • reklamer • kon-
torpapir • telefonbøger • uindbundne 
bøger.

Pap må indeholde
Papkasse • bølgepap • paprør • æsker 
fra: tandpasta, sæbe, cornflakes, the, 
chokolade, elpærer, færdigretter m.v.

Papcontaineren står på P-pladsen 
ved Stationsbygningen. Hvis du selv 
afleverer aviser, blade & pap i bundter, 
må det gerne stilles inden for lågen.

Sortering
Vi modtager ikke
• Æggebakker på grund af fare for 
  salmonella smitte!
• Mælke- og juicekartoner.
• Gavebånd, vinposer, plastik.
• Flasker
• Affald: Husholdningsaffald, mad-
  rester m.v. hører hjemme i skralde-
  spanden!

HJÆLP

Vi er ikke for mange om arbej-
det!

Vi efterlyser flere voksne med bil og trail-
er.

Vi håber folk vil bakke op omkring ind-
samlingerne, da det giver ret gode penge 
til børnefodbolden.
Det tager kun 2½ time at samle ind i 
sognet. Jo flere vi er, jo hurtigere bliver 
vi færdige.

Vi starter i klubhuset kl. 9.30 med kaffe 
og rundstykker. Her fordeles ruterne.
Indsamlingen starter kl. 10.00

Afhentning
Klaus & Bo henter...
I må gerne kontakte os, hvis der er pro-
blemer vedrørende afhentning - også 
små portioner!

Bo Mortensen 30 33 78 25
Klaus Vang 21 72 24 72

Indsamlingskalender

Lørdag 02-06
Lørdag 25-08
Lørdag 03-11
Lørdag 12-01-2013



22

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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Har I ting, som I vil give til forårets Loppemarked
så kontakt

Grete   9733 3373
Bent  9733 3466

eller aflevér på Genbrugspladsen i Tim. 

Der har vi opstillet en container, hvor man kan sætte ting ind.

                                                                         Paa forhaand Tak

Plejehjemmets venner i Tim

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden 

Svendgaardsvej 9 
6980 Tim 

 Telefon: 96747576, Fax:96747577  
tim@optimera.dk
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FÆLLESSPISNING 
FOR ALLE I HALLEN 
Fredag d. 16. marts kl. 18. 

Tilmelding med opringning / sms til Anette 
61333522  / Rita 61265505  senest d. 9. 

Menu:  
Glaseret hamburgerryg m.  

flødekartofler og salat 
Kalvesteg stegt som vildt  m. 

nøddekartofler, vildtsauce og 
salat af æble og bladselleri. 

Citronfromage                                
kaffe og drømmekage 

Betaling ved indgan-
gen i hallen           
Pris: 65 kr. for voksne og 35 
kr. for børn (t.o.m. 12 år)                                                    
Husk service—også til des-
sert og kaffe 
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Vagtplan

Hee Klub

”HUSK -I er altid velkomne til at melde jer som 
forældre på heeklub@live.dk”
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Sikkerchat.dk

Sikkerchat.dk er en oplysningsside, der 
har til formål at klæde børn og unge 
på til at færdes trygt med net og mobil.
 
Hjemmesiden er lavet af Det Kriminal-
præventive Råd og Red Barnet. De to 
organisationer har siden 2001 sam-
arbejdet om at forebygge, at børn og 
unge udsættes for mobning, trusler el-
ler seksuelt grænseoverskridende ople-
velser online.
 I 2011 er hjemmesiden blevet nyud-
viklet med støtte fra Socialministeriet.
 
Kontakt
 For yderligere oplysninger, webmaster 
eller bestilling af materialer, kontakt:
 sikkerchat@redbarnet.dk 
 
Hvis du vil tale med en fra sikker-
chat.dk:
 
Red Barnet: tlf. 35 36 56 55
 Det Kriminalpræventive Råd: tlf. 45 15 
36 50

Lidt fra sikkerchat.dk
4. - 6. klasse

Drilleri - sjov eller alvor?

Mobning er mere end bare lidt drilleri, 
som man selv kan grine med på. Mob-
ning er alvor. Når personer udsættes 
for drillerier eller vold gentagne gange 
efter der er blevet sagt stop, så er det 
mobning.
 
Drilleri for Sjov

 Et eksempel kan være, at man i sko-
len kan sidde og joke over, hvad man 
har med i madpakken. Ens sidemakker 
kan sige: ”den spegepølse er sgu da 
lige så rød som en postkasse”, og man 
griner tilbage, mens man selv kommer 
med en sjovere bemærkning om si-
demakkerens ost. Det er små drillerier, 
der bare betyder, at man har det sjovt.
 
Drilleri for alvor

 Men hvis nogle stykker fra klassen 
dagligt kommer med dumme bemærk-
ninger om den samme klassekamme-
rats madpakke, så bliver det drilleri for 
alvor, og så er det mobning.  På Sik-
kerchat.dk siger vi, at drilleri er blevet 
til mobning, når det sker flere gange 
over et længere stykke tid. Rigtig tit er 
det de samme få, som det går ud over. 
Det gælder både når det er i skolen, 
på nettet eller mobilen.
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97 33 53 60
Holstebrovej 79  Hee

6950 Ringkøbing
info@hee-entreprise.dk
www.hee-entreprise.dk

Hovedentreprise
Fagentreprise

Entreprenør
Vognmand

Snedker
Tømrer
Murer
Beton
Kloak
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- Og gi' skolen en hjælpende hånd! 

Nu er det tid til fornyelse af dit medlemskab 

Ved køb af et årsmedlemsskab  

kan også du gøre en indsats. 
 

FAMILIEMEDLEMSSKAB 100,- 
PENSIONISTMEDLEMSKAB 50,- 

Beløbet bedes overført til Vestjyskbank 

Kontonr. 7650-1206957 

HUSK at skrive kontingent + navn på overførslen. 
 

På forhånd tak 

Hee Skoles støtteforening 

STØT OS! 
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Benny Siig  Hvingelvej 4  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 54 66  www.hee-flyt.dk

Alt hvad du tænder på

Ringkøbing:
Nørregade 8
6950 Ringkøbing
Tlf.  97 32 04 05 · Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard:
Mobil 24 22 61 21

Hee:
Nørreager 2, Hee
6950 Ringkøbing
Tlf.  97 33 52 90 · Fax 97 33 54 35
Montør Hans Knudsen:
Mobil 20 29 59 93

Hee El-service
Morten Brændgaard

E-mail: morten@c-wiese.dk · Web: www.c-wiese.dk
Aut. el-installatør

Hee:
Tlf. 97 33 52 90
Montør Hans Knudsen
Mobil 20 29 59 93

Ringkøbing:
Birkmosevej 22
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 04 05  Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard
Mobil 24 22 61 21
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Hee Smede- & Maskinforretning ApS
Hovervej 53  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 51 66 
mail@heesmed.dk www.heesmed.dk

 Forhandling og reparation af landbrugsmaskiner
 Alt i smedearbejde
 Alt i VVS
 Autoriseret naturgasinstallatør
 Olie- og naturgasservice

Skriv til Sognenyt

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).
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel 
og styrk Hee Sogneforening og Tim GIF

OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig 
støtter OK forskellige foreninger og 
klubber, bl.a. Hee Sogneforening og 
Tim GIF.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver 
vi et beløb til foreningerne, hver gang 
du tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• et kort uden renter og gebyrer
• mere end 550 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og 
 Sverige
• betaling af færgebillet på Mols-Linien
• kort til broafgift på Storebæltsbroen 

og Øresundsbron®

TimHee
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Sex-krænkelser på 
nettet

(Fra sikkerchat.dk 7. - 9. klasse) 

Det sker desværre, at unge teenage-
re bliver udnyttet seksuelt over nettet. 
Ofte er de blevet manipuleret til at 
tænke positivt om overgrebsmanden. 
 
Man kan dele sex-krænkelser op i to 
typer:
 
Direkte og tydelige opfordringer

 Den ene type krænkelse er ”lige på og 
hårdt”. Det er tydeligt, hvad personen 
vil. Måske chatter du med en person, 
som bruger meget seksuelt sprog el-
ler stiller grænseoverskridende spørgs-
mål. Måske bliver du spurgt om at sen-
de billeder, sexchatte eller vise dig på 
webcam.
 
Søde ord og manipulation

 Den anden type krænkelse kommer 
snigende. Her bruger krænkeren en 
særlig metode til at lokke dig til sex. 
Det kaldes ”grooming”. Metoden dre-
jer sig om at skabe et intimt venskab/
kæresteforhold, og derefter bruge sin 
alder og erfaring til at overtale dig til 
sex. Helt unge teenagepiger har størst 
risiko for at møde denne slags kræn-
kere på nettet, men det kan også ske 
for drenge.
 

Her er en liste over hvordan en sni-
gende seksuel krænker typisk går 
frem. 

 1.Vælger dig ud på nettet på grund af 
din profil.

2.Viser interesse for dig og skaber god 
kontakt.

3.Opbygger intimt venskab og giver 
bekræftelser og omsorg.

4.Spørger efter billeder af dig.

5.Giver dig gaver (bruges senere til at 
bede om noget til gengæld).

6.Begynder måske at tale om sex.

7.Spørger om at mødes.

8.Bliver ved med at kontakte dig, også 
selvom du ikke svarer.

9.Stiller krav om sex og truer må-
ske med at uploade billeder eller sige 
hemmelige ting du har fortalt.

SMART-regler

• Sæt grænsen
• Mød ikke en net-ven alene
• Anmeld ulovligheder og snyd
• Respektér andre
• Tal med en du stoler på
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Herningvej 3-5 • 6950 Ringkøbing • 96 80 12 00

Ondt i ryggen? 
Ondt i skuldrene? 
Ondt i lænden? 
Spændingshovedpine? 
Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage 

 
• Fysiurgisk muskelmassage 

• Skadesbehandling 

• Velværemassage 

 
• Hot Stone massage 

• Ansigtsmassage 

• Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa 

Giv et gavekort 

og glæd dine nærmeste 

Ilse Højberg Andersen – Lægeexamin. massør og skadesterapeut 
Jens Bjerg-Thomsens Vej 6, Hee, 6950 Ringkøbing 
 

Klinik ENGHOLM          RING 20 31 32 80 
www.klinikengholm.dk 
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Hee Gulvservice
din professionelle gulvmand!

Nørreager 7  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 53 16  21 72 07 16

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

Vi er altid klar med et godt 
tilbud, når det drejer sig om 
gulvbelægning!

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

Rådgivning og vejledning 
er en af vore stærke sider. 
Med vores store erfaring og 
ekspertise, finder vi i samar-
bejde med kunden altid frem 
til den rette løsning.

Kom ind i butikken 
og se og hør om de mange muligheder.
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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Ancare   Hjertestarter, kurser m.m.   2943 4583
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805
Lars Christoffersen Præst     9733 5014
Ole Faneskov  OF kunst og smykker   9733 5343

Hee Auto & Pava       9733 5155
Hee Børnehus       9733 5645
Hee Entreprise       9733 5360
Hee Nærkøb Plus      9733 3055

Hee El-service  Wiese A/S    9733 5290
Hee El-Installation APS Thomas     2266 3946  
   Jacob     2266 4946 
Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Gulvservice       9733 5316
Hee Stationsbygning Pedel Dan Noesgaard   9733 5072

Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280

Landbobanken       9732 1166
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
Optimera  Tømmerhandel, Tim   9674 7576
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012
Nygaard Zoneterapi      2140 2416

Anette Riis  Håndarbejde    4071 3919
Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200

Vestjysk Landboforening      9680 1200
Ølstrup Vognmandsforretning     9734 6086

Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00



38

Aktivitetskalender

Her bringes de arrangementer og datoer, som 
redaktionen havde fået besked om inden dead-
line. eller har fundet på www.hee.dk
Har du arrangementer, der skal bringes her,  
send en mail til redaktionen.

Januar
07.
09.
21.
24.
31.

Februar
15.
20.
23.

23.

Marts
08.
16.
24.
27.

April
16.
19.
20.

Maj
07.
09.
14.
17.
18.
19.
21.
28.

Avisindsamling
Strikkecafé
Store legedag 
Julens Glæde starter
Strikkecafé

Strikkecafé
Deadline Sognenyt
Aktivitetsfest/
Generalforsamling
Hee Sognenforening
Hee Kvindeforum

Strikkecafé
Fællesspisning
Avisindsamling
Strikkecafé

Strikkecafé
Hee Kvindeforum
Deadline Sognenyt

Tour de Pedal
Strikkecafé
Tour de Pedal
Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Tour de Pedal
Tour de Pedal

Juni
02.
04.
21.

27.

August
20.
25.

Oktober
20.

November
03.

December
20.

Avisindsamling
Strikkecafé
Hee Kvindeforum Ge-
neralforsamling & års-
afslutning
Strikkecafé

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt

Avisindsamling

Deadline Sognenyt
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen  9733 5656
Egon Aaberg  9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Keld Torp   2982 4740
Pia Kofoed  2781 0046
Bo Mortensen  3033 7825
Klaus Vang  2171 2472

Byens udsmykning
Anders Jespersen  9733 5365
hovervej37@hotmail.com
Ole K. Nielsen  9733 5060

Fest
Per Pedersen  4036 05 08
perpedersen25@yahoo.dk
Malene Jensen  9734 6457
malene@roosdata.dk
Per Kjærgård Graversen 2142 3848
Kurt Lauridsen  9733 5392
Finn Nielsen  2191 4319
Anja

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard  6133 3522
Bente Kirk  6120 0841

Klubhus
Anna Lise Sinkjær  9733 5302
Ina Jepsen
Anette Røjkjær

PR & Redaktion
Se side 2

Teater
Edna Kristoffersen  3646 5363
Søren Kristensen  2278 7413
Martin Rindom  9732 6838
Line Sørensen  9733 5539

Svømme
Preben Slots  9733 5095
Ove Andersen  2286 0581

Gymnastik
Hanne Thrane  9784 0876
hanne@juul-thrane.dk
Eva M. Østergaard Knudsen 2029 0324
Gitte Pedersen  2080 4702
Mette Hammelsvang 3086 2411

Håndbold
Susanne Bjerregaard 9733 5501
Lisbeth Skarregaard 9733 5857
Lajla Skov Hansen

Sommerfest
Helle Christensen  2924 7374
Evy Nielsen  2466 8891
Jan Madsen  2147 3747
Allan Susgaard  6160 0192
Tage Noesgaard  5174 7291
Rasmus Kristensen  2099 0663

Friluft (Tour de Pedal)
Trine Damgaard  2360 3658
Arne Jensen  9733 5278
Svend Aage Sinkjær 9733 5302
  
Sponsor & Hjemmeside
Vedr. sponsor - der henvises til bestyrelsen
Jesper Ø. Knudsen  3161 7353

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 

- enten som mail eller afleveres i post-
kassen på Hovervej 11
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NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

www.vestjyskbank.dk

Torvet 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf 99 75 32 00

vestjyskBANK

Vi mødes i øjenhøjde

I vestjyskBANK handler det om mennesker. Derfor 

engagerer vi os i vores kunder og det samfund, som 

omgiver dem. 

Konkret betyder det, at du møder os i øjenhøjde, og at 

vi rådgiver med afsæt i netop dine ønsker og behov. Vi 

tilbyder en bred vifte af klassiske og nyere bankpro-

dukter, men vi skræddersyr også gerne produkter for 

at sikre dig den bedste løsning – det gælder uanset, 

om du er privat- eller erhvervskunde.

Kom ind og få en uforpligtende snak

Uanset om du er kunde eller ej, er du altid velkommen 

til at kigge ind i en af bankens 24 afdelinger i Jylland 

og på Fyn, for at få en uforpligtende snak om netop 

dine muligheder i vestjyskBANK. 

Vi ses i vestjyskBANK!

Hovedsponsor for Hee Sogneforening


