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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
kasserer@hee.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.oktober

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

Selv om solen skinner, hvilket er her-
ligt, er efteråret på vej og med det nye 
aktiviteter i Sogneforeningens regi.
 
Vi ønsker alle et godt efterår.

Bente, Dorte og Anne-Marie

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

Så sluttede sommerferien. Og en af-
sluttet sommerferie betyder opstart af 
skolen. Og opstarten af vores skole 
blev flot vist frem i Dagbladet. Vi er 
mange, der glæder os over de positive 
artikler, som havde fokus på, at Hee 
Skole er på forkant med folkeskolere-
formen og i det hele taget fremstillede 
skolen meget positivt. Kørselsordnin-
gen er trådt i kraft, men der er endnu 
ikke en endelig afklaring på bus/bil. 
Der arbejdes fortsat på sagen. 

Inden sommeren for alvor kom over os 
havde vi som mange sikkert ved ”Åben 
By” . Arrangørerne, de lokale borgere 
og de besøgende havde en god dag. 

Sommeren 2013, hvor det er svært at 
klage over vejret, synger nu på sidste 
vers,  og det er ved at være tid til op-
start af diverse vinteraktiviteter.

Vi håber, at rigtig mange igen i år vil 
komme og lave gymnastik og have det 
sjovt. Der vil komme information om 
hold og tidspunkter på www.hee.dk. 

Volleyball har efterhånden også bidt 
sig fast. Kom og vær med og se om 
ikke det skulle være noget for dig. Læs 
mere på www.hee.dk

Vinteren er også ensbetydende med 
familiesvømning. De sidste år er til-
gangen blevet betydeligt større, og 

rigtig mange familier hygger sig i den 
nu nyrenoverede svømmehal i Ringkø-
bing. Hvis vi fortsat skal have familie-
svømning, er der brug for én eller to til 
at varetage de få opgaver, der er for-
bundet med aktiviteten, da den nuvæ-
rende formand for udvalget trækker 
sig.  Opgaven består hovedsageligt i 
at møde op og tage imod penge fra 
de personer,  der kun deltager en gang 
imellem og betaler pr. gang. Skriv til 
webmaster@hee.dk,  hvis du er inte-
resseret.

Som noget nyt annoncerer vi fremover 
bestyrelsens mødedatoer her i Sog-
nenyt. Således kan alle nå at komme 
med gode ideer, forslag til forbedrin-
ger eller hvad man nu måtte ønske dis-
kuteret i bestyrelsen. 
Ting til mødet skal sendes til sekre-
taer@gmail.com senest 1 uge inden 
mødedatoen. 

Fremtidige mødedatoer for 2013 er: 
mandag i ugerne 39, 44 og 49

Til sidst vil vi gerne endnu en gang 
høre om der sidder nogle borgere, 
som kunne tænke sig at gøre noget for 
udsmykningen af vores by. Henvendel-
se enten telefonisk til bestyrelsen eller 
skriv til webmaster@hee.dk.

På Bestyrelsens vegne
Lisbeth Skarregaard
Formand
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Alle i Hee 
Unge som ældre 
Børn som voksne 

Kom til fællesspisning                           
i hallen fredag d. 20. sept.  kl.18.00 

 
Tilmelding: Opringning / sms til Anette 61333522  
/ Rita 61265505  senest d. 13. sept.  
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                                        

 
Desværre kan Ole Vilandt ikke lave  

maden, så vi får det fra Anita,  
Vedersø Kulturcenter:  

Pandekager m. kødfyld, dertil ris og salatbar  
 kaffe og kage 

 
 Derfor er det ekstra vigtig med  

tilmelding senest den 13. sept. 
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Det handler om viljen 
til at stå bag de frivillige

 vestjyskbank.dk/ringkoebing

Lokal idræt handler om mere end sammenhold, talent 
og træning. Det handler om viljen: Viljen til at give alt for 
holdet, til at træffe den bedste beslutning under pres og 
til at bygge et positivt fællesskab op for store og små.

I vestjyskBANK ved vi, hvor vigtigt det er at have viljen. 
Og derfor bakker vi op om lokalområdets fightere – både 
på og udenfor banen. 

Velkommen i vestjyskBANK - din lokale bank.

Et stærkt og godt foreningsliv bygger på vilje
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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: 
 
15 gange kor på Hee Skole ved Thyra Hartkopf  
- 275 kr. pr. barn  
 
Koret starter tirsdag den 3. september kl. 14.45 – 15.30 i skolens 
musiklokale  - og varer indtil jul.  
 
Der vil blive medvirken ved forskellige arrangementer.  
 
 
 
Har du lyst, så mød op i musiklokalet den 3. september kl. 14.45 
 
 
Hee Skolebestyrelse 
Hee Menighedsråd 

 

 

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:

15 gange kor på Hee Skole ved Thyra Hartkopf - 275 kr. pr. barn

Koret starter tirsdag den 3. september kl. 14.45 - 15.30 i skolens musiklo-
kale og varer indtil jul.

Der vil blive medvirken ved forskellige arrangementer.

Har du lyst, så mød op i musiklokalet
den 3. september kl. 14.45

Hee Skolebestyrelse
Hee Menighedsråd
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Smånyt fra og om 
Hee

Badminton

Tider til badmintonsæsonen 2013/14 
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, 
så ring til 

Inger Madsen 
2089 9226

Hun sørger for, at I får bladet.

SVØMNING 2013 - 2014 
I 

RINGKØBING 
SVØMMEHAL

 

VI STARTER SÆSONEN ONSDAG 
D. 4. SEP. KL. 19 -20

DEREFTER ONSDAGE 19 - 20 . UND-
TAGET  16. OKT , 25. DEC , 1. JAN 
2014 OG 12 FEB 2014
 
        SVØMMEUDVALGET 

Gymnastik

Gymnastik starter op i uge 40, se yder-
lige information på hjemmesiden www.
hee.dk/gymnastik.

Venlig hilsen
Gymnastikudvalget
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

September

10.

27.

Oktober
1. & 3.

24-

November
14.

21.

December
05.

Kvindeseminar i Spjald 
15.00. Birthe Marie 
Kristensen, Hvide San-
de, taler.

Høstfest i Kloster. 

Oktobermøder i Ring-
købing.

Møde i Kloster. Sogne-
præst Henrik Vejlgaard 
Kristensen, Varde, taler.

Soldatervennefest i Klo-
ster. Tidligere solda-
terhjemleder i Kosoco, 
Edith og Bent Larsen, 
Skjern, taler og fortæl-
ler om soldatermissio-
nen.

Møde i Kloster. Missio-
nær Bjarne Lindgren 
Christensen, Ringkø-
bing taler (bogsalg).

Adventsfest i Kloster.

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

Hee Gl. Stations-
bygning
Medlemmer
Der er nu 41 hustand, 21 enkelt per-
soner som har betalt medlemskab.Der 
er 7 som har givet gaver.
Indkommet i alt 11.950,- kr.
Mange tak til alle Jer som har støt-
tet huset. Det er en meget stor hjælp 
til husets drift. Vi vil selvfølgelig gerne 
have flere medlemmer. 
Ringkøbing Bygningssnedkeri har 
monteret nye vinduer og dør i vest si-
den og ny bagdør.  Hee Smede- og 
Maskinforretning har monteret Nyt 
gasfyr til nettopris. Hee Flytteforretning 
har givet flere ny stole. Tuborgfondet 
har bevilget 25.000,- kr. til nye borde.
Så der er indkøbt 24 nye borde.

Julefrokost søndag den 1. decem-
ber kl. 12.30. For alle over 18 år.
Max. 80 personer 

Tilmelding senest lørdag den 23. no-
vember efter først til mølle princip.
Se mere WWW.hee-stationsbygning.
dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen
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OPRÅB!
Angående Banedanmarks varslede nedlæggelser af 

baneoverkørsler.

Banedanmark og Ekspropriationskommisionen har varslet at de 
kommer til Eftersyn i Hee, i uge 35 eller 36. Her vil de se på forholdene 
omkring hvilke baneoverkørsler, nord og syd for byen, der skal lukkes 
og om muligt, hvilke der skal holdes åbne.

For at give vores gæster et positivt indtryk af Hee og de rekreative 
områder omkring byen skal der hermed appelleres til, at der på dagen 
for Eftersynet, er så mange borgere i Hee som muligt der benytter 
baneoverkørslerne. Tag vandreskoene på, kør en tur med cyklen, 
barnevognen eller bilen og få en god tur rundt om Hee og jernbanen - 
på den måde kan vi sende et signal og vise hvor meget vi værdsætter 
vores mulighed for at benytte baneoverkørslerne, og den frihed der 
følger med dem.

Datoen og tidspunktet for Eftersynet vil blive offentliggjort på www.
hee.dk – så venligst følg med og hold dig opdateret på hjemmesiden.

På www.hee.dk bliver der ligeledes oprettet mulighed for at afgive 
din personlige stemme for Banedanmarks nedlæggelser af 
baneoverkørslerne. Følg linket: http://www.skrivunder.net/stop_for_
nedlaggelser_af_baneoverkorsler_i_landdistrikterne. 
Der er ingen risiko forbundet med afgivelse af stemme. Der ligger 
stadigvæk underskriftsmapper fremme i Hee nærkøb plus, Familiepark 
Vest og i klublokalet ved stadion/
boldbanerne, så her er der også 
mulighed for at afgive sin underskrift.

På forhånd tak!
Med venlig hilsen og på vegne en 
de implicerede lodsejere 
Karl, Foldagervej 4. 
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Fødselsdage
Bryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Mindesammenkomst
Og meget mere

Hjælp til
Borddækning
Servering

Internetforbindelse
Plads 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



12

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

Hee

TR
YK
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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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Sommerfesten 2013
Vi fra udvalget af vil gerne rette en stor tak til alle jer der var med til at gøre 
vores fest til en god oplevelse. Tak til alle de der gav en hånd med, alle de 
som sprang når vi spurgte, alle sponsorer, ja bare en STOR tak til jer allesam-
men. Det er en fornøjelse at planlægge og arrangere en sådan LOKAL fest 

når alle er så gode til at bakke op. TAK

Vi vil fra i år af meddele jer alle som på den ene eller anden måde har hjulpet
at i  selv skal tilmelde jer den aktivitets fest som kommer først på det nye år.
Aktivitets festen er et tilbud, og en tak, til alle hjælpende hænder og fra som-
merfesten er der mange der fortjener en tak.

Derfor HUSK at tilmelde jer til aktivitets festen.

I må gerne ringe til en af os i udvalget, men vi ringer IKKE rundt og spørger.
Tak for i år

Evy - Helle - Lene - Tage - Allan - Lene

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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Kom og støt et lokalt arrangement
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www.høl.dk 

.  

 
Torsdag den 19. september kommer Carsten Berthelsen til Hee.  
Han er inviteret af Hee Øllaug til at afholde et foredrag omkring  
Klosterbryggens historie. Arrangementet bliver afholdt i Hee multisal, 
hvor der er plads til 200 tilhørere.  
 
Carsten Berthelsen er foredragsholder, tv-vært, forfatter og  
forlagskonsulent. Han har undervist på Københavns Universitet, 
Danmarks Biblioteksskole, Grafisk Højskole, Danmarks Pædagogiske  
Universitet, højskoler, gymnasier, folkeskoler og aftenskoler 
 (AOF, LOF, FOF og HOF).  
Han er foredragsholder ved Den Danske Boghandlerforenings  
årlige 'Introduktion til Bogsæsonen'. 
 
Carsten Berthelsen er forfatter til talrige artikler og radioudsendelser  
om populærkultur, stor musik, blændende billedkunst og god øl.  
 
Oldermand for Danske Ølpublicisters Laug og modtager af Danske 
Ølentusiasters  Ølpris 2007 
 
Danske Ølentusiasters Landsformand, Anne Lise Knørr 
sagde i den sammenhæng i sin tale:  

”... At Carsten Berthelsen er et af de mest kendte ansigter i ølverdenen, kan der ikke herske tvivl om. For 
rigtig mange ølentusiaster har han været den først introduktion til begrebet Underholdende ølsmagning. Ikke 
nok med at Carsten ved rigtig meget om øl; både om smagen og tilblivelsen, han er også en formidabel 
formidler! Mange, mange danskere har gennem årene fået en oplevelse ud over det sædvanlige, når han har 
fortalt om nye og gamle øl, danske øl, udenlandske øl - ja, i det hele taget bare øl.... 

Carsten var tidligt med til at sætte fokus på øllet. Adskillige bøger er det blevet til - alene og sammen med 
andre - ligesom han er manden bag adskillige tv-udsendelser. At skulle liste alle Carstens bedrifter op, vil 
være nærmest uoverskueligt, men mange har heldigvis både set og hørt rigtig meget af det, som han har 
præsteret. Alt i alt er du en af de mest markante øl-personligheder i Danmark. Du er i stand til at formidle 
viden om øl, så alle kan forstå det, og så alle føler sig underholdt. Meget mere kan man vist ikke forlange!”. 

 
På gensyn 
Keld Torp 
Oldermand og stifter af Hee Øllaug – anno 2011 
Mobil: 2982 4740 
www.høl.dk 
 
 

Hee Øllaug – anno 2011 
Agersbækvej  10, Hee 
6950 Ringkøbing 
Mail: oldermand@heeollaug.dk 
Bank: 7670 - 4443110 

www.heeollaug.dk 
anno 2011 
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Ingen
10.30
10.30
14.00 Høstgudstjene-
ste. Skolens kor med-
virker. 
Kaffebord bagefter.

19.00
10.30
ingen
19.00 Aftensang - 
kaffe bagefter.

10.30 Alle helgens dag 
- afdødes navne læses 
op.
10.30
14.00 Merete ørskov
09.00

September
08.
15.
22.
29.

Oktober
06.
13.
20.
27.

November
03.

10.
17.
24.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Døbte
Liva Viola Kristensen

Kirkelig velsignelse
Elna Christine Noesgaard Forrest og 
Jan Noesgaard Forrest

Døde
Kjeld Hansen
Vivian Kirstine Kristensen
Haakon Mark

Offentlige menigheds-
rådsmøder

Onsdag 02. oktober
Mandag 25. november

Begge kl. 19.00 hos Peder Susgaard, 
Foldagervej 6.

Aftensang 27. oktober 
19.00

I stedet for gudstjeneset er der den-
ne aften aftensang, hvor vi sammen 
vil synge gamle og nye samlmer sam-
men. Bagefter vil der være kaffe.
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Det brudte

Gud bruger det brudte.
Der kræves brudt jord
for at give høst,
brudte skyer for at give regn,
brudte hvedekorn for at give kraft.
Det er den brudte alabasterkrukke,
som dufter af parfume.
Det er Peter, som græder bittert,
der får den største opgave.

Vance Havner

En tak til Rosa og Kaj for 
en dejlig morgenmad

Konfirmandernes blå mandag den 13 
maj fik en rigtig god og hyggelig start, 
med en veldækket morgenbord i Hee 
Stationsbygning, hvor vi både unge og 
voksen nød en stille morgen. 

Dejlig bare at kunne sætte sig til bords 
og slappe af efter den store dag . 

Derefter tog de glade unge af sted til 
Holstebro hvor de havde en rigtig god 
dag.  

Med venlig hilsen 

konfrimander og forældre
Lisbeth Skarregaard

Fortælling om No og 
Hee kirker

Torsdag 12.september kl.19.00

Vi begynder ved No kirke og kører der-
fra til Hee kirke. Sognepræst Lars Chri-
stoffersen vil fortælle om begge kirker.  
Medbring gerne aftenkaffen.

Aftenen er arrangeret af Distriktsfor-
eningen for menighedsrådsmedlem-
mer for Ringkøbing provsti.

Alle er velkommen
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Lektiecaféen starter op igen ….  
på Hee skole for 4., 5. og 6. klasse  

 
Vi er klar til den nye skolereform – og starter op med lektiecaféen 
igen fra mandag den 19. august fra kl. 14.10 – ca. 15 i biblioteket.  
 
Lektiecaféen vil blive drevet af frivillige voksne - Og det er frivilligt at 
være der!! Hvad børnene laver, bestemmer de selv, men der skal 
være ro, så det kan være til glæde for alle, og så alle har 
muligheden for at få hjælp – for derved at øge fagligheden. De 
voksne vil hjælpe med lektierne (det er ikke undervisning, men 
lektiehjælp ), og det forventes, at børnene er indstillet på, at alle 
skal være der. 
 
OBS OBS - Har du lyst til at være ”voksen” – bare en gang imellem 
i lektiecaféen, så henvend dig til Niels, abnikl@almbrand.dk, og du 
vil blive sat ind i et vagtskema   
 
Vi håber, at alle vil få glæde af lektiecaféen – først og fremmest 
børnene, men også forældrene og de frivillige voksne. 
 
Tag chancen, mød op og få lavet lektierne    VEL MØDT   
  
Hee Skolebestyrelse / Støtteforening 
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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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NYT ARRANGEMENT
24. september 2013 kl. 19.00. 

Kære kvinder i Hee!
 
Der er nu tiltrådt ny bestyrelse i Hee Kvindeforum, og vi ser frem til at arrangere 
nogle hyggelige aftener/arrangementer i selskab med jer. 

Så er vi klar med sæsonens første arrangement i Hee Kvindeforum. 

Har du prøvet yoga før ? 
eller har du bare altid haft lyst til at prøve det?

Nu er chancen der.

Louise Krægpøth fra Living fully yogastudio i Søndervig kommer og giver os en 
indføring i yogaens verden. Louise vil fortælle om yoga og derefter lave yoga 
med os i en times tid.

Medbring yogamåtte eller pilatesunderlag (eller tilsvarende). Påklædningen skal 
være tilpas løs, så du kan bevæge dig. 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.

Hvor: Skolekøkkenet, Hee skole
Pris: Medlemmer 50 kr, ikke medlemmer 100 kr. 

Tilmelding: senest d. 20. september 2013 (meget gerne før) via facebook eller 
sms til  kontaktpersoner. (se www.heekvindeforum.dk)

Hilsen
Gitte, Birthe, Lone & Helle.  

Hee Kvinde 
Forum 
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Her på sommerens sidste dag, kan jeg med 
glæde se tilbage på sommerens første dag:
Åben by arrangementet i Hee blev en forrygen-
de succes. Vi var ikke i tvivl om, at det blev et 
godt arrangement, men vi kan vist roligt sige at 
resultatet oversteg forventningerne.

Byen var virkelig sat op til at byde indenfor, og 
mange udensogns benyttede sig heldigvis af til-
budet.
En stor tak til de mange Heeboere, der havde 
fulgt opfordringen til at bakke op om arrange-
mentet. Langt de fleste steder i Hee var flaget 
sat, fortovet fejet, haven friseret og blomsterne 
sat ud. Mange steder var kreativiteten nærmest 
gået over gevind! Det var et fantastisk positivt 
og åbent syn, der møde folk, der passerede 
Hee - eller valgte at dreje inden om!

Søgningen til de mange aktiviteter rundt i byen 
var på et konstant flow det meste af tiden, og 
næsten alle steder var man meget tilfredse med 
besøget. Og der var mange oplevelser at få 
med hjem.

Hee gjorde det igen!

Set i bakspejlet er der selvfølgelig meget, der 
kunne gøres anderledes. Noget kan gøres bed-
re til næste gang. For naturligvis må et arran-
gement som dette give anledning til flere arran-

gementer af slagsen.

Skal der dryppes malurt i bægeret, kan man kun 
begræde, at ikke alle virksomheder var med på 
ideen. At vores ”industikvarter” manglede en 
flagallé - der var ganske enkelt for mange tom-
me flagstænger! Men nu er idden skabt, den er 
bæredygtig, så næste gang er alle helt sikkert 
med til at bære endnu en succes hjem!

Tak til alle, for den store opbakning.

På arbejdsgruppens vegne
Carsten Meller
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Læserbrev

Vores butikker i Hee

Faktum er, at de kan levere en god 
service til en fair pris (jeg har erfarin-
gen fra tanken – kan ikke stave til hans 
navn)

Vi har lavet en lille indkøbsseddel med 
faste ting, som vi skal bruge hver uge 
(4 l mælk, 1 pk smør, 1 pose pasta, 
1 pose kartofler, 1 pose gulerødder, 1 
agurk, 1 pk hamburgerryg – bliv selv 
ved!). Det passer mig bedst at hente 
varerne om tirsdagen, så det er aftalt, 
at jeg på vejen hjem fra arbejde hen-
ter en færdigpakket kasse til en rimelig 
pris! Mangler jeg mere, så kan jeg evt. 
finde det i butikken. 

Det tager kun 5 minutter – nej ikke i 
Hee! For her får man sine varer fær-
digpakket og direkte fra kølerummet!! 

Det er ikke et stort kostbart indkøb, 
men er vi mange som står sammen, så 
har vi også en butik i fremtiden – og 
når det er nemt og ikke koster ekstra 
så….. Hvad venter du på?

Bo Mortensen

Det skete i Hee

Traktortræk

Møllehat gennem Hee 

Bente Kirk
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Avis- & papirindsamling

Den næste indsamling

Lørdag 

02. november
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
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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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Strikkecafé 
hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 
4071 3919  eller 3214 2260

Septemberstrikkecafé  Tirsdag d. 17. september 19.30
De første nyheder må være på trapperne

Lørdags-strikkecafé  Lørdag d. 05. oktober 14.00
Velkommen lørdagspiger!

Den uldne tid nærmer sig  Onsdag d. 23. oktober 19.30
Lad os varme os med nyt uldent garn

På tide med julegaverne  Mandag d. 11. november 19.30
Skal det være sokker til alle?

5.000 kcal strikkecafé  Torsdag d. 05. december 19.30
Tæl kun masker, ikke kalorier. Rigtig glædelig jul

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.
Også velkommen til nye medlemmer.

Kærlig hilsen 
Anette
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Tour de Pedal

Foråret bød på gode mandagsture med godt fremmøde. Alle deltagerne var 
med i konkurrencerne og der var mange gode og også lidt svære opgaver.

Ud over lokale konkurrencer deltog alle deltagere i en større konkurrence om at 
vinde en cykel og sandelig om ikke en af vores deltagere blev udtrukket.

Hjertelig tillykke til Grethe Sand med den flotte cykel. Tak til udvalget som står 
for alt det praktiske og tak til alle, der gav kage m.m.

Anne-Marie

Plæneklipning med egen havetraktor udføres.
I Hee, Hover, Torsted, Tim, Ringkøbing & omegn.

Erhverv & Privat

Andreas Mortensen
40267373
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Flaskecontainer 

Ved parkeringspladsen 
ved Hee Billardklub på 
Ringgaden kan man fin-
de en flaskecontainer.

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

Sort kat

Vores sorte Maine Coon kat, som for-
lod os for et års tid siden, har fået brev 
fra dyrlægen, om at det er tid til årets 
vaccination. Så dem hun har slået sig 
ned hos, har et lille job.
Katten Bumle er for øvrigt øretatoveret 
og har en mikrochip i nakken!

Mange hilsner
Bumles gamle mor

Anne-Marie

Trines Blomster
Buketter - Dekorationer - Potteplanter

Sommerblomster - Lidt stauder til haven

Pyntning af kister og urner - Kranse - Bårebuketter og Båredekorationer
Indsamling til begravelse = 25 kr. pr. person, skriv navn på kuvert og læg penge i, 

også navn på afdøde. sidste frist er kl. 21 dagen før. 

Juledekorationer - vinterkranse - Kors - Puder og Hjerter
Brudebuketter - Knaphulsblomst -  Kirkepyntning

Trine Damgaard, 
Skovvej 9 tlf. 23603658

Ps. døren er låst ind i privaten. Der er åbent,  når jeg er hjemme. Eller bestil så stiller jeg tingene ud i garagen.

Nabohjælp

Ønsker du en folder om Nabohjælp, 
så kontakt Anne-Marie 
(anne-marie@meller.dk)
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Fodbold - piger

Så er Hee’s fodbold piger 
i gang igen! Her tænker 
jeg på forårets u13 pige-
hold, som nu hedder u14 


Sæsonen 2012/13 var første sæson 
med de store mål – i en ny 9:9 spille-
form på en lidt kortere bane, men el-
lers med alle de velkendt regler fra 11 
mands fodbold. Sæsonen 2012/13 
bestod af 2 halvårlige turneringer og 
det gik lige som den gang vi gik fra 
5 mands til 7 mands fodbold: Første 
halvsæson var lærerig, men gav ikke 
så mange sejre. Forårshalvsæsonen 
var fantastisk! Holdet bestod af Em-
melie, Marie, Laura, Maria K, Camil-
la, Maiken, Johanne, Maria A, Katri-
ne, Mille, Petra og Catrine. Holdets 
styrke er en god spilforståelse og godt 
sammenspil – noget som ikke er kom-
met af ingenting, men ved utallige træ-
ningsaftener, med fremmøde af stort 
set alle spillere hver gang! – de før-
ste træninger var på snedækkede og 
hårde baner!. Indsatsen rakte til en flot 
andenplads i forårets pulje.

Trænerteamet og spillerne havde gen-
nem længere tid snakket om mulighe-
den for at komme af sted til et flerdags-
stævne og spillerne har været ude og 
sælge skrabelodder for Hee SF for at 
finansiere holdtilmeldingsgebyret. Mu-
ligheden for at deltage i Ramsing Cup 
2-4 august 2013 bød sig – også som 

en god optakt til en ny sæson. Desvær-
re havde Ramsing Cup ingen u14 ræk-
ke, så deltagelsen blev i u15.
U15 vil sige 11 mands hold og det 
gav mulighed for at invitere nogle af 
de kommende FC TIM-Hee holdkam-
merater og træningsmakkere fra u15 
med.  Den nye FC Tim-Hee pigeafde-
ling har nemlig i dette efterår hele 4 
pigehold (u12, u13, u14 og u15). –
Hvis ellers stjernerne på Hee’s dame-
hold vil funkle blot et år eller to mere, 
så er der potentielle friske forstærknin-
ger til holdet!!

Fredag d. 2. august (årets varmeste 
dag med +30) drog 15 friske spillere 
af sted for sammen med 2.000 andre 
spillere at tilbringe weekenden i Spjald. 
Holdet var: Emmelie, Marie, Lærke Al-
tena, Maria K, Camilla, Katrine Søn-
derby, Jasmin Smedegård, Stine, Sofie 
Haubjerg, Maiken, Johanne, Mille, Ka-
trine K, Petra og Michaela Gamborg. 
Holdet blev indkvarteret på Spjald Sko-
le lige ved siden af banerne, så det var 
helt perfekte forhold. De nærmeste na-
boer i andre klasseværelser var nogle 
”flinke” u10 drenge, som fredag aften 
tilbød holdet at ”snave”. 
Velindkvarteret skulle holdet allerede 
spille den første kamp mod Spjald fre-
dag kl. 17.30. Holdet måtte lige star-
te opvarmningen med navnerunde, så 
der var lidt udfordringer for det nye 
sammenbragte hold 

Det blev dog taget i stiv arm og kam-
pen blev vundet 3-1 og trænertema-
et fik set lidt at de nye spilleres talen-
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ter.  Undertegnede husker kampen for 
”Jeg har sidestik” (sagt inden opvarm-
ningen gik i gang!), ”jeg kan kun spil-
le back” (sagt inden kampen, hvor So-
fie blev placeret på midtbanen og løb 
op og scorede!), Maria Kirk fik chan-
cen som angriber og udnyttede den til 
at score. Derudover huskes, at inden 
kampen havde vi en ”Tim-gruppe” og 
en ”Hee-gruppe” – efter kampen hav-
de FC TIM-HEE 3 point på kontoen! 
Fredag aften var hygge med oldboys 
landsholdet mod Spjald serie 2. Der-
efter var stævnets officielle åbning med 
march gennem byen. Selvfølgeligt fik 
holdet fremskaffet et FC TIM-HEE ban-
ner og fik sig placeret forrest i optoget – 
lige efter musikkorpset! Efter marchaf-
slutning på stadion, så deltog Martin 
i en træner konkurrence, hvor vinder-
præmien var en attraktiv rygsæk (med 
slik) til hver spiller på holdet. Martin gik 
frisk og modigt til sagen – godt bakket 
op af pigerne, men det blev desværre 
ikke belønnet med nogen præmie.  

En varm varm dag sluttede i god ro og 
orden ca. kl. 24, hvor træneren tørne-
de ind i et lærerlokale lige ved siden af 
FC TIM-HEE (jeg er i hvert fald blevet 
bildt ind, at der var ro i klassen!). 
Lørdag var første kamp kl. 9.30, så der 
var aftalt, at Martin skulle komme og 
vække holdet kl. 7.30! Den fornøjel-
se blev Martin og hans store grydelåg 
dog snydt for – alle mand var i tøjet og 
klar til spisning længe før 7.30!! 
Kampen kl. 9.30 var mod Klinkby – 
trods gode chancer fik vi ikke scoret og 
kampen endte 0-0

Derefter havde vi en lang pause inden 
næste kamp kl. 15.30 og den sidste 
kamp i puljen kl. 18.30. Pausen og det 
fantastiske vejr blev benyttet til hygge 
og en lille indkøbstur af snolder m.m. 
Masser af forældre kom også forbi til 
vore kampe og frugt + kage + is var 
ikke en mangelvare denne dag!! Stæv-
nekøkkenets gode og sunde mad blev 
vist desværre lidt overset af FC TIM-
HEE   

De 2 sidste kampe var mod de formo-
dede bedste hold i puljen – den for-
modning kom til at holde stik! 

Kl. 15.30 gjaldt det Galten! FC TIM-
HEE startede frisk og havde et skud på 
stolpen i kampens indledning. Des-
værre kom Galten foran og resten af 
kampen var en hård jagt for at få en 
udligning. I stedet fik Galten endnu 
en scoring i kampens sidste minutter. 
Kampen blev spillet på bane 1, på et 
fint underlag, hvor oldboys landshol-
det aftenen før havde banket Spjald 
serie 2. Desværre havde Galten man-
ge hold med til stævnet og vi må ind-
rømme at de også vandt ”heppekors-
dysten” under kampen. Næste år – for 
vi SKAL da af sted igen!! – så vil vi 
også flere hold af sted!   

Sidste kamp kl. 18.30 var mod Spøt-
trup, som allerede var puljevindere via 
sejre i deres første 3 kampe. Tre kam-
pe på under et døgn havde sat sit spor: 
Johanne, Camilla og Stine var så pla-
get af skader at de sad over. Heldigvis 
havde Melanie taget fodboldtøjet med 
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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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til Spjald, så vi fik hurtigt en ny mand 
i truppen og havde så trods alt 2 ud-
skiftere til kampen . Spøttrup virkede 
ikke specielt meget bedre end os, men 
de havde et super godt forsvar med en 
rigtig hurtig spiller og det fik vi aldrig 
rigtigt ram på. Til gengæld var Spøt-
trup så effektive til at straffe vore fejl og 
havde også heldet. Resultatet blev 0-3
Efter de indledende puljekampe havde 
vi sikret os 3. pladsen i puljen og skulle 
søndag kl. 10.15 møde nr. 3 fra den 
anden u15 pulje, nemlig Hundborg/
Vorupør. 

Først skulle lørdagen dog lige afslut-
tes med diskotek og fest – nå nej, det 
var FC TIM-HEE for trætte til, de bru-
ger nemlig energien på fodbold!  En 
lille fest blev det nu alligevel i klassen 
og i stedet for stævnekøkkenets mad, 
så var der flere, som fik bestilt pizza! 
Åbybro’s u10 drenge var måske nok 
for nem en modstander for os på en 
fodboldbane, men så fik drengene 
vist overlegenhed ved at bevogte vo-
res klasselokale og udfordre alle piger, 
der vovede sig ud, i en pudekamp  
(små gentlemen? – 10:1)

Søndag morgen var alle igen mor-
genfriske - men ikke helt ”fodboldfri-
ske”. Trods småskavanker meldte alle 
sig dog klar til vores sidste kamp – 
det viste sig desværre at være lidt af 
en overvurdering af egne kræfter, for 
mod kampens slutning havde vi nær-
mere 11 der ønskede at være ude og 
kun 4 der var kampklare på banen. 
Hundborg/Vorupør var heldigvis ikke 

skræmmende, men uheldigvis formå-
ede de alligevel at få udlignet til 2-2 
kort før tid. Så skulle det hele afgø-
res på straffespark. Marie fik opgaven 
i målet og hun var faktisk meget tæt 
på at præstere op til flere redninger 
på deres ellers gode spark. Det lykke-
des desværre ikke, og da vi brændte et 
skud mere end dem, så endte det med 
en samlet 6. plads. 
Trænerkonklusionen blev: Fantastisk 
spiller engagement fik samlet et godt 
FC TIM-HEE hold.  10 stk. u14 og 5 
stk u15 piger leverede en god præ-
station i en u15 række, hvor de aldrig 
blev nedspillet – tværtimod var de spi-
loverlegne i en god del af tiden i de 
5 kampe. 10 stk u14 piger var inden 
stævnet uden erfaring i 11 mands fod-
bold! Tak for mange hyggelige timer 
i Spjald – det bliver aldrig kedeligt at 
være trænere for Jer 

Det kunne være fedt, hvis klubben hav-
de en person, med lyst til at få alt det 
praktiske på plads omkring at få arran-
geret en årlig fodboldtur. Spillerne er 
med garanti klar!  
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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

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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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 2013 Hee Klub
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 
13.08 33 Anette Susgaard Anette Røjkjær

20.08 34 Jette Lindholm Benny Siig

27.08 35 Connie Andersen Anette Røjkjær

03.09 36 Michael Andersen Anette Susgaard
10.09 37 Jette Lindholm Benny Siig

17.09 38 Connie Andersen Anette Røjkjær

24.09 39 Michael Andersen Bente Kirk

01.10 40 Jette Lindholm Anette Susgaard
05.10 41 Connie Andersen Benny Siig

15.10 42 efterårsferie
22.10 43
29.10 44
05.11 45
12.11 46
19.11 47
26.11 48
03.12 49
10.12 50
17.12 51

Hej alle friske piger og drenge fra 3. klasse og opefter.

Vi er i gang igen i klubben hver tirsdag fra kl.19.00 – 21.00.

Kom og vær med!

Mange hilsener

Anette Røjkjær og Anette Susgaard
30 57 04 30           -    61 33 35 22
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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 dead-
line, eller har fundet på www.hee.dk m.m.
Har du arrangementer, der skal bringes her,  
send en mail til redaktionen.

September
02.
03.
04.
17.
19.
20.
23.

24.

Oktober
uge 40
05.
20.
23. 
28.

November
02.
11.

December
01.

02.

05.
24.
31.

Udvalgsmøde
Koropstart
Svømmestart
Strikkecafé
Foredrag Øllaug
Fællesspisning
Bestyrelsesmøde 
Hee Sogneforening
Yoga 
Hee Kvindeforum

Opstart gymnastik
Strikkecafé
Deadline Sognenyt
Strikkecafé
Bestyrelsesmøde 
Hee Sogneforening

Avisindsamling
Strikkecafé

Julefrokost, 
Hee Stationsbygning
Bestyrelsesmøde 
Hee Sogneforening
Strikkecafé
Juleaften
Deadline Sognenyt

1 2 sluttid

Lars Schmidt 9.48 26.27 57.47

Rasmus G. 
Nielsen

11.20 27.06 57.56

Nicolai 
Bonde

10.54 27.25 59.22

Mikkel 
Andersen

11.30 27.40 59.33

Mikkel 
Vineke

14.00 32.53 1.13.10

Mikkel 
Sjørvad

15.10 39.38 1.24.51

Henrik
Thunbo

15.50 38.19 1.27.50

Maria Kirk
Andersen

20.04 46.49 1.39.18

Petra Byskov 20.04 45.57 1.39.19

Katrine Ko-
fod Koch

20.04 45.57 1.39.28

Udenfor ran-
gering
Michael
Sjørvad

14.25 26.15 1.02.00

Resultater fra 
Hee Mini 
Triathlon

Zander Koch
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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



47

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

Svømme

Teater
Edna Kristoffersen  3646 5363
Søren Kristensen  2278 7413
Martin Rindom  9732 6838
Line Sørensen  9733 5539

Gymnastik
Hanne Thrane  2171 4576
hanne@juul-thrane.dk
Eva M. Østergaard Knudsen 2029 0324
Gitte Alnor Madsen 2080 4702
Dorthe Kristensen  5157 4704

Hee Lokalråd
Erling Madsen, formand
Ole Mortensen, næstformand
Jens Jørn Jacobsen, sekretær
Peder Galsgaard
Arne Christensen
Knud Jensen
Kristian Døhr Jensen, valgt af Sogneforeningen

Sommerfest
Evy Nielsen  2466 8891
Allan Susgaard  6160 0192
Tage Noesgaard  2248 7291
tage@veiumgaard.dk
Helle Christensen  2924 7374
hc-ac@hotmail.com
Lene Christensen   2815 8812
Morten   5174 3090

Friluft (Tour de Pedal)
Trine Damgaard  2360 3658
gravertrine@hotmail.com
Arne Jensen  9733 5278
Helle Christensen  2924 7374
  
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

IN
 L

O
K

A
L

E
 B

A
N

K

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


