
1

Nr. 144 Januar 2011



2

SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, november.
450 eks. Tryk: Hee Offset.

I bladet optages stof af almen interesse for 
beboerne i Hee Sogn, - også gerne debat-
stof. 
Vi modtager gerne stof til bladet fra for-
eninger, organisationer, udvalg o.l., som er 
hjemmehørende i Hee.

Stof til bladet skal være redaktionen i hæn-
de senest den 20. måneden før udgivelsen.

Annoncer kan løbende optages og ændres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:

Formand:
Peter Galsgaard  9733 5747
   2041 5747
Næstformand:
Tage Noesgaard  9733 5700
   4073 9481
tage@veiumgaard.dk

Kasserer - Bogføring
Poul Erik Andersen  2032 5512

Kasserer - Kontingent
Sonja Rindom

Sekretær:
Ilse Andersen  2031 3280
ma.murer@mail.dk

Judith Van Den Berg
henk_en_judith.van_den_berg@adr.dk

Kristian Døhr Jensen 9733 5515

Deadline 
til næste nummer:

20. februar

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 det er koldt og det sner lidt 
udenfor, skal vi til at tænke på foråret 
og de aktiviteter, der kommer der. 

Vil I have nævnt jeres barns konfirma-
tion, his det ikke er i Hee, der sker, så 
send en mail til en af os med navn, 
adresse samt dato og sted for konfir-
mationen senest d. 20. februar.

Dorte, Bente og Anne-Marie
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Nyt fra bestyrelsen

Mangler I sognenyt?

Hvis I mod forventning ikke skulle 
modtage - eller kender nogen, der 
ikke har fået Sognenyt, kan bla-
det afhentes på 

Hovervej 11 

Ring evt. på 9733 5130  inden, så I 
ved, vi er hjemme.

Carsten og Anne-Marie

Generalforsamling/
aktivitetsfest
Arrangementet afholdes torsdag d. 
24. februar 2011 kl. 18.30 i Stations-
bygningen.
Vi håber alle I der på forskellig vis har 
hjulpet foreningen, med stort og småt, 
vil møde op så vi sammen kan få nog-
le hyggelige timer. I løbet af aftenen vil 
vi overrække vores initiativpris (vi mod-
tager gerne forslag til indstilling).

Tilmelding bedes afleveret skriftligt se-
nest d. 17/2 (gerne på mail) til:
Peder Galsgaard, peder-g@tdcadsl.
dk eller Ilse Andersen, ma.murer@
gmail.com  

Generalforsamlingen vil blive afholdt 
iflg. dagsordenen, og der kan oplyses 
følgende:

På valg er:
Tage Noesgaard (modtager ikke gen-
valg)
Sonja Rindom (modtager genvalg)
Poul Erik Andersen (modtager genvalg)

www.HEE.dk
Hjemmesiden er kommet rigtig godt i 
gang, og skulle gerne køre fremover. 
Vi håber I vil tage godt imod den, og 
være medvirkende til at komme med 
input, og gerne billeder fra forskellige 
aktiviteter eller situationer, der kunne 

have interesse for andre.
Er der spørgsmål til hjemmesiden kan 
man rette henvendelse til Jesper Knud-
sen, der fungerer som webmaster.

Slutteligt vil vi fra bestyrelsens side øn-
ske alle et rigtig godt nytår.

P.b.v. 
Peder Galsgaard
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Ø

VINTERFEST
Multihallen

Lørdag den 26. februar
kl. 20.00 - 02.00

Musik: Lets Dance Band

Pølsevogn på festpladsen
Denne gang er festen uden 

dilettant og spisning

Billetter købes på tanken:
Fra 15/12 - 31/1   kr. 100,-
Fra 1/2 - 25/2      kr. 125,-
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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
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Kom til fællesspisning                                                                
i hallen fredag d. 18. marts kl.18.00 

 
Tilmelding: Ved PLUS  senest  d. 10. marts   
Betaling ved indgangen i hallen           
Pris: 65 kr. for voksne og 35 kr. for børn  
(t.o.m. 12 år)                                                    
Husk service  -  også til dessert og kaffe 
 
 

Alle i Hee 

 

Ole Vilandt og hans 
frivillige madhold laver mad—denne gang vildt:  
 

Stegt kronvildt  - svinefilet stegt som vildt  
salat af  bagte vinterurter -  æble/bladselleri salat og 

waldorfsalat - nøddekartofler og vildtsauce  
is m. frugt - kaffe og kage 

VEL MØDT 

Aften med vildt 

Dato: 18.03.2011 

Kl. 18.00 
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De 9 
forældrebud

Hee
Indre
Mission

Januar 
06.

11. - 13.

20.

24. - 25.

Februar
03.

10.

21. - 25.
28.

Marts
10.

17.

24.

Bibeltme hos Ruth og Kaj 
Kristensen.
Evangelisk Alliance Be-
deuge.
Fællesmøde i Fritids-
hjemmet. Missionær Per 
Dyrholm, Skarrild, taler.
Bibelkursus i Ørnhøj. 
Generalsekretær Ole 
Andersen, Frederiks-
sund, underviser.

Generalforsamling i Fri-
tidshjemmet.
Bibeltime hos Lis og 
Egon Vagner.
Missionsuge i Kloster.
Kredsgeneralforsamling i 
Hvide Sande.

Bibeltime i Kloster. Da-
niel Kristiansen, Hvide 
Sande, underviser.
Bibeltime hos Ester og 
Kristen Thomsen.
Fællesmøde i Fritids-
hjemmet. Sognepræst 
Thomas Kristensen, Hvi-
de Sande, taler.

Møderne begynder 19.30. Alle er me-
get velkomne. 
Kontaktperson: 
Knud Erik Nielsen, 9733 5205

SSP-medarbejder 
Klaus Rasmussen 
træffes på
2442 2440

SSP har for nogle år siden udarbejdet 
9 forældrebud. De blev bl.a. præsen-
teret på et møde med 7. klasses for-
ældre på Tim skole i november 2010.

* Ingen alkohol til børn og unge un-
der 16 år

* Hvis du ikke siger fra, drikker dine 
børn mere

* Tidligere alkoholdebut medfører risi-
ko for misbrug

* Tal alkohol med dit barn før festen

* Tal med dit barn om, hvordan man 
siger nej til alkohol

* Lav aftaler med vennernes forældre

* Lad være med at servere alkohol for 
dit barn

* Dine alkoholvaner smitter

* Vær en tydelig forældre
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Team Kirkeby
 
Vi er et lille team, der dyrker den spæn-
dende sport Folkeræs.
 
Line Kirkeby og Dani Damga-
ard er de to kørere i teamet, og 
de kom ud af 2010 med Klub-
mester og DM titler.
 
 
Hjemmeklubben hedder Ikast og der 
er træning hver torsdag aften.
I DM cuppen er der 7 afd. Og de bli-
ver kørt i Ikast, Esbjerg, Kolding, Løvel, 
Hobro, Sæby og Næstved.
Desuden bliver der hvert år kørt et in-
ternt klubmesterskab.
Man må starte det år man fylder 14 år.
 
Line Kirkeby

Startede for  4 år siden i klassen U16, 
hvor der deltager både drenge og pi-
ger.
Dengang var,  U16 ikke en DM Cup 
og man kørte bare et løb ad gangen, 
men Line vandt næsten dem alle.
Da Line blev 16, lavede man en DM i 
Ladies Cup, kun for kvinder, dem har 
Line vundet 2 år i træk.
Desuden er hun klubmester U16,  U18 
og Ladies.
 

Dani Damgaard
 
Startede for 3 år siden og kørte lidt 
som forsøg første år, da han slet ikke 
havde den samme rutine som Line.

Året efter blev det mere seriøs og et 
klubmesterskab og 2. plads i DM i 
U16 kom i hus.
I år blev klubmesterskabet  i U18 og 
DM i U16 vundet.
 
Se evt. mere på www.folkeraceinfo.dk
 
 
Ønskes der en fortælling om hvordan 
et løb opleves med div. reparationer af 
buler osv. 
Kan vi godt gøre det mere fyldestgø-
rende og evt. lave et foredrag om det i 
en evt. ungdomklub.
 
Er der spørgsmål kontakt Michaell 
20720312, Kalle 30913738, Line 
23982773, Dani 20431153
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Hee Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

... så er der masser af plads i
Hee Gl. Stationsbygning

Der er mulighed for evt. borddækning, 
kaffebord eller lignende

Fødselsdag, bryllup, møde eller anden 
sammenkomst

 Ring og forhør ved vores nye pedel
Dan Noesgaard . I.C.Christensensvej 19 . Hee

97 33 5072 . 40 19 55 56

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

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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                      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:
Garn fra Filcolana, Gepard, Coats, B.C. Garn,
Viking garn, Mark & Kattens, Strikkepinde, 
opskrifter og så videre.... 

 Åben hver tirsdag kl. 17.00 - 19.00
- eller efter aftale.

Anette Riis . Nørre Allé 1 . Hee . 97 33 55 51

1.

J.nr.R-16-160306

www.advodan.dk

Brande - Give - Herning – Ikast -
Hvide Sande - Ringkøbing -
Thorsminde - Videbæk - Vildbjerg 

Tlf.nr.: 46 14 65 00
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anc  re

Hånden på hjertet - 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

Nu kan vi ikke vente længere     onsdag d.  5. januar
julesulet skal væk, kom lad os strikke  
 
Jeps, jeg har været til messe   mandag d. 24. januar
Mon ikke der venter nogle fristelser 
  
Vinterferiestrik     tirsdag d. 15. februar
Det er vel stadig koldt, så lad os få omsat noget uld. 

Nu bliver det lysere tider.    tirsdag d. 8. marts
Nu skulle de første nyheder gerne være kommet.
 
Forårstrikkecafé     torsdag d. 31. marts
Hvad har du på pindene. Kan jeg evt. stå på pinde for dig?

Slap dit garn op i påsken    onsdag d. 27. april
Lad os råde vod på det i en ruf.

Lørdagsstrikkecafé    lørdag d. 14. maj 14-17
Vidste du, at man sænker sit blodtryk ved at strikke?

Kom maj du søde milde    mandag d. 30. maj
Hvis du endnu ikke kender glæden ved at strikke og frembringe noget med dine 
hænder, skulle du måske prøve nu.

Sidste gang inden ferien    tirsdag d. 21. juni
Glem ikke at hamstre lidt garn til ferien. Denne aften får du 20% rabat på alt 
garnkøb.

Vi starter kl. 19.30 - hvis ikke andet er nævnt.
Du må gerne medbringe kaffe og brød selv, men det kan også købes for 15,- kr

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkeveninder.
kærlig hilsen

Anette



14

14.00 Nytårsdag
10.30 Hellig 3 kongers
          søndag
09.00
10.30
09.00 i No K. Nielsen
09.00

10.30
10.30
09.00
19.00

10.30
09.00

Januar
01.
02.

09.
16.
23.
30.

Februar
06.
13.
20.
27.

Marts
06.
13.

Dåb
Lucia Amalie Aaen
Chris Skov Sørensen, Videbæk

Begravelse
Vagn Christian Mogensen

Offentlige 
menighedsrådsmøder

kl. 19.00 i I. C.’s Hus 

Tirsdag 25. januar
tirsdag d, 8, marts

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Salmesangsaften
Torsdag 13.januar i Hee Kirke kl.19.00
Vi synger nr. 679 – 698
Program over de øvrige aftener i prov-
stiet er fremlagt i kirken 

Nyt fra menighedsrådet

Ny formand: Peder Susgaard
Næstformand: Lars Christoffersen
Ny kontaktperson: Karen Margrethe 
Nielsen

Minikonfirmander, 
3.klasse

Tilbud til børn i 3.kl. om undervisning i 
kristendom, sang og leg.
Det begynder onsdag 9.marts 
kl.13.30-15.00 i konfirmandstuen og 
det vil strække sig over et forløb på 8-9 
gange. Søndag 10.april vil der være 
en forestilling for børn med  Anna Ma-
rie Helfer, Ringkøbing, i Stationsbyg-
ningen. Mere herom i næste Sogne-
nyt. 
Undervisningen er ganske frivillig og 
har ingenting at gøre med konfir-
mandundervisningen i 7.klasse



15

Guldkorn

Fremskridt

Vort forhold til tanken om fremskridtet 
er tydeligt nok et trosforhold. Det ejen-
dommelige ved et trosforhold er, at det 
ikke lader sig bevise. Hvad der lader 
sig bevise, er noget andet. Det lader 
sig bevise, at bilerne stadig bliver bed-
re, at maskinerne bliver bedre, at ra-
ketterne bliver det, også måneraketter-
ne, selvom man i øjeblikket holder en 
pause i beskydningen af månen. Men 
om disse forbedringer tillige er frem-
skridt – i kultur, i livsglæde, i kærlig-
hed, fremskridt på det område, der er 
blevet kaldt den indre dimension, det 
lader sig ikke bevise – det ydre frem-
skridt kan meget vel være forbundet 
med et indre forfald.

Vækst

Hele vor vestlige kultur er besat af den-
ne travlhed, denne vilje til at være på 
den sikre side over for tilværelsen. Kra-
vet om en uophørlig vækst er et udtryk 
herfor.

Evangeliet

Evangeliet er den påstand, at ethvert 
menneske er genstand for en lidenska-
belig kærlighed, af evig art og uden 
betingelser, en kærlighed, der gælder 
alle – gode og onde, troende og ikke-
troende, den der vandrer på månens 

overflade og den, der bliver siddende i 
sin kakkelovnskrog. Et ordsprog siger: 
”Vi lever alle af Guds nåde og af grøn-
kålsblade.”

At være sig selv

I den kommende verden vil du ikke bli-
ve spurgt: hvorfor har du ikke været 
Sokrates eller Jesus af Nazareth, Mo-
ses eller Karl Marx, men hvorfor har du 
ikke været dig selv?

Alle ordene er af Knud Hansen. Han 
har været præst og mangeårig forstan-
der på Askov Højskole

I.C.s Hus
Generalforsamling torsdag 10.marts 
kl.19.00

Inden generalforsamlingen causerer 
skoleleder Ole Bøndergaard, Idom, 
om bl.a. I.C og Hee.

                                  Alle er velkomne
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Julekoncerten
Det var en meget stor og flot satsning 
menighedsrådet havde taget i forbin-
delse med julekoncerten i Hee kirke 
3. søndag i advent. Tove Hyldgaard 
og Tonny Landy hhv. sopran og tenor, 
sang i verdensklasse der nemt ledte 
tankerne hen på Pavarotti, Placido Do-
mingo og Jose Carreras.
Imponerende at menighedsrådet kun-
ne lokke de fra radio og fjernsyn lands-
kendte sangere, væk fra de bonede 
gulve i hovedstaden til en lille lands-
bykirke i Hee. Med deres rene og klare 
stemmer, formåede de virkelig at syn-
ge kirken op, uden brug af forstærker-
anlæg.
Programmet bød på såvel klassiske 
sange, som velkendte julesalmer sup-
pleret af et par fælles julesalmer og 
christmas carols. Et meget rigt og va-
rieret program.
Arrangementet var velbesøgt, og vi fik 
en meget meget stor oplevelse med 
hjem, som en god optakt til den fore-
stående julehøjtid. 
Nu venter vi spændt på fortsættel-
sen…..

Godt nytår
Med venlig hilsen
Kristen Thomsen

Volierefugle 
sælges

Undulater
Parakitter
Køb af andre fugle kan evt. 
formidles.

Nik – tlf. 97 33 53 63 el. 
51 24 67 74
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Hee skoles 
støttefor-
ening

Så har ”støtteforeningen” altså 
eksisteret i et år 

Dette betyder, at det nu igen er tid, for 
at forny sit medlems skab, eller hvis 
du endnu ikke er blevet medlem, så  
SKYNDE DIG AT BLIVE DET.
 
Et FAMILIEMEDLEMSKAB KOSTER 100 
kr (Perioden fra 1. august  - 30-7 ) 
Et PENSIONISTMEDLEMSKAB KOS-
TER 50 kr 

Støtteforeningen har i det år der er 
gået, haft 35 medlemskaber, så vi har 
altså også BRUG FOR DIG  

I året der er gået, har vi støttet:

En bus til Præstbjerg plantage for mel-
lemtrinet. 
Givet et bidrag til 6. klassens afslut-
nings tur.
Div. Pixiline spil. 
DVS. noget at det ’sjove’, som skolen 
ikke længere selv har midler til. 

Vi har rigtig mange ideer i ’kassen’, 
men ligger du inde med en god ide, 
hører vi selvfølgelig gerne fra dig 

STØT OS, og vær med til at gøre 
HEE SKOLE, til en endnu sjovere 
skole at gå på.     

 Kontakter

Kristian Døhr   9733 5515
Niels Chr. Lindholm 9733 5520
Ole Vilandt  9733 5781
Lone Noesgaard 9733 5556
Paul Oxfeldt
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Avis- & papirindsamling

Næste Indsamling:
Lørdag 

d. 8. januar

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 prob-
lemer vedrørende afhentning - også små 
portioner!

Bo Mortensen 30 33 78 25
Klaus Vang 21 72 24 72

 
Indsamlingskalender:

 Lørdag d. 8. januar 2011
Lørdag d. 26. marts
Lørdag d. 28. maj
Lørdag d. 20. august
Lørdag d. 12. november
Lørdag d. 07. januar 2012
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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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Avisindsamling
Næste avisindsamling lørdag den 26. marts 

Vi gør samtidig opmærksom på at indsamling af flasker ophø-
rer, da det giver for lidt i kassen i forhold til det arbejde, der er 
i det.

Vi vil gerne sige tak for hjælpen til alle dem som har hjulpet med indsamlingen i 
det forgangne år, ligeledes takke dem som selv bringer pap og papir om i con-
tainerne.

Mvh.
Klaus Vang Andersen

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden 

Svendgaardsvej 9 
6980 Tim 

 Telefon: 96747576, Fax:96747577  
tim@optimera.dk
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Generalforsamling i 
Hee Sogneforening 

torsdag d. 24. februar

Dagsorden

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab og budget ved kassereren
4.  Beretning fra udvalgene 
     (Husk at aflevere beretningen til sekretæren   
     skriftligt)
5.  Behandling af indkomne forslag 
     (Skal afleveres skriftligt til formanden senest 8 
     dage før generalforsamlingens afholdelse).
6.  Valg til bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor
8.  Eventuelt

Før generalforsamlingen uddeles initiativ- og ungdomsle-
derpris

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hee Sogneforening
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HEE NÆRKØB PLUS
Hovervej 6 . Hee . 6950 Ringkøbing . 97 33 30 55

Åbent: Man-Fre: 6.30 - 21.00 . Lør-Søn: 7.30 - 21.00 . Helligdage: se opslag!

• Dagligvarer
• Dybfrost
• Friskbagt brød
• Frisk frugt/grønt

HÅNDKØBSUDSALG
FRA RINGKØBING APOTEK

HUSK
Torsdag + fredag hver uge:

2 form-/sødmælksfranskbrød

•Vin & tobak
•Øl & vand
•Fotokopiering
•Dyremad
•Biltilbehør
•Aviser & blade
•Slik & chokolade
•DVD-udlejning
(nu 2-3 eks. af de store titler)

Mange gode tilbud..
.. hold øje med forpladsen!



•Tips & Lotto
•Frimærker

BRØDUDSALG
FRA HVIDBERGS BAGERI

ÅBEN HVER DAG-
ÅRET RUNDT

VI SES!

kr. 35,-
Friske blomster

Franske-/ristede hotdogs, 
pølser m. brød osv. sælges 
hver dag fra kl 11.00
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Hus-
regler i 
klubben

Vi starter først kl. 
19.00 og slutter kl. 21.00.
Klubben er et værested for alle fra 3. 
klasse og opad, og skal gerne være et 
sted alle har lyst til at komme.
Al leg i hallen skal være noget alle kan 
være med til og skal være sjovt for alle.
Alle redskaber, der tages frem, skal 
man selv hjælpe med at få tilbage på 
plads.
Ingen leg i redskabsrummet - det har 
vi hallen til.

VAGTPLAN 2011 Hee Klub
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 

4. jan. 1 Anette Susgaard Bente Kirk

11. jan. 2 Conny Andersen Anne Marie Andersen

18. jan. 3 Anette Røjkjær Michael Andersen Tina Oxfelt

25. jan. 4 Arne Sørensen Kirsten Castmar Tina Oxfelt

1. feb. 5 Anette Susgaard Bente Kirk

8. feb. 6 Arne Sørensen Lisbeth Skarregaard Dorthe Thunbo 

15. feb. 7 Vinterferie

22. feb. 8 Michael Andersen Kirsten Castmar

1. mar. 9 Lisbeth Skarregaard Dorthe Thunbo 

8. mar. 10 Henriette Rasmussen 

15. mar. 11 Anette Røjkjær 

22. mar. 12

29. mar. 13 Kirsten Castmar Lisbeth Skarregaard Dorthe Thunbo 

5. apr. 14 Henriette Rasmussen

12. apr. 15 Anette Røjkjær 

19. apr. 16 Påskeferie

26. apr. 17 Kirsten Castmar Lisbeth Skarregaard Dorthe Thunbo 

3. maj 18 Henriette Rasmussen 

10. maj 19 Anette Røjkjær 

17. maj 20

24. maj 21 Dorthe Thunbo Lisbeth Skarregaard

31. maj 22 Kirsten Castmar

7. jun. 23 Anette Røjkjær Henriette Rasmussen

14. jun 24

21. jun. 25

Sodavand, chips og popcorn nydes 
i klublokalet og ikke på gangene, så 
papir og flasker ikke er overalt.
Husk at anvende skraldspandene både 
ude som inde.
Husk lys og veste, det er mørkt at fær-
des i trafikken både til og fra klubben.
Det er høfligt at sige farvel til de voks-
ne som er i klubben.
Gå til de voksne i klubben hvis der er 
problemer eller ønsker m.m.

Ved spørgsmål kan der altid rettes hen-
vendelse til:
Anette Susgaard 61333522
Bente Kirk 61200841
e-mail: heeklub@live.dk

Der er altid plads til en til kontakt heeklub@live.dk
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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

Julens glæde

Julens glæde starter igen i uge 3
Jeg kører om onsdagene

Er der flere der ønsker at være med, så kigger jeg forbi
Ring på

Tlf. 97335302 / 27810849

Mange hilsner 
Anna Lise Sinkjær
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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

Snedker
Tømrer
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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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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Efter ca. 10 år på posten, sagde Jens 
Jørgen Pedersen farvel til lærere og 
elever på Hee skole den 22. decem-
ber. Jens Jørgen har valgt at gå på ef-
terløn og derfor afløses han af Lean 
Thomsen, som er blevet konstitueret 
skoleleder. Lean har de sidste 2½ år 
været ansat som lærer på Hee sko-
le. Eftersom kommunen igen igen er i 
gang med at diskutere struktur på om-
rådet, kan vi desværre ikke fastansætte 
en skoleleder. 

Jens Jørgens tid på Hee skole har væ-
ret fuld af udfordringer. På positivsi-
den var hele renoveringen af skolen 
og bygningen af multisalen. Siden har 
Jens Jørgen gjort en stor indsats for, 
at man mærkede mindst muligt til de 
nedskæringer, der kom. Ligesom han 
har arbejdet hårdt for at få timer og 
økonomi til at hænge sammen – samt 
gøre sit til, at alle trives på Hee skole.  
Vi ønsker Jens Jørgen held og lykke 
fremover – og glæder os til at arbejde 
sammen med Lean.

Rita Byskov
Hee Skolebestyrelse 

Nye tider Plejehjemmets 
venner
i Tim

Har I ting, som I vil give 
til forårets Loppemarked

så kontakt

Grete  9733 3373
Bent  9733 3466

eller aflevér

På Genbrugspladsen i 
Tim har vi opstillet en 
container, hvor man kan 
sætte ting ind.

Paa forhaand Tak
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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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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

Murer– & Kloakfirmaet 
Michael Andersen 

Nybygning 
Ombygning 
Flisearbejde 
Reparationer 

TV-inspektion 
Strømpeforing 
Punktrenovering 
Nedsivningsanlæg 

RING 40 33 58 05 
aut. kloakmester 
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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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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805
Lars Christoffersen Præst     9733 5014

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 Pedel Dan Noesgaard   9733 5072

Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280

Landbobanken       9732 1166
Optimera  Tømmerhandel, Tim   9674 7576
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012
Nygaard Zoneterapi      2140 2416

Anette Riis  Håndarbejde    9733 5551
Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200

Vestjysk Landboforening      9680 1200
Vicon Fritidshuse       9733 5215
Ølstrup Vognmandsforretning     9734 6086

Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Aktivitetskalender
Januar
08.
13.
19.
24.

Februar
15.
20.
24.

26.
Marts
05.
08.
10.

18.
26.
31.

April
20.
27.

Avisindsamling
Salmesangsaften
Julens Glæde starter
Strikkecafé

Strikkecafé
Deadline, Sognenyt
Aktivitetsfest 
Generalforsamling
Hee Sogneforening
Vinterfest

Fastelavn
Strikkecafé
Generalorsamling
I.C.’s Hus
Fællesspisning
Avisindsamling
Strikkecafé

Deadline, Sognenyt
Strikkecafé

Her bringes de arrangementer og datoer, som 
redaktionen havde fået besked om inden dead-
line. 
Har du arrangementer, der skal bringes her, så 
send en mail til redaktionen.

Kender du?
Redaktionen vil meget gerne have 
mere ”stof” til bladet.  Vi har i tanker-
ne, at vi gerne vil have jer til at fortælle 
om jeres børn, jeres mand, kone eller 
andre, der kan eller gør noget specielt 
og har berøring med Hee.

Det kan f. eks. være

En der er god til at spille på et instru-
ment
En der vinder mesterskaber i Cross
En der er god til at spille håndbold
osv.

Mange hilsner
Dorte, Bente, Anne-Marie
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen  9733 5656
Egon Aaberg  9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Keld Torp   8695 4740
Jens Roos  2883 5619
Pia Kofoed  2781 0046

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

Fest
Per Pedersen  4036 05 08
perpedersen25@yahoo.dk
Malene Jensen  9734 6457
malene@roosdata.dk
Per Kjærgård Graversen 2142 3848
Kurt Lauridsen  9733 5392
Finn Nielsen  2191 4319
Anja

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

Klubhus
Anna Lise Sinkjær  9733 5302
Ina Jepsen
Anette Røjkjær

PR & Redaktion
Se side 2

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

Svømme
Preben Slots  9733 5095

Gymnastik
Hanne Thrane  9784 0876
hanne@juul-thrane.dk
Trine Kristensen  9733 5221
Gitte Pedersen  2080 4702
Jytte Rasmussen  9733 5660

Håndbold
Susanne Bjerregaard 9733 5501
Lisbeth Skarregaard 9733 5857
brogaard@hee.dk
Lajla Skov Hansen

Sommerfest
Helle Christensen  9733 5402
Evy Nielsen  9733 5606
Jan Madsen
Rasmus Kristensen 2099 0663

Friluft (Tour de Pedal)
Svend Aage Sinkjær 9733 5302
Ole Nielsen  9733 5060
Arne Jensen

Sponsor
Zander Koch  2287 2442

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 

- enten som mail eller afleveres i post-
kassen på Hovervej 11
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NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

www.vestjyskbank.dk

Torvet 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf 99 75 32 00

vestjyskBANK

Vi mødes i øjenhøjde

I vestjyskBANK handler det om mennesker. Derfor 

engagerer vi os i vores kunder og det samfund, som 

omgiver dem. 

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

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

tilbyder en bred vifte af klassiske og nyere bankpro-

dukter, men vi skræddersyr også gerne produkter for 

at sikre dig den bedste løsning – det gælder uanset, 

om du er privat- eller erhvervskunde.

Kom ind og få en uforpligtende snak

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

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

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

dine muligheder i vestjyskBANK. 

Vi ses i vestjyskBANK!

Hovedsponsor for Hee Sogneforening


