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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:
Lisbeth Skarregaard 2763 8445
formand@hee.dk

Næstformand:
Mette Hammelsvang 3086 2411
mettehammelsvang@gmail.com

Kasserer 
Judith Van Den Berg 2964 4075
hjvandenberg@mail.dk

Kasserer - kontingent, Webmaster
Jesper Østergaard Knudsen 3161 7353
webmaster@hee.dk

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

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

Claus Fisker Pedersen
voldbjerg14@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, er det ikke herligt.

Sammen med forårets komme, går 
nye aktiviteter i gang, mens andre bli-
ver afsluttet.

Vi ønsker alle god påske.

Bente, Dorte og Anne-Marie

Hjertestarterne
Finder du ved:
Campingpladsen
Bjørnevej 22
Hee Skole
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Nyt fra bestyrelsen

Et tegn på, at vinteren går på hæld, er 
den årlige generalforsamling i Sogne-
foreningen, som i skrivende stund net-
op er vel overstået.

Vi havde en god og hyggelig aften. Vi 
er altid glade for det store fremmøde 
på denne aften. Det vidner om man-
ge engagerede mennesker, der yder 
en indsats i vores lille sogn. Og en-
gagement og indlevelse er vigtigere nu 
end nogensinde før, hvis et lille sam-
fund skal overleve. Og det er skønt at 
opleve, at vi i Hee kan finde ud af at 
stå sammen.

Referatet fra aftenen og sammensæt-
ning af den nye bestyrelse findes andet 
sted i bladet.

Personligt vil jeg gerne takke af for 
denne gang som afgående formand i 
Sogneforeningens bestyrelse. Det har 
været spændende arbejde, men nu er 
tiden inde til at give stafetten videre. 
Samtidig med at vi ser frem mod for-
år, så ser vi også frem til vores traditi-
onelle gymnastikopvisning, som plejer 
at samle rigtig mange mennesker. Det 
håber vi naturligvis også, det gør i år. 
Vi ønsker alle et dejligt forår. 

På Bestyrelsens vegne
Peder Galsgaard
Afgående formand

Sogneforeningens 
Generalforsamling 2013

1. Valg af dirigent
Bo Mortensen blev enstemmigt valgt.

2. Formandens beretning
Formanden fortalte kort om årets 
gang. Han havde fokus på vigtigheden 
af at stå sammen i et lille samfund som 
vores. 

3. Regnskab ved kassereren
Regnskabet blev godkendt uden kom-
mentarer. Der var et underskud på 
årets resultat, men der er også investe-
ret i mange gode ting, til gavn for rigtig 
mange borgere. Trods underskuddet 
på årets resultat, er der stadig et tem-
melig pænt indestående på kontoen. 

4. Behandling af indkomne forslag
Det blev ved skriftlig afstemning vedta-
get, at Sogneforeningens og Lokalrå-
dets generalforsamlinger fremover af-
holdes sammen.
Af de afgivne stemmer var fordelingen 
således: 90% stemte for, 8% stemte 
imod og 2% afleverede blank.

5. Valg til bestyrelsen
Trods lang tavshed, hvor ingen meld-
te sig til opgaven, blev der langt om       
længe fundet 2 nye personer til at træ-
de ind i bestyrelsen.
Det er Claus Fisker og Mette Ham-
melsvang. 
Lisbeth Skarregaard og Jesper Knud-
sen blev genvalgt.
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1. Suppleant er Kisser Jegstrup
2. Suppleant er Sophie Brunsgaard 
Nielsen

6. Valg af revisor blev fortsat Bo Mor-
tensen og Egon Åberg

7. Eventuelt
Der blev udtrykt utilfredshed med de 
store sten ved Vonå  Engbro.
Der er i samarbejde med Kloster ret-
tet henvendelse til kommunen i den      
forbindelse, men Sogneforeningen vil 
forsøge igen!

Efter spisningen var Carsten Meller 
oppe og fortælle om projekt „åben 
landsby“, som løber af staben 1. juni 
2013. Han opfordrede alle til at del-
tage og sørge for at ens egen trappe-
sten, forhave mm ser godt ud til ar-
rangementet. Det er vigtigt at Hee og 
opland denne dag viser sig fra sin bed-
ste side. 

Hvis nogen skulle ligge inde med gode 
forslag, modtager Carsten Meller dem 
naturligvis meget gerne. 

Derefter fortalte Zander Koch om bold-
banerne og fodboldudvalgets planer/
ønsker med hensyn til parkeringsplads, 
lysmaster og tribune. 

Zander vil derudover gerne medvirke 
til at stå i spidsen for at samle et ar-
bejdshold, hvis nogle er kørt trætte i at 
færdiggøre et udvendigt projekt. Dette 
skal ses som en del af klargørelsen til 
„åben landsby“ 

Bestyrelsen

Formand Lisbeth Skarregaard
J.B-Thomsensvej 2, Hee
Mobil: 27638445
formand@hee.dk

Sekretær Ilse Andersen
J Bjerg-Thomsens Vej 6, Hee
Mobil: 20313280
ilse.klinikengholm@gmail.com

Kasserer Judith Van Den Berg
Voldbjergvej 27, Hee
Mobil: 29644075
hjvandenberg@mail.dk

Kasserer - Kontingent, Webmaster
Jesper Østergaard Knudsen
Søndertoften 13, Hee
Mobil: 31617353
webmaster@hee.dk

Næstformand Mette Hammelsvang
Mobil: 30862411
mettehammelsvang@gmail.com

Claus Fisker Pedersen
Voldbjergvej 14, Hee
voldbjerg14@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Kristian Døhr Jensen
Hovervej 29, Hee
Mobil: 25427154
k.d@jensen.mail.dk
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NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

www.vestjyskbank.dk

Torvet 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf 99 75 32 00

vestjyskBANK

Vi mødes i øjenhøjde

I vestjyskBANK handler det om mennesker. Derfor 

engagerer vi os i vores kunder og det samfund, som 

omgiver dem. 

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

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

tilbyder en bred vifte af klassiske og nyere bankpro-

dukter, men vi skræddersyr også gerne produkter for 

at sikre dig den bedste løsning – det gælder uanset, 

om du er privat- eller erhvervskunde.

Kom ind og få en uforpligtende snak

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

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

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

dine muligheder i vestjyskBANK. 

Vi ses i vestjyskBANK!
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Morgensang 
og fortælling 
for alle inte-
resserede i 
Hee.

Hver mandag morgen samles alle ele-
verne på Hee Skole til morgensang i 
biblioteket kl. 8.30. Lærerne skiftes til 
at fortælle eller læse en historie, en 
myte, et eventyr eller tale om et kul-
turelt/historisk eller aktuelt emne. Det 
kan også være en klasse, der har øvet 
en sang, et musiknummer eller andet, 
som de optræder med. Det er en god 
måde at begynde ugen på. Hvis I har 
lyst til at være med, så er I velkomne 
til at komme på besøg hver den første 
mandag i måneden.

- dansk designet børnemode …  
De gode danske mærker med humør, farver og striber  
 

 
Nyfødt i Hee…..  
Velkommen til verden !  Giv lyd fra dig     - og du vil få en lille  
gave fra IsaDisa. 
Dine forældre vil desuden få 10% rabat på al køb hos IsaDisa de 
3 første måneder i dit liv.  
 
Venlig hilsen IsaDisa, Hee — www.isadisa.dk 
 
 
 
 
 

Følg med på facebook — tilmeld dig evt. nyhedsbrevet og de 
gode tilbud kommer lige i din mailboks.  

Åben morgensang 
på Hee Skole: 

Mandag d. 08.04.13
Mandag d. 06.05.13
Mandag d. 03.06.13

Venlig hilsen
Hee Skole
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Avis-/papindsamling
2013

Datoer for indsamlinger

Lørdag d. 23. marts

Lørdag d. 8. juni

Lørdag d. 24. august

Lørdag d. 2. november

Lørdag d. 11. januar 2014.

NYT FRA 
GENBRUGSPLADSEN 
i HEE
Genbrugspladsen i Hee må fremover 
IKKE modtage:

Alt problemaffald, herunder
• Batterier
• Malerester
• Olie
• Kemikalier
• Elektronik
• Deodorant- og spray-malings-  
 dåser
• Cementrester

Og lignende.

Der henvises til Genbrugsstationen i 
Ringkøbing

Venlig hilsen & på gensyn

Andreas Mortensen
40267373

Flaskecontainer 

Ved Hee Gl. Stationsbygning kan man igen finde en 
flaskecontainer.
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Hee Kvinde 
Forum 

Smånyt fra og om 
Hee

Badminton

Tider til badmintonsæsonen 2012/13 
kan reserveres på tlf. 61655397 
 
Egon
Badmintonudvalget

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 
nogen, der ikke har fået Sognenyt, 
ring til 

Ilse Højberg Andersen 
20 31 32 80

Hun søger for, at I får bladet.

Se nyt på www.heekvindeforum.dk

Blomstercafe I Trines 
Blomster Skovvej 9.

I uge 10 kommer foråret. Derfor 
skal vi have pyntet krukker og hvad 
vi ellers har.
Den19. marts og den 16. april hol-
der jeg workshop.

Det kommer til at foregå i mit køk-
ken, I kommer med jeres krukker, 
syltetøjsglas, kurve og hvad I ellers 
har der skal plantes til.

Jeg får en masse forårsløg og - 
blomster hjem, som I kan købe, jeg 
har muld og dækbark.
Pris 75 kr. for en aften incl. kaffe 
og kage.

Tilmelding tlf. 23603658. 
Der er plads til 8 hver gang.
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

Marts
15.

19.

April
18.

Maj
16.

Juni
14.

23.

Juli
19. - 27.

August
5. - 9.
22.

Ydremissionsaften i 
Kloster. Søren Spangs-
berg Bro, Skjern, for-
tæller om Cambodja.

Generalforsamling i 
Kloster. Missionær Bjar-
ne Lindgren Christen-
sen, taler.

Møde i Kloster. Ulrik 
Baun, Lind, taler

Møde i Kloster. Forstan-
der Erik Back Pedersen, 
Børkop, taler.

Udflugt.

Sct. Hans Fest hos Es-
ther og Kristen Thom-
sen. Forstander Kristian 
Andersen, Tarm, taler.

Bibelcamping på 
Holmsborg.

Spjaldmøder
Møde i Kloster.

Møderne begynder 19.30. 
Alle er meget velkomne. 
Kontaktperson: 
Esther Thomsen, 9733 5001

Hee Gl. Stationsbygning

En stor tak til alle Jer, som har valgt  at 
leje Hee Gl. Stationsbygning.

Vi har fået 12 forespørgsler om udlej-
ninger i januar måned, det er helt fan-
tastisk.

En stor tak til Ernst Munck, som har 
skrevet historien om Hee Station, som 
vi har fået lov til at lægge ind på vores 
hjemmeside.

Bestyrelsen
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Trines Blomsterbutik

Jeg har et pænt udvalg af blomster, lidt 
frugt og grønt, I skal betjene jer selv og 
betale i postkassen.

Er der noget, I gerne vil have, så prø-
ver jeg, om jeg kan skaffe det.
 

NYT
Jeg samler ind til begravelser. Det fore-
går på den måde, at I lægger 25 kr. pr. 
person i en kuvert og skriver de navne 
på som skal på listen, og så i postkas-
sen, så skal jeg nok klare resten, der 
bliver lavet en båredekoration til 600 
kr. og resten af pengene får de pårø-
rende.

Men vær sød og vis hensyn til mig. Selv 
om jeg er hjemme, og I kan se, jeg er 
i binderiværkstedet, beder jeg om ar-
bejdsro. Efter kl. 21 vil jeg ikke forsty-
res.

Telefon: da jeg er ude, kan det ikke 
svare sig at ringe på fastnet, I må ger-
ne ringe på mobil 2360 3658. Telefo-
nen bliver ikke taget, når jeg kører bil 
og i kirketiden.

Skal I bruge buketter så husk at bestil-
le, det er ikke nemt at være i Hover 
og binde en buket, for mit arbejde skal 
passes først.

Så er der den der med kontanterne. 
Dankort får I mig ikke til at få, men 
jeg har løst det problem på min egen 

måde, I må få en kontrabog, så skriver 
I op hvad I tager, og hver 14. dag skal 
der gøres op, og pengene kan overfø-
res til min konto.

Ja, og så er der det med de ”sorte” 
blomster?? Det er en virksomhed med 
CVRnummer. og den er registreret, så 
mit svar er jeg har røde roser til salg 
ingen sorte.

Med hensyn til Rabat, så gives det i ri-
gelig mængde i grøftekanten.

Trines Blomsterbutik Skovvej 9. 
tlf 23603658.

Venlig hilsen 

Trine
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Fødselsdage
Bryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Mindesammenkomst
Og meget mere

Hjælp til
Borddækning
Servering

Internets forbindelse
Plades til 100 personer

Hee Gl. Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

 heestationsbygning@gmail.com -  Agersbækvej 23 - Hee - 23 88 38 88

STEDET HVOR FOLK MØDES

Forhør nærmere ved Rosa og Kaj Smedegaard

Ringgaden 3A, Hee, 6950 Ringkøbing

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

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

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

Mere strikkehygge    onsdag 20. marts 19.30
Mon ikke der er kommet lidt nyheder nu?
Torsdagsstrik     torsdag 11. april 19.30
Har du noget smukt strik du gerne vil vise os?
Forårsstrik     tirsdag 30. april 19.30
Måske skal du i gang med en sommermodel?
Kom maj du søde milde-strik   onsdag 15. maj 19.30
Det kribler og krabler i fingrene efter nyt strik

Kaffe og kage må gerne medbringes, men kan også købes for 20 kr. pr. næse.

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkeveninder.

Kærlig hilsen 
Anette

JK-WebIT                               Web, Marketing & IT 
Hjemmesider, Internet-marketing, Software & Hardware 
v/Jesper Østergaard Knudsen - Søndertoften 13, Hee - 6950 Ringkøbing 
 
JK-WebIT udvikler hjemmesider til alle behov, fra den lille håndværker, der bare gerne vil kunne 
findes på Internettet, til virksomheder med salg eller udlejning via en hjemmeside.  
 
Du kan også få hjælp til at få dit firma eller din forening på Facebook.  
Annoncering på Facebook, Google m.fl. Søgeoptimering for bedre Google-placering. 
Hjælp til indkøb og opsætning af diverse systemer, både på nettet og lokalt. 
Hjælp til indkøb og opsætning af computere, netværk, trådløs sikkerhed, back up-løsninger mm. 
 
Kontakt JK-WebIT for at få et tilbud på: 
 
Tlf/SMS:      30 29 31 29 
E-mail:      post@jk-webit.dk 

Eller læs mere på www.jk-webit.dk/hee  
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GYMNASTIK I HEE SF 
 

 

Gymnastikopvisning 
2013 

 
 

 
 

Indmarch 
 
De frække børn (3 - 5 år)  Rikke, Simone, Jette og Henriette  

 
Spilopperne (5  år - 0. kl.)  Rikke, Gitte, Mie og Marie 

 
Luftens helte (1. - 3. kl.)   Matilde, Mathias, Hanne, Laura og  
   Katrine 
 
Ghostbusters (4. - 8. kl.)  Heinrich og Zander   
 
Bøvling Idrætsefterskole  Shuji, Bill, Julie og Malene  
 
 
 

Sodavand, vand og øl sælges ved indgangen. 
 

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

Gymnastikudvalget 
Hee Sogneforening 

Søndag den 7. april 2013  
kl. 14.30 

 

i Hee Skoles Multisal 
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Have- og Rengøringsarbejde udføres

PRIVAT & ERHVERV

Henvendelse:
Naida Dela Cruz Petersen
3095 7195

2424 1

Velkommen til

Hee Sogn

...så er du hjemme!

Velkomstfolderen 
skal revideres

Den fire år gamle velkomst-
folder trænger til at blive 
opdateret.

Har du som nuværende an-
noncør nogle ændringer til 
din annonce, vil jeg gerne 
have en tilbagemelding se-
nest 1. april.
Ændringer indenfor nuvæ-
rende rammer af annoncen 
er gratis.

Vil du gerne være ny an-
noncør i velkomstfolderen 
skal du fremsende materialet inden 1. april. Prisen vil blive udregnet efter an-
noncens størrelse. 

Rettelser og ideer til folderen modtages meget gerne inden 1. april.

Venlig hilsen
Carsten Meller

Hee Offset - Hovervej 11 - 97 33 51 30 - meller@meller.dk
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10.30
ingen
09.00
19.00 Skærtorsdag 
altergang
10.30 Langfredag
09.00 Påskedag

10.30 2. påskedag
09.00
10.30
09.00
ingen, St. Bededag
10.30

ingen
10.00 Teltgudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag
10.00 Konfirmation

Marts
10.
17.
24.
28.

29.
31.

April
01.
07.
14.
21.
26.
28.

Maj
05.
09.

12.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Døde

Lisi Birgi Jensen
Aage ”Esbjerg” Jensen
Lilly Jensen

Offentlige menigheds-
rådsmøder

Alle møder er kl.19.00

Mandag  18. marts kl.19.00 
hos Stinne Hansen, Hvingelvej 10                         
                                        
Mandag  13. maj kl.19.00 
i konfirmandstuen

Du skal

Barnlighedens  kendemærke er at 
sige: mig vil, mig – mig; ungdomme-
lighedens kendemærke er at sige: jeg 
- og jeg – og jeg; modenhedens ken-
demærke og det eviges indvielse er 
at ville forstå, at dette jeg intet har at 
betyde, hvis det ikke bliver det du, til 
hvem evigheden uafbrudt taler og si-
ger: ”Du” skal, du skal, du skal. Det 
ungdommelige vil være det eneste jeg 
i hele verden, modenheden er at forstå 
dette du om sig selv, hvis det end ikke 
blev sagt til noget eneste andet men-
neske. Du skal, du skal elske næsten. 
O, min tilhører, det er ikke dig, til hvem 
jeg taler, det er mig, til hvem evighe-
den siger: Du skal.

Hvis jeg tvivler på ét eneste menneskes 
frelse, det er nok til at tvivle om min 
egen.

Søren Kierkegaard         
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Søndag 12.maj konfirmeres følgende i Hee Kirke

Emil Toft Jensen                                    Skovvej 10
Frederik Aksel Meldgaard                      Vinkelvej  7
Jannik Vestergaard                                Østbanevej 21
Laura Bækgaard Torp                            Agersbækvej 14                                                                       
Louise Green Skarregaard                     J. Bjerg-Thomsensvej 2                                                              
Maria Elise Andreasen                           Grævlingevej 20                                                                       
Mathias Præstegaard Sørensen               Søndertoften 11                                                                           
Mike Holck                                           Kirkestien 1                                                                                  
Nicki Sahl Rasmussen                            Ringgaden 18                                                                                
Oliver Præstiin Skovhuus                        Voldbjergvej 1                                                                             
Rune Gullev Lauridsen                           Pile Allé 1                                                                                      
 Stine Thunbo Jensen                             Hovervej 29                                                                                      
Trine Isager Nielsen                               Hvingelvej 20

Redaktionen ønsker alle rigtig hjertelig tillykke
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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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er i brug til danskundervisningen. Det  
foregår med høretelefoner og opga-
ver. Mona, dansklærer i 1. klasse er 
fast i klassen flere timer om ugen, og 
både hende og Susanne, skolens læ-
sevejleder, siger at det er en stor hjælp 
for børnene fremover, at de er bedre 
og sikre læsere. Det giver f.eks. en an-
den ro til at koncentrere sig om ma-
tematikken, når man ikke skal kæmpe 
med forståelsen af opgaven, for al-
lerede i 1. klasse er der læsestykker i 
matematik. 

”Vores undervisning er udfordrende for 
både elever og lærere. Børnene elsker 
det og er stolte, når de kan noget”, si-
ger Thyra. 

Dagbladets artikel, lettere omskrevet pga 
ophavsretten  

Rita Byskov

Sådan hed overskriften på en helsi-
des artikel i Dagbladet den 25. januar 
2013. Og det gør vi i Hee:  0. klasse 
læser. Et halvt år inde i deres 1. skoleår 
er de 13 elever i 0. klasse faktisk rigtig 
dygtige til at læse – de læser de første 
udgaver af ”Søren og Mette”. De læser 
fordi det er sjovt, og lysten til at læse 
breder sig hurtigere end influenza, ly-
der meldingen fra lærerne. 

Igennem de senere år har skolen satset 
målrettet på at begynde læseundervis-
ningen allerede i 0. kl. 

”Eleverne er meget motiverede for at 
lære at læse. Når de kan se, at kam-
meraterne kan læse, så smitter det”, 
fortæller Thyra (børnehaveklasselæ-
rer).

Meget af undervisningen foregår som 
leg og konkurrencer, men også iPads 

Hee skole sæt-
ter turbo på 
læselysten
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Hee skole

Musical
2013

I den sidste tid har Hee Skole ”stået på 
den anden ende” som skoleleder Birgit 
Paabøl Svendsen udtalte, da hun bød 
velkommen til musical 2013 på Hee 
Skole.
Skolen blev i løbet af weekenden om-
dannet til en svensk skov, med Mat-
tisborgen som omdrejningspunkt. En 
ægte røverborg som bliver delt i to en 
voldsom uvejrsnat, da lynet slår ned. 
Der står nu to borge, der holdes adskilt 
af Helvedesgabet, som et åbent sår.
Rundt om i alle klasser er der blevet 
øvet sange, og efterhånden som det 
travle kostumeværksted og forældre fik 
dragterne færdige, har der i ugens løb 
vrimlet med grådværge, rumpenisser, 
frygtelige heksefugle og anemoner.
I røverborgen blev der øvet og øvet, og 
ventet og ventet:” hvornår blev den rø-
verunge født?” – og pludselig var hun 
der, i ikke mindre end tre udgaver. På 
grund af de mange replikker var Ron-
ja-rollen fordelt mellem tre elever, lige-
som Mattis-rollen var fordelt mellem 
to. Birk, som jo var fjendens søn, måtte 
klare rollen alene.

Torsdag aften skulle de mange ugers 
forberedelse så vises for forældre, na-
boer, familie, tidligere elever osv. Sko-
lens multisal havde simpelthen ikke 
stole nok til de mange fremmødte gæ-
ster.
Alt klappede som det skulle. Man bli-
ver som lærere og instruktører bare 
glade og stolte og hjertet svømmer 
over af ”rørelse”, når tingene lykkes for 
vores børn, og det gjorde det sammen 
med Ronja. Sikken et samarbejde, på 
kryds og tværs af alle klasser, med alle 
børn på én gang, endda med hjælp 
fra tidligere elever, en tidligere lærervi-
kar, og en bassist hentet fra Tim. Hold 
da op for en hjælpsomhed, og en vilje 
til samarbejde…… se det er noget den 
lille skole KAN. ALLE er vigtige brikker 
i puslespillet.

Fredag sagde Ronja Røverdatter far-
vel til Hee Skole. Der skulle ryddes op. 
Stilhed på gangene, - alle var trætte. 
Rumpenisser, heksefugle, grådværge  
osv. var gået hjem. Dog løb en en-
kelt lidt større rumpenisse (eller måske 
var det en grådværg?) forvirret rundt 
i både børnehus og skole og sagde: 
”hvorfor det - hvorfor det?” til stor mor-
skab for de mindste børn. Nogle men-
te hun til forveksling lignede skolens 
børnehaveklasselærer………. Men vi 
tror bare, det var en træt og glad rum-
penisse, der var fyldt med dejlige og 
berigende oplevelser fra nogle fanta-
stiske musicaldage på Hee Skole. 

Lone Noesgaard og Thyra Hartkopf. 
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Hee Sogneforening, Hee Erhvervsforening og Hee Lokalråd har be-
sluttet at afholde Åben By lørdag den 1. juni 2013. Formålet er at frem-
vise Hee sogn som et attraktivt og spændende lokalområde med mas-
ser af tilbud og aktiviteter. Et sted, hvor man satser på bevarelse af 
sognelivet for fremtiden. Et sted, hvor det er rart at bosætte sig - og 
blive boende.

På dagen vil vi gerne vise Hee som et aktivt sogn med en bred vifte af ak-
tiviteter, såvel inden for fritid, foreningsarbejde, erhverv, skole og samfund. 
Vi vil gerne fylde byen og sognet  med aktiviteter og tilbud, som giver hee-
boerne i almindelighed og besøgende i særdeleshed lyst til at opleve en 
masse spændende tiltag.

Har du en god ide til dagen, så kom med den. Jo 
flere, der bakker op og bidrager med input, des 
bedre!

Dagen starter med, at flagene sættes. Vi regner 
med, at alle der har flagstang sætter flaget denne 
dag!

Arrangementet løber af stablen fra 10 - 17.

Vi håber, at så mange som muligt vil holde åbent hus: Skolen, Børnehuset, 
Hallen, Kirken, I.C. Christensens Hus, virksomheder, handlende, forenin-
ger, kunstnere m.v.

Der bliver fokus på de huse og grunde, der er til salg i Hee.

Ferieparken og Campingpladsen holder åbent med mange gratis aktivite-
ter. Ved Campingpladsen placeres det store telt, hvor erhvervsdrivende, 
foreningerne, mv. kan præsentere sig med stande og posters.

Lokale kunstnere får mulighed for at udstille i I.C. Christensens hus. Man 
kan naturligvis vælge at holde åbent hus hos sig selv, hvis man vil det.

Den 1. juni 2013 
holder vi åben by. 
Og vi vil gerne have dig med!

Hee 2013
Åben by   1. juni 10-17
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Der bliver arrangeret krejlermarked, 
hvor du kan få en stadeplads ganske 
gratis. Hvis du kender nogen, der er 
interesseret, er de også velkomne!

Vi sætter fokus på naturen og oplevelser i naturen i Hee Sogn

Sognet fyldes med aktiviteter. Der arbejdes blandt andet på guidet rundtur 
i sognet, fodboldkamp på stadion og motionsløb. Foruden aktiviteter ved 
skolen / børnehuset, midt i byen og ved campingpladsen / Ferieparken. 
Forhåbentlig når vi også at få lavet afmærkede vandreruter.

Dagen slutter med fælles spisning.

Vi laver en folder / hæfte med alle de tilbud og aktiviteter, der er udbydes 
denne dag. Skal din aktivitet med, så meld dig til hurtigst muligt!

Én dag gør det ikke alene
Hvis Hee skal være et udstillingsvindue, der skal få folk til at interessere sig 
så meget for sognet, at de vil investere og slå sig ned her, rækker en dag 
ingen ting.
Vi skal sammen forsøge at gøre Hee attraktiv, indbydende og tryghedsska-
bende. Vi skal gøre Sognet pænt og hyggeligt, og vi skal alle gi’ en hånd.
Først og fremmest skal det være pænt at se på. Huse og bygninger holdes 
i pæn stand. Forhaver, arealer og grunde holdes ryddet og plejet. Fortove, 
indkørsler m.v. holdes i stand: ødelagte fliser, beton mv. renoveres, græs 
og ukrudt holdes væk.

Udflugtssteder og vandrestier genoprettes, af-
mærkes og vedligeholdes.

Vi kan hjælpe hinanden. Se Zanders indlæg. Vi 
kan også med naboen eller naboerne på vej-
en gå sammen og lægge en plan for vejens 
udseende: Blomsterkrukker/kasser, planter, (i 
december juletræer med lys). 
Undgå hærværk og ødelæggelse. Ofte ved 
vi, eller har stærk mistanke til, hvem der laver 
ulykkerne.

Hee 2013
Åben by   1. juni 10-17
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Vi skal brande Hee
Det er vigtigt, der hele tiden sættes po-
sitiv fokus på Hee sogn. Virksomheder 
kan brande Hee på deres fakturaer, 
produkter og hjemmesider. Vi kan bi-
beholde »Hee« i adressen. Vi kan anvende facebook og tvitter m.v. til hele 
tiden at synliggøre Hee. Lave genveje fra vores hjemmesider til »Hee.dk«. 
Invitere venner og bekendte fra hele landet til sommerfest og åben by ar-
rangementet. Synliggøre at produkter, tjenesteydelser og varer kommer fra 
Hee.

Vi skal give iværksættere mulighed for at etablere sig i sognet, for med nye 
arbejdspladser, kommer der nyt liv!

Slut op om de mange tiltag
Hee summer af engagement, initiativer og gode ideer. Ofte er det de sam-
me personer, der forsøger at gøre en forskel. Mange flere kan sagtens 
være med. Er vi mange, bliver byrden for den enkelte mindre!

Tilslutningen til erhvervsforeningen bør være meget større. Interessen for 
landsbyrådet og det arbejde de gør for sognet kunne være bedre. Opbak-
ningen til Sogneforeningen, der forsøger at skabe en bred vifte af aktiviteter 
til sognets beboere, er de senere år faldet.

Vil man være med til at gøre en forskel i Hee, må man tage del i arbejdet  
i de forskellige foreninger og udvalg. Også selv om man ikke gentagne 
gange er blevet opfordret og spurgt af formanden selv. Det er legalt at 
tilbyde sig selv! Byd ind med det du brænder for og kan bidrage sognet 
med! Der er mange rundt i Hee sogn, som kan gøre en positiv forskel, hvis 
de kommer på banen.

Lad os sammen give Hee en fremtid som et aktivt landsbysamfund!

Carsten Meller
Tovholder for projektet: Åben By
meller@meller.dk

Hee 2013
Åben by   1. juni 10-17
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Deltag aktivt i åben by arrangementet

Erhvervsdrivende - momsregistrede - foreninger og lignende:
Vil du have en stand / udstilling i teltet på campingpladsen
skal du tilmelde dig hos:  Michael Nielsen 3016 3010
       mn@hee-entreprise.dk

Private / krejlere:
Vil du have en stand på kræmmermarkedet
skal du tilmelde dig hos:  Jens Bak   2444 1613

    Kristian Døhr Jensen  9733 551
Kunstnere:
Vil du udstille i I.C. Christensens Hus
skal du tilmelde dig hos: Carsten Meller  9733 5130
       meller@meller.dk

Alle der holder åben hus / virksomhed - m.v.
Vil du optages i programhæftet
skal du tilmelde dig hos  Carsten Meller  9733 5130
       meller@meller.dk

Udstillingsmateriale:
Har du brug for hjælp til udarbejdelse af flyers, foldere, posters, bannere, 
kataloger m.v.
kan du henvende dig til Carsten Meller  9733 51 30
       meller@meller.dk

Hjemmesiden Hee.dk
Lad os brande Hee. Alle aktiviteter, der kan have interesse for andre bør 
lægges på Hee’s hjemmeside. Webmaster skal nok afgøre, hvad der er 
egnet, så hold dig ikke tilbage...

Kontakt   Jesper Knudsen jk@heenet.dk

Hee 2013
Åben by   1. juni 10-17
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Trines Blomsterbutik
Skovvej 9

buketter  - dekorationer - potteplanter
årstidens blomster

bårebuketter - kranse - dekorationer
vinterkranse  - kors - puder - hjerter

årstidens frugt og grønt
kartofler - gulerødder - kål

agurk - tomat 
jordbær - hindbær - blommer

Bestil i god tid på 2360 3658
Mit arbejde ved Hover Kirke skal først passes, 

derfor bringer jeg ikke blomster ud i arbejdstiden.
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Avis- & papirindsamling

De næste indsamlinger

Lørdag 

23. marts 
08. juniHjælp 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
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HEE
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&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

Vi tilbyder:
•Bilreparationer & skadearbejde
•Klargøring til syn & syn af bilen
•Elektronik på nyere biler
•Økotestcenter
•Dæk- & olieskift
•Serviceeftersyn - også på nyere biler

Vi reparerer også:
Traktorere - plæneklippere - knallerter - cykler - motorsave - m.v.

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

Gør det selv - bilplejeprodukter sælges med vejledning.
Lakforsegling og lakreparationer udføres.

Salg af Lokari inderskærme.
Gratis kontrol af undervogn - ring og aftal tid.

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

Grete   9733 3373
Bent  9733 3466

eller aflevér på Genbrugspladsen i Tim. 

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

Plejehjemmets venner i Tim

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden 

Svendgaardsvej 9 
6980 Tim 

 Telefon: 96747576, Fax:96747577  
tim@optimera.dk
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Kom til fællesspisning                   
    i hallen fredag d. 15.marts  kl.18.00 

 
Tilmelding med opringning / sms til Anette 
61333522  /    Rita 61265505  senest d. 8. marts.  
Betaling ved indgangen i hallen           
Pris: 65 kr. for voksne og 35 kr. for børn (t.o.m. 12 år)                                                    

Husk service — også til 
dessert og kaffe 

JUBILÆUM  

10 GANGE - 5 ÅR 

 

 
Ole Vilandt og hans frivillige madhold laver 
mad — JUBILÆUM MENU: 
Fisketærte, skinke– og grøntsagstærte, krydder-
stegt svinefilet, æble-bladselleri salat, fyldig salat 

med bagte rødbeder, små stegte kar-
tofler, flødekartofler, hjemmelavet              
islagkage, kaffe med brownies 
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Ny sæson er klar -  men med samme hold. Vi har tilmeldt nedenstående hold til turne-
ring. Husk, at man kan bestille Hee træningsdragten af sportsmaster som også kommer. 
Som sidst mødes vi til flaghejsning, trænerintroduktion og træning. Der vil være 
pølser og saft til børn og trænere. Der vil være kaffe på kanden til forældrene. 
  

Hold:  Trænere:    Træningstider:  

 
Sandkasse    Kasper H og Tonni   Tirsdag            kl. 17.00-18.00 
3,5 - 6 år 
 
U8   Klaus K    Tirsdag & torsdag   kl. 17.00-18.00 
(1. klasse)  5. mands 
 
U9 mix               Zander og Erik   Tirsdag & torsdag   kl. 17.00-18.00 
(2. klasse)  5. mands 
 
U10 - U12 Piger Dennis og Kisser   Tirsdag & Torsdag  kl. 17.00-18.00 
(3 til 5. klasse)   7. mands 
 
U11 Drenge   Klaus V og Keld T   Tirsdag & Torsdag  kl. 17.00-18.00 
(3, og 4. klasse) 7. mands 
  
U13 Piger  Bo, Michael  og Martin  Tirsdag & Torsdag  kl. 17.00-18.00 
(6. klasse)   9. mands 

 

KONTINGENT:  Betales via Hee.dk - 14 dage efter opstart 
 

 

”Kampprogram vil blive ophængt i klubhuset. Kom og støt vores hold når de spiller.” 

Klubhuset vil være åben til alle hjemmekampe.  
             

DBU har lavet denne nye app hvor I kan se spilletider på  
kampene.  

 
 

Mvh Fodboldudvalget 2013 
 
 

 

Lørdag d. 13 april 2013
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Læserbrev

Opfølgning på sidste indslag 
om byforskønnelsen og byud-
vikling! 

I sidste nummer af Sognenyt var der 
indsat 3 billeder af huse, som ikke løf-
ter byens billede udadtil. Det skræm-
mer mere end det tiltrækker, og det 
kan og bør der gøres noget ved - ger-
ne ved fælles hjælp!  Kommer til-
bage til det senere! :)

Vi har i sognet brug for at virke så at-
traktiv på børnefamilier som mulig. Vi 
skal give børnefamilier lyst til at flytte til 
Hee og benytte Hees faciliteter; børne-
huset, SFO’en, skolen, idrætsforenin-
gen, kirken, fiskeparken, naturen, etc.
I Stadil gjorde man en stor indsats for 
at få gjort ”Stadil” synlig i verdensbille-
det og det lykkedes...., men desværre 
for sent! Skolen lukker, da elevtallet er 
faldet til under 75, som er grænsen for, 
hvornår en skole ikke længere kan be-
stå som folkeskole i vores kommune. 
Men der er mange, som nu snakker 
om Stadil, som et dejligt sted at bo.....
bare synd, at de ikke længere har en 
skole! Så det bliver nok ikke der, bør-
nefamilierne flytter hen. 
Den situation skal vi ikke ende i.

Vi bør gøre en kæmpe indsats nu, for 
at vi ikke ender i samme situation som 
Stadil!

Jeg ved, at der er mange, som kæm-

per for at tage gode initiativer til byens 
udvikling og for at værne om byens so-
ciale liv. Der planlægges et åbent by 
arrangement til foråret, der skal af-
holdes Triatlon stævne til foråret, 
der er startet lektiecafé på skolen og 
igen i år afholdes der sommerfest 
med revy, osv, osv, Super godt!!!!:)

Men kan vi gøre mere????

Jeg vil gerne tage initiativ til at danne 
en arbejdsstyrke, som har det formål, 
at hjælpe de familier / enlige, som har 
mistet ”pusten” omkring deres egen 
matrikel. 
Jeg har selv været ved at brække mig 
over, at skulle gøre projekter færdi-
ge, som man er ”gået død i”. Der kan 
være mange grunde; en trykket øko-
nomi, mindre tid, mistet motivation, 
manglende viden om, hvordan arbej-
det gøres færdig på bedste vis, ting 
man hellere vil lave, etc..

I stedet for at begynde at pege fing-
re ad hinandens manglende indsats, 
som de 3 billeder i sidste nummer af 
Sognenyt kunne lægge op til, så lad 
os dog danne en ”arbejdsstyrke”, som 
tager ud og giver en hjælpende hånd, 
hvor der er behov. 

Jeg tænker det sådan, at hvis man har 
brug for en hjælpende hånd til evt. at 
lægge fliser, eller at fjerne et gammelt 
træ, man ikke selv tør fælde, eller få 
fjernet en bunke affald, som skæmmer 
eller få lappet et hul i taget, eller få 
malet de øverste sternbrædder, man 
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Indefodbold

To lokale piger Stine Jensen og Lou-
ise Skarregaard, bliv den 3/2 2013 
regionsmester i indefodbold med 
deres hold fra tim.
Stort tillykke!!

Lisbeth Skarregaard

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

ikke tør kravle op til, og sådan kun-
ne jeg blive ved....ja, så ringer man til 
Zander (22872442)

Nu vil de kritiske måske tænke, at så 
burde man betale sig fra det eller få 
en bekendt med en gummiged til at 
hjælpe. - Ja, det kan man gøre, hvis 
man har pengene til det eller kender 
en, som har en gummiged.
Hvad med dem, som ikke har flere 
penge eller de, der ikke har modet til 
at bede om hjælp, pga stolthed, do-
venskab, ligegyldighed, der er sgu 
mange grunde til at lade stå til! :)  

Det vigtigste må være, at vi alle er in-
teresserede i, at byen og sognet tager 
sig godt ud, og hvis man som husejer/
huslejer, er interesseret i at få hjælp til 
dette, kan man tage kontakt til mig. Så 
vil jeg forsøge at samle en flok ”gæve 
gutter /gutinder”, som vil være med til 
at gøre en forskel. Det skal ikke koste 
noget noget, udover de evt. materialer, 
der skal bruges og så måske et rund-
stykke og en kop kaffe/vand.  Er det 
ikke en god idé! :) For øvrigt så ar-
bejder jeg selv på at blive færdig med 
mine egne projekter!!!!:)  
     
   Zander

Hvad udad tabes må indad vindes  /  
Yes, we can! 
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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

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: 
Step 1:  Gå ind på unibet.dk/FCM  
Step 2:  Vælg Hee SF 
Step 3:  Klik på ”Opret konto nu” 
Step 4:  Udfyld registreringsformularen 
Step 5:  Indsæt minimum 250 kr. på din nye Unibet konto  
Step 6:  Placér samlet antal væddemål for minimum 250 kr. 
Step 7:  Du og Unibet støtter nu Hee SF med 250 kr. 
NB. En betingelse for at kunne tage del i STØT DIN KLUB kampagnen, er at man er fyldt 18 

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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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



38

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

STØT OS! 

- Og gi' skolen en hjælpende hånd! 

Så er det nye år godt i gang 

Dette betyder, at det nu igen er tid til at forny sit medlemskab, eller hvis du endnu 
ikke er blevet medlem, at SKYNDE DIG OG BLIVE DET. 

Et FAMILIE- MEDLEMSKAB koster   150 kr. 

Et PENSIONIST- MEDLEMSKAB koster    75 kr. 

Beløbet bedes overført til konto nr. 7650-1206957 vedhæftet jeres navn. 

Eller afleveres hos Gitte Galsgaard Holstebrovej 99, Hee. 

 

 

Med venlig hilsen 
Hee Skoles Støtteforening 
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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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VAGTPLAN forår 2013 Hee Klub
Dato Uge Arrangement Forældre  Forældre Forældre 
01.01. 1 Juleferie
08.01 2 Michael Andersen Henriette Rasmussen

15.01 3 Anette Røjkjær  Connie Andersen
22.01 4 Benny Siig Jette Lindholm
29.01 5 Anette Susgaard Tina Oxfeldt

05.02 6 Michael Andersen Henriette Rasmussen
12.02 7 Vinterferie
19.02 8 Anette Røjkjær  Connie Andersen
26.02 9 Jette Lindholm Benny Siig

05.03 10 Michael Andersen Bente Kirk

12.03 11 Anette Susgaard Henriette Rasmussen

19.03 12 Anette Røjkjær  Connie Andersen

26.03 13 Påskeferie 
02.04 14 Benny Siig Kirsten Jegstrup

09.04 15 Kirsten Jegstrup Malene Roos

16.04 16
23.04 17
30.04 18
07.05 19
14.05 20
21.05 21
28.05 22
04.06 23
11.06 24
18.06 25
25.06 26
25.12 27 Sommerferie

Vagtplan

Hee Klub

Som I kan se, er der plads til flere forældre.
”HUSK -I er altid velkomne til at melde jer som forældre på heeklub@live.dk”
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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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Aktivitetskalender

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

Marts
15.
16. - 17.
20.
23.

April
07.
08.

11.
13.
20.
30.

Maj
06.

12.
15.
21. - 22.

Juni
01.
01.
03.

08.
17.
29.

Fællesspisning
Opvisning i ROFI
Strikkecafé 19.30
Avisindsamling

Gymnastikopvisning
Åben morgensang, 
Hee Skole
Strikkecafé 19.30
Fodboldopstart
Deadline Sognenyt
Strikkecafé 19.30

Åben morgensang, 
Hee Skole
Konfirmation
Strikkecafé 19.30
Åbent hus, Hee Skole

Åben Landsby
Åbenhus-strik 10.30
Åben morgensang, 
Hee Skole
Avisindsamling
Strikkecafé 19.30
Skolen holder som-
merferie

August
20.
24.

Oktober
20.

November
02.

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt

Avisindsamling

Nyt – Nyt – Nyt – Nyt – Nyt – Nyt – Nyt – Nyt

Kor på Hee Skole 

Kan du lide at synge? Og har du lyst til at synge i kor?

Så er dette måske noget for dig, hvis du går i 3.,4.,5. eller 6 kl.:

10 gange kor på Hee Skole ved Thyra Hartkopf - 200 kr. pr. barn 

Koret starter tirsdag den 5. marts kl. 14.15 – 15 i skolens 
musiklokale 

Har du lyst, så mød op i musiklokalet den 5. marts kl. 14.15 

Hee Skolebestyrelse
Hee Menighedsråd
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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
DC-print.dk & Skilte      8651 9633
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 Rosa & Kaj Smedegaard   9733 5500
Hee Stationsbygning      2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280

Landbobanken       9732 1166
Musik-konsulenten.dk      8651 9600
Andreas Mortensen Fotograf     4026 7373
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
Trines blomsterbutik      2360 3658
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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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen  9733 5656
Egon Aaberg  9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Zander Koch  2287 2442
Kirsten Jegstrup  6049 8419
Pia Kofod  2781 0046
Bo Mortensen  3033 7825
Keld Torp   2982 4740
Klaus Vang Andersen 2172 2472

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

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

Klubhus
Anna Lise Sinkjær  9733 5302
Ina Jepsen
Anette Røjkjær
vinkelvej13@mail.dk

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

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 (formand), 
Ole Mortensen (næstformand), 
Thomas Olsen, 
Erling Madsen, 
Rita Byskov, 
Arne Christensen, 
Peder Galsgaard (repr. Sogneforeningen).

Sommerfest
Helle Christensen  2924 7374
Evy Nielsen  2466 8891
Allan Susgaard  6160 0192
Tage Noesgaard  5174 7291

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

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 

- enten som mail eller afleveres i 
postkassen på Hovervej 11
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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

Hovedsponsor for Hee Sogneforening


