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Nyt fra redaktionen

Hjertestarter

Forefindes i
adm.bygningen
på campingpladsen

til næste nummer:

Tak for indlæg og især tak for støtte læs annoncører - som vi har fået i årets
løb. Vi vender tilbage i begyndelsen af
2012 - husk deadline d. 20. december.

20. december

Bente, Dorte og Anne-Marie

Deadline
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Mørk er november, men forud venter
der heldigvis lysere dage. Redaktionen
ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår.

Nyt fra bestyrelsen
Så er efteråret kommet til Vestjylland.
Det betyder mørke aftener og indendørs hygge.
Der har været afholdt forskellige arrangementer siden sidst. Store-gå-dag arrangeret af Trine Damgaard var en dejlig tur, der blev
afsluttet med kaffe og kage i klubhuset.
Læs mere om dagen længere inde i
bladet.
Fællesspisning kunne igen samle en
stor flok Hee-borgere. Det er en fornøjelse at se, at der er fremmøde af
unge og gamle, børn og voksne.
Så har vi afholdt teaterforestilling for børn. Vi var i bestyrelsen
spændte på fremmødet og er glade for at 55 mødte op denne aften.
Stykket blev opført af kun 1 kvinde og få remedier. Og det var en
fornøjelse at se, hvordan børnene sad helt opslugte af forestillingen.
En stor tak til Bent Rindom for assistance med oplæsning.

Der vil også komme en skovarbejder og vise hvor vi kan tage pyntegrønt. Så på med det varme tøj og
husk at medbringe kurve til både det
indsamlede og ikke mindst kaffe.
Mødestedet er P-pladsen på Præstevej
i Hoverdal d. 19. nov. kl. 13.00
Til sidst er det en fornøjelse at kunne meddele, at kommunen har bevilget 700.000,- til renovering
af boldbanerne. Mange er sikkert bekendt med, at der har været
enorme mængder vand på banerne
til stor gene for både spillere og tilskuere. Arbejdet påbegyndes til foråret 2012 og det forventes, at banerne kan tages i brug foråret 2013.
Det betyder, at boldspil i 2012 kommer til at foregå på den gamle boldbane nord for Hee.
Med venlig hilsen
pbv
Peder Galsgaard
formand

Fremadrettet er det en god idé at sætte kryds i kalenderen 19. November. Friluftsudvalget har arrangeret juleindsamling i Hoverdal, hvor vi
har lov at indsamle mos og kogler.
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144 deltagere har cyklet de 10 km.
hver mandag i maj måned, på forskellige ruter rundt i Hee Sogn.
85 deltagere var med på Hindøturen i
forbindelse med sommerfesten.
9 havde pyntet cykler, Maria Kirk Andersen fik flest stemmer for pyntede
cykler, og hun fik en dejlig stor rygsæk,
der var trøstepræmier til alle der havde
pyntet cyklen.
Cyklisterne forsatte med at cykle i juni
og august, her kørte vi lange ture ud i
det blå, aftenskaffen havde vi selvfølgelig med.
1. aften gik turen til Gl. Sogn Kirke og
den gamle skolestue ved kirken.
Denne aften mødtes vi med cyklisterne
fra Kloster, som var ude for at demonstrere på Vester Ringvej, mod at her
ikke er nogen cykelsti. Aftenskaffe på
plænen ved N.J. Fjords mindesten.
2. aften gik turen til Hover Kirke, på
grund af vådt græs indtog vi kaffen
inde i kirken. Deltagerne fik lidt at vide
om kirken.
3. aften tur til Hundeskoven, hvor vi
nød kaffen, på hjemvejen kom vi forbi
No Kirke.
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4. aften, ”på Herrens mark”. Turen gik
ud forbi Siersbæklund, Pumpehus og
endte på en græsmark, som vi cyklede tværs over, videre gennem en hvedemark ( vi kørte i sprøjtesporene) ,
en dæmning, for at ende på Stadilvej,
kaffen indtog vi ved Badestranden ved
Alrum. Denne aften krydsede vi en flok
fra Stadil.
5. aften kørte vi til Hoverdal, ad Lilkjærvej, Høbrovej, Torstedvej og ind
på Hoverdals grusveje, kaffen fik vi ved
Sørups gård, gården er væk nu, men
der er lavet et fint bålsted med borde
og bænke. Hjemturen gik ad Astrupvej, Hvingelvej, Birkkjærvej, Sandalvej.
På hjemvejen mødtes vi med dem fra
Hover, de havde været på Hindø.
6. aften, en rigtig skøn aften, hvor turen gik til Ringkøbing Fjord, der er en
dejlig cykelsti langs fjorden fra Rådhuset til Sorte Bakker, her gjorde vi rast,
hjemad kørte vi ud til Røde Bro, forbi
Rideskolen og med ” æ gl. wås” hjem.
7. aften - afslutning. Rigtig træls vejr
med regn og blæst, alle var friske og
iført regntøj, afsted gik det mod Muldbjerg, ind på den gamle bane, og her
havnede vi på et skønt sted, ude hos
Søren Sørensen. Søren har et Traktor
Museum, med en hel masse gamle
maskiner, motorcykler og gamle håndredskaber til høst, roeoptagning, tørvegravning. Laden er opført i svensk
bondegårdsstil, og der var en tørvegrav, hvor Søren har lavet en lille sø,
lutter idyl og park, hvor var der dejligt.

Vi støtter lokalt
DIN LOKALE BANK

Din lokale bank
støtter gode
initiativer.

I Landbobanken sætter vi en ære
i at være med til at sætte nye ting
i gang og at støtte op om gode
lokale initiativer - derfor støttede
vi med gule sikkerhedsveste til
børnene på Hee Skole.
Har dit barn ikke fået en gul vest
- så spørg på Hee Skoles kontor

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk
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Da det regnede, bød Søren os ind i
hans gildesal, så vi kunne nyde vores kaffe i tørvejr, men sikke en overraskelse, her var endnu mere museum,
gamle husholdningsting - Madam blå,
én fortalte at hendes Mor brugte Faderens gamle lange underbukser til at sy
kaffeposer af. En slagtervægt - der har
givet stort overskud ved at slagterens
kone lagde sin tommeltot på vægten,
når hun vejede kød. Et gammelt ringkomfur - stenøkser - mønter og meget
mere, nej hvor var der mange sjove
ting. Det var en fantastisk aften.

Juleindsamlingstur

Søren har lovet, at vi må komme igen
til næste år. Hvis der er nogen, der gerne vil med, som ikke kan cykle, er det
tilladt at tage bilen, en aften hvor mange af de ældre vil nyde, så glæd jer.

Husk varmt tøj og praktisk fodtøj.

Den 19. november kl. 13.00 mødes vi på P. pladsen i Hoverdal på
Præstevej.
Vi har fået lov til at samle ting til juledekorationer, kogler, mos, lavgrene og meget andet spændende.
Tag en kaffekurv med samt en tom
kurv til at samle alt det du kunne
tænke dig i dine dekorationer, der
er også mange rødder derude.

På Friluftsudvalgets vegne
Trine.

Den 24. september havde D.G.I. arrangeret store GÅ DAG. Solen skinnede, vejret var perfekt til en dejlig gåtur, da vi kom hjem til Klubhuset havde
Anne Lise kaffe og kage klar til os, og
der var også is til os, derefter fik alle
Diplom for indsatsen.
Husk vi har en juleindsamlingstur i Hoverdal den 19. november kl. 13.00.
Friluftsudvalget
Trine Damgaard.

Bankospil
Torsdag d. 10. november afholder
Festudvalget traditionen tro
Bankospil kl. 19.00
i Stationsbygningen
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NU DET JUL IGEN…
Så derfor afholder Hee Skoles Støtteforening

JULESTØTTEBANKO
d. 25/11
kl. 19:00 i skolens hal
(dørene åbnes klokken 18:00, hvor der kan købes plader mm.)
Vi håber på, at se rigtig mange af byens pensionister og selvfølgelig også
nuværende og tidligere elever og forældre. ALLE er velkomne.
I pausen vil der være kaffe, kage og salg af kalender- dekorationer mm.
Så køb din kalenderdekoration hos OS, og støt Hee Skole.

Priser:
 Pladerne koster 20 kr. stk.
 Kaffe/kage 30 kr./voksne


Sodavand/kage 15kr/børn



Medbring selv ”poletter”

Der vil lige som sidste år være mange fine gevinster.
Skulle nogen af byens pensionister ha’ brug for kørsel til/fra Hallen kan
man ringe til Lone Noesgaard på 40 19 55 56.

Vel mødt
Hee Skoles Støtteforening
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Smånyt fra og om
Hee
Badminton
Tider til badmintonsæsonen 2011/12
kan reserveres på 6165 5397
Egon
Badmintonudvalget

Svømning 2011/12
Ringkøbing svømmehal skal ombygges , derfor må vi flytte svømning til
Ulfborg i næste sæson.

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,
kan bladet afhentes på
Hovervej 11
Ring evt. på 9733 5130 inden,
så I ved, vi er hjemme.
Carsten og Anne-Marie

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

SSP-medarbejder

Svømmeudvalget

flemming.pedersen@rksk.dk

Flemming Pedersen 2442 2440

Ove Andersen
(22860581 - aften )

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

8

Hee Kvinde
Forum
Hee Kvindeforum har i siden opstart
haft et par spændende arrangementer
på programmet. Arrangementerne har
været hhv en smykkeaften og en koraften. Begge arrangementer har været succesrige og deltagerantallet har
været helt forrygende og passende til
en hyggelig sammenkomst, hvor der
bliver sludret og hygget med efterfølgende traktementer.
Husk at Hee Kvindeforum henvender
sig til alle kvinder i Hee Sogn i alderen
fra 18 til 90+. Du kan følge med i vores program på www.Heekvindeforum.
dk samt via facebook gruppen.
Vi glæder os til at se alle friske kvinder
i Hee ved arrangementer som interesserer dig.
Mange hilsner fra
Jonna, Jette og Bente
24. November 2011:
Jule et-eller-andet

Hee
Indre
Mission

November
03.
Bibeltime hos Esther
og Kristen Thomsen
10.

Fælles soldatervennefest i Kloster. Sekretær
Bjarke Friis, Esbjerg,
taler og orienterer om
Soldatermissionen.

24.

Bibeltime hos Margit
og Eigil Kristensen.

December
Fælles adventsmøde
01.
i Kloster. Missionær
Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing,
taler.
08.

Bibeltime hos Lis og
Egon Vagner.

15.

Adventshygge.

29.

Julefest i Kloster.

23. Februar 2011
19. April 2011
21. Juni 2011:
Generalforsamling og årsafslutning

Møderne begynder 19.30.
Alle er meget velkomne.
Kontaktperson:
Knud Erik Nielsen, 9733 5205
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HEE GENBRUGSPLADS 1/1-2012

SOGNEFORENINGEN SØGER NY
PLADSMAND/KVINDE TIL PASNING
AF PLADSEN
LØRDAGE KL 13.00 - 15.00.
DET KAN EVT. VÆRE EN PENSIONIST
ELLER EN EFTERLØNNER.
JOBBET ER LØNNET AF SOGNEFORENINGEN OG KAN EVT. DELES
MELLEM FLERE PERSONER.
FOR YDERLIGERE INFO KONTAKT
VENLIGST SOGNEFORENINGEN
VED:
PEDER GALSGAARD 9733 5747
ELLER
KRISTIAN DØHR JENSEN 2542 7154

Nytårssjov
Selv om der er et par måneder til nytårsaften, er det alligevel tid til at komme med et lille input til Sognenyt om
dette.

Det er og har altid været sjovt - og det
skal det også være - at lave sjov med
folk i byen, men der er nogle ting, man
bør tænke på at undgå.
Lad vær med at bruge barberskum eller ketchup på vinduer og lad være
med at komme noget på murene - det
er svært at få begge dele af.
Ryd op efter jer - lad være med at
smide dåser og lignende på gader og
stræder.
Håber I forældre lige vil tjekke, hvad
det er, jeres børn tager med sig rundt,
når de går på ”sjov”.
Redaktionen
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Hee Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

Fødselsdag, bryllup, møde eller anden
sammenkomst
... så er der masser af plads i
Hee Gl. Stationsbygning
Der er mulighed for evt. borddækning,
kaffebord eller lignende
Klik ind på vores nye hjemmeside og se, om der
skulle være plads til netop dit arrangement
Ring og forhør ved vores nye pedel
Dan Noesgaard . I.C.Christensensvej 19 . Hee

97 33 5072 . 40 19 55 56

Festtelt udlejes
•
•
•
•
•
•

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

Kontakt Aksel
på tlf: 21 63 71 12
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Tryksager i alle afskygninger
- til udkantspriser!*
Vil du ha’ det sort, er det OK med os!
Du kan også få det i farver!
Vi kan lave det grafiske arbejde - eller du kan aflevere en færdig fil.
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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Kom og besøg min lille butik
Jeg har blandt andet:
Gotlandsk pelsuld, Cottonwool, New Zealandsk Lammeuld, Arwetta strømpegarn, hjemmelavede gaveartikler,
kort, bolsjer, skind, strikkepinde, knapper, saltdej og så
videre...
Åben hver tirsdag kl. 17.00 - 19.00
- eller efter aftale.

Anette Riis . Nørre Allé 1 . Hee . 40 71 39 19

J.nr.R-16-160306

Brande - Give - Herning – Ikast Hvide Sande - Ringkøbing Thorsminde - Videbæk - Vildbjerg
www.advodan.dk

Tlf.nr.: 46 14 65 00

Velkommen
hos…

Zoneterapi:
•
•
•
•
•

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

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

Zoneterapeut RAB

Jonna Mortensen

Agersbækvej 10, Hee
6950 Ringkøbing

Tlf. 21 40 24 16
nygaard.zoneterapi@hee.dk
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Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - lær genoplivning

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

anc re
www.ancare.dk
29 43 45 83

Strikkecafé

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1
4071 3919

Dagene bliver kortere		
Onsdag d. 26. oktober 19.30
Hyggen ved at strikke er ren mentalhygiejne her i den mørke tid.
Kolde tider er uldne tider		
Mandag d. 14. november 19.30
Tykke strømper eller uldne trøjer? - Valget er dit.
December-strikkecafé		
Husk - ingen kalorietælling i aften!

Torsdag 8. december 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

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

9733 3373
9733 3466

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

Sognepræst: Lars Christoffersen Tlf. 9733 5014

Dåb
Lise Thunbo Jensen
Alexander Henry Jensen Laidler

November
06.
09.00
Alle Helgens søndag
13.
10.30
20.
Ingen
27.
10.30
1. søndag i advent
December
04.
09.00
11.
19.00
Koncert med
Vellingkoret
18.
10.30
24.
15.30 Juleaften
25.
09.00 Juledag
26.
10.30 2. juledag
Januar
2012
01.
08.

15.30 Nytårsdag
09.00

Adventskoncert
Offentlige
menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 15. november kl. 19.00
Konstituerende møde hos Jytte Rasmussen, Søndertoften 6
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Søndag 11. december
kl.19.00
Adventskoncert med Vellingkoret, der
er fællessalmer.

Den sande kærlighed

Lidt fra hee.dk

Hvordan skulle der kunne tales ret om
kærlighed, hvis du var glemt, du kærlighedens Gud, af hvem al kærlighed
er i himlen og på jorden; du, der intet
sparede, men gav alt hen i kærlighed;
du, der er kærlighed, så den kærlige
kun er, hvad han er, ved at være i dig!

Sidste træning for U6 U7

Hvordan skulle der kunne tales ret om
kærlighed, hvis du var glemt, du, der
gjorde det åbenbar, hvad kærlighed
er, du, vor frelser og forsoner, som gav
dig selv hen for at frelse alle!
Hvordan skulle der kunne tales ret om
kærlighed, hvis du var glemt, du kærlighedens Ånd, du, som intet tager af
dit eget, men minder om hint kærlighedens offer, minder den troende om
at elske, som han er elsket, og sin næste som sig selv!
O, evige kærlighed, du, som overalt
er tilstede og aldrig uden vidnesbyrd,
hvor du påkaldes.
Søren Kierkegaard 1847

Alle billeder er fundet på www.hee.dk
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Hee
Øllaug

Et lokalt øl laug blev til www.heeollaug.dk
En aften i februar måned 2011 sad
Keld Torp og Michael Andersen fra
Hee og snakkede hen over bordet
om special øl. Snakken omhandlede
bl.a. opstart af et lokalt øl laug for
folk i Hee og omegn. Beslutningen
blev taget, og Hee Øl Laug HØL - var under opbygning. Den
8. marts 2011 blev den stiftende
generalforsamling afholdt,
og HØL var en realitet
med 35 medlemmer og
folk på venteliste.

bliver til øl, hvordan det skal maltes for
at ændre den kemiske sammensætning
i kornet, for så til sidst at nå frem til øl
af forskellig art, lys, mørk, overgæret,
undergæret, kraftig eller mild. Vi søger
dog også en indsigt i hvordan en øl
skal vurderes - hvilke sanser og indtryk
der skal lægges til grund.
HØL afholder 9 smagninger om året altid konsekvent efter 19.30 af hensyn
til børnefamilierne. Medlemskabet
må ikke få indflydelse på familiernes
daglige virke. Hver samling starter
med information og velkomst ved
Oldermanden. Herefter går vi hurtigt
videre til aftenens tema og lytter
til foredrag om de enkelte øl, som
afholdes af Oldermanden eller udefra
kommende specialister.

Hee Øl Laug - anno 2011 er
en forening for øl entusiaster
ud fra devisen: Hvor godt
folk er, kommer godt folk
til.
Hee Øl Laug - anno 2011
har rødderne solidt plantet i
den lokale muld og er for folk fra Hee,
som vil drikke og nyde andet end Slots,
Alm. Carlsberg osv.
HØL søger med stor seriøsitet at
udbrede en dybere indsigt i den finere
øl kunst. En indsigt i hvordan korn
18

Så endelig smager vi, dufter, gurgler,
synker og nyder den guddommelige
bryg. Vi vurderer hver aften 8 øl, hvor
én bliver udråbt til vinder af aftenens
øl. Vinderen går videre til november
måned, hvor vi kårer årets bedste øl.

Øllene vurderes efter et specielt
udarbejdet
smagningsskema.
Vi
vurderer hver enkelt øl efter: Skum,
farve, smag, drikbarhed og helheds
indtryk. Hvert medlem afgiver derefter
point fra 0 – 5 for øllene, og den øl
som opnår flest point kåres til aftenens
vinder. Aftenens vinder sendes videre
til den senere kåring af årets bedste øl.
Skulle du finde interesse i det
ovenstående
så
besøg
vores
hjemmeside - heeollaug.dk hvor du
under ”Nyt” kan finde oplysninger
omkring vores forening.
Velkommen til en lokal ølforening,
som priser herrens bryg...

Bestyrelsen
Bestyrelsen i Hee Øl Laug - anno
2011 består af :
Oldermand: Keld Torp (HØL Stifter)
ViceOldermand: Klaus Vang Andersen
2. Viceoldermand: Lars Kristensen
Finansforvalter: Bo Mortensen
Ceremonimester: Michael Andersen
(HØL Stifter)
Bestyrelsespladserne er på valg hvert
andet år ved generalforsamlingen.

Lidt fra Hee.dk

Nu skal I lige godt høre om en utrolig
flot sæsonafslutning af u12 pigerne - 3
kampe på otte dage og 7 point!
Med en skadet Laura Torp og Katrine
Vineke, så måtte de resterende 10
bare arbejde hårdere for pointene.
Vi lagde ud sidste torsdag på
”svømmestadion” Hee med at slå Klitten 3-1. Petra udnyttede chancen i angrebet med Vineke’s fravær og scorede
3 mål.
I mandags stod der så Rindom på programmet – et hold, vi har haft det utroligt svært med :-( Især en hvis ”Julle”,
har været hård ved os. Denne gang
stod Marie heldigvis en fantastisk kamp
– hun var simpelthen flyvende og da
Rindom endeligt fik passeret hende var
det kosmetiske trøstemål i slutningen.
5 – 2 til Hee! I det hele taget har Marie
udviklet sig til at være vort sikre førstevalg på målmandsposten. Hun dækker
aggressivt hele målfeltet og markerer
højt og tydeligt overfor forsvaret, når
hun har boldene!
(læs mere på www.hee.dk)
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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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Hee
Skoles
Støtteforening
Godt 100 km… og et tilsagn om ca.
22.000 kr. til skolens støtteforening,
det var hvad Hee Skole løb hjem til
skolens motionsløb den 14/10.

Løbet foregik igen i år i Sandal
plantage, på en opmærket rute på 2,5
km, og den klarede eleverne mange
gange.

Ved mållinjen og midtvejs på ruten
var støtteforeningen ”værter” med
frugt og vand. En ”energitank”, så
benene kunne klare nogle flere km.
Støtteforeningen havde også sørget for
en bus ud til skoven, så benene ikke
blev trætte inden løbet.
Hee Skoles Støtteforening blev oprettet
i september 2009, og har siden
starten, ydet tilskud til nogle af de ting/
oplevelser som skolen ikke længere
selv har midler til.
I december måned, tager hele skolen
bl.a. på en juletur til Den Gamle by
i Århus. En tur der kun kan blive en
realitet, fordi vi i Hee har så mange
”Hjælpende Hænder”/gode sponsorer.
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Rævebryllup
Onsdag den 12. oktober var der børneteater i Hee’s multisal. Til “Rævebryllup” mødte 49 mennesker.
Børnene hyggede sig rigtigt godt og
bagefter var der kaffe/ saftevand og
kage til alle.
Tak til alle der har hjulpet til.
Med venlig hilsen, Judith
Hee sogneforening

Foto: Judith
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Volleyball 2011
Har du lyst til at spille volleyball, er
chancen der nu.
Hver torsdag mødes vi i multisalen og
spiller volleyball fra kl. 20 ¨C 21.
Alle kan være med ¨C vi spiller for at
have det sjovt og få os rørt.
Første træningsaften er torsdag den
27. oktober.
Evt. spørgsmål kan rettes til Randi på
tlf. 2247 0929 eller Connie tlf. 2369
6387.
Vel mødt
Randi Fisker og Connie D. Andersen
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Plus+ har sidste
åbningsdag
søndag d. 30.
oktober 2011
Beslutningen er truffet på grundlag
af en betydelig omsætnings-nedgang
over de sidste 24 måneder.
For 1 års tid siden udsendte vi et nødråb til lokalsamfundet, med hensyn til
at tilpasse butikken, til behovet i Hee.
Vi udsendte et spørgeskema vedr. sortiment, evt. nye tiltag osv.
Men desværre var der kun få tilbagemeldinger på dette.
Det skal dertil også siges at udviklingsretningen i Plus-kæden, bestemt ikke
har været god for os og vores kunder. Plus-kæden valgte mere og mere
at slette dagligvarer fra sortimentet, så
det for os blev alt for mangelfuldt.
Faldet i omsætningen skyldtes bla.
også nedgangen i pendlere til og fra
fabrikkerne i Ringkøbing og at det har
været umuligt at få et minimarkedskilt
op under OK skiltet på Holstebrovej.
Heldigvis gav Hans Byskov lov til at vi
kunne stille bannere op på hjørnet.

Men under alle omstændigheder, vil vi
gøre alt hvad vi kan for at hjælpe andre/nye tiltag igang i lokalerne, så de
ikke bare skal stå tomme.
Vi håber hvis andre tager udfordringen
op og starter butikken igen, at man i
Hee vil se det logiske i at man ikke kan
have en kiosk ved hallen, en butik ved
campingpladsen og en butik ved tanken - som ikke på en eller anden måde
hjælper hinanden. Evt. ved at købe ind
sammen, men det optimale vil være at
det er samme person der står bag alle
3.
Og at Sogneforeningen ved den årlige
sommerfest, som jo giver et pænt overskud, vælger at købe ind lokalt.
Vi skal spille på samme hold, hvis Hee
skal overleve. Og tænke på, at der
skal noget til at få de 3000-5000 biler
der passerer Hee hver dag til at køre
indenfor, når de ”kun” møder et ubemandet tankanlæg, hvor der ikke står
en ambasadør klar fra Hee, til at sige
”velkommen til!”.
Malene & Heinrich Andersen.

Butikslokalerne udlejes/sælges og har
man nogle gode/spændende ideer til en form for udnyttelse af dem er vi meget modtagelige for in-put.
(mail: plus_malene@live.dk eller moVi står nu tilbage med en tom butik og bil 22646405/30592255)
blandede følelser af det at drive butik
i Hee. Måske var det krisen i Danmark
eller måske var vi ikke dygtige nok?

24

Den næste indsamling

Lørdag
12. november
Avis- & papirindsamling
Hjælp os med at gøre
det lettere...

Indsamlingskalender
Lørdag d. 12. november
Lørdag d. 07. januar 2012

Bundtning

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

HJÆLP

Papir må indeholde

Vi er ikke for mange om arbejdet!

Aviser • ugeblade • reklamer • kontorpapir • telefonbøger • uindbundne
bøger.

Pap må indeholde

Papkasse • bølgepap • paprør • æsker
fra: tandpasta, sæbe, cornflakes, the,
chokolade, elpærer, færdigretter m.v.
Papcontaineren står på P-pladsen
ved Stationsbygningen. Hvis du selv
afleverer aviser, blade & pap i bundter,
må det gerne stilles inden for lågen.

Vi efterlyser flere voksne med bil og trailer.
Vi håber folk vil bakke op omkring indsamlingerne, da det giver ret gode penge
til børnefodbolden.
Det tager kun 2½ time at samle ind i
sognet. Jo flere vi er, jo hurtigere bliver
vi færdige.
Vi starter i klubhuset kl. 9.30 med kaffe
og rundstykker. Her fordeles ruterne.
Indsamlingen starter kl. 10.00

Sortering

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

Afhentning

Klaus & Bo henter...
I må gerne kontakte os, hvis der er problemer vedrørende afhentning - også
små portioner!
Bo Mortensen
Klaus Vang

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

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

HEE
AUTO
&PAVA

Autoværksted
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Undervognscenter

Vi tilbyder:

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

Vi reparerer også:

Traktorere - plæneklippere - knallerter - cykler - motorsave - m.v.

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske
PAVA undervognsbehandlings program.
Gør det selv - bilplejeprodukter sælges med vejledning.
Lakforsegling og lakreparationer udføres.
Salg af Lokari inderskærme.
Gratis kontrol af undervogn - ring og aftal tid.

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Salon

4you

-nu på internettet:

www.salon4youhee.dk

Nyt: Salon4you har fået hjemmeside!
Åbningstider:
Hold øje med den
Lige uger:
Mandag - onsdag 9.00 - 17.30
og book en tid
Torsdag - fredag
9.00 - 14.00
Hjem og klip

Ulige uger:
Mandag - onsdag
Torsdag - fredag

Ring og hør nærmere på tlf:
24 43 12 14
97 33 54 55

9.00 - 14.00
9.00 - 19.00
Lørdag åben efter aftale

...på gensyn!

I.C.Christensens Vej 10 � Hee � 24 43 12 14 � 97 33 54 55

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden
Svendgaardsvej 9
6980 Tim
Telefon: 96747576, Fax:96747577
tim@optimera.dk
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JULETRÆER SÆLGES
lørdag, den 26/11 og søndagene 4/12, 11/12 og 18/12
fra kl. 13.00-16.00.
Alle træer kr. 100,00/stk uanset højde og sort!
Pyntegrønt kr. 20,00 pr. bundt.

Vi ses på Voldbjergvej 21, Hee
mange julehilsner – Dorthe
(kun salg til private)

Julemærkemarch
Søndag d. 4. december er der Julemærkemarch, hvor alle kan deltage.
Arrangementet afholdes på Vestjyllands Højskole med starttid kl. 10.00. Man
kan gå 5 eller 10 km.
Man kan melde sig til på Danske Bank reg.nr. 1551 konto 9308342 eller Net
bank: korttype 01 konto 9308342 Husk at skrive startnummer 39 på kortet
og hvad man ønsker - medalje koster ved tilmelding 40 kr (55 ved tilmelding
på dagen) og diplom 20 kr. (25 på selve dagen).
Medbring selv kvittering d. 4. december. Man kan også bare møde op d. 4.
december.
På gensyn
Anne-Marie
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Vagtplan
Hee Klub
VAGTPLAN 2011/2012 Hee Klub
Dato

Uge Arrangement Forældre
Anette Susgaard

Forældre

16. aug.
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23. aug.

34 Møde

Anette Susgaard

Bente Kirk

30. aug.

35

Anette Røjkjær

Connie Andersen

6. sep.

36

Michael Andersen

Anette Susgaard
Bente Kirk

Forældre

Bente Kirk

13. sep.

37

Brian Slot

20. sep.

38

Bo Mortensen

Anette Susgaard

27. sep.

39

Anette Røjkjær

Lars Christoffersen

4. okt.

40

Michael Andersen

Kirsten Castmar

11. okt.

41

Brian Slot

Lars Christoffersen

18. okt.

42 Efterårsferie
Henriette Rasmussen

25. okt.

43

Anette Røjkjær

1. nov.

44

Michael Andersen

Anette Susgaard

8. nov.

45

Bo Mortensen

Kirsten Castmar

15. nov.

46

Henriette Rasmussen

Lena Andreasen

22. nov.

47

Lars Christoffersen

Lena Andreasen

29. nov.

48

Anette Røjkjær

Connie Andersen

6. dec.

49

Michael Andersen

Henriette Rasmussen

13. dec.

50

Bo Mortensen

Bente Kirk

20. dec.

51

Anette Røjkjær

Henriette Rasmussen

27. dec.

52 Juleferie

”HUSK -I er altid velkomne til at melde jer som
forældre på heeklub@live.dk”
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NYT FRA HEE LOKALRÅD

Tilskud fra Grøn-pulje,
Vognkær-møllerne
Ringkøbing-Skjern Kommune har nu
bevilget tilskud fra Grøn-puljen, Vognkær-Møllerne til følgende to projekter:
Etape 2 af stiforbindelsen fra Stadil til
Vonåen langs Stadil Fjord: Tilskud ca.
235.000kr.
Forbedringer af Hee Stationsbygning:
Tilskud ca. 64.000 kr.
Lokalrådet arbejder nu videre med
henblik på at få de resterende aftaler
vedr. stiforbindelsen på plads, inden
der sendes ansøgning til kommunen
om frigivelse af pengene både til etape 1 og etape 2. Der kan læses mere
om projektet på Hees hjemmeside.
Vi arbejder også videre med projektet
omkring en Fiske- og Naturlegeplads
ved Ølstoft-lejren og en sti langs Hover Å fra Ølstoft-lejren til Holstebrovej i
Hee. Vi søger om midler til realisering
af disse projekter fra anden side.

Åben landsby – Åbent
hus i lokale
virksomheder og
institutioner
I samarbejde med Lars Kristensen og
Peter Røjkjær har lokalrådet besluttet
at forsøge afholdt et ”åben-landsby”
arrangement i foråret 2012, hvor der
vil være åbent-hus i lokale institutioner
30

og virksomheder og landbrug. Forslaget er også sendt til drøftelse i sognebestyrelsens bestyrelse bl.a. med henblik på at få undersøgt mulighederne
for nedsættelse af en lille arbejdsgruppe, der kan planlægge og gennemføre
arrangementet. Interesserede kan allerede nu henvende sig til undertegnede
på tlf. 21803865 eller til Peder Galsgaard på tlf. 20415747. Vi håber, at
dette arrangement også kan have interesse for personer, der ikke bor i Hee.

Stiftelse af en
erhvervsklub i Hee
Lokalrådet forventer at indkalde til en
stiftende generalforsamling i en ny Erhvervsklub for virksomheder i Hee og
omegn.

Nyt fra lokalrådet
Dagsordner/referater samt øvrigt nyt
fra lokalrådet kan læses på www.hee.
dk
Med venlig hilsen
Jens Jørn Jacobsen

97 33 53 60

Holstebrovej 79  Hee
6950 Ringkøbing
info@hee-entreprise.dk
www.hee-entreprise.dk

Hovedentreprise
Fagentreprise
Entreprenør
Vognmand
Snedker
Tømrer
Murer
Beton
Kloak
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STØT OS!
- 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
PENSIONISTMEDLEMSKAB

100,50,-

Beløbet bedes overført til Vestjyskbank
Kontonr. 7650-1206957
HUSK at skrive kontingent + navn på overførslen.

På forhånd tak
Hee Skoles støtteforening
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Hee El-service
Aut. el-installatør Morten Brændgaard
E-mail: morten@c-wiese.dk · Web: www.c-wiese.dk

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

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

Alt hvad du tænder på

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



































 
 

 












 















































Hee Smede- & Maskinforretning ApS
Hovervej 53  Hee  6950 Ringkøbing

97 33 51 66

mail@heesmed.dk www.heesmed.dk

 Forhandling og reparation af landbrugsmaskiner
 Alt i smedearbejde
 Alt i VVS
 Autoriseret naturgasinstallatør
 Olie- og naturgasservice
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel
og styrk Hee Sogneforening og Tim GIF
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og
klubber, bl.a. Hee Sogneforening og
Tim GIF.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver
vi et beløb til foreningerne, hver gang
du tanker hos os.

Hee
36

Tim

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

Et godt
liv uden
mobning

Dagen sluttede med at eleverne optrådte med en rap eller en sang, der
tog udgangspunkt i emnet mobning.
Derudover sang de tre sange, som de
alle havde øvet hjemmefra. Til den
sidste del var forældre, bedsteforældre
m.m. inviteret.

Anne-Marie

Torsdag d. 15. september deltog 4.
klasse i et SSP-arrangement i Ringkøbing, hvor temaet var Et godt liv uden
mobning.
Dagen startede med fællessang og
så var der stjerneløb på programmet.
Eleverne skulle samarbejde for at klare
de forskellige opgaver. De skulle stå
på Familieski, vende et tæppe, samle
puslespil og flytte ting ved hjælp af tre
snore og en elastik.
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Herningvej 3-5 • 6950 Ringkøbing • 96 80 12 00

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

og

Giv
glæ et ga
v
dd
ine ekort
næ
rme
ste

Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage

•
•
•

Fysiurgisk muskelmassage
Skadesbehandling
Velværemassage

•
•
•

Hot Stone massage
Ansigtsmassage
Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa

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

din professionelle gulvmand!

Leveringsdygtig i alle slags gulve
- smukke og meget slidstærke:

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Vi er altid klar med et godt
tilbud, når det drejer sig om
gulvbelægning!
Hos Hee Gulvservice finder
du alle former for moderne
gulvbelægning.
Rådgivning og vejledning
er en af vore stærke sider.
Med vores store erfaring og
ekspertise, finder vi i samarbejde med kunden altid frem
til den rette løsning.

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

97 33 53 16  21 72 07 16
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Vådrumsspecialist

www.hee-gulvservice.dk

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

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

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

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

Wiese A/S
Thomas
Jacob
Pedel Dan Noesgaard

9733 5290
2266 3946
2266 4946
9733 5466
9733 5316
9733 5072

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

9733 5130
9733 5166
3057 0213
2031 3280

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

9732 1166
9732 1274
9674 7576
9733 0012
2140 2416

Anette Riis
Vestjysk Andel
VestjyskBank

4071 3919
9732 1011
9975 3200

Håndarbejde

Vestjysk Landboforening
Vicon Fritidshuse
Ølstrup Vognmandsforretning

9680 1200
9733 5215
9734 6086

Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Aktivitetskalender
November
10.
11.
12.
14.
19.
24.
25.

December
08.
11.

Pladespil, festudvalg
HØL holder møde
Avisindsamling
Strikkecafé
Juleindsamlingstur
Hee Kvinde Forum
Anno 2011 møde Jule et-eller-andet
Pladespil, Hee Skoles
støtteforening

15.
20.
21.
24.
25.
26.
31.

Strikekcafé
Koncert med Vellingkoret i Hee Kirke
HØL holder møde
Deadline, Sognenyt
Sidste skoledag i 2011
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Nytårsaften

Januar
01.
07.

Nytårsdag
Avisindsamling

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

Preben Larsen		
9733 5656
Egon Aaberg		
9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold

Keld Torp			
Pia Kofoed		
Bo Mortensen		
Klaus Vang		

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

Fest

Per Pedersen		
perpedersen25@yahoo.dk
Malene Jensen		
malene@roosdata.dk
Per Kjærgård Graversen
Kurt Lauridsen		
Finn Nielsen		
Anja

2982 4740
2781 0046
3033 7825
2171 2472

Klubhus

Anna Lise Sinkjær		
Ina Jepsen
Anette Røjkjær

Edna Kristoffersen		
Søren Kristensen		
Martin Rindom		
Line Sørensen		

Svømme

Preben Slots		
Ove Andersen		

3646 5363
2278 7413
9732 6838
9733 5539

9733 5095
2286 0581

Gymnastik
9733 5365
9733 5060

4036 05 08

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

Håndbold

9734 6457

Susanne Bjerregaard
Lisbeth Skarregaard
Lajla Skov Hansen

2142 3848
9733 5392
2191 4319

Sommerfest

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard		
Bente Kirk		

Teater

6133 3522
6120 0841

9733 5302

PR & Redaktion
Se side 2

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

Helle Christensen		
Evy Nielsen		
Jan Madsen		
Allan Susgaard		
Tage Noesgaard		
Rasmus Kristensen		

9733 5501
9733 5857

2924 7374
2466 8891
2147 3747
6160 0192
5174 7291
2099 0663

Friluft (Tour de Pedal)
Trine Damgaard		
Arne Jensen		
Svend Aage Sinkjær
		

2360 3658
9733 5278
9733 5302

Sponsor & Hjemmeside

Vedr. sponsor - der henvises til bestyrelsen
Jesper Ø. Knudsen		
3161 7353

Multibanen

Mikkel			
Thomas			
Patrick			

2694 6012
2982 1235
2542 7152
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vestjyskBANK

Hovedsponsor for Hee Sogneforening

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

Kom ind og få en uforpligtende snak

engagerer vi os i vores kunder og det samfund, som

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

omgiver dem.

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

Konkret betyder det, at du møder os i øjenhøjde, og at
vi rådgiver med afsæt i netop dine ønsker og behov. Vi
tilbyder en bred vifte af klassiske og nyere bankprodukter, men vi skræddersyr også gerne produkter for

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

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

www.vestjyskbank.dk

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

