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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 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 udgivelsen.
Annoncer kan løbende optages og ændres.

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

9733 5747
2041 5747

Næstformand:
Jesper Knudsen		
jk@heenet.dk

3161 7353

Kasserer - Bogføring
Sonja Rindum		
kasserer@hee.dk

2831 2271

Kasserer - Kontingent
Judith Van Den Berg
hjvandenberg@mail.dk

2964 4075

Sekretær:
Ilse Andersen		
2031 3280
ilse.klinikengholm@gmail.com
Redaktion & PR Udvalget:
9733 5130

Lisbeth Skarregaard
brogaard@hee.dk

9733 5857

Anne-Marie Meller		
anne-marie@meller.dk

6120 0841

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

9733 5515

Bente Kirk		
bentekirk@live.dk
Dorte Nørgård		
dorte@heeweb.dk

9733 5722

Hjertestarter
Forefindes
på campingpladsen
samt på Bjørnevej.

Deadline

til næste nummer:

20. august
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Nyt fra redaktionen
Redaktionen byder de nye i ”Døgneren” velkommen. Håber det må gå jer
godt.
For et stykke tid siden fik vi et brev vedr.
forslag til byens forskønnelse. Desværre kan vi ikke bringe brevet, før vi ved,
hvem afsenderen er. Man må gerne
være anonym i bladet, blot vi som redaktion kender navnet. Send os lige dit
navn.
Bente, Dorte og Anne-Marie

Nyt fra bestyrelsen

Traditionen tro siger vi farvel til vinteren med en gymnastikopvisning. I år
var alle sejl sat til med smukke blomster og over 100 gymnaster, der alle
sprudlede af energi. Det var en fornøjelse at se, hvad børnene og de unge
mennesker havde lavet hen over vinteren. Og dejligt med et stort antal tilskuere.
Slutningen på vinteren betyder også,
at sommerens udendørs aktiviteter begynder. Igen i år er der mange fodboldhold, der træner og spiller kamp
på banerne. Desværre er der en del,
der bruger området til at lufte hunde. Det er direkte ulækkert at glide i
en hundelort , eller når boldene bliver
smurt ind i det. Så derfor gør vi opmærksom på, at det er FORBUDT at
lufte sin hund på området. Vi beder jer
om at vise hensyn til alle dem, der bruger boldbanerne.
I sidste nummer sendte vi en opfordring til jer alle i forbindelse med byens udsmykning. Der er desværre ingen, der har henvendt sig. Alligevel
håber vi, mange har nydt de fine påskeliljer, som står nord og syd for byen.
Men vi har brug for nogle som vil stå
for byens udsmykning. Så vi sender opfordringen igen og håber meget nogle
vil melde sig denne gang.

Forberedelserne til årets sommerfest
er godt i gang. Og vi håber, der som
sædvanlig vil være stor opbakning.
Med venlig hilsen
Pbs
Peder Galsgaard
Formand

Tænk på
spillerne m.m.
Luftning af
hunde på
fodboldbanen
er forbudt.
I sidste uge blev alle fodboldene smurt ind i hundelort, og de var nødt til
at stå og vaske alle bolden. Øv.
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Tour de Pedal
7. maj. Turen går til Bratbjerg sø.
14. maj. Turen går til Vonå Engbro.
17. maj. Sommerfest. turen går til Hindø. Afgang
fra klubhuset kl. 11.30.
21. maj. Turen går til Høbro bæk.
28. maj. Turen går til Voldbjerg Mølle.
Hvor intet andet er nævnt er der afgang fra klubhuset kl. 18.45 til 19.00.
Hvis der er stemning for ekstra ture i juni og august
cykler vi ud i det blå.
Deltagerne er med til at bestemme turene, er der
nogen, der kender skønne dejlige ture så kom med
ideerne.
Der vil blive en aften, hvor vi cykler/ kører i bil ud til
Søren Sørensen i Muldbjerg, her er en masse gamle
traktorer og maskiner, ja det er faktisk et museum,
her er mange skønne gamle ting, også til husholdningen.
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Vi støtter lokalt
DIN LOKALE BANK

Din lokale bank
støtter gode
initiativer.

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

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk
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Vedr vores fælles sommerfestmøder
Vi savner mødediciplin blandt alle vore udvalg her i sognet.
Det ville være så dejligt for os i sommerfestudvalget hvis MINDST 1 fra hvert
udvalg dukkede op til vores fælles møder som ER skrevet i Sogne Nyt i sidste
nummer. Flere udvalg har ligeledes fået en mail om møderne.
Vi havde vores første møde onsdag 11 april og vi var IKKE mange.
De udvalg, som IKKE var der, er som følger. :
Fodboldudvalg
Festudvalg
Svømmeudvalg
Gymnastikudvalg
Hee lokalråd ( kunne det være en ide at en fra jer også kom? )
Støtteforeningen
Sponsorudvalget
Her fra sommerfestudvalgets side af er der et STORT ønske om, at dette kunne
blive bedre.
Mener, at man er nødt til at involvere sig og give sin mening til kende, komme
med gode ideer osv osv - Vi vil ønske, det var sådan, det var.
TAK
P.U.V
Helle Christensen
FÆLLES SOMMERFESTMØDE
ONSDAG DEN 2 MAJ KL 19.30 I KLUBHUSET
HVOR MINDST EN FRA HVERT UDVALG BEDES MØDE.
PÅ GENSYN
HILSEN SOMMERFEST UDVALGET
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Rengørings- eller
havejob søges i Hee.
Alt har interesse.
Henvendelse:
3095 7195
Naida Dela Cruz Petersen

Hej Hee-boer
Jeg har banket en lille biks/bod op
ude ved min indkørsel.
Herfra sælger jeg blomster og brugskunst.
Der er forårsløg og tulipaner fra Ebbensgaard.
Fra Gasa i Holstebro kommer der
ugentlig potteplanter og afskårne
blomster.
Pga. kulden er alle de sarte blomster
inde i gangen.
Er jeg ikke hjemme, så er det selvbetjening. HUSK at pakke blomsterne
ind, der ligger papir fremme, og betal i postkassen ude ved boden.
Til sommer er der mulighed for at
købe jordbær og grønsager fra
Lervanggaard.
Hvis der er noget I mangler, må I
sige til, men arbejdet på kirkegården i Hover skal først og fremmest
passes.
Trine Damgaard, Skovvej 9,
Tlf. 23603658.

Avis-/papindsamling
2012
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 tager det for givet, at vi kører deres aflagte ting på lossepladsen (gammelt tv
og et badebassin), bare de stiller det
ved siden af pap- og papircontaineren.
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 permanent på Østbanevej nede for enden
hos Rasmus Kristensen.
Med venlig hilsen
Klaus Vang Andersen
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Smånyt fra og om
Hee
Badminton
Tider til badmintonsæsonen 2011/12
kan reserveres på 6165 5397
Egon
Badmintonudvalget

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
skulle modtage - eller kender
nogen, der ikke har fået Sognenyt,
ring til
Lisbeth Skarregaard

Svømning 2011/12
Ringkøbing Svømmehal er under ombygning , 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

brogaard@hee-dk eller
9733 5857
Hun søger for at I får bladet.

SSP-medarbejder
Flemming Pedersen 2442 2440
flemming.pedersen@rksk.dk

Ove Andersen
(22860581 - aften )

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

8

Hee
Indre
Mission

Hee Kvinde
Forum
Maj
10.
24.
31.

Juni
1. - 2.
07.
Fangede dette billede dit blik, og er
du kvinde og bosat i Hee Sogn, så
kig nærmere på Hee Kvindeforums
hjemmeside.
Vi afholder temaaftener for kvinder
i alle aldre og med forskellige emner, men mest af alt knytter vi bånd
blandt sognets kvinder. Du er også
velkommen, så tjek siden for næste
arrangement.
www.heekvindeforum.dk
Mange hilsner fra
Jette, Jonna og Bente
07. Juni 2012
Generalforsamling og årsafslutning

15. - fredag
23.

Juli
20. - 28.
August
6. - 10.
23.

Møde i Kloster.
Bibeltime hos Knud
Erik Nielsen.
Møde i Kloster. Fritidsforkynder Erik Markussen, Videbæk, taler.
Indre Missions Årsmøde i Vejle.
Bibeltime hos Esther
og Kristen Thomsen.
Udflugt.
Sct. Hans fest hos Esther og Kristen Thomsen. Fritidsforkynder Johannes Kloster,
Hodsager, taler.
Bibelcamping på
Holmsborg.
Spjaldmøder.
Møde i Kloster. Landsdelssekretær Thorkild
Vad, Videbæk, taler.

Møderne begynder 19.30.
Alle er meget velkomne.
Kontaktperson:
Esther Thomsen, 9733 5001
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Hee Lokalråd
Foredrag med Gunnar Ørskov
Mandag den 7. maj kl. 19 i Multisalen
UDKANT PÅ FORKANT
Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne
Det handler om mennesker…..
Om nye fællesskaber på gamle værdier
Om at vælge liv, men hvilket liv?
Om at vælge sine forældre med omhu
Om forventningsafstemning mennesker imellem
Om at der er så dejligt ude på landet
Om at gamle dage ikke kommer tilbage
Om at skabe overskud og underskud på en travl
hverdag
Om accept af forskellighed
Om de gode historier
Pressen skrev:
Han er utrolig morsom med en humor, der til tider når det Hausgaardske niveau.
Underfundig og hylende morsom uden at det går ud over seriøsiteten, men han kan
også prikke hul i vor sjæl og skabe stilhed og eftertænksomhed.
Ålborg Stiftstidende
Vi har i forbindelse med en ansøgning om deltagelse i pilotprojektet under
”Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne” ved LAG fået dette foredrag med
Gunnar Ørskov.
LAG står for Lokal Aktions Gruppe. LAG i Ringkøbing – Skjern Kommune blev
etableret i 2007, som led i EU's landdistriktsprogram. LAG'en skal i årene 2007 til
2013 gennemføre en udviklingsstrategi for kommunens landdistrikter.
Entre er gratis – der kan købes vand og øl.
Vi håber, at se rigtig mange til en hyggelig aften i selskab med en af landets bedste
foredragsholdere.
Hee Lokalråd og Hee Sogneforening

10

Hee Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

Fødselsdag, bryllup, møde eller anden
sammenkomst
... så er der masser af plads i
Hee Gl. Stationsbygning
Der er mulighed for evt. borddækning,
kaffebord eller lignende
Klik ind på vores nye hjemmeside og se, om der
skulle være plads til netop dit arrangement
Ring og forhør ved vores nye pedel
Rosa Smedegaard . Agersbækvej 23 . Hee

97 33 5072 . 40 19 55 56

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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Børnehuset maj 2002

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 vi trykker direkte fra din fil.
Vi trykker også på plastikkort.
Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing  9733 5130  2943 4583  meller.dk 08-09-2010
meller@meller.dk
14:43:02

Annonce gitter.indd 1

*Indtil VESTJYLLAND bliver en fri og uafhængig stat, vil vores produkter være pålagt lovpligtige danske skatter og afgifter.
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Kom og besøg min lille butik
Jeg har blandt andet:
Gotlandsk pelsuld, Cottonwool, New Zealandsk Lammeuld, 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

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.

Zoneterapeut RAB

Jonna Mortensen

Agersbækvej 10, Hee
6950 Ringkøbing

Tlf. 21 40 24 16
nygaard.zoneterapi@hee.dk

13

Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - lær genoplivning

Salg af hjertestartere.
Kurser i førstehjælp &
genoplivning.
Specialkurser målrettet
virksomheder, skoler,
foreninger, m.v.
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Når det ikke kan gøres om!

anc re
www.ancare.dk
29 43 45 83

Gymnastikopvisning
Søndag den 25. marts 2012 var der
gymnastikopvisning i Hee Sogneforening. Vi havde 4 hold med til opvisningen i år og et gæstehold.
Det næste hold indtog gulvet med flotte spring. The Bees lavede en god opvisning med mange spring og spændende akrobatik.
Tumlingerne var det første hold på gulvet. De lavede en rigtig flot opvisning
med både faldskærm og balloner.

Bølle Bob og smukke Sally var det næste hold på gulvet. 26 friske børn viste,
at de kunne baske med vingerne og
vrikke med rumpen som en and. Der
var fuld fart på redskabsbanen.

Hele 37 Smølfer var på gulvet som
hold nummer tre. Først kom Smølfine
og Gammel Smølf på gulvet og derefter 35 smøler for fuld fart. De viste
mange flotte spring.

Sidste hold på gulvet var vores gæstehold. I år havde vi besøg af HVAKspringerne. De lavede en god og spændende opvisning med mange flotte
spring.
Smølferne og The Bees gav to opvisninger, de var også med til forårsopvisningen i Rofi-Centret. Her lavede de
også to gode opvisninger.
Fra gymnastikudvalget skal der lyde en
stor tak til gymnaster, instruktører og
tilskuere for en god dag. Vi håber at se
jer igen til næste år.
På www. hee.dk kan du under udvalg
og gymnastik se flere billeder fra gymnastikopvisningen.
Hanne Thrane
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Hee
Kirke

Sommermøde
10. juni i No
13.30 gudstjeneste i No Kirke ved tidl.
Sognepræst Kaj Mogensen, Thy.
Bagefter er der foredrag i Aktivitetshuset ved Mogensen om den røde tråd i
H.C. Andersens forfatterskab.

Sognepræst: Lars Christoffersen Tlf. 9733 5014

Maj
04.
06.
13.
17.
20.
27.
28.
Juni
03.
10.

Ingen
10.00 Konfirmation
Ingen
10.00 Kristi Himmelfatsdag teltgudstjeneste
09.00
10.30 Pinsedag
10.30 2. pinsedag

17.
24.

10.30 Paabøl Andersen
13.30 i No, sommermøde
med Kaj Mogensen
09.00
10.30

Juli
01.
08.
15.
22.
29.

19.00
10.30
09.00
10.30
se uge- og dagspressen

August
05.
se uge- og dagspressen
12.
se uge- og dagspressen
19.
10.30
16

Det er H.C. Andersens opfattelse, at
der findes en kærlig Gud, der leder alt
til det bedste, men det betyder ikke, at
livet er let og ubesværet. I foredraget
inddrages dele af forfatterskabet, som
ikke er så kendt.
Alle er velkomne
Hee og No menighedsråd

Offentlige
menighedsrådsmøder
Tirsdag 1.maj kl.19.00
Erik Vang, Ringgaden 11
Tirsdag d. 12. juni kl. 19.00
Konfirmandstuen

Konfirmation 2013
Finder sted 12.maj 2013 kl.10.00
Konfirmandundervisningen begynder
torsdag 6.september 2012 efter
skoletid

Konfirmation
Søndag 6.maj kl.10.00 konfirmeres
følgende:
Andreas Dalsgaard Andersen
Laura Højberg Andersen
Stephanie Simacon Andersen
Mikkel Castmar-Jensen
Daniel Baden Christensen
Sabine Drest Høegsberg
Julie Kirstine Kristensen
Mie Storgaard Mortensen
Mads Rosendal Nielsen
		
Jette Mansfield Nygaard
Nelli Holm Pedersen
Sebastian Præstiin Skovhuus
Jeppe Amtkær Slot
Henriette Benn Køster Schmidt
Anne Zederkof-Christoffersen

Hjortevej 2
J.Bjerg-Thomsensvej 6
Lilkjærvej 4
Hvingelvej 21
Østbanevej 4
Sverigesgade 8, Ringkøbing
Ølstrupvej 9
Agersbækvej 10
Ringgaden 6
Grævlingevej 9
Holstebrovej 108
Voldbjergvej 1
Søndertoften 16
I.C. Christensensvej 13
I.C. Christensensvej 16

Redaktionen ønsker jer alle hjertelig tillykke
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Kend din kirke
Kom og besøg Hee kirke og kirkegård
Hee kirkes menighedsråd, præst Lars Christoffersen og graver Kasper Hinrup vil
hermed gerne inviterer Hee sogns beboere til Kend din kirke dag, Onsdag d.
23/5 2012, fra kl. 9 til kl. 13.30.
På dagen vil der være mulighed for:
-

Rundvisninger med graveren eller Hans Damgaard (lokal beboer)
Snak med præsten (mellem kl. 9 og kl. 11.)
Snak med graveren.
Høre vores organist spille i kirken fra kl.12 til kl.13.30

Hee kirke vil sørge for gratis kaffe, the og saftevand, samt kage (så længe lager
haves).
Så kom og få nogle hyggelige timer, og bliv lidt klogere på vores flotte kirke.
Med venlig hilsen
Hee kirkes menighedsråd
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Strikkecafé

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1
4071 3919 eller 3214 2260
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

Hjertestarteren findes på Bjørnevej 22 (Rynkeby)
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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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Digte

Jeg sidder i min klasse

3.klasse har haft et forløb i dansk, hvor de har
lavet rim-digte.

Jeg sidder i min klasse
der er ingen Lasse
der er rigtig mange børn
der er en som hedder Jørn

En ridetur

				
Jeg rider på min hest		
i den fri natur			
vi rider langt mod vest		
helt hen til byen Bur
		
Min hest er brun og hvid
rider frem i fuld galop
vi når frem før aftalt tid
så jeg må sige stop
		
Det er dejligt vejr
mens vi rider hjem		
skoven ligger lige der		
nu er klokken fem			
		
Andrea

En dejlig skitur
Jeg har stået på ski
det kan jeg godt li’
suser over bjerg og toppe
jeg har ikke lyst at stoppe

Line havde fødselsdag
så hun kom med hjemmebag
min klasse spiste kage
Helle ville kun smage

Eline

Slangebiddet
Jeg vandrer ind i junglen
her er koldt og vådt
jeg hører en mystisk rumlen
og lugter noget råt
				
Vandrer gennem blade
gennem vandløb jeg må vade
jeg hør’ en højlydt hvæsen
men tror det er vindens blæsen
En slange frem af bladene for’
jeg springer væk - mit hjerte banker
den er skræmmende og stor
at flygte er i mine tanker

Liften kører op af bakken
jeg får sne på frakken
her er varmt og solen brænder
sneen glimter, mens jeg render
Åh, hvor er her sjovt og godt
alt er hvidt og det er flot
vi er sammen hele ugen
ud i sne’n og ind’ i stuen

Jeg er glad for min skole
særlig lille søde Ole
han er altid sød og rar
lige som min bedstefar

Den huggede mig i låret
jeg blev forgiftet og såret...

Emil

Ditte
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En solnedgang ved en strand

En dag i marken

Jeg sidder ved en strand
og kigger ud på vandet
Det er li’som solen er i brand
mens jeg lægger mig i sandet

Fra mit traktorsæde
jeg ser en mark
jeg fyldes af en glæde
som var jeg i en park
men jeg gik i stå
så jeg måtte gå
hele vejen hjem
til mit hus i Lem

Himlen lyser rød og gul
højt deroppe ser jeg en fugl
bølgerne i kanten plasker
se her ligger to tomme flasker
Jeg samler dem med mine hænder
ta’r mine sager og hjem jeg går
så går jeg hen til mine venner
mens klokkerne i tårnet slår

Freja

I vores klasse
Her i 3. klasse
kan der ske en masse
vi er gode venner
der er ingen fjender.

René

EN VINTERDAG
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Jacob

En voldsom slås-kamp

Vi har læsetime
indtil klokken kime
mat’matik vi har
Helle hun er så rar.

Jeg ser en ræv der løber
den ser mig sikkert ikke
så løber jeg og køber
en dejlig håndfuld slik
så løber jeg tilbage
og mærker solen bage
sætter mig og tæller dage
til jeg skal ud og jage.

Da jeg gik, kom en hund
bag ved hunden gik min ven
tænkte, han mig hjælpe kun’
”ja” han sa’ – og vi gik hen
til marken hvor traktor’n stod
hans hjælp er dejlig og god
nu kan traktor’n atter køre
også i en smule pløre

			
To drenge ved en jern-bane
En slåskamp er i gang
Den ene er en kamp-hane
Han er høj og lang.
				
Den anden er en lille ”klods”
Han ned på banen falder
”Ha - dit lille klods nu skal vi to slås.”
Skrig og hvin og død
”klodsen” ligger stille
klodsen - han var sød
han ingen ondskab ville

Mads

Jennifer

Nærkøb på Hovervej 56
Familiepark West
Åbningstider
søn -Torsdag 7.30 - 17.30
Fre - Lørdag 7.30 - 20.00
Dagligvarer til fornuftige priser.
Mulighed for vareudbringning i Hee.
BAKE OFF BRØD. UGEBLADE -AVISER. ØL OG VAND.
FIRST PRICE

FAMILIEKAFFE
400 g
21,95 kr.

7

MÆLK
LET,MINI,
SKUM.

.
kr
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Fra mit traktor-sæde

Der løber en å ved skoven
jeg vender græsset om med ploven
min traktor den er grøn og grå
den er god - går aldrig i stå.
Selv når mørket viser sig
Kør’ jeg stadig samme vej.

Fra mit traktorsæde
Jeg fyldes med glæde
Fra vinduet jeg ser
Fugle og meget mer`

Victor

For enden af marken
Lige bag ved bakken
Gården min sig gemmer
Her spises mine ”klemmer”
Åh jeg bliver så glad
Når mor hun smører mad
I maven det fyldes
Inden jeg skal skylles

En ferie i varmen
Sidder her i varmen
på en dejlig strand
der er ingen larmen
kun havets varme vand
Jesper

Katten Mille
Jeg har en sød og lille kat
den er grå og hvid og sort
jeg kalder den min egen ”pjat”
dens pels er blød. men kort.

Magnus

Når foråret begynder
Nu er sneen væk
- se en vintergæk
Solen skinner ned fra sky’n		
der er men’sker ud i by’n .

Når vi leger driller den
den efterligner mig
den gør som mig, igen, igen
vi er venner Mille og jeg.
Jessica

En dag på marken
Fra mit traktorsæde
jeg ser en mark
jeg fyldes af glæde
som var jeg i en park.
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Solen bager på min mave
ligesom i min have
min is er meget kold
smelter på min knold.

Det er dejligt vejr
Se, de flotte træ’r
blomster, fugle og grønne farver.
Der er sommerfuglelarver.
Jeg cykler, hopper og leger
mens viceværten han fejer.
Nadja

Sommerfest i Hee

16. - 20. maj 2012
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Onsdag 16. maj
09.00

Bukkepral - Jagtforeningen byder på kage og rundstykker

Torsdag 17. maj
09.45
10.00
11.00 - 24.00
11.30
12.00 - 24.00
14.00 - 17.00
14.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
16.00
19.00 - 21.00
21.00
21.00
24.00

Flaghejsning
Gudstjeneste og velkomst i teltet - herefter kaffe og rundstykker
Ølteltet åbner
Hindøtur - Tour de Pedal
Klubhus, burgervogn og tombola åbner
Børneboder
Gratis snobrød til børn ved bålpladsen
Støtteforeningen sælger kaffe og kage
Fodbold - med efterfølgende præmieoverrækkelse
Fodbold - Oldboys kamp
Børne-diskotek - Diskotek Electric
Raflekonkurrence
Karaoke for børn og voksne
Teltet lukker - på gensyn i morgen

Fredag 18. maj
11.30 - 01.00 Ølteltet åbner
11.30
Damefrokost - husk tilmelding til sommerfestudvalget.
Menu: tærter med salat osv. incl. 1 øl eller 1 glas vin 70. kr.
11.30
Far & barn-hygge på redskaber i hallen
12.00
Klubhus, burgervogn og tomnola åbner
14.00
Gratis snobrød til børn ved bålpladsen
15.00
Volleyball-turnering - tilmelding til Randi Fisker 2247 0929
16.00 - 18.00 ”Leg for alle” ved festudvalget
17.00 - 19.00 Forældre-børn fællesspisning ”All you can eat” pizza
ca. 50 kr. pr. person
20.00
Raflekonkurrence
21.00
Ole Gas - Kim Larsen kopi
01.00
Teltet lukker - på gensyn i morgen
Det er under hele Sommerfesten ikke tilladt
at campere på festpladsen
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Lørdag 19. maj
Ølteltet åbner
Klubhus, burgervogn og tombola åbner
Børneboder
Støtteforeningen sælger kaffe og kage
Støtteforeningen arrangerer ”trækture på hesteryg”
Johnnie Kirkegård spiller og synger
MC Træf alle MC’er er velkomne
Ølsmagning ved Hee Øllaug
Raflekonkurrence - finalen
Kokassebingo
Fodboldkamp U13 FC Tim/Hee - evt. Spjald IF
Helstegt pattegris m. flødekartofler, 3 slags salat, brød & smør.
Husk service
Tilmelding til Sommerfestudvalget - se telefonnumre i Sognenyt
Billettet fremvises ved indgang. Bordreservation KUN ved personligt fremmøde.
20.00 - 21.00 Revy - baren er lukket under forestillingen
Michael Trier
21.00
Teltet lukker - tak for i år
02.00
10.00 - 02.00
10.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
11.00
12.00 - 13.00
13.00
14.00
14.00
18.00 - 19.30

Søndag 20. maj
10.00

Rengøring af klubhus - borde/stole
Oprydning - nedtagning af scene
Rengøring af toiltet- og burgervogn
Samle affald på boldbaner, veje, stier, legeplads og skolegård
Ung som gammel kom og gi’ en hånd.
Telt-team opfordrer til at mindre børn bliver hjemme.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Vi er på nuværende tidspunkt 99% sikre på, at vi i år får DANKORT til Sommerfesten. Åbningstider for Dankort ”Banken” vil blive oplyst senere

Egne drikkevarer må ikke medbringes på festpladsen

Ingen udskænkning til unge under 18 år
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SOMMERFEST

Igen i år serverer vi
HELSTEGT PATTEGRIS
Lørdag d. 19. Maj 2012
kl. 18 – 19.30
Hertil får du:

KUN:
Ta´selv bord med:
Flødekartofler med porrer
3 slags salat
Hjemmebagt brød med smør
Begrænsede pladser
Tilmelding til

110,Evy 24668891
Helle 29247374
Tage 51747291
Allan 61600192
Rasmus 20990663
Jan 21473747

Sidste tilmelding MANDAG d. 14 Maj
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Sogneudflugt
Fredag 22. juni
2012
Afgang Hee station kl 9.00
Forventet hjemkomst ca kl 19.00
Vi giver rundstykker et sted i det fri. Du
skal selv medbringe kaffen og en kop.
Turen går til Hvidstenskro, hvor vi får fortælling om Hvidstengruppen af Hans Nejsom.
Vi spiser æggekage på Kroen.
Derefter kører vi til Viskumssnaps, hvor vi drikker kaffe og lærer lidt om krydderurter, ser hendes fine blomsterbutik og prøvesmager forskellige Kryddersnaps.
Prisen for hele turen er 150 kr.

Tilmelding skal ske til Karen Margrethe på tlf. 2395 6167
eller 		
Jytte
på tlf. 2498 3819
Med venlig hilsen
Hee menighedsråd.
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Nyt fra Hee Lokalråd
På generalforsamlingen den 19. marts
2012 blev lokalrådet sammensat således:
Jens Jørn Jacobsen (Ikke på valg)
Thomas Olsen (Ikke på valg)
Rita Byskov (Ikke på valg)
Erling Madsen (Genvalg)
Ole Mortensen (Genvalg)
Arne Christensen (Nyvalg)
Peder Galsgaard (Udpeget af bestyrelsen for Hee Sogneforeningen)
Lokalrådet arbejder fortsat med planlægning af den nye stiforbindelse fra
Vonåen til Stadilvej (Alrum). Desuden
har vi genoptaget arbejdet med forslag om etablering af nye byporte (i
samarbejde med den nyetablerede Erhvervsklub i Hee) og informative skilte
i Hee. Om det kan lade sig gøre vil
afhænge af økonomi og tilladelser fra
berørte parter.
Lokalrådet planlægger en spændende foredragsaften den 7. maj 2012,
kl. 19.00 med Gunner Ørskov, Skjern,
over temaet Udkant på Forkant. Se
omtale andet sted i Sognenyt. Mødet
afholdes i skolens multisal.
Med venlig hilsen
Jens Jørn Jacobsen

Hee Lokalråd
Generalforsamling/
Borgermøde
Mandag, den 19. marts
2012, kl. 19.30
Klublokalet ved Hee
Skole.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
- udgår.
4. Indkomne forslag.
Fra bestyrelsen foreligger følgende ændringsforslag til vedtægterne §3, stk 1.
Lokalrådet består af minimum 7 medlemmer, heraf 1 udpeget af Hee Sogneforenings bestyrelse.
Lokalrådsmandatet er 2- årig med valg
af 3 medemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Der vælges for hvert år
to suppleanter og 2 revisorer. Genvalg
kan finde sted. – Resten af §3, stk 1
uændret.
5. Valg af lokalråd og suppleanter.
På valg er: Ole Mortensen, Erling
Madsen og Paul Oxfeldt.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.
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Referat

1. Der var enighed om at, formanden
varetog dirigentopgaven. Generalforsamlingens lovlighed godkendtes.
2. Formandens beretning orienterede
om lokalrådets opgaver i 2011, som
beskrevet i referaterne fra bestyrelsesmøderne i lokalrådet. Disse referater
er ”løbende” offentliggjort på www.
hee.dk samt omtalt i Sognenyt. Beretningen blev godkendt.
3. Der foreligger ingen regnskab, da
lokalrådet ikke har et egentligt driftsbudget. Det blev besluttet på den netop afholdte generalforsamling i Hee
Sogneforening, at lokalrådet er bemyndiget til at anvende op til 10.000
kr. til løbende udgifter. Udgifterne afholdes af sogneforeningen og indgår
i deres kommende regnskab og revision.
4. Bestyrelsens forslag til vedtægts-ændring blev godkendt. Vedtægterne skal
endvidere justeres i forhold til ovennævnte punkt 3.
5. Følgende blev valgt for den kommende 2 års periode: Ole Mortensen, Erling Madsen, Arne Christensen
(Grævlingevej 5, Hee). Som suppleanter blev Dorthe Jensen og Dorrit Larsen
genvalgt.

Hee Erhvervsforening
Den 12. april har der været afholdt
stiftende generalforsamling i Hee Erhvervsforening. Generalforsamlingen
fandt sted i cafeteriet i Sommerland
Vest. En bestyrelse på fem medlemmer er blevet valgt og vil straks begynde arbejdet.
Valgt blev; Michael Nielsen fra Hee
Enterprise, Lars Ditlev fra Bratbjerg
Dambrug, Jørgen Petersen fra Siersbæklund Døgncenter, Lars G. Kristensen fra Hee Gulvservice og Lars
R. Christensen fra Tømrerfirmaet Lars
R. Christensen.
Hee Erhvervsforening har som formål; ”At arbejde for at bevare og udvikle erhvervslivet i Hee Sogn til gavn
for lokalsamfundet. I videre forstand
at medvirke til at fremme udvikling i
de små landsbysamfund.”
Med venlig hilsen
Jørgen Petersen
Nyvalgt bestyrelsesmedlem i Hee Erhvervsforening

6. Se pkt. 3
7. Intet
Jens Jørn Jacobsen
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Hjertestarterkurser
Den 29. marts og 2.
april var der hjerte
starter kursus i klubhuset.
Som sogneforening
vil vi gerne sige tusind
tak til Carsten Meller.
Vi fik en utrolig lærerig aften og øvet
os i genoplivning.

nogen efter hjertestarteren på Bjørnevej eller Sommerland
West.
Derefter placeres
hjertestarens plader på bar hud - lyt og fortsæt.

På bestyrelsen vegne,
Judith

Vi har et stort ønske, og det var at Sogneforeningen indkøber en hjertestarter
til placering på Hee Skole eller ud for
Sogneforeningens lokale, så der også
er en tæt på, når der spilles kampe.
14 personer nåede i løbet af de 2 kursusgange igennem kurset, hvilket må
siges ikke at være ret mange. Man kan
så håbe at det er fordi, alle andre kan.
For nogle på kurserne var det nyt, at
man nu trykker 30 gange og puster
2. Vi fik udleveret en minimaske. Jeg
syntes, den var svært at bruge, så mon
ikke jeg selv vil bruge den ”gammeldagsmetode” med mund til næse, når
der lige skal pustes de to gange.
En ting fik vi alle lært. Ring 1-1-2, gå
i gang med hjertemassagen og send
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Fra pålidelig kilde har jeg hørt, at der
påtænkes at udbyde nye kurser i efterårets, så hvis du ikke nåede det, så tjek
Sogne-Nyt senere på året.
Anne-Marie

Den næste indsamling

Lørdag
2. juni
Avis- & papirindsamling
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 • kontorpapir • 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, madrester m.v. hører hjemme i skraldespanden!

Indsamlingskalender
Lørdag 25-08
Lørdag 03-11
Lørdag 12-01-2013

HJÆLP
Vi er ikke for mange om arbejdet!
Vi efterlyser flere voksne med bil og trailer.
Vi håber folk vil bakke op omkring indsamlingerne, 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 problemer vedrørende afhentning - også
små portioner!
Bo Mortensen
Klaus Vang

30 33 78 25
21 72 24 72
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Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup
97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

HEE
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Undervognscenter

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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Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden
Svendgaardsvej 9
6980 Tim
Telefon: 96747576, Fax:96747577
tim@optimera.dk

Plejehjemmets venner i Tim
Har I ting, som I vil give til forårets Loppemarked
så kontakt
Grete 		
Bent		

9733 3373
9733 3466

eller aflevér på Genbrugspladsen i Tim.
Der har vi opstillet en container, hvor man kan sætte ting ind.
Paa forhaand Tak
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Hee Gl. Stationsbygning

Derudover har vi ansøgt kulturarvstyrelsen og det kommunale forbedringsudvalg om et tilskud til energirenovering af øvrige vinduer og døre, men
har ikke hørt fra dem endnu.
Ved generalforsamlingen blev Kaj
Smedegaard og Preben Larsen indvalgt i bestyrelsen, og der var genvalg
af Tage Noesgård.

Ved generalforsamlingen 29 marts
2012, var der ikke stor afsætning i den
opstillede kaffebord, idet det kun var
bestyrelsen, som var mødt op.
Det er jo hårde tider for forsamlingshusene ude i sognene, hvor der allerede nu findes eksempler på, at man vil
jævne husene med jorden.
Det har vi dog ingen planer om i Hee
endnu, men det skal ingen hemmelighed være, at det er en meget stram
økonomi vi opererer med, idet vi har
udgifter til driften på 80413,- kr og en
udlejningsindtægt på kun 31033 kr.
Vedligeholdelseskontoen udgør
18.500,- kr. af driftsudgifterne.
Det kan enhver jo sige sig selv, at det
ikke kan fortsætte i tiden fremover.
Vi er blevet bevilget 64650 kr + moms
fra Grøn Ordning til udskiftning af vinduer/dør ud mod Ringgaden og til dør
i nordgavl.
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Bestyrelsens sammensætning ser herefter således ud:
Form. Erling Madsen
Kasserer Kaj Smedegaard
Sekretær Ole Mortensen
Bestyrelsesmedlem Tage Noesgård
Bestyrelsesmedlem Claus Pedersen
Bestyrelsesmedlem Preben Larsen
Efterfølgende generalforsamlingen har
bestyrelsen indgået aftale med Rosa
Smedegaard Agersbækvej 23, om at
Rosa, for eftertiden vil stå for udlejningen og nøgleudleveringen i samarbejde med Kaj.
Vi har vedtaget at udskifte, øl/vand køleskabet og kaffemaskinen til en nyere model. Derudover er inventarlisten
med postelin blevet ajourført således
at der nu findes postelin / skåle og
fade m.v. til 100 personer.
Sogneforeningen har indkøbt nye borde og stole, som vil kunne anvendes i
Stationsbygningen, når ikke lige sogneforeningen selv skal bruge dem til
sommerfesten, eller andre arrangementer i multisalen ved skolen. ”Tak til
sogneforeningen”.

Bestyrelsen og Rosa har planer om,
at der skal gøres en ekstra indsats for
at optimere udlejningen. For eftertiden vil vi kunne tilbyde arrangementer,
hvor der kan serveres kaffebord m.v.,
til feks. begravelsessammenkomster,
fødselsdage og andre familiesammenkomster/fester.
Begravelsessammenkomster skal være
til faste kuvertpriser incl. husleje, så
priserne kan sammenlignes med andre beværtninger.
Herved håber bestyrelsen at kunne optimere udlejningen, således at der kan
skabes balance i indtægter og udgifter på sigt.
Foreningen har i dag ca. 60 medlemmer. Bestyrelsen vil gerne hermed opfordre alle med interesse for huset, at
man indmelder sig som medlem, ved
Kaj Smedegaard på mail: heestationsbygning@gmail.com eller på telefon 23883888, og derved støtter en
god sag.

NYT fra Lokalrådet
Hee er nu med i bestyrelsen for LAG
Ringkøbing-Skjern.
Ved generalforsamlingen d. 19 april i
Hover Kulturcenter, lykkedes det at få
Kim Hansen ( Møllebækgård Rideskole) Skovvej 10 Hee, valgt ind i bestyrelsen for LAG i Ringkøbing –Skjern Kommune.
”Tillykke med det Kim” Vi håber at valget vil bære frugt og ser frem til et godt
samarbejde.
Hvis der for eftertiden skulle være nogle der ligger inde med ideer, til nye tiltag i sognet, er Kim Hansen og lokalrådet, altid med på en uforpligtende
drøftelse af sagen.
Med venlig hilsen
Hee Lokalråd og Hee Sogneforening

Huset har fået nyt telefonnummer
23883888.
Følg også med på husets hjemmeside,
som er under stadig udvikling, www.
hee-stationsbygning.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hee Gl. Stationsbygning
Erling Madsen
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Vagtplan
Hee Klub
VAGTPLAN 2012 Hee Klub
Dato

Forældre

Forældre

3. jan

Uge Arrangement
1

Anette Susgaard

Bente Kirk

10. jan

2

Connie Andersen

Henriette Rasmussen

17. jan

3

Michael Andersen

Anette Røjkjær

24. jan

4

Brian Slot

Tina Oxfeldt

31. jan

5

Lars Christoffersen

Bente Kirk

7. feb

6

Henriette Rasmussen

Brian Slot

14. feb

7 Vinterferie

21. feb.

8

Connie Andersen

Anette Susgaard

28. feb.

9

Michael Andersen

Anette Røjkjær

6. mar

10

Henriette Rasmussen

Lena Andresen

13. mar

11

Anette Susgard

Tina Oxfeldt

20. mar

12

Lars Christoffersen

Arne Sørensen

27. mar

13

Connie Andersen

Bente Kirk

3. apr

14 Påskeferie

10. apr.

15

Henriette Rasmussen

Anette Røjkjær

17. apr

16

Lena Andresen

Susanne Vineke

24. apr.

17

Lars Christoffersen

Bente Kirk

1. maj
8. maj
15. maj
22. maj
29. maj
5. juni
12. jun
19. jun
26. jun

18
19
20
21
22
23 Grundlovsdag
24
25
26

Henriette Rasmussen
Connie Andersen
Anette Røjkjær
Bente Kirk
Lena Andresen

Arne Sørensen

Henriette Rasmussen
Inger Madsen
Anette Røjkjær

Tina Oxfeldt
Brian Slot
Anette Susgaard

Forældre

Tina Oxfeldt

Brian Slot
Anette Susgaard
Arne Sørensen

”HUSK -I er altid velkomne til at melde jer som forældre på heeklub@live.dk”
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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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Støt vores klub
Bliv medspiller og støt samtidig automatisk op omkring vores klub med et betydeligt kontant beløb…
Som du måske har bemærket, så har vores samarbejdsklub, FC Midtjylland, indgået en sponsoraftale
med spiludbyderen Unibet – et samarbejde som nu kommer alle FCM samarbejdsklubber til gode.
Vi har således fået mulighed for at deltage i en kampagne med navnet STØT DIN KLUB, som i al sin
enkelthed går ud på, at Hee SF kan tjene penge på at hverve medspillere på unibet.dk/FCM.
Hvorfor blive medspiller?
 Du støtter Hee SF med 250 kr. og samtidig støtter du op om HELE regionens klub, FC Midtjylland.
 Du har som ved alt betting mulighed for at vinde penge
 Du får den til tiden eksisterende personlige bonus på Unibets side
 Du kan deltage i en lodtrækning om enten en tur for 2 inkl. fly og ophold til en EM Kamp eller et buy
in til Unibet Open inkl. fly og ophold samt en klubfest (værdi 10.000 kr.)
 Bliver du registreret som medspiller inden den 15. maj, får Hee SF samtidig andel i en bonusordning,
der kan være med til at øge den sportslige aktivitet i VORES klub.
Hee SF vil derfor gerne opfordre dig til at støtte op omkring klubben ved at følge nedenstående
vejledning:
Gå ind på unibet.dk/FCM
Step 1:
Vælg Hee SF
Step 2:
Klik på ”Opret konto nu”
Step 3:
Udfyld registreringsformularen
Step 4:
Indsæt minimum 250 kr. på din nye Unibet konto
Step 5:
Placér samlet antal væddemål for minimum 250 kr.
Step 6:
Du og Unibet støtter nu Hee SF med 250 kr.
Step 7:
En betingelse for at kunne tage del i STØT DIN KLUB kampagnen, er at man er fyldt 18
NB.
år, og samtidig skal det også bemærkes, at kun én person pr. husstand kan blive
medspiller.
Det er dog samtidigt vigtigt for Hee SF at understrege, at vi ikke ønsker at opfordre folk, som ikke har
interesse derfor, til at spille, men vi vil samtidig gerne understrege, at hvis du alligevel benytter dig af
denne form for underholdning, så vil det i høj grad være i Hee SF interesse, at du benytter dig af
unibet.dk/FCM.
Som omtalt ovenfor modtager klubben altså 250 kr. for hver medspiller, som lader sig registrere og laver
væddemål for min. 250 kr. på unibet.dk/FCM. Det er penge, som vi sagtens kan bruge i vores klub og
penge som fx kan/vil blive brugt på gode aktiviteter i Hee.
Med sportslig hilsen
Bo Mortensen
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Hee El-service
Aut. el-installatør Morten Brændgaard
E-mail: morten@c-wiese.dk · Web: www.c-wiese.dk

Hee:
Hee:
Nørreager
2, Hee
Tlf. 97 33 52
90
Montør
Hans Knudsen
6950
Ringkøbing
Mobil
Tlf.
9720
3329
5259
9093
· Fax 97 33 54 35
Montør Hans Knudsen:
Mobil 20 29 59 93

Ringkøbing:
Ringkøbing:
Birkmosevej
22 8
Nørregade
69506950
Ringkøbing
Ringkøbing
Tlf. 97
3297
0432
0504
 Fax
3297
5332
8253 82
Tlf.
05 ·97
Fax
Morten
Brændgaard
Morten Brændgaard:
Mobil 24 22 61 21
Mobil 24 22 61 21

Alt hvad du tænder på

Benny Siig  Hvingelvej 4  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 54 66  www.hee-flyt.dk
41

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) husk at opgive dit navn

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
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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.

Hee
44

Tim

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®

HEE LOKALHISTORISKE ARKIV
Da det i år er 490 år siden undervisningen af almuebørn begyndte i Hee, fejrer vi
dette JUBILÆUM med en udstilling om

UNDERVISNINGENS OG SKOLENS
HISTORIE SAMT MASSER AF
SKOLEBILLEDER GENNEM TIDERNE.
Udstillingen åbner LØRDAG

DEN 6. OKTOBER, hvor der vil

være

ÅBENT HUS fra KL. 14 til 17.
Derefter kan udstillingen ses alle de dage, J.C.s Hus holder åbent.

Samme dag udgives 3. bind af Ernst Muncks saga

HEIGA-WON . . FOLKET LANGS ÅEN
Sæt kryds i kalenderen

Ernst
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Herningvej 3-5 • 6950 Ringkøbing • 96 80 12 00

Ondt i ryggen?
Ondt i skuldrene?
Ondt i lænden?
Spændingshovedpine?

og

Giv
glæ et ga
v
dd
ine ekort
næ
rme
ste

Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage

•
•
•

Fysiurgisk muskelmassage
Skadesbehandling
Velværemassage

•
•
•

Hot Stone massage
Ansigtsmassage
Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa

Ilse Højberg Andersen – Lægeexamin. massør og skadesterapeut
Jens Bjerg-Thomsens Vej 6, Hee, 6950 Ringkøbing
Klinik ENGHOLM
www.klinikengholm.dk
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RING 20 31 32 80
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Hee Gulvservice

din professionelle gulvmand!

Leveringsdygtig i alle slags gulve
- smukke og meget slidstærke:

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

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 samarbejde med kunden altid frem
til den rette løsning.

Kom ind i butikken
og se og hør om de mange muligheder.
Nørreager 7  Hee  6950 Ringkøbing

97 33 53 16  21 72 07 16
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Vådrumsspecialist

www.hee-gulvservice.dk

Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee
Advodan
Ancare
Michael Andersen
Lars Christoffersen
Familiepark West
Ole Faneskov

Advokatfirma
Hjertestarter, kurser m.m.
Murer & Kloakfirma
Præst
OF kunst og smykker

Hee Auto & Pava
Hee Børnehus
Hee Entreprise
Hee Nærkøb Plus
Hee El-service
Hee El-Installation APS
Hee Flytteforretning
Hee Gulvservice
Hee Stationsbygning
Hee Stationsbygning

4614 6500
2943 4583
9733 5805
9733 5014
2012 4294
9733 5343
9733 5155
9733 5645
9733 5360
9733 3055

Wiese A/S
Thomas
Jacob
Pedel Rosa Smedegaard

9733 5290
2266 3946
2266 4946
9733 5466
9733 5316
9733 5500
2388 3888

Hee Offset
Hee Smede- & Maskinforretning
Hee Skole
Klinik Egholm
Massør og skadesterapeut

9733 5130
9733 5166
3057 0213
2031 3280

Landbobanken
Ole Mortensen
Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S
Optimera
Tømmerhandel, Tim
No Tømrer- & bygningssnedker
Nygaard Zoneterapi

9732 1166
9732 1274
9674 7576
9733 0012
2140 2416

Anette Riis
Vestjysk Andel
VestjyskBank

4071 3919
9732 1011
9975 3200

Håndarbejde

Vestjysk Landboforening
Ølstrup Vognmandsforretning

9680 1200
9734 6086

Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Aktivitetskalender
Maj
06.
07.
07.
09.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
28.

Konfirmation
Tour de Pedal
Udkant på forkant
Strikkecafé
Tour de Pedal
Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Oprydning
Tour de Pedal
Kend din kirke
Tour de Pedal

Juni
02.
04.
07.
22.
27.

Avisindsamling
Strikkecafé
Hee Kvindeforum Generalforsamling & årsafslutning
Sogneudflugt
Strikkecafé

August
20.
25.

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Oktober
20.

Deadline Sognenyt

November
03.

Avisindsamling

December
20.

Deadline Sognenyt

Her bringes de arrangementer og datoer, som redaktionen havde fået besked om inden deadline.
eller har fundet på www.hee.dk
Har du arrangementer, der skal bringes her, send en mail til redaktionen.
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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			
Pia Kofoed		
Bo Mortensen		
Klaus Vang		
Byens udsmykning
Anders Jespersen		
hovervej37@hotmail.com
Ole K. Nielsen		
Fest
Per Pedersen		
perpedersen25@yahoo.dk
Malene Jensen		
malene@roosdata.dk
Per Kjærgård Graversen
Kurt Lauridsen		
Finn Nielsen		
Anja
Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard		
Bente Kirk		
Klubhus
Anna Lise Sinkjær		
Ina Jepsen
Anette Røjkjær
Multibanen
Mikkel			
Thomas			
Patrick			

2982 4740
2781 0046
3033 7825
2171 2472
9733 5365
9733 5060
4036 05 08
9734 6457
2142 3848
9733 5392
2191 4319

6133 3522
6120 0841
9733 5302

2694 6012
2982 1235
2542 7152

Ændringer til udvalgslisten
skal sendes til redaktionen
- enten som mail eller afleveres i
postkassen på Hovervej 11

Teater
Edna Kristoffersen		
Søren Kristensen		
Martin Rindom		
Line Sørensen		

3646 5363
2278 7413
9732 6838
9733 5539

Svømme
Preben Slots		
Ove Andersen		

9733 5095
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
Hee Lokalråd
Jens Jørn Jacobsen (formand),
Ole Mortensen (næstformand),
Thomas Olsen,
Erling Madsen,
Rita Byskov,
Arne Christensen,
Peder Galsgaard (repr. Sogneforeningen).
Sommerfest
Helle Christensen		
Evy Nielsen		
Jan Madsen		
Allan Susgaard		
Tage Noesgaard		
Rasmus Kristensen		

2924 7374
2466 8891
2147 3747
6160 0192
5174 7291
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
PR & Redaktion
Se side 2
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vestjyskBANK

Hovedsponsor for Hee Sogneforening

Vi mødes i øjenhøjde
I vestjyskBANK handler det om mennesker. Derfor

Kom ind og få en uforpligtende snak

engagerer vi os i vores kunder og det samfund, som

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

omgiver dem.

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

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 bankprodukter, men vi skræddersyr også gerne produkter for

og på Fyn, for at få en uforpligtende snak om netop
dine muligheder i vestjyskBANK.
Vi ses i vestjyskBANK!

at sikre dig den bedste løsning – det gælder uanset,
om du er privat- eller erhvervskunde.

www.vestjyskbank.dk

Torvet 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf 99 75 32 00
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NÆRVÆR - KOMPETENCE - DY NAMIK

