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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. april

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

Foråret er på vej. Generalforsamlin-
gen afholdt og Sognenyt på vej.

Gymnastikopvisningen og fodboldstart 
ligger lige om hjørnet, og før vi får set 
os om, er det tid til årets Sommerfest. 

Alle ønskes et godt forår.

Bente, Dorte og Anne-Marie

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

Vinteren har længe været mild. Men 
pludselig havde vi alligevel sne og 
hård frost til stor fornøjelse for børn 
og barnlige sjæle. Sneen fik ret hurtigt 
nogle Hee-borgere til at arrangere 
kælkedag med kaffe og kage. Det 
fik børn og voksne til at møde op og 
hygge sig. Og det nyopsatte rækværk 
på kælkebakken blev indviet.

Som noget nyt har der været afholdt 
”Store-Tumledag” for de mindste. 
Fremmødet var bestemt tilfredsstillende 
og både børn og voksne hyggede sig 
i stor stil. 

Årets generalforsamling/aktivitetsfest 
er endnu en gang veloverstået. Det var 
en rigtig hyggelig aften. Som noget nyt 
var der lavet ”års-krus” til de fremmødte, 
og alle de børn, der deltager i aktiviteter 
i Sogneforeningsregi, vil modtage en 
lille rygsæk med Hee SF Logo.

Der var forslag fremme om at bevilge 
et beløb til Lokalrådet, som er et råd 
uden finansielle midler. Det skal give 
Lokalrådet en trækningsret på op til kr. 
10.000,- til dækning af administrative 
omkostninger mod forevisning af 
udgiftsbilag. Forslaget blev vedtaget 
med et pænt flertal.

Læs mere om generalforsamlingen 
inde i bladet.

OPFORDRING fra bestyrelsen: vi vil 
gerne høre fra nogle, der kunne være 
interesserede i at gøre lidt for byens 
udsmykning. Det er eksempelvis trist, 
at vi i Hee ingen julepynt har oppe. Vi 
hører meget gerne fra interesserede 
snarest.

Og nu da sneen er smeltet, og vi 
igen har fået plusgrader, ser vi frem til 
foråret, med alt hvad det indeholder 
af gymnastikopvisning og opstart af 
forskellige udendørsaktiviteter. 

Med venlig hilsen
Pbs

Peder Galsgaard 
Formand

Tænk på børnene

Luftning af hunde 
på fodboldbanen 
er forbudt.
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Generalforsamling
Hee Sogneforening 
På dette års generalforsamling kunne 
formanden berette om veloverståede 
arrangementer og nye tiltag i det 
forløbne år. 

Kassereren kunne til stor tilfredshed 
præsentere et pænt regnskab. Dette 
skyldes jo for en stor del alle udvalgene. 
Stor tak for det. Der blev også takket 
for den store frivillige indsats som rigtig 
mange borgere yder. 

Dette års initiativpris blev delt ud til 
Anette Susgaard og Bente Kirk for deres 
store indsats med ungdomsklubben, 
som rigtig mange af vores 
unge mennesker benytter sig 
af. Unglederprisen gik til Ida 
Damgaard for hendes ligeledes 
store indsats med gymnastikken.

På valg denne gang var Kristian  
Døhr, Judith van den Berg og 
Ilse Højberg Andersen. Alle blev 
genvalgt. Revisorerne blev også 

genvalgt.
Der var indkommet et forslag som 
gik ud på at give Lokalrådet en 
trækningsret på op til kr. 10.000,- til 
dækning af administrative udgifter ved 
forevisning af udgiftsbilag. Forslaget 
blev vedtaget med et pænt flertal. 

Generalforsamlingen foregik i god 
ro og orden styret af ordstyrer Bo 
Mortensen
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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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Regnskab Regnskab
Note 2011 2010
------- -----------------------------------------------------

1 Fælles 27.800 6.677

2 Fodbold -1.452 -85

3 Håndbold 0 1.197

4 Badminton 1.000 2.400

5 Volleyball 0 0

6 Fctim-hee -4.214 0

7 Gymnastik 10.671 -500

8 Svømning 1.190 11.880

9 Teater 0 -1.142

10 Kultur 0 0

11 Fester, ungdom -138 -2.039

12 Fester, voksne 6.609 608

13 PR-sognenyt 578 4.626

14 Byens udsmykning -60 -981

15 Klubhus 10.378 -7.452

16 Sommerfest 61.685 44.679

Resultat før renter 114.047 59.868

Renteindtægter 929 840

Udbytte 1.040

Renteudgifter -3.724 -5.294

Ekspeditionsgebyr 0 -500

Resultat før hensættelser 112.292 54.914

Resultat før ekstraordinært 112.292 54.914

Årets resultat 112.292 54.914

RESULTATOPGØRELSE
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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 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 taknem-
lige for alt det papir og pap folk sæt-
ter derom, men man mister lidt lysten 
til arbejdet, når man skal rydde op ef-
ter andre.

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

Med venlig hilsen 
Klaus Vang Andersen

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.
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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 
skulle modtage - eller kender no-
gen, der ikke har fået Sognenyt, 
ring til 

Lisbeth Skarregaard 

brogaard@hee-dk eller
9733 5857

Hun søger for at I får bladet.



9

Hee
Indre
Mission

Marts
08.

15.

22.

30.

April
12.

19.

Maj
10.
24.

31.

Bibeltime hos Esther 
og Kristen Thomasen. 
Ekstraordinær gene-
ralforsamling.
Hee- Holmsland IM, 
Stiftende generalfor-
samling i Kloster.
Missonæsr Bjarne 
Lindgren Christensen, 
Ringkøbng, taler.
Bibeltime hos Ruth og 
Kaj Kristensen.
Ydremisssionsaften i 
Kloster kl. 19.00. Bir-
the og Kaj Brun, Tarm.

Møde i Kloster. Missi-
onær Marin Christof-
fersen, Lemvig, taler 
Bibeltime hos Lis og 
Egon Vagner.

Møde i Kloster
Bibeltime hos Knud 
Erik Nielsen
Møde i Kloster. Fritids-
forkynder Erik Markus-
sen, Videbæk, taler

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

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 em-
ner, 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

19. April 2012

21. Juni 2012 
Generalforsamling og årsafslut-
ning

Hee Kvinde 
Forum 
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SOMMERFEST 2012

Vores sommerfest 2012 kommer til at 
ligge
Torsdag 17. maj
Fredag  18. maj
Lørdag 19. maj

Vi er så småt gået i gang med 
planlægningen ag vores allesammens 
årlige fest.

Forleden hørte jeg en der sagde, at 
hun ihvertifald skulle til sommerfest for 
det havde hun været i 40 år nu, og det 
ville hun også i år.

Vi i sommerfest udvalget håber, at vi, 
sammen med jer derude, igen i år kan 
lave en hyggelig fest.

Om overskuddet er stor eller småt er vel 
ikke det vigtigste - SAMMENHOLDET 
og det sociale fællesskab det giver os 
alle kan ikke gøres op i penge.  VEL.

Vi glæder os til igen i år at samarbejde 
med jer alle på kryds og på tværs.
Teltteam, rafleteam, øllaug, revyhold, 
bordfolk, klubhusfolk, opryddere, 
toilet-rensere, fodboldfolket, burger- 
konger og -dronninger, børnebods- 
sælgere, pengeindsamlere,  osv osv 
osv osv.

Vi glæder os til endnu en fest. 

På udvalgets vegne 
Helle Christensen

RENGØRING 
SØNDAG 20 MAJ 
2012

Kom og hjælp os med at få klubhuset,  
omklædningsrummet osv gjort rent.

Sidste år var jeg af gode grunde ikke 
til stede ved søndagens rengøring og 
det havde jeg det bare så dårligt med.

I er mange der kommer og hjælper og 
for det skal I have tak.

MEN MEN

Susanne Vinneke og et par stykker 
mere var de eneste der gjorde klub- 
huset, omklædningsrum osv rent.

Det kan vi gøre bedre i år.
Ansvaret er mit, det ved jeg godt, det 
er mig der er i sommerfest udvalget 
og det er mig der burde have haft 
ringet rundt til nogle flere og bedt dem 
komme og hjælpe men jeg er kun mig 
og det glippede................ undskyld 
for det. Lad os lige se om det ikke kan 
blive bedre i år

Jeg har 2924 7374, og jeg modtager 
gerne en sms hvis du har tid og lyst 
til at hjælpe med at gøre klubhuset, 
omklædningsrummene osv. rent  søn-
dag d. 20 maj 2012

Hilsen  Helle Christensen
Sommerfest udvalget
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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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Dilettantholdet 2004

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

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 vi trykker direkte fra din fil.
Vi trykker også på plastikkort.

Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing  9733 5130  2943 4583  meller.dk  meller@meller.dk
*Indtil VESTJYLLAND bliver en fri og uafhængig stat, vil vores produkter være pålagt lovpligtige danske skatter og afgifter.
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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

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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10.30
09.00
14.00
10.30

10.30 Palmesøndag
10.30 Skærtorsdag
09.00 Langfredag
10.30 Påskedag
10.30 2. påskedag i No
10.30
14.00 Børnegudstjene-
ste
Ingen

Ingen
10.00 Konfirmation
Ingen
10.00 Kristi Himmelfats-
dag - teltgudstjeneste
09.00

Marts
04.
11.
18.
25.

April
01.
05.
06.
08.
09.
15.
22.

29.

Maj
04.
06.
13.
17.

20.

Offentlige 
menighedsrådsmøder

Tirsdag 20. marts 19.00 
Frede Kristensen, Ringgaden 21

Tirsdag 1.maj kl.19.00
Erik Vang, Ringgaden 11

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Konfirmation 2013

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

Børnegudstjeneste

Søndag 22.april kl.14.00

Hvor det hele vil være lidt nemmere at 
forstå, og gudstjenesten er for alle.
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Konfirmation

Søndag 6.maj kl.10.00 konfirmeres 
følgende:
Andreas Dalsgaard Andersen                Hjortevej  2                                                                                      
Laura Højberg Andersen                       J.Bjerg-Thomsensvej  6                                                             
Stephanie Simacon Andersen               Lilkjærvej 4                                                                                   
Mikkel Castmar-Jensen                        Hvingelvej 21                                                                                 
Daniel Baden Christensen                     Østbanevej 4                                                                                  
Sabine Drest Høegsberg                       Sverigesgade 8, Ringkøbing                                                             
Julie Kirstine Kristensen                       Ølstrupvej  9                                                                                        
Mie Storgaard Mortensen                     Agersbækvej 10                                                                      
Mads Rosendal Nielsen            Ringgaden 6                                                                                         
Jette Mansfield Nygaard                       Grævlingevej 9                                                                                  
Nelli Holm Pedersen                             Holstebrovej 108                                                                      
Sebastian Præstiin Skovhuus                Voldbjergvej 1                                                                                  
Jeppe Amtkær Slot                                Søndertoften 16                                                                         
Henriette Benn Køster Schmidt            I.C. Christensensvej  13                                                                      
Anne Zederkof-Christoffersen              I.C. Christensensvej  16

Redaktionen ønsker jer alle hjertelig tillykke
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www.hee-skole.dk

Hee skoles musical..
Hee det lange grin....

I uge 4 startede 5. og 6.klasse med at 
skrive manus og sange til vores årlige 
musical. I uge 5 begyndte de med at 
øve replikker, derefter begyndte 0.kl, 
1.kl, 2.kl, 3.kl og 4.kl at øve sangene 
og deres optræden på scenen.

Stykket handlede om en pige der 
drømte at hendes klasse var Hee 
borgere i forskellige tider.

De var i stenalderen, vikingetiden, 

middelalderen, jul 1900, 2.verdenskrig 
og hippietiden.

I uge 6 havde hele skolen emneuge 
om musicalen.

De begyndte at lave rekvisitter, øve på 
scener og øve med bandet. Pr-folkene 
havde lagt billeder ind på internettet, 
computer-teknikerne havde lavet lyde 
og lyd og lys mændene havde sat 
højttalere og lys op, og begyndte at 
øve med det.

Torsdag i uge 6 var 
der general prøve 
for børnehuset om 
eftermiddagen og om 
aftenen blev det hele 
vist for forældre og 
andre interesserede.
250 mennesker havde 
en hyggelig og sjov 
aften.

Camilla og Petra
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Genoplivningskurser med brug 
af hjertestarter
I samarbejde med Sogneforeningen afholdes basal genoplivningskurser følgen-
de dage i klubhuset kl. 19.00 - 22.00. Underviser: Carsten Meller.

Onsdag den 14. marts
Torsdag den 29. marts
Mandag den 2. april

Kurset er gratis, idet Sogneforeningen afholder alle udgifter.
Tilmelding til Meller på mail: meller@meller.dk eller telefon 97 33 51 30
Hvert kursus er begrænset til 12 deltagere.

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. 



21

GYMNASTIK I HEE SF 
 

 

Gymnastikopvisning 
2012 

 
 

 
 

Indmarch 
 
Tumlingerne (0 - 3 år)  Lærke, Dorthe og Birgit  

 
Bølle Bob og smukke Sally (3 - 6 år)  Rikke, Gitte, Susan og Mette 

 
Smølferne (0. - 3. kl.)   Laura, Katrine, Mads, Rikke, Ida,     
   Gitte, Eva, Hanne og Zander 
 
The Bees (4. - 8. kl.)   Jimmy og Heinrich   
 
HVAKspringerne  Alexander, Erik, Inge og  
   Stephanie 
 
 
 

Sodavand, vand og øl sælges ved indgangen. 
 

Entre: Voksne 30 kr. - Børn (0-13 år) 10 kr. 
 

Gymnastikudvalget 
Hee Sogneforening 

Søndag den 25. marts 2012  
kl. 14.30 

 

i Hee Skoles Multisal 



22

INFORMATION OM FODBOLDOPSTART 2012 

FODBOLD I HEE S.F. 

Lørdag d. 31. marts 2012  
Fra kl. 10.00 - 12.00  

Ny	sæson	er	klar	-		men	samme	hold	spiller.	Vi	har	tilmeldt	nedenstående	hold	til	turne-
ring.	Husk,	at	man	kan	bestille	Hee	træningsdragten	i	sportsmaster.
Som noget nyt, mødes vi til flaghejsning, trænerintroduktion, træning samt pølser 
og saft til trænere og spillere. Der vil være kaffe på kanden til forældrene.

Hold: Trænere: Træningstider:

U6-U7 Mix Fie	og	Mads	Rosendahl Tirsdag	 							kl.	17.00-17.30
(Børnehus	børn	og	børnehaveklasse) 3. mands

U8 drenge              Zander	og	Erik Tirsdag	&	torsdag		kl.	17.00-18.00
(1.	klasse) 5. mands

U9 Piger Dennis,	Lisbeth	og	Keld Tirsdag	&	torsdag		kl.	17.00-18.00
(2	og	3.	.klasse)		 5. mands

U9 Drenge Keld	og	Dan	 Tirsdag	&	torsdag		kl.	17.00-18.00
(2.	klasse)		 5. mands

U11 Drenge Klaus	og	Mikkel	 Tirsdag	&	torsdag		kl.	17.00-18.00
(3,	og	4.	klasse) 7. mands

U11 Piger Dennis	Jegstrup	og	Lisbeth Tirsdag	&	torsdag		kl.	17.00-18.00
(4.	klasse) 7. mands

U12 Piger Bo	og	Michael	Andersen Tirsdag	&	torsdag		kl.	17.00-18.00
(5.	og	6.	klasse) 7. mands

KONTINGENT:  Betales via Hee.dk - 14 dage efter opstart
”Kamp program vil blive ophængt i klubhuset. Kom og støt vores hold når de spiller.”

Klubhuset vil være åben til alle hjemmekampe.

Mvh Fodboldudvalget 2012
Keld Torp, Pia Kofoed, Kisser Jegstrup, Bo Mortensen (økonomi) og Klaus Vang (avisindsamling)
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NYT I H
EE
Så er der igen dagligvarebtuik i Hee

Nærkøb på Hovervej 56
Familiepark

Åbner d. 7. marts kl. 7.30
Åbningstider bliver alle dage fra 07.30 - 20.00.

Kolonivarer til fornuftige priser. 
Mulighed for vareudbringning i Hee

Åbningstilbud
FAMILIEKAFFE
400 g
21,95 kr.
smag kaffen, inden I køber den

BLAND SELV SLIK
100 g 8,95 kr.

BAKE OFF BRØD
Valgfrit

franskbrød - rugbrød
2 stk. 39,95 kr.

Søndagstilbud

8 blandede rundstykker
30,00 kr.

Der arbejdes på 
tips og lotto Ugeblade

Aviser
Vi har også spillehal 
med gratis kaffe

Hvis der er noget, kan vi kontaktes på 2012 4294

Med venlig hilsen
Familiepark West

Inge Hansen
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Familie-
parkens 
Cafeteria

Fra den 1 April kan der igen købes 
pizza og grillretter i familieparkens 
cafeteria. Vi har ansat Alex på 38 år 
der er bosat i Kloster, Alex har drevet 
pizzaria i Lemvig.

Åbningstider april maj

Fredage 17.00 - 20.00
Lørdage 11.30 - 20.00
Søndage 17.00 - 20.00
Helligdage 11.30 - 20.00.

Der betales IKKE parkindgang for at 
spise eller hente mad. 

Der må køres op til cafeteriaet ind til 
og efter juli. Kør stille (forsigtigt), da 
der er legende børn.
 
 
Med venlig hilsen
Familiepark West
Inger Hansen

Juletur 
til Den 
Gamle By

20.december havde hele Hee skole en 
tur til Århus for at se udstillingen om 
”Julen gennem tiderne”.

Udflugtsudvalget på skolen havde 
mange gode ideer til ture for skolens 
elever. Støtteforeningen valgte at 
dække udgiften til bustransporten.
Selve indgangsbilletten var gratis for 
skoleelever.

Om tirsdagen den 20. december var 
der så en stor flok spændte elever med 
rygsække indeholdende madpakke, 
drikkevarer og lommepenge.

Den lille bus fra Højmark Busser kunne 
lige rumme børnehaveklassen, samt 
de voksne frivillige.

To andre busser blev fyldt med de 
øvrige elever, lærere og frivillige 
forældre.

Vel ankommen til p-pladsen ved Den 
Gamle By, blev indskolingseleverne 
inddelt i små hold med hver en voksen.
Vi havde fået opgaver, der var lavet til 
udstillingen, med at finde forskellige 
ting rundt om i de forskellige 
julepyntede stuer. Hvilken julepynt 
havde man i tiden og historierne 
bagved.
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De større elever i mellemtrinnet, skulle 
selv løse opgaverne på egen hånd.

Mit lille hold var meget spændte og 
ivrige efter at komme rundt i byen Jeg  
fandt det efterhånden lidt svært at løse 
opgaverne, da der var en del trængsel 
og postyr fra andre besøgende.

Jeg prøvede kort at fortælle lidt om 
hver enkelt sted. Jakobsstigen, det 
halmdækkede gulv med granhytten 
ved forfatteren og meget mere.

Vi fik hurtigt spist vores madpakker ved 
teltene ved torvet. Så var det overstået, 
og så kunne vi komme rundt at se på 
alle herlighederne.

Mit hold gav udtryk for at gerne vil 
prøve at  køre i hestevogn gennem 
byen. Valget faldt på den største grå 
hest vi nogensinde havde set. Der var 
ikke plads til mig, men jeg gik hellere 
end gerne bagved, bare for at se den 
glæde og oplevelse det gav dem. De 
huskede at vinke, som de kongelige til 
klassekammeraterne de passerede. For 
nogle var det første gang i hestevogn, 
det var så hyggeligt sagde de.

Der var mange spændende steder 
at besøge, underkæben kom ned 
og øjnene store, da vi gik ind i et 
legetøjsmuseum. Med fyldte montre 
af gammelt velholdt legetøj. Der 
var dukker, dukkehuse, toge, biler, 
flyvemaskiner og meget mere.

Langs kanalen var der boder med 
bolsjer og honningkager. Det var et 
meget yndet sted for de små og store 
slikmunde.

På legepladsen var der en stor gynge, 
der holdt vi en pause. Sådan en stor 
skibsgynge skulle da afprøves.

Da klokken var tre skulle vi mødes og 
tælles, og busserne gik vestpå igen.

Det var en rigtig dejlig tur, ungerne 
nød den meget og det gjorde ikke 
mindst vi voksne.

Jeg vil gerne sige tusind tak til 
Støtteforeningen, der gjorde det muligt 
at give eleverne denne oplevelse. 
Sådan en tur er kun muligt, når 
Støtteforeningen har midler, lærerne 
lægger lidt timer oveni og frivillige 
”hænder” fra forældrene.

Skrevet af: Else Kiilerich Mouritsen
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Fælles sommer-
festmøder
Hvor alle udvalg og andet godt folk 
er så hjertelig velkommen.

Onsdag d  11. april kl. 19.30
Onsdag d   2.  maj  kl. 19.30

Begge møder afholdes i klubhuset.

Hilsen Sommerfest udvalget

Damefrokost /  Sommerfest

Lad os holde årets brag af en dame-
frokost.

Fredag 18 Maj 2012 kl. 11.30 til 
??????

Pris : 70 kr. incl. 1 øl eller 1 glas vin.

Menu :  Vides ikke endnu men det bli-
ver en damefrokost fra Smedegården i 
Lem

Kom og vær med
Ring og tilmeld dig / jer og få en billet 
til nogle hyggelige timer

SOMMER FEST UDVALG
Evy  24668891
Helle 29247374
Allan 61600192
Rasmus 20990663
Tage 51747291
Jan 21473747

Underholdning 
Fredag og Lørdag 
til Sommerfesten

Fredag d 18. maj spiller  OLE GAS.
Han vil spille fra 21.00  til 24.00.  

Lørdag d 19. maj spiller Michael 
Trier op til dans.

Program for sommerfesten kommer i 
næste nummer af Sogne nyt. Det vil, 
når vi har det klar, blive hængt op 
rundt i byen , på skolen osv.
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Toiletpiger/-dren-
ge
Lørdag eftermiddag/aften d 19. maj 
2012  efter lyser vi nogle friske toilet- 
piger/drenge.

I skal ikke gøre toiletterne rene og 
hvad der ellers kunne tænkes at skulle 
gøres rent

MEN

en gang i timen sådan cirka se efter 
rene håndklæder og se efter om der 
mangler toiletpapir osv osv.

Ring lige til Helle 29247374 hvis dette 
kunne friste dig / jer.

Kom nu forældre, hjælp os, kunne  I 
ikke lokke en lille toiletpige eller -dreng 
ud af en af jeres lidt større børn?

Det er ikke nemt/hyggeligt for os i ud-
valget at skulle stå i pølsevogn, sørge 
for gris og salat osv osv og samtidig 
se efter at toiletterne er tip top i orden.

Vi sørger for forplejning under den-
ne tjans, men hold da op hvor vi 
gerne så nogle som ville forplejes af 
os................. 

De kærligste, hyggeligste og festligste 
hilsner

fra
alle os i Sommerfestudvalget.

Sommerfesten 2011
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       KUN: 

110,- 

SOMMERFEST 
 

 
 
 
 
 

Igen i år serverer vi  
	
	
	
	
	

Lørdag d. 19. Maj 2012 
kl. 18 – 19.30 

Hertil får du: 
Ta´selv bord med: 
Flødekartofler med porrer 
3 slags salat 
Hjemmebagt brød med smør 

Begrænsede pladser	

Tilmelding til 
Evy 24668891 

Helle 29247374 
Tage 51747291 
Allan 61600192 

Rasmus 20990663 
Jan 21473747 

Sidste tilmelding MANDAG d. 14 Maj 

     HELSTEGT PATTEGRIS 
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Tak fra os
Som prismodtagere af årets initi-
ativpris, sender vi hermed en tak til 
Hee Sogneforenings bestyrelse og alle 
de herlige ildsjæle fra sognet, som var 
med til at gøre den årlige aktivitetsfest 
i Hee Sogneforening til en særlig 
hyggelig aften. Vi glæder os over, at 
der i et lille samfund som Hee, alligevel 
er så mange gemytlige folk til, som 
er med til at skabe et fællesskab i et 
område i ualmindelig jysk vesten(mod)
vind. 

En aften som denne, hvor alle belønnes 
for det frivillige arbejde, der er ydet 
i årets løb, er en øjenåbner for, hvor 
vigtig en organisation Sogneforeningen 
i grunden er. Formanden berettede 
om hændelser fra årets løb, hvilke 
var ganske mange, og man sidder 
jo næsten helt og mister pusten over 
alle de små projekter og opgaver, 

der bliver klaret af 
frivillige hænder. 
Kigger man ud over 
flokken af deltagere, 
unge som mere 
voksne, kan det 
hurtigt konkluderes 
at påstanden om 
at frivilligt arbejde 
gør os lykkeligere, 
ikke er en skrøne, 
men at den bestemt 
passer på truppen i 
Stationsbygningen 
denne torsdag aften. 

Anette og jeg var de stolte modtagere 
af årets ”initiativpris” for vores arbejde 
med ungdomsklubben. I al ydmyghed 
sender vi hermed en tak videre til at de 
forældre, som vi holder beskæftigede 
3-4 eller flere tirsdag aftener i løbet af 
året. I virkeligheden var vi mere på den 
end med på den, hvis ikke vi havde 
alle de ekstra hænder, som hjælper til 
i løbet af året, og vores energi for at 
opretholde de succesfulde aftener var 
måske sluppet op. 
At vi løfter i flok giver overskud til at give 
børn og unge i sognet mulighed for at 
mødes en aften i ugen. Klubaftenen 
har igennem nogle år været en stor 
succes, og det er tydeligt, at behovet 
for at samles med vennerne denne ene 
aften i ugen er enorm, og vi håber for 
alle, at den er kommet for at blive.

Mange tak fra Anette og Bente
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Hee Lokalråd
Hee Lokalråd afholder ordinær 
generalforsamling

Mandag, den 19. marts 2012, 
kl. 19.30 i klubhuset, Hee Skole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af lokalråd og suppleanter
- På valg er: Thomas Olesen. Ole 
Mortensen og Erling Madsen
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 3 skal være 
fremsendt til formanden inden den 9. 
marts 2012.

Nyt fra lokalrådet
Lokalrådet arbejder med planlægning 
af den nye vandre- og cykelsti fra 
Vonåen langs fjorden og til Stadilvej. 
Stiføringen er ved at være fastlagt 
og denne skal snarest drøftes med 
de berørte lodsejere. Desuden er 
lokalrådet i gang med ansøgninger 
til Friluftsrådet og LAG-midlerne om 
støtte til en kombineret fiske- og 
naturlegeplads ved Hover Å og som 
nabo til Ølstoftlejren.

Lokalrådet har i samarbejde 
med Sogneforeningen nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal planlægge 
en ”åben-landsby”-dag i det sene 

forår 2012. Den endelige dato er ikke 
fastlagt p.t..

Den 17. januar 2012 inviterede 
Lokalrådet til møde om behovet for 
en erhvervsklub i Hee. Der var mange 
deltagere i mødet, og der besluttedes 
at indkalde til et egentligt stiftende 
møde for den nye klub.

Lokalrådet har haft drøftelser med 
relevante parter vedr. problemerne 
efter lukning af + Butikken i Hee. Der 
er dog ikke endnu fundet en løsning 
på sagen. Det kan dog oplyses, at 
butikken ved campingpladsen åbner 
igen den 7. marts 2012. 

Lokalrådet har indsendt høringssvar 
vedr. kommunens Planstrategi. Dette 
svar kan, sammen med mødereferater 
læses på Hee’s hjemmeside.

Med venlig hilsen
Jens Jørn Jacobsen
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Hee, ultimo januar 2012
Ringkøbing-Skjern Kommune
Rådhuset, Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Bemærkninger til Planstrategi 
2011, Nye veje til vækst.

Som indledning vil vi erklære os enige 
i planstrategiens konklusion, at der er 
behov for erhvervsmæssig fornyelse 
ved fremme af iværksætteri, innovation 
og uddannelse, og at det skal sikres, 
at kommunen bliver mere tilgængelig 
og attraktiv for virksomheder og 
arbejdskraft.

Der beskrives målsætninger om at 
blive en attraktiv kommune, der 
tilbyder god service og infrastruktur. 
Samt målsætninger om landsbyernes 
væsentlige rolle som bosteder, at 
der skal være erhvervsmuligheder 
i landområderne, gode levevilkår i 
alle dele af kommunen, ”det gode 
liv” på landet og at man vil fremme 
udviklingen af såvel byer som 
landsbyer. Planstrategien er imidlertid 
ikke specifik handlingsbeskrivende. Vi 
forventer, at kommunen efterfølgende 
- også i praktisk handling - efterlever 
de gode intentioner, der er beskrevet i 
planstrategien.

Vi, der bor i et landsdistrikt og i en 
landsby, forventer, at planstrategien 
efterfølgende udmøntes i beslutninger, 
der bl.a. sikrer:

-	 at landsbyskolerne kan 
fortsætte og sikres rimelige 

økonomiske vilkår
-	 at der fortsat er lokale 

daginstitutioner og 
pasningstilbud

-	 at der er gode offentlige 
transportmuligheder og at 
skolebuskørslen tilpasses 
skolernes behov

-	 at der fortsat sikres penge til 
nedrivning/fjernelse af tomme 
og ubeboelige bygninger og 
ejendomme

-	 at etablering af nye 
tekniske anlæg, herunder 
vindmølleparker, sker under 
hensyntagen til beskyttelse 
af områdets naturværdier og 
med hensyntagen til områdets 
beboere.

Kommunens fjordområder og 
å-områder er oplagte steder til 
styrkelse af turismen. Lokalt arbejder 
sogneforeningen og lokalrådet 
med etablering af gang og cykelsti 
langs Stadil Fjord og med planer 
for etablering af et lærings- og 
legeområde i Hee ved Hover Å og 
Ølstoft-lejren. Kommunen er allerede 
nu en god samarbejdspartner for os, 
og vi ser frem til at kunne styrke dette.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil 
udarbejde planer for udvikling af 
landsbyerne, og Byrådet ønsker at 
fremme dialogen med de lokale 
borgere og lokalråd. Vi vil med glæde 
deltage i denne kommende dialog 
om udvikling af vores lokalområde. 
Vi ser gerne, at Hee bliver en af de 
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landsbyer, som byrådet vil udpege 
til udviklingsområde, således at 
der udarbejdes planer for Hee som 
bosætningsområde, herunder nye 
boligområder, stier, rekreative områder 
m.m.. Vi vil fra sogneforeningen 
og lokalrådet gerne deltage i dette 
arbejde. Vi forventer, at Hee Skole, 
Hee Børnehus og den nye, under 
etablering, Hee Erhvervsklub ligeledes 
vil deltage i arbejdet.

Vi, der har valgt det ”gode liv” på 
landet, ved, at det kræver en fælles 
indsats af os alle for at kunne bevare 
de muligheder, vi har. Men vi erkender 
også, at det i en vis grad kræver hjælp 
fra det store fællesskab i kommunen. 
Vi er overbevidst om, at både det ”lille 
fællesskab” i landsbyen og det ”store 
fællesskab” i kommunen gensidigt vil 
profitere af, at der både er udvikling og 
servicetilbud på landet/i landsbyerne 
og i de større byer.

Med venlig hilsen
Hee Sogneforening,  Hee Lokalråd
v/ Peder Galsgaard v/ Jens Jørn 
Jacobsen

Fodbold indendøre
11 fodboldpiger fra et godt udendørs 
hold fordelt ligeligt på 2 indendørs 
hold – som gode venner spillede i 
også uafgjort indbyrdes! 
Når man møder erfarne indendørs 
spillere, så er det godt at se, at man 
selv uden indendørs erfaring godt kan 
begå sig, når man bare har viljen –og 
det havde I !

Det var en god jævnbyrdig turnering, 
med en masse uafgjorte kampe 
mellem de 6 hold.

Hee2 med Maria, Torp, Katrine K, 
Vineke og Johanne vandt 3 kampe 
og tabte kun 2 kampe -den sidste var 
puljefinalen, så det gav en sølvmedalje 
med hjem. Hee1 med Marie, Kirk, 
Camilla, Josefine, Mille og Petra tabte 
også kun 2 kampe, men spillede en 
masse tætte uafgjorte kampe, så det 
rakte desværre ikke til finalen.

Bo
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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
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HEE
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Undervognscenter
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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

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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Passiv Kontingent

Så er det igen blevet tid til indbetaling af passiv kontingenter 2012. 

Med det passive kontingent støtter du og din familie foreningen med et lille be-
løb om året.

Det er en frivillig indbetaling, som støtter foreningen økonomisk, derved har vi 
for eksempel mulighed for at husstands omdele SogneNyt 5 gange årligt helt 
gratis.

Prisen er som den plejer   150 kr.  husstand
       75 kr. pensionister

Da verden omkring os, og vi selv er blevet mere elektroniske, har vi i år valgt ikke 
at sende girokortet med alle blade. Der er mange som gerne bruger netbank, til 
dem kommer her en konto  reg. 7670  konto. Nr 2042237. Det er også muligt 
at gå i sin bank og indbetale på kontonummeret.

Hvis der skulle være nogen, som ikke har netbank eller familie som kan hjælpe 
med elektronisk indbetaling, så ring til Kasser Sonja Rindom 28 31 22 71. Vi kan  
så sende et girokort til dig.

Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen 

---------------------riv---------------------------------------riv----------------------------

Husk indbetaling af passiv kontingent til 
Hee Sogneforening

    150 kr.  husstand
      75 kr. pensionister

Reg. 7670  konto nr. 2042237. 
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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



42

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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Så kom der sne i 
Hee …!!!! –
og straks er der nogle initiativrige 
mennesker, der tænker:  YES – vi har 
store kælkedag. Sms’en, der kom 
rundt lørdag kl. 10.50 lød: Så er der 
”Store kælkedag” igen.    I DAG kl. 
12.30. Kom med godt humør – store 
som små. Medbring gerne noget varmt 
at drikke. Vi har kagen! Send gerne 
videre. På gensyn .”

Kl. ca. 13 var der 70-80 glade 
mennesker – store og små - på 
kælkebakken – og 3 store pladekager!!! 
Der blev kælket og kælket, kastet med 
snebolde og enkelte blev tiltrængt ”lidt 
vasket”. Der blev snakket og hygget. 
Alt i en rigtig god og dejlig stemning. 
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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
Familiepark West       2012 4294
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
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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.

Marts
08.
11.
16.
19.

24.
25.
27.

April
16.
19.
20.

Maj
07.
09.
14.
17.
18.
19.
20.
21.
28.

 
Strikkecafé
Forårsopvisning, ROFI
Fællesspisning
Generalforsamling
Hee Lokalråd
Avisindsamling
Gymnastikopvisning
Strikkecafé

Strikkecafé
Hee Kvindeforum
Deadline Sognenyt

Tour de Pedal
Strikkecafé
Tour de Pedal
Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Oprydning
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

Hee Lokalråd
Jens Jørn Jacobsen
Thomas Olesen
Ole Mortensen
Erling Madsen

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



52

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


