
1

Nr. 153 November 2012



2

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
hjvandenberg@mail.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. december

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

Efteråret er over os, og julen står snart 
for døren, især når man ser diverse re-
klamer.

Vi vil sige tak til annoncører og alle an-
dre, der har sendt bidrag til Sogne-Nyt 
i årets løb.

Glædelig jul og godt  nytår til alle.

Bente, Dorte og Anne-Marie

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

Tænk på 
spillerne m.m.

Luftning af 
hunde på 

fodboldbanen 
er forbudt og 

ulækkert.

Efter et temmelig vådt efterår har vi 
desværre kunnet konstatere, at arbej-
det med boldbanerne endnu ikke har 
givet et tilfredsstillende resultat. De lo-
kale folk, der har været engageret i 
projektet, har naturligvis rettet henven-
delse til kommunen, som oplyser, at 
entreprenøren er blevet gjort opmærk-
som på problemet. Og kommunen har 
endnu ikke godkendt entreprenørens 
arbejde.

Her i efteråret er der sat gang i Hee’s 
byporte nord og syd for byen. Hvis alt 
går efter planen, skulle de gerne være 
opsat til julepyntningen sidst i novem-
ber. 

Som mange sikkert ved, har vi i Hee 2 
hjertestartere; nemlig 1 ved camping-
pladsen og 1 midt i byen på Bjørnevej. 
Nu har vi også fået en ved hallen! Vi  
sætter meget stor pris på de hjertestar-
tere vi allerede har, men Hee er en lang 
by,  og derfor har Sogneforeningen be-
sluttet at investere i en hjertestarter ved 
hallen. I dette område færdes som be-
kendt rigtig mange mennesker i alle al-
dersgrupper hver dag. Vi vil naturligvis 
indskærpe, at man skal lade den være, 
medmindre naturligvis, der bliver brug 
for den.

Så vil vi sædvanligvis lykønske arran-
gørerne og madholdet bag endnu en 
vellykket aften med fællesspisning. Det 
er som altid en fornøjelse med det sto-
re fremmøde.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul.

På bestyrelsens vegne
Peder Galsgaard
Formand
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NU DET JUL IGEN 
(eller næsten  ) 

Så derfor afholder Hee Skoles Støtteforening 

JULE STØTTE BANKO 
D. 25-11 KL. 14.00 

I skolens hal 

Dørene åbnes kl. 13.00, for salg af plader, så spillet kan begynde kl. 14.00. 

Vi håber, 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 og kage, og underholdning af julekoret fra HEE SKOLE. 

Der vil også være mulighed for køb af kalenderdekorationer mm 

 

MEDBRING SELV POLETTER 

DER VIL VÆRE MANGE FLOTTE GEVINSTER. 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG/JER TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG 

 

Hee Skoles Støtteforening 
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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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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….  
Se mere på www.isadisa.dk 
 
Kom og se en web shop indefra:  
Torsdag den 29.11.2012 holder jeg ”åben garage” fra kl. 16-20.  
Der gives 15% på køb denne dag.  
 
IsaDisa 
v/ Rita Byskov 
Agersbækvej 22, Hee 
6950 Ringkøbing 
 

Åben morgensang 
på Hee Skole: 
Mandag d. 05.11.12   
Mandag d. 03.12.12
Mandag d. 07.01.13
Mandag d. 04.02.13
Mandag d. 04.03.13
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
2012

03-11
12-01-2013

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

NYT FRA 
GENBRUGSPLADSEN 
i HEE
Fra dags dato må genbrugspladsen i 
Hee 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
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Svømning 2012/13

Ombygningen i Ringkøbing er 
færdig, og der er kommet en 
god svømmehal ud af det.  
 
Svømning startede 24. okt. i 
Ringkøbing svømmehal.
 
Prisen  vil være tilpasset den kor-
tere sæson.
 

Svømmeudvalget 
 

v. Ove Andersen
     22860581

Smånyt fra og om 
Hee

Badminton

Tider til badmintonsæsonen 2012/13 
kan reserveres på tlf. 61655397 
 
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 
nogen, der ikke har fået Sognenyt, 
ring til 

Ilse Højberg Andersen 
20 31 32 80

Hun søger for, at I får bladet.
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

November
15.

29.

December
06.

13.

29.

Januar
7., 9. & 10.

21. & 22.

31.

Soldatervennefest i 
Kloster. Generalsekre-
tær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia, taler og 
fortæller om Soldater-
missionen.

Møde i Kloster. Sogne-
præst Ole Lange, taler.

Julehygge.

Adventsmøde i Kloster. 
Missionær Bjarne Lind-
gren Christensen, Ring-
købing, taler (Bogsalg).

Julefest i Kloster.

Evangeligsk Alliance 
Bedeuge i Kloster.

Bibelkursus i Ørnhøj.

Møde i Kloster. Sog-
nepræst Johannes 
Esmarch, Videbæk, ta-
ler.

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

Hee Kvinde 
Forum 

Julen nærmer sig, og vi skal øve os i at 
lave konfekt. 

Onsdag den 21. november kl. 19.00 i 
skolekøkkenet på Hee skole. 

Konditor Rindom kommer og giver in-
spiration, mens vi forsøger os ud i kun-
sten at lave lækkert julekonfekt.

Vel mødt til en hyggelig aften i julens 
tegn.

Se mere på www.heekvindeforum.dk 
eller på facebook.

Her kan du tilmelde dig til dette arran-
gement eller ved henvendelse til kvin-
derne fra Voldbjergvej, Lene, Randi, 
Dorthe eller Inge Birgitte. 

 Oldboys

(Fundet på www.hee.dk)

Sluttede, som det startede

Oldboys sluttede sæsonen næsten som 
de startede den: med at tabe. 
Spillet har ikke fungeret, og de fleste 
nederlag har ikke været til bedre hold, 
så derfor ser vi frem mod sæson 2013, 
for det kan kun gå fremad :-)
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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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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

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 Kaj og Rosa Smedegaard
 Agersbækvej 23 . Hee

97 33 55 00 . 23 88 38 88

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

Voldbjerg Mølle 14. oktober 2012
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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

Tænker du i uldne julegaver   Onsdag d. 7. november 19.30
Så har jeg sikkert ulden dertil.

Hvad kan inspirere dig?   Mandag d. 26. november 19.30
Lad os evt. inspirere hinanden

Glade dejlige jul nærmer sig   Onsdag d. 12. december 19.30

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

Skønne strikkeglade veninde

Vi ses
Kærlig hilsen 

Anette

Ny hjertestarter ved Hee skole og hal
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Børnedisko 
kom danseglade!!! 

                             fra 0 klasse og op af...

9. november 2012 
i Hee stationsbygning

Kl 19.00 til 23.00

Indgang 35 kr (husk aftalte penge, tak)

Der sælges slik, sodavand, chips mm.

Hee Sogneforening
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Her finder du den nye hjertestarter

Ved brug: Tryk på skabets røde knap. 
Skabet åbner automatisk.

Efter brug eller ved tekniske problemer:
kontakt Carsten Meller 29 43 45 83

Have- og Rengøringsarbejde udføres

PRIVAT & ERHVERV

Henvendelse:
Naida Dela Cruz Petersen
3095 7195
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10.30
Alle Helgens søndag
09.00
19.00
Bjarne Sandal

1. søndag i Advent
09.00
19.00
Ingen
14.00 Juleaften
10.30 Juledag
10.30 i No
Ingen

14.00 Nytårsdag
10.30 Helligtrekongers 
søndag
09.00

November
04.

11.
18.
25.

December
02.
09.
16.
23.
24.
25.
26.
30.

Januar
01.
06.

13.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Døde

Magda Worm Søndergaard                                                                                                                               
Johannes  Ulfkjær

Kirkelig velsignelse

Ina Vestergaard Jepsen 
og Jørgen Petersen

Det nye menighedsråd

Gældende fra det nye kirkeår, 1. søn-
dag i advent:

Peder Kristian Susgaard     
Karen Margrethe Nielsen
Karen Holm  Pedersen                                                                                                                                        
Bente Susgård Madsen                                                                                                                 
Stinne Hansen

Adventskoncert

Søndag 16.december kl.19.00
med pigekor fra Ringkøbing
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Hårde og bløde hjerter

Der er næppe noget andet organ i vo-
res krop, der er så symbolfyldt som 
hjertet. Elskende tegner hjerter for at 
udtrykke deres kærlighed. Den elske-
des navn står skrevet i hjertet. Og der 
udgydes hjerteblod for den elskede.                                                                                                                                 
Men hjerte rimer også på smerte. Og 
hjertet kan til tider gøre så ondt, at 
man kunne ønske sig et stenhjerte. Det 
kan synes lettere, hvis hjertet var mere 
hårdt, for det bløde og varme hjerte 
er sårbart. Måske skyldes det, at an-
dre menneskers hjerter undertiden kan 
opleves så hårde. Men vi ved også, at 
hårdhjertethed fører til umenneskelig-
hed.
                                                                                                                                               
Det kender de mennesker til, som har 
oplevet at være som forstenede. Hvad 
enten de blev lammet af frygt eller 

angst. Eller det var skyld og skam, sorg 
eller smerte, der gjorde, at de blev 
hårde og kolde over for andres liv og 
skæbne. Det forstenede hjerte lukker 
sig om sig selv og lukker andre ude.
                                                                                                                                                      
Den magt, der forstener et menne-
ske, kan ikke brydes ved egen vil-
je eller kraft. Der skal en anden og 
stærkere magt til. Gud må sende sin 
ånd og gøre vore hjerter levende.                                                  
Det gjorde han helt åbenbart, da han 
lod sin egen søn udgyde sit hjerteblod 
for vores skyld. Da viste han et hjerte 
fuldt af kærlighed og tilgivelse. Et hjer-
te, der banker for andre. Et hjerte, der 
tør åbne sig i sårbarhed. Kristi ånd vil 
vække vort forstenede hjerte til nyt liv, 
så det får retning mod mennesker og 
Gud.
                                                            

Pastor Leif Vestergaard 
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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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Nyhedsbrev
august 2012

Så har vi taget hul på det nye skoleår 
2012-13, og vi vil gerne fortælle jer, 
om nogle af alle de nye tiltag her på 
Hee Skole. 
Vi har haft travlt med planlægningen, 
da den nye ressourcetildelingsmo-
del som bekendt fordrede, at vi måtte 
tænke nyt i forhold til måden at orga-
nisere undervisningen på. Modellen er 
gået fra at tildele ressourcer efter antal 
af klasser til at tildele efter antallet af 
elever, og dette rammer en skole som 
Hee økonomisk. Men heldigvis er der 
også kommet en god udvikling ud af 
situationen, idet vi har valgt at fokuse-
re på mulighederne frem for begræns-
ningerne.

Vi indleder ugen med en fælles mor-
gensamling med morgensang og for-
tælling, - eller en klasse kan stå for et 
indslag, derefter går stamklasserne ud 
i deres klasser til klassens time med 
deres klasselærer. Vi oplever det, som 
en rar måde at starten ugen på!

Vi har valgt at beholde alle stamklas-
ser med én klasselærer, men har ud-
videt samarbejdet mellem klasserne 
1. og 2. klasse; 3. og 4. klasse og 5. 
og 6. klasse. Nogle af timerne samlæ-
ses, men langt de fleste er planlagt så-
dan, at f.eks. 5. og 6. klasse har dansk 
samtidigt, men med to lærere. Dette 

åbner for mulighederne både for sam-
arbejde og for fleksibel holddannelse, 
og det styrker at eleverne finder kam-
merater på tværs af klasser.

Vi har nu haft to visionsdage (onsda-
ge). Her arbejder eleverne endnu mere 
på tværs af klasser; 1. – 3. klasse sam-
men og 4. – 6. klasse sammen. I fire 
perioder undervises der i skemaets 
fag, men fagene er samlet i koncen-
trerede forløb. Her i den første perio-
de undervises der i dansk, kristendom, 
billedkunst/IT i 1. – 3. klasse og i N/T, 
dansk og idræt i 4. – 6. klasse. Denne 
dag byder også på forskellige under-
visningsformer, - kursusforløb, værk-
steder, ekskursioner…. 
Både lærere og elever fortæller om 
nogle fantastiske dage, som bød på 
både god læring og gode oplevelser, - 
se billederne på opslagstavlen på for-
ældreintra.

Jeg har set mange flotte tørrede blom-
ster, lyng og pil. I håndværk og design 
er der blevet bundet så flotte efter-
årskranse af de større elever, så enhver 
blomsterbinder må være misundelig. 

5. og 6. klasse må nøjes med moti-
on på land, indtil svømmehallen står 
klar – efter efterårsferien. Else og Dorte 
skulle gerne bestå bassinprøven i næ-
ste uge, så de også bliver klar til den 
opgave!  

0. klasse har allerede taget fat på 
bogstavindlæring. Det er sjovt at se 
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alle de steder og måder, man kan 
skrive ”m” – i sandkassen, på tavler, 
på ryggen af hinanden…. At børnene 
kommer tidligere i gang med læsningen 
i dag, kan vi jo se i 1. klasse, hvor vi er 
stolte af, at alle børnene allerede læser 
–  på hvert deres niveau. 

Vi har mange kursusdage for lærere her 
i efterårsperioden (husk skoledagen 
slutter tidligere på onsdag). Men det 
gælder om at følge med tiden – også 
rent pædagogisk! 
Vi glæder os til at se jer til 
forældremødet, hvor der jo både er 
en fælles-del og en klasse-del, se 
invitationen på opslagstavlen på intra. 
På forældreintra kan I også se lærernes 
årsplaner for undervisningen, de giver 
et godt indblik i, hvad jeres børn vil 
møde i løbet af året. 

” Det er nu nogle dejlige unger!!!” Det 
var den sidste replik, jeg hørte, før de 
sidste lærere gik på weekend. – Og 
det er det bare…..

God weekend til jer alle!

På vegne af medarbejderflokken
Birgit Paabøl Svendsen

HEE 
GL. STATIONS-
BYGNING

J U L E F R O KO S T 
OG HYGGELIG SAMVÆR FOR 
SENIOR 60+ MED PÅHÆNG 
UANSET ALDER

Hygge og dansemusik: Kurt Jepsen.

Søndag, den 09. december 
2012  kl. 12.30

Døren åbnes kl. 12.00
Menu:                                                              
Sild med karrysalat.                                                                                                                                    
Leverpostej med bacon og champig-
non.                                                         
Fiskefilet med remoulade.
Sylte med sennep og rødbeder.  
Tarteletter med asparges.                                                                        
Ris a la mande med kirsebærssauce.                                                               
Kaffe og småkage.

Pris 100,- kr.

Tilmelding efter først til mølle princip 
max. 80 personer

Tilmeld til Rosa 23 88 38 88
SMS: 23 88 38 88

Mail: heestationsbygning@gmail.com
Eller kom en seddel i postkassen ved 
Hee Gl. Stationsbygning

Husk: navn, adresse. telefon nr. og an-
tal
Senest søndag den 2.12.2012
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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

Den næste indsamling

Lørdag 
3. november

12. januar 2013
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
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
u

to
v

æ
rk

s
te

d

B
en

yt 
dit l

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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Nyhedsbrev 
september

DU SKAL 
KENDE DIN 
FORTID, FOR 
AT FORSTÅ DIN 
NUTID!

Fra Hjerl Hede til iPads i Hee!
Hee Skoles Støtteforening havde 
sponseret busserne, og alle lærere, 
elever og fire forældre drog i 
torsdags til Hjerl Hede for at få indsigt 
i dansk bondekultur for 200 år siden. 
Udflugten var en god fælles 
oplevelse og samtidig en levende 
historieundervisning om livet på lan- 
det i 1800-tallet.
Den gamle skole vakte især elevernes 
undren. I den lille skolestue var 
der plads til 17 elever på tre 
faste træbænke med borde. Det 
var måske ikke så svært at forestille 
sig de skrappe lærerinder og 
terperi, - men spanskrør og så de 
der gamle tavler! Jo. så forstår 
vi at sætte pris på anerkendende 
pædagogik og vores nyindkøbte iPads!

Tak for sidst!
Det varet godt forældremøde. Efter 
støtteforeningens generalforsamling 
og bestyrelsens årsberetning 
havde Inger Marie Kristensen et 
fint oplæg om inklusion. Derefter 
gik vi ud i klasserne for at 
høre om klassernes sociale liv 
og undervisningen, ”Tak for god 
forældreopbakning.”

Samlæsning og visionsdage
Samlæsning er blevet et must efter 
den nye ressourcetildelingsmodel, 
men vi ser det ikke som et 
onde! At nogle af to klassetrins 
timer samlæses og de resterende 
tilrettelægges med samtidighed 
giver mulighed for fleksibel 
holddannelse. Desuden kan vi både 
i undervisningssituationer og fri- 
kvarterer tydeligt se, at eleverne 
finder sammen på tværs af klasserne. 
De har gavn af hinanden so- 
cialt - nye venskaber opstår. Og 
så skal vi altså stadig huske, at 
én lærer til 10 - 15 elever, eller to 
lærere til 25 elever i de fleste lektioner 
- det er faktisk luxusforhold!
Eleverne oplever ikke færre 
undervisningslektioner - tværtimod! 
På visionsdagene har vi samlet 
fagene i blokke/perioder. Og ja. her 
er der gode rammer til al arbejde 
med læringsstile. Vi ved i dag 
en masse om, hvordan mennesker 
lærer på forskellige måder, og 
hvordan man med enkle midler 
kan få undervisningen til at være 
både sjovere og mere lærerig på 
samme tid - for både eleven og 
læreren. (Prøv at læse denne artikel: 
http://www.svenderikschnndt.dk/
svend-erik/laeringsstil/
 ) 
Men det betyder ikke, at der er ga-
ranti for, at eleverne altid ople-
ver den ikke-traditionelle undervis- 
ning på visionsdagene. Det kan 
også være, at f.eks. matematiklæ-
reren øjner en enestående chance 
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for at sætte ind med et intensivt ”terpe-
tabel-forløb” eller en ”repetér- regne-
regler-dag”.
 
Se billeder fra visionsdage på skole-
porten!

Åben morgensang

Vi håber, I og andre vil gøre brug 
af vores åbne morgensang og for-
tælling den første mandag i må- 
neden. Maske har eleverne for-
talt jer om Mona Lisa, Narcissus el-
ler om. - hvorfor vi skal være gla- 
de for myg? Vi hører nogle spænden-
de fortællinger - en god start på ugen!

På gensyn!

Medarbejderne på Hee Skole.

Sponsor- 
løbet 2012

Godt 800 km… og et tilsagn om ca. 
16.400 kr. til skolens støtteforening, 
det var, hvad Hee Skole løb hjem til 
skolens motionsløb den 12/10.

Løbet foregik i år på ”Voldbjergruten”, 
på en opmærket rute på 2,0 km, og 
den klarede eleverne mange gange.

Ved mållinjen var støtteforeningen 
”værter” med frugt og vand. En ”ener-
gitank”, så benene kunne klare nogle 
flere km.

STOR TAK til alle børnenes sponsorer 
og til de små ben, der løb de mange 
kilometer.
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Steffen R
iis            J. C

. C
hristensen - et liv på postkort             Forlaget H

eebro

J.C.Christensen
et liv på postkort

Steffen Riis
ISBN 978-87-994111-6-0

Bogen 

J.C. Christensen - et liv på postkort
udkommer medio november

Bogen fortæller om konseilspræsident J. C. Christensens liv fra fødsel til 
død, illustreret med postkort og tegninger fra begyndelsen af 1900 tallet.

Stort format, 130 sider i farvetryk. Pris kun 250 kr.
Se mere på www.heebro.dk

Forlaget Heebro • Hovervej • 11 Hee • meller@meller.dk
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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”

VAGTPLAN efterår 2012 Hee Klub
Dato Uge Arrangement Forældre  Forældre Forældre 
16.10 42 Efterårsferie
23.10 43 Anette Susgaard Henriette Rasmussen

30.10 44 Bo Mortensen Kirsten Jegstrup Arne Sørensen
06.11 45 Lars Christoffersen  Connie Andersen
13.11 46 Henriette Rasmussen Anette Susgaard

20.11 47 Arne Sørensen  Jonna Mortensen
27.11 48 Smykkeaften Anette Røjkjær  Connie Andersen 
04.12 49 Benny Siig Bente Kirk
11.12 50 Lars Christoffersen Henriette Rasmussen

18.12 51 Julehygge Anette Susgaard Bente Kirk

25.12 52 Juleferie

Smykkeaften i klubben
Tirsdag den  27. november 

er der et spændende arrangement i klubben.

Vi får besøg af Lone, som kommer 
og laver smykker med pigerne.

OBS: Der er stadig plads til drengene denne aften
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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
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Hee Smede- & Maskinforretning ApS
Hovervej 53  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 51 66 
mail@heesmed.dk www.heesmed.dk

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

Skriv til Sognenyt

Har du 

•en nyhed
•en besked, 
•en opskrift
•et billede
•eller noget helt andet, du/i vil dele med os andre

så send en mail til redaktionen (anne-marie@meller.dk) 

eller læg din besked i postkassen (Hovervej 11) - 

husk at opgive dit navn
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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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Marken blev mejet og kornet kom ikke i laden, men  landede på Hovervej i Hee!
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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
Har du arrangementer, der skal bringes her,  send en mail til redaktionen.

November
03.
05.

07. 
09.
21.

25.
26.

December
03.

09.

12.
20.
24.
31.

Januar
07.

12.

Avisindsamling
Åben morgensang,
Hee Skole
Strikkecafé
Børnedisko
Hee Kvinde Forum - 
konfekt
Julestøttebanko
Strikkecafé

Åben morgensang,
Hee Skole
Julefrokost, Hee Gl. 
Stationsbygning
Strikkecafé
Deadline Sognenyt
Juleaften
Nytårsaften

Åben morgensang,
Hee Skole
Avisindsamling

Glimt fra Sponsorløbet 2012
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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-printt.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

Fest

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

Klubhus
Anna Lise Sinkjær  9733 5302
Ina Jepsen
Anette Røjkjær

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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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


