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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. august

Redaktion & PR Udvalget:

Anne-Marie Meller  9733 5130
anne-marie@meller.dk

Bente Kirk  6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk Nyt fra redaktionen

Foråret har ladet vente på sig, men nu 
skulle det være på vej. At vi går mod 
lysere tider, kan vi kun være glade for, 
da det er ved at være tid til alle uden-
dørsaktiviteterne. Læs her i Sognenyt 
om alle de aktiviteter, der er på vej.

Alle ønskes en rigtig god sommer.

Bente, Dorte og Anne-Marie

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

Endelig blev det forår. Et forår som 
blev sprunget flot i gang med en me-
get flot gymnastikopvisning. Vi vil på 
gymnastikudvalgets og egne vegne 
gerne takke for den store opbakning. 
Det er som altid en fornøjelse at se, 
hvor mange engagerede gymnaster vi 
kan samle i Hee.

Og det kan vi, fordi vi i Hee støtter op 
om lokalsamfundet! 

Vi vil gerne slå fast med 7 tommer 
søm, at Hee skole ikke pt står foran 
en lukning. Men vi er selvfølgelig nødt 
til at erkende den barske virkelighed. 
Børnetallet er faldende - også i Hee, 
og årgangene bliver som følge deraf 
mindre og mindre.

Derfor er det ufattelig vigtigt, at vi som 
borgere gør alt hvad vi kan for at for-
tælle de mange positive historier, der 
er om Hee sogn og Hee skole. 
Det er vigtigt, at vi alle hver især yder 
en lille indsats, for at få tilflyttere til 
Hee. Og det er vigtigt, at de der væl-
ger Hee sogn og Hee skole føler sig 
velkomne. Det er er en vigtig opgave, 
som vi håber, alle vil bidrage til.

Der er mange jern i ilden i øjeblikket i 
vort sogn. Men først kommer den år-
lige sommerfest. Det er sommerfest nr. 
25 og i den anledning vil der være lidt 
ekstra tiltag - også selvom arrange-

mentet afvikles på den gamle boldba-
ne af hensyn til græsset på de nuvæ-
rende baner.

Selve Sogneforeningen har 40 år på 
bagen i år. Det vidner tydeligt om, at 
vi i Hee støtter op om lokalsamfundet 
- som skrevet ovenfor. Vores ønske er 
selvfølgelig at få yderligere 40 år. Så 
alle borgere i Hee: Frem med de gode 
historier om Hee :-)

På Bestyrelsens vegne
Lisbeth Skarregaard
Formand

Børnehuset i gang med at hænge påskeæg op
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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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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.

Åben morgensang 
på Hee Skole: 

Mandag d. 06.05.13
Mandag d. 03.06.13

Venlig hilsen
Hee Skole

Kontingent Hee Sogneforening

Så er det igen blevet tid til indbetaling af kontingent for 
2013.
Med kontigentet støtter du og din familie med et lille be-
løb om året.
Du får Sogne-Nyt 5 gange årligt.

Prisen er, som den plejer: 150 kr. pr. husstand og 75 for 
pensionister
Reg. 7670 konto nr. 2042237

Med venlig hilsen
Kasserer Hee Sogneforening

Judith Van den Berg
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Hee Kvinde 
Forum 

Smånyt fra og om 
Hee

Badminton

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

SSP-medarbejder

Flemming Pedersen 2442 2440
flemming.pedersen@rksk.dk

Mangler I 
sognenyt?

Det er stadigvæk 6. klasse fra Hee 
skole, der deler Sognenyt ud, og vi 
håber, at alle får bladet.

Men hvis I mod forventning ikke 
skulle modtage - eller kender 
nogen, der ikke har fået Sognenyt, 
så ring til 

Ilse Højberg Andersen 
20 31 32 80

Hun søger for, at I får bladet.

Se nyt på www.heekvindeforum.dk

Workshop - blomster

Jeg holder work-shop den 28. og 
30. maj kl. 19.00 til kl.22.00.
Til den tid er sommerblomsterne 
klar, og vi kan være udenfor.
Du kommer med dine krukker og vi 
vil give hinanden inspiration til hvad 
der kan plantes.
Jeg har  et stort udvalg af sommer-
blomster som du kan købe, muld og 
dækbark sørger jeg for.
Pris for en aften incl. kaffe/the og 
kage 75 kr.

1. juni i forbindelse med åben 
landsby, Work-shop - du må 
plante krukker, lave dekora-
tioner, blomsterbinding.
Jeg vil gerne have tilmelding på tlf 
23603658. senest den 26. maj.

Det hele foregår på Skovvej nr. 9.

Venlig hilsen
Trine
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

Maj
16.

Juni
7. - 8.

14.

23.

Juli
19. - 27.

August
5. - 9.

22.

September

10.

27.

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

Indre Missions Årsmøde 
Skjern Kulturcenter

Udflugt.

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

Bibelcamping på 
Holmsborg.

Spjaldmøder

Møde i Kloster. Sogne-
præst Morten Mourit-
zen, Vinding, taler.

Kvindeseminar i Spjald. 
Birthe Marie Kristensen, 
Hvide Sande, taler.

Høstfest i Kloster. 

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

Hee Stationsbygning

Vi vil deltage i Åbent Landsby 1. juni.

Der bliver mulighed for at se huset 
og få en gratis kop kaffe. Kom og se 
borddækning og få et godt tilbud på 
huset til Jeres næste fest.

Der vil være mulighed for at tegne 
medlemskab og betale kontingent.

Hee Øllaug vil også være i huset.

1. kvatal 2013 har været et godt kva-
tal med en god udlejning.

Tak til alle dem som brugte huset.
 
Bestyrelsen
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Trines Blomsterbutik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trines Blomsterbutik Skovvej 9. 
tlf 23603658.

Venlig hilsen 

Trine
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Fødselsdage
Bryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Mindesammenkomst
Og meget mere

Hjælp til
Borddækning
Servering

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
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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

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

Kom maj du søde milde-strik   onsdag 15. maj 19.30
Det kribler og krabler i fingrene efter nyt strik

Åbenthus- strik (Vi håber på godt vejr)  lørdag 01. juni 10.30 - 
Du må komme og strikke hele dagen. Det skal nok blive festligt.

Sidste gang før sommerferien.   mandag 17. juni 19.30
Her vil der være 20% rabat på alt garn.

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

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkeveninder.

Kærlig hilsen 
Anette

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

Eller læs mere på www.jk-webit.dk/hee  
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Tour de Pedal

Den 6. maj : Turen går til Nr. Bratbjerg ved søen.
den 9. maj  : Sommerfest - Hindøturen. Husk at pynte cyklen og ta`madpakken 
med. Afgang Klubhuset kl. 11.30.
Den 13. maj : Turen går til Høbro Bæk.
Den 20. maj  : Turen går til Hvingel ad Sandalvej.
Den 27. maj : Turen går til Vonå Engbro.

Afgang fra klubhuset mellem kl. 18.45 og 19.00.
Efter cykelturen mødes vi i klubhuset for udtrækning af gevinster.

Husk at du og alle der cykler under ROFI er med i lodtrækningen om en ny cy-
kel, sponsoreret af Fri Bikeshop v. Dennis Nielsen.

Nyt i år, Sankthans Bål
Vi har fået lov at lave Sankthansfest med bål hos Lisbeth og Per Skarregaard,
Jens Bjerg Thomsensvej nr.2
Vi mødes kl. 19.00.
kl. 19.30 Båltale 
Tidligere Hee-dreng Skoleinspektør Ole Bøndergaard fra Idom vil holde tale.
kl. 20.00 tændes bålet.
Man skal selv medbringe kaffekurv eller hvad I vil have. Der må bages snobrød 
og ristes pølser, men I skal selv medbringe det der skal bruges og spises, husk 
praktisk påklædning efter vejret.

Der cykles også i år i juni måned og august. Afgang fra skolegården kl. 18.45.

Den 5. august gentager vi successen fra tidligere år med et besøg hos Søren Sø-
rensen Muldbjerg.

Søren har et museum og har i mange år samlet gamle traktorer, maskiner, biler, 
motorcykler, gamle køkkenting, og så er der så smukt med sø og skov. 
Vi cykler fra Hee kl. 16.30, til  dem der selv vil køre bil mødes vi kl. 18.00.
Søren har lovet at tænde grillen, så I skal selv medbringe jeres aftensmad.

HUSK CYKELHJELM
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Have- og Rengøringsarbejde udføres

PRIVAT & ERHVERV

Henvendelse:
Naida Dela Cruz Petersen
3095 7195

Sogneudflugt

Tirsdag den 18. juni 2013 kører vi til Møgeltønder.

Afg Hee kl 8.30.
Vi serverer kaffe og rundstykker.

Ankomst til Møgeltønder, hvor vi spiser 
middag på Schackenborg Slotskro.

Kl 13.00 skal vi have en 2 timers guidet 
rundvisning, hvor vi går en tur i Slots-
haven. Vi går gennem byen til kirken.

Afslutning på Slotskroen, hvor vi får 
kaffe og lagkage.

Pris 150,00 kr.
Tilmelding senest den 8-6-2013

Hilsen Hee Menighedsåd.

Tilmelding til            
Bente 23926922
Stine 97335288.            
Karen Margrethe 23956167

flickr.com/photos/arne-list/2326186067/
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ingen
10.00 Teltgudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag
10.00 Konfirmation
09.00 Pinsedag
10.30 2. pinsedag 
No Kirke
19.00

10.30
13.30 Leise Christen-
sen, sommermøde
09.00
10.30
ingen

09.00
10.30 Kurt Nielsen
ingen
10.30 Kurt Nielsen

19.00
10.30
09.00

Maj
05.
09.

12.
19.
20.

26.

Juni
02.
09.

16.
23.
30.

Juli
07.
14.
21.
28.

August
04.
11.
18.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Døbte

Mikkel Grøntkjær Kristensen
Tilde  Grøntkjær  Kristensen      
Kristine Møller Jensen

Døde
Kirsten Vestergaard  
Erik Roed

Offentlige menigheds-
rådsmøder

Alle møder er kl.19.00

Mandag  13. maj kl.19.00 
i konfirmandstuen

Mandag 10.juni kl.19.00 hos Bente 
Madsen, Hovervej 54.                  
                                        

Nye kirkesangere

Vi har nu 3 kirkesangere i Hee og No,  
Erik Vang, og så har vi ansat 2 piger 
fra Det Kristne Gymnasium: Therese 
Andersen og  Liv Poulsen, kom og hør 
dem 1.juni til  åben by-dagen

Åben by  1.juni
I forbindelse med byens  åben by-dag 
har vi morgensang i kirken fra 9.30 – 
10.00. Vi synger fra salmebogen og 
vores 2 nye kirkesangere er med.

Alle er velkommen
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Fredag d. 26. april konfirmeres følgende i 
Rindum Kirke

Peter Brunsgaard Jensen    Hjortevej 4

Søndag d. 12.maj konfirmeres følgende i 
Hee Kirke

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

Redaktionen ønsker alle rigtig hjertelig tillykke
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Sommermøde 9.juni

Leise Christensen, tidligere sogne-
præst i Højmark-Lem,  nu lektor i Lø-
gumkloster på kurser for præster,  har 
først gudstjeneste i kirken, derefter for-
tæller hun i I.C.s  Hus om  Winston 
Churchill:

Mennesket, magten, myten!

Winston Churchill er mest kendt for sin 
ledelse af Storbritannien under 2.ver-
denskrig, men hans liv rummer mange 
andre interessante og  skæbnesvangre 
historier. Han var et menneske, der op-
levede overgangen fra et (sejr)rigt  og 
konserverende, victoriansk samfund, 
til et samfund, der skrålede med på 
Beatles-sange. To verdenskrige gen-
nemlevede Churchill, hvor han spille-
de en central rolle i begge. Foredraget 
vil inddrage kendte, som mere ukend-
te sider af dette rigt facetterede (og hu-
moristiske) liv.

Alle er velkommen,  
Hee og No menighedsråd

Grundlovsmøde 5.juni  i 
I.C.s Hus kl.14.00

Rektor for Lemvig gymnasium,  Lars  
Ebbensgaard, taler over emnet: ”Hvor-
dan bevarer vi vores vestjyske stolt-
hed”?

Alle er velkommen,   
Bestyrelsen

Salme af vores organist 
Birgit Busk Jensen

Guds rige kommer i det ord,
som lyder til os hver især,
i barnedåb, ved nadverbord:
Du er som barn Gud Fader kær.

At solstrejf er et forårstegn,
når vintertiden går på hæld,
det ved vi godt, og sommerregn
er frugtbarhedens kildevæld.

Som solens varme, lysets magt
fortæller os, at det er vår,
således tegner dåbens pagt:
Guds faderkærlighed os når.

Hvert glmimt af trofast kærlighed,
hvert håndtryk og hvert kærligt ord
er sikre tegn - med håb og fred
på Gud, som vel i himlen bor.

Men også er os ganske nær,
med livets ord til salighed.
Og trøster, styrker hver især
og skænker himmelsk lys og fred.

Birgit skriver også selv melodi-
er til sine tekster, Vi synger en 
til salmen ”Vorherre Jesus i den 
nat” efter altergang, og til ef-
teråret vil vi lave et arrange-
ment med Birgits salmer.

Menighedsrådet
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KÆRE HEEBOERE

Der er en lille gruppe personer her i 
Hee, som i et stykke tid har arbejdet på 
at finde ud af, hvordan vi alle i fælles-
skab kan skabe et fortsat godt sogne-
samfund i Hee.
Nogle vil måske mene; at vi har da et 
sognesamarbejde. Andre; at det ikke 
sådan lige vedkommer dem, da de 
ikke har behov for at involvere sig. 
Men tiderne forandres ustandseligt, så 
vi er også nødt til at forandre os for 
ikke at risikere, at alle vi beboere i Hee 
Sogn skal blive tabere i udviklingen. 

Der er flere gode grunde til at ”råbe 
vagt i gevær”. I disse tider skal alt være 
så stort, for at det kan overleve. I for-
hold til dette må vi se i øjnene, at Hee 
Sogn mangler noget i størrelse. Men vi 
er sikre på, at denne mangel kan op-
vejes af et sammenhold og en fælles-
skabsfølelse, der er endnu stærkere, 
end det vi har i dag.

Men vi har brug for hinanden til at ska-
be et landsbysamfund, som gør det at-
traktivt for tilflyttere at bosætte sig her.

Gør vi ikke noget hurtigt, er der en me-
get overhængende risiko for:

At vores skole og børnehus
lukkes.

At der ikke er tilslutning nok til 
sognets fritidsaktiviteter.

At det ikke vil være så attraktivt 
af flytte til Hee.

At priserne på vores huse vil 
falde.

At det kan blive svært at sælge 
sit hus.

At togene ikke længere holder 
ved Hee station (Overvejet af 
togledelsen).

Alle disse risici er aktuelle, og nogle 
af dem er allerede ved at trænge ind 
på livet af os, så vi er simpelthen nødt 
til alle, ældre som yngre, at gøre en 
indsats for at bevare vort dejlige sogn. 
Det er nu vores sammenhold skal stå 
sin prøve. 

Problemstillingen og løsningsforslag, 
hvoraf nogle allerede har startet initia-
tiver, kan I læse om i det sidste Sogne-
nyt, marts 2013, hvor arbejdsgruppen 
fortæller om det, vi alle skal bakke op:

   
 ÅBEN LANDSBY I HEE 

LØRDAG 
DEN 1. JUNI 2013
KLOKKEN 10 - 17 

Det bliver en dag, der gerne skulle til-
trække mange, og derfor en dag hvor 
vi skal gøre Hee Sogn så indbydende 
som muligt. Noget vi ønsker, det skal 
være for eftertiden.

Det bliver også en dag, hvor vi har 
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fået en ny flagalle fra skolen til Skovvej 
og langs Holstebrovej gennem byen. 
En flagalle, som skal bruges ved alle 
fremtidige højtideligheder.

Og et af dine bidrag skal være, at der 
er pænt og ryddeligt omkring dit hus 
og gerne sat en blomsterkrukke ud for-
an. Og at du hejser dit flag, hvis du 
har en privat flagstang.

Vi er også nødt til selv at være med til 
at skabe liv i sognet denne dag ved at 
deltage i nogle af de arrangementer, 
der vil blive.

En anden ting, der arbejdes på, er 
vores fælles sikkerhed. Man ønsker 
at gøre Hee Sogn til det første sted i 
Danmark, hvor hele sognet tilslutter 
sig ”NABOHJÆLP”, hvilket vil sige, at 
vi hjælpes ad med at passe på hin-
andens ejendom, når naboen ikke er 
hjemme.

Med denne skrivelse er det blot vo-
res hensigt at fortælle, hvorfor nogle 
ildsjæle har taget initiativet til at holde
                                 

ÅBEN LANDSBY.

Men samtidig fortælle, at det ikke er et 
projekt, som skal realiseres blot fordi 
enkelte har fået en ide. 
Situationen er alvorlig for os alle, og 
der er brug for hjælp fra hver eneste 
borger i Hee Sogn.

Michael Nielsen  –  Hans Damgaard
Ernst Munck

NABOHJÆLP 
KAN FOREBYGGE 
HVERT 4. 
INDBRUD

I denne tid er der mange, der 
oplever indbrud. I USA og an-
dre lande har det været og er 
det meget brugt, at bruge na-
bowatch på dansk nabohjælp. 
Det har også været kendt i 
Danmark i en del år, men det 
er ikke så udbredt her i Hee, så 
vidt jeg ved. Derfor sætter jeg 
lidt her i Sognenyt om det.

Teksten er hentet fra www.nabohjælp.dk

Måske er du allerede med i en nabo-
hjælpsordning, der hvor du bor. Nabo-
hjælp er nemlig meget udbredt i Dan-
mark. Faktisk laver to ud af tre aftaler 
med deres naboer, når de er bortrejste. 
Og det med god grund, for nabohjælp 
er en effektiv måde at skabe mere tryg-
hed og nedbringe risikoen for indbrud.

Faste rammer gør nabohjælp 
mere effektiv

Nabohjælp fungerer endnu bedre, hvis 
I skaber faste rammer for jeres gode 
arbejde. Faktisk viser undersøgelser, at 
op til hvert 4. indbrud kan undgås med 
organiseret nabohjælp.
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Ny udgave ad den kendte 
nabohjælpsordning

Nabohjælp blev lanceret første gang i 
1986 af Det Kriminalpræventive Råd. 
De kendte skilte og klistermærker, har 
gennem de sidste 26 år hjulpet dan-
skere med at undgå indbrud og ska-
be større tryghed i deres nærområde. 
Nu har vi suppleret ordningen med en 
række tiltag, der gør det nemmere for 
dig at organisere og planlægge din 
nabohjælp – i hverdagen og i forbin-
delse med ferier.

Sådab nabohjælper du

Med det nye Nabohjælp er det nemt 
for dig og dit netværk at hjælpe hin-
anden, når en af jer er på ferie. I slip-
per for besværet med at udveksle nøg-
ler og telefonnumre, og fordi I er flere 
om opgaven, skal du måske kun kigge 
forbi naboens hus et par gange i løbet 
af ferien.

Beskeder giver tryghed

Med Nabohjælp kan du nyde din ferie 
uden at spekulere på, om du kommer 
hjem til ubehagelige overraskelser. 
Under ferien kan du nemlig modtage 
beskeder fra dine nabohjælpere om, 
hvordan det står til med dit hus. Det 
gælder både, hvis alt er ok, men du 
kan også få besked, hvis uheldet skulle 
være ude og der har været indbrud el-
ler fx vandskade i dit hus.

Beskeder når du er på ferie

Når dine nabohjælpere har været for-
bi dit hus, sender vedkommende en 
besked til dig om, at alt er ok. Skulle 
det ske, at der har været indbrud, ind-
brudsforsøg, vandskade eller anden 
skade på huset, får du også besked 
om dette. Samtidig sørger dine nabo-
hjælpere for at kontakte de nødvendi-
ge personer, som kan tage sig af den 
konkrete situation i dit hus.

Beskeder til din kontaktperson

Når du bliver nabohjælper, opfordrer 
vi dig til at vælge en kontaktperson, 
som kan træde til, hvis der opstår en 
akut situation under din ferie. Hvis du 
fx får indbrud eller en vandskade i kæl-
deren, vil din kontaktperson blive rin-
get op af dine nabohjælpere og tage 
sig af det praktiske. Din kontaktperson 
kan være en ven eller et familiemed-
lem.

Beskeder når du er hjemme

Du kan vælge at få en besked, hvis 
andre nabohjælpere i dit nærområde 
udsender et varsel om indbrud, ind-
brudsforsøg eller mistænkelig adfærd. 
Så kan du være ekstra opmærksom og 
tage dine forholdsregler.

Gode råd om at sikre dit hus i 
hverdagen..

God sikring af døre og vinder, gør det 
svært for tyven at komme ind i huset. 
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Det kan fx være en ekstra lås på døren 
eller tremmer for kældervinduerne.

En høj hæk eller et stort plankeværk gi-
ver tyven arbejdsro. Overvej derfor om 
hegnet eller hækken kan være lavere, 
så udsynet til huset bliver bedre. 

Hold styr på, hvem du udleverer nøgler 
til og sørg for, at der ikke er for mange 
kopier i omløb. Udskift eventuelt låsen, 
hvis du lige er flyttet ind. 

Når du tager på ferie..

Sørg for at låse værktøj og andre red-
skaber, som tyven kan bruge til ind-
brud, inde. Hvis du har en stige uden-
for, bør du også låse den fast. 

Fjern værdigenstande, så de ikke er 
synlige fra vinduerne, og frister tyven 
yderligere.

Tilmeld dig Nabohjælp, så dine na-
bohjælpere kan holde øje med huset, 
mens du er væk.

På stopindbrud.dk kan du få masser 
af råd og detaljerede vejledninger til, 
hvordan du sikrer din bolig og nedsæt-
ter risikoen for indbrud. Stopindbrud.
dk er et samarbejde mellem Det Kri-
minalpræventive Råd og Forsikring & 
Pension.

En anden indgangsvinkel 
kan også være

Tryghedsvandring

En tryghedsvandring er en metode til 
at skabe et bedre lokalmiljø. På van-
dringen går man en tur rundt i bolig-
området for at finde utrygge steder, 
der kan forbedres. 

Metoden tager udgangspunkt i den vi-
den, som beboere og folk,  som ar-
bejder i området har, fordi de har det 
største kendskab til de lokale forhold.
Tryghedsvandringer kan sammenlig-
nes med ”markvandringer” eller ef-
tersyn, hvor man kigger efter skader 
og slidtage på bygninger, udearea-
ler samt vej- og stianlæg. Trygheds-
vandringerne har fokus på de særlige 
forhold, der skaber utryghed. Det kan 
være steder med dårlig belysning og 
dårlige oversigtsforhold, eller områder 
med graffiti og hærværk. 
På tryghedsvandringer kigger man 
også efter steder, der er behagelige at 
færdes i, og hvor folk føler sig trygge. 
De kan inspirere til forbedringer.

Repræsentanter fra kommunens tekni-
ske forvaltning bør inviteres med, hvis I 
også vil kigge på områder, som kom-
munen er ansvarlig for. Ellers er det 
med at få både børn, unge og ældre 
med sig i det område, man vil gå i. En 
opfordring til Sogneforeningens besty-
relse til at sætte dette i gang.

Anne-Marie Meller
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Hee Sogneforening, Hee Erhvervsforening og Hee Lokalråd har beslut-
tet at afholde Åben By lørdag den 1. juni 2013. Formålet er at fremvise 
Hee sogn som et attraktivt og spændende lokalområde med masser 
af tilbud og aktiviteter. Et sted, hvor man satser på bevarelse af sog-
nelivet for fremtiden. Et sted, hvor det er rart at bosætte sig - og blive 
boende. En del af dette projekt er arrangementet:

Åben By 2013
Lørdag den 1. juni

Klokken 10 - 17

Vi er nu ved at være i mål med projektet, og der 
er ingen tvivl: Det bliver en fantastisk dag, hvor 
vi viser meget af det, som Hee har at byde på!

Rigtig mange har bakket op om projektet med 
aktiviteter, åbent hus og stande i teltet, der bli-
ver opsat ved campingpladsen. Der er naturlig-
vis plads til endnu flere, hvis der i sidste øjeblik 
skulle melde sig nogen til arrangementet.
Hvis du ikke allerede er tilmeldt og ønsker at 
deltage og dermed indgå i aktivitetslisten, er det 
meget vigtig at du tilmelder dig nu. Deadline var 
den 1. maj. 
Tilmelding til Carsten Meller - meller@meller.dk.

Teltet bliver indrettet som en form for minimesse, hvor de enkelte stande 
bliver afgrænset med mulighed for ophæng, dekoration m.v. For nuvæ-
rende er der omkring 25 tilmeldte aktiviteter.

Flere virksomheder holder åbent hus og byder indenfor. Dels som en lille 
rundtur for at vise, hvad man laver, men naturligvis også med gode mulig-
heder for at gøre et godt køb på dagen.

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

Hee 2013
Åben by   1. juni 10-17
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Kirken starter med morgensang, Sko-
len og Børnehuset byder på kaffe, 
rundvisning og information om de 
mange spændende tiltag. I Feriepar-
ken holdes der åbent huse, hvor der 

bliver rig mulighed for at sætte 
sig ind i det spændende pro-
jekt, der er under opbygning.

Er man til aktiv fritid, kan man 
prøve bueskydning og deltage 
i byens største fiskekonkurrece. 
I Billardklubben kan man natur-

ligvis under kyndig vejledning få lov at spille billard og dart.
Bagefter kan man besøge Hee Øllaug, der byder på ølsmagning.
Er man til en god, frisk vandretur i Hee sogn, er dette naturligvis også på 
programmet!

Lokale kunstnere holder udstilling. Dels i I.C. Christensens Hus, dels hos 
dem selv.

Vi håber selvfølgelig, at der også vil komme folk, der ikke bor i Hee, og som 
kunne tænke sig at slå sig ned i byen. Derfor er der fremvisning af huse og 
lejligheder i Hee, der er til salg eller leje.

Vi regner stadig med, at vi kan stable et lille krejlermarked på benene ved 
stationsbygningen. Vil du være med skal du henvende dig til Kristian Døhr 
Jensen 9733 5515.

Hee 2013
Åben by   1. juni 10-17
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Stærk markedsføring skal 
der til - så det gør vi!

Vi sætter bannere op ved indfaldsvej-
ene og banen for at gøre opmærksom 
på Hee og naturligvis dagen med Åben By. Der bliver lavet plakater og fol-
dere, som omdeles i rigt mål. Op til arrangementet annonceres i ugeavisen 
og dagbladet. I ugeavisen satser vi at nå 8 sider med annoncer og tekst for 
og om Hee. I Dagbladet regner vi med 2 sider.
Mange erhvervsdrivende i Hee har bakket op om arrangementet i almin-
delighed og annonceringen i særdeleshed! Der er mulighed for at tegne 
annoncer fra 1/12 side til 1/1 side - til absolut favorable priser.

Har du endnu ikke tegnet en annonce - og selvfølgelig skal du med - skal 
du henvende dig til Michael Nielsen mn@hee-entreprise.dk / 3016 3010. 
Det kan lige nås, hvis du er hurtig!

Opbakning er vigtig

Arrangementet er afhængig af, 
at alle i Hee bakker op og giver 
en hånd med.
Sæt flaget - og vis flaget.
Invitér venner og bekendte til 
at komme, så byen bliver fuld 
af liv.
Har du noget at vise andre - så 
byd dig til. 
Vis andre, at du interesserer 
dig for byen og sognet - mød frem!
Syntes du noget trænger til en hånd - så giv din!

Vi er alle sammen med til at gøre denne dag festlig, livlig og fuld af akti-
viteter. Og når det hele er slut - er der mulighed for fælles spisning ved 
Campingpladsen.

På festligt gensyn.

Carsten Meller

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

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

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

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

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

Hee 2013
Åben by   1. juni 10-17

Private / krejlere:
Vi forsøger at lave kræmmermarked ved stationsbygningen. 
Vil du være med skal du henvende dig til:
     
    Jens Bak    2444 1613

    Kristian Døhr Jensen  9733 5515
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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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Nem skolestart i Hee
Skønt at have børn, som gerne vil i 
skole – ønskesituation for enhver for-
ælder. Hver gang, der skal prøves no-
get nyt kan man jo ellers godt være 
nervøs, men ingen grund til bekymrin-
ger omkring skolestart i Hee.
Det med at ”prøve noget nyt”, er næ-
sten også overdrevet for os i Hee. Bør-
nehus og skole ligger jo på samme 
matrikel! Det er dejligt bekvemt. En 
anden tryghedsfaktor er det store sam-
menhold på tværs af alle aldre. Her får 
den ældste årgang i børnehuset nem-
lig en ”klasseven” fra 5.klasse, som in-
formerer dem om skolen og får dem 
til at føle sig trygge, når de skal star-
te i 0.klasse. Der gøres i det hele ta-
get en stor indsats, fra både skole og 
børnehus, for at gøre skolestarten så 
tryg som muligt, med bl.a. flere besøg 
i skolen og omvendt besøger 5. klasse 
børnehuset og ”før-skole-holdet”.
SFO’en er heller ikke den store ny-
hed for de nye 0. klasses elever, fordi 
SFO’ens lokaler bruges om formidda-
gen af Børnehaven :-)
Om det er disse forhold, der har virket 
tiltrækkende vides ikke, men at Hee er 
en by hvor folk flytter til, er et faktum! 
Det så nemlig i lang tid ud som om, 
at der sidste år vil komme en 0. klasse 
med kun tre piger. Da vi nåede frem 
til skolestart vidste det sig, at der nu 
heldigvis var otte piger! Nu har vi så 
erfaret, at skolen gør alt for at skabe 
mulighed for at knytte årgangene sam-
men 2 og 2, sådan at der altid er mas-
ser af kammerater. Det giver samtidigt 

og ikke mindst mulighed for - men ikke 
tvunget samlæsning. Det kan vel næ-
sten i skoleregi kaldes intelligent sam-
læsning, når det kan foregå med 2 læ-
rere til undervisningen. Luksus! 
Med de oplevelser, er det lidt svært at 
sætte sig ind i den historie, vi lige har 
hørt fra en anden skole, hvor vores 
gode bekendte tog fri den første sko-
leuge i august, så de kunne være med 
sønnen i den nye store skole…

Mvh.
Forældre til glade skolebørn i Hee

Lock-out

Under lock-out’en af lærerne har vi vir-
kelig igen vist stor sammenhold i Hee! 
Jeg har stået lidt for koordineringen 
af bemandingen af klubhuset. Det har 
været en sand fornøjelse, at så man-
ge forældre har taget fri fra arbejdet 
og passet sine egne, men også andres 
børn.

Børnene har hygget sig med samle af-
fald + sten, boldspil, alm. spil, leg, 
film og kage. Forældrene har hver 
især været gode til at arrangere et el-
ler andet, så dagene ikke har været så 
lange.
Et STORT og VARMT tak for hjælpen - 
vi klarede de 4 uger uden skolegang 
uden de helt store problemer!

Fie
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Avis- & papirindsamling

De næste indsamlinger

Lørdag 

08. juni
24. augustHjælp 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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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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Mini Triatlonstævne i Hee
(for alle)
Lørdag d. 1. Juni.
Fra kl. 10 til 12
Pris 50 kr.

Startsted: Ved broen til Hindø/p-plads

Vi har i år åbnet op for at kunne prøve kræfter med triatlonsporten. Det drejer 
sig om en mini triatlondistance, som består af:
   380 meter svømning  
   20 km cykling 
    4,2 km løb

De 3 discipliner gennemføres udmiddelbart efter hinanden, og der vil være tøj-
skifteområde efter hver disciplin, der vil også være frugt og drikkevarer i skifte-
området.
Der vil være start ved broen til Hindø, hvorfra der svømmes en rundtur på 380 
meter. Man kommer op af vandet samme sted, som man gik i, og derefter går 
man (ca. 25 m) til skifteområdet, hvor der skiftes til cykeltøj. Cykelruten er på ca. 
20 km, og den ender igen i samme skifteområde. Der skiftes evt. til løbetøj, og 
ruten på de 4,2 km afsluttes på Hee sportsplads. Der vil være evt. transport til-
bage skifteområdet efter løbet.
 

Hele stævnet startes op med fællesstart kl. 10.00

Der bliver taget tid på hver enkel deltager, og der uddeles diplom for deltagelse.

Der kan bestilles T-shirt med logo evt. Hee Mini Triatlon. 
Pris ca. 125 kr. 

Vi håber, at mange møder op og tør prøve kræfter med sig selv. Vi vil have hjæl-
pere på ruterne, og sikkerheden vil være i top. Det er et amatørstævne, hvor alle 
kan være med, men vi håber især på lokal deltagelse.

Tilmelding til Zander på 22872442, senest onsdag d. 22. maj.
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Banedanmark ønsker i nærmeste frem-
tid at lukke overkørsler og overgange, 
nord og syd for Hee.

Det gælder både for gående og kørende trafik. Kirkestien på nordvest siden af 
banen vil ikke længere blive tilgængelig for gående. Den samme skæbne over-
går overgangen lige syd for stationen. Se på kortet på næste side, hvilke over-
kørsler der er på spil til at blive nedlagt. 

Bak op ved at støtte underskriftsindsamlingen. Vi samler underskrifter ind for at 
sende en protest videre til Banedanmark – hjælp os ved at give din underskrift.
Vi kommer rundt og banker på i uge 22 – alle underskrifter tæller, børn som 
voksne!

Underskriftslister vil ligeledes ligge fremme til underskrivning på Hee nærkøb 
plus, Familiepark Vest og i klublokalet ved stadion/boldbanerne.

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

Venlig hilsen 
beboerne på Foldagervej

Flaskecontainer 

Ved Hee Gl. Stationsbyg-
ning kan man igen finde 
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
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    Fodbold nyt! 

Så er græsset endelig grønt, og vi er allerede godt i gang med at spille bold. 
Vi er nu oppe på 10 hold i klubben, og det er fantastisk, at så mange vil spille 
fodbold. Vi er i klubben meget tilfredse med det engagement, der bliver vist fra 
både spillere, trænere og forældre. Det kører bare!! 
Vi har også fået nye spillere fra No, og de er meget velkommen! 
 
Vi er i den forbindelse blevet opfordret til at finde en ordning med at føre de 
yngste børn fra institutionen kl. 16.45 hen til fodboldtræningen, som starter kl. 17. 
Det kommer til at give os et tidspres, da vi også skal iklæde børnene fodboldtøj, 
det er ikke pædagogernes ansvar. Jeg har forhørt mig ved trænerne, og de 
udtrykker, at de har svært ved at nå det, da de også skal have klargjort træningen, 
inden spillerne kommer. Derfor opfordrer jeg forældrene til selv at lave en 
turnusordning.  
 
Vi ser dog gerne, at forældrene til især sandkasseholdet er tilstede under den 
halve times træning, der er om tirsdagen. Der er ofte behov for jer! :) 
 
I klubhuset er der en stor kasse med brugte fodboldstøvler i alle størrelser, de skal 
gerne i brug, så hvis I mangler et par, så kom forbi og hent et par. Hvis I har 
støvler derhjemme, som ikke længere bruges, og som er i en rimelig stand, må de 
gerne lægges i støvlekassen, så andre kan hjælpes! 
 
Hvis man er interesseret i at vide mere om fodbold aktiviteterne, kan der søges 
info på www.dbujylland.dk ellers er der løbende informationer på Hee 
hjemmeside. www.Hee.dk 
 
        
 
          Mvh. Zander 
          Fodboldudvalget 
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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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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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VAGTPLAN forår 2013 Hee Klub
Dato Uge Arrangement Forældre  Forældre Forældre 
01.01. 1 Juleferie
08.01 2 Michael Andersen Henriette Rasmussen

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

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

05.03 10 Michael Andersen Bente Kirk

12.03 11 Anette Susgaard Henriette Rasmussen

19.03 12 Anette Røjkjær  Connie Andersen

26.03 13 Påskeferie 
02.04 14 Benny Siig Kirsten Jegstrup

09.04 15 Kirsten Jegstrup Malene Roos

16.04 16 Anette Røjkjær  Connie Andersen
23.04 17 Jette Lindholm Lars Christoffersen

30.04 18 Kirsten Jegstrup Anette Susgaard
07.05 19 Benny Siig Bente Kirk

14.05 20 Anette Røjkjær Connie Andersen
21.05 21 Jette Lindholm Henriette Rasmussen

28.05 22 Anette Susgaard Bente Kirk

04.06 23 Benny Siig Lars Christoffersen

11.06 24 Anette Røjkjær Connie Andersen
18.06 25 Jette Lindholm Anette Susgaard
25.06 26 Anette Susgaard Bente Kirk

25.12 27 Sommerferie

Vagtplan

Hee Klub

Som I kan se, er der plads til flere forældre.
”HUSK -I er altid velkomne til at melde jer som forældre på heeklub@live.dk”
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Herningvej 3-5 • 6950 Ringkøbing • 96 80 12 00

Ondt i ryggen? 
Ondt i skuldrene? 
Ondt i lænden? 
Spændingshovedpine? 
Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage 

 
• Fysiurgisk muskelmassage 

• Skadesbehandling 

• Velværemassage 

 
• Hot Stone massage 

• Ansigtsmassage 

• Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa 

Giv et gavekort 

og glæd dine nærmeste 

Ilse Højberg Andersen – Lægeexamin. massør og skadesterapeut 
Jens Bjerg-Thomsens Vej 6, Hee, 6950 Ringkøbing 
 

Klinik ENGHOLM          RING 20 31 32 80 
www.klinikengholm.dk 
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Hee Gulvservice
din professionelle gulvmand!

Nørreager 7  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 53 16  21 72 07 16

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

Vi er altid klar med et godt 
tilbud, når det drejer sig om 
gulvbelægning!

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

Rådgivning og vejledning 
er en af vore stærke sider. 
Med vores store erfaring og 
ekspertise, finder vi i samar-
bejde med kunden altid frem 
til den rette løsning.

Kom ind i butikken 
og se og hør om de mange muligheder.
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Aktivitetskalender

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

Maj
06.

07.
08.
09.
10.

12.
13.
15.
20.
21. - 22.
27.
27. - 1. juni
28.
30.

Juni
01.
01.
03.

03
08.
10.
17.
17.
23.
24.
29.

Åben morgensang, 
Hee Skole 
Tour de Pedal
Sommerfest
Sommerfest
Tour de Pedal
Sommerfest
Konfirmation, Hee
Tour de Pedal
Strikkecafé 19.30
Tour de Pedal
Åbent hus, Hee Skole
Tour de Pedal
Underskriftsindsamling
Workshop - blomster
Workshop - blomster

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

August
05.
20.
24.

Oktober
20.

November
02.

December
31.

Tour de pedaludflugt
Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt

Avisindsamling

Deadline Sognenyt
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Læserservice Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Ancare   Hjertestarter, kurser m.m.   2943 4583
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805
Lars Christoffersen Præst     9733 5014
DC-print.dk & Skilte      8651 9633
Familiepark West       2012 4294
Ole Faneskov  OF kunst og smykker   9733 5343

Hee Auto & Pava       9733 5155
Hee Børnehus       9733 5645
Hee Entreprise       9733 5360
Hee Nærkøb Plus      9733 3055
Hee El-service  Wiese A/S    9733 5290
Hee El-Installation APS Thomas     2266 3946  
   Jacob     2266 4946 
Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Gulvservice       9733 5316
Hee Stationsbygning Rosa & Kaj Smedegaard   9733 5500
Hee Stationsbygning      2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280

Landbobanken       9732 1166
Musik-konsulenten.dk      8651 9600
Andreas Mortensen Fotograf     4026 7373
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
Optimera  Tømmerhandel, Tim   9674 7576
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012
Nygaard Zoneterapi      2140 2416

Anette Riis  Håndarbejde    4071 3919
Trines blomsterbutik      2360 3658
Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200

Vestjysk Landboforening      9680 1200
Ølstrup Vognmandsforretning     9734 6086
Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen  9733 5656
Egon Aaberg  9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

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

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

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

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

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

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

Svømme
Preben Slots  9733 5095
Ove Andersen  2286 0581

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

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

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

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


