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Formand:
Peter Galsgaard		
			
Næstformand:
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tage@veiumgaard.dk

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

Kasserer - Bogføring
Poul Erik Andersen		

Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 20. måneden før udgivelsen.

Kasserer - Kontingent
Sonja Rindom

Annoncer kan løbende optages og ændres.

Sekretær:
Ilse Andersen		
ma.murer@mail.dk

9733 5747
2041 57 47
9733 5700
4073 9481

2032 5512

2031 3280

Judith Van Den Berg
henk_en_judith.van_den_berg@adr.dk

Redaktion & PR Udvalget:
Anne-Marie Meller		
anne-marie@meller.dk

9733 5130

Bente Kirk		
bk@ljm.dk

9674 7877

Dorte Nørgård		
dorte@heeweb.dk

9733 5722

Kristian Døhr Jensen

9733 5515

Nyt fra Redaktionen
Konfirmationerne er ved at være fejret,
når vi udkommer; vi ønsker alle konfirmander tillykke med dagen.
Vi ønsker alle en god sommer og vender tilbage i september måned.

Deadline

til næste nummer:

20. august
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Dorte, Bente og Anne-Marie

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig på
følgende måde:

Telt

Formand
Peder Galsgaard
Næstformand    Tage Noesgaard
Kasserer
Bogføring
		
Poul Erik Andersen
Kontingent
		
Sonja Rindom
Sekretær
Ilse Andersen
		
Kristian Døhr Jensen
		
Judith van den Berg

I forbindelse med den megen udlejning af vores telt, medfører det en del
slitage, og der har fra teltfolkenes side
været ønske om at få den renoveret
op. Det har vi besluttet at bruge lidt
penge på, idet det er en stor indtægt
for sogneforeningen at få den udlejet
så meget som muligt.
Vi laver i den forbindelse lidt reklame
på teltsiderne. Ligeledes har vi investeret i en vogn til opbevaring og transport.

Gymnastikopvisning
Søndag den 21. marts blev der afholdt
gymnastikopvisning med stor succes.
Rigtig mange var mødt op, for at se
hvor dygtige vore gymnaster var blevet
i løbet af vinteren.
Dejligt med så stort et engagement.

Sommerfest
Torsdag den 13. maj starter årets højdepunkt i Hee, - sommerfesten.
Der bliver fra sommerfestudvalgets
side arbejdet hårdt på, at det hele
klapper, og at det bliver ligeså succesfuld som det plejer, - vi kan så bare
håbe på den sædvanlige opbakning,
og at vejret er med os.

Kontingent
Til slut vil vi fra bestyrelsens side opfordre til at indbetale passivt kontingent til
sogneforeningen, på det ilagte indbetalingskort, eller evt. overføre til Ringkjøbing Landbobank 7670-2042237.
Taksten er kr. 150,- for en husstand,
og kr. 75,- for enlige.
God sommer.
P.b.v.
Peder Galsgaard
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Fodbold
i Hee
Tirsdag d. 4. maj 2010 kl 19.00
(Damefodbold)
Hee - Ringkøbing IF

Tirsdag d. 24. August 2010
(Damefodbold)
Hee – Borris IF

Onsdag d. 5 maj 2010 kl 19.00
(Old Boys)
No/Hee – Rindum
Bemærk kampen spilles i No!

Onsdag d. 25. August 2010
(Old boys)
No/Hee – Ølstrup/Hover

Tirsdag d. 11 maj 2010
(Damefodbold)
Hee – Ølstrup G.U. OG

Tirsdag d. 31. august 2010
(Damefodbold)
Hee – Tim GIF

Lørdag d. 15. maj 2010 (Old Boys)
No/Hee – Stadil/Vedersø

Onsdag d. 8. september 2010
(Old boys)
No/Hee – Holmsland
Bemærk kampen spilles i No!

Onsdag d. 26. maj 2010 (Old Boys)
No/Hee – Grønbjerg
Bemærk kampen spilles i No!
Onsdag d. 9. juni 2010 (Old Boys)
No/Hee - Ørnhøj/Abildå
Tirsdag d. 15. juni 2010
(Dame fodbold)
Hee – Ølstrup G.U.
Onsdag d. 16. juni 2010 (Old Boys)
No/Hee – Velling
Bemærk kampen spilles i No!
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Vi støtter lokalt
DIN LOKALE BANK

Din lokale bank
støtter gode
initiativer.

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

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk
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Feriehus på landet udlejes
på uge og dagbasis

Dejligt hus beliggende på Voldbjergvej nr. 10. 80 m2
indrettet med hyggelig stue, m. TV, video/dvd/ radio.
Køkken m. opvaskemaskine, mikroovn, fryser m.v.
Soverum m. dobbeltseng og soverum m. enkeltseng
og køjeseng.
Sengelinned
kan lejes.




Billeder kan ses på: www.voldbjerg-fiskeri.dk

Henvendelse til:
Erik & Birgitte Andersen

97 33 50 12 . 40 82 50 12

E-mail: voldbjerg-fiskeri@mail.dk
































 
 

 












 















































Hee Smede- & Maskinforretning ApS
Hovervej 53  Hee  6950 Ringkøbing

97 33 51 66

mail@heesmed.dk www.heesmed.dk

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

Hee
Indre
Mission

kl 19.00 i klubhuset

Maj
6.

Onsdag 5. maj
kl 19.00 i Klubhuset

20.

Vi håber at mange møder op
til
vores
planlægningsmøder. 27.
Og til jer som bare gerne vil
hjælpe til eller har gode ideer Ja Juni
så trop bare op til vore møder. 10.
Og vi vil MEGET gerne at mindst 1
fra hvert udvalg møder hver gang.
Sommerfesten
2010
ligger
Torsdag 13 Maj
+
Fredag 14 Maj + Lørdag 15 Maj
PUV
Helle Christensen

18.
23.

Juli
23. - 31.
August
9. - 13.
26.
September

SSP-medarbejder
Klaus Rasmussen træffes på
4524 2440

Bibeltime hos Lis og
Egon Vagner
Fællesmøde i Kloster.
Rektor Karsten Hauge
Mortensen, Ringkøbing,
taler
Bibeltime hos Esther og
kristen Thomsen
Fællesmøde i Kloster.
Sognepræst Ole Rasmusssen, Ørnhøj fortæller om arbejdet som feltpræst i Afganistan
Udflugt
Sct. Hansfest hos Esther og Kristen Thomsen.
Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing, taler.
Bibelcamping på Holmsborg
Halmøder i Spjald
Fællesmøde i Fritidshjemmet. Missionær Heri
Elttør, Aulum taler.
Kvindeseminar i Ringkøbing 13.30

Møderne begynder 19.30. Alle er meget velkomne.
Kontaktperson:
Knud Erik Nielsen, 9733 5205
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Tag med
Hee Lokalhistoriske Arkiv
på aftentur til

BRATBJERG

TORSDAG DEN 5. AUGUST 2010
Ernst Munck fortæller om:
KVINDHØJENE – bronzealderens gravplads.
De to nu forsvundne ejendomme;
ØSTER- og VESTER BRATBJERG.
HOVER Ås tidligere åleje og den forsvundne istidssø; ULFSØ.
Vi går en tur i den mandsdybe HULVEJ, som var
en del af den gamle vej mellem Hover og Hee.

Vi mødes ved KVINDHØJENE, som ligger
lidt øst for Hovervej 75 klokken 19.00
HUSK AFTENKAFFEN
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Hee Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

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

97 33 5072 . 40 19 55 56

Festtelt udlejes
•
•
•
•
•
•

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

Kontakt Aksel
på tlf: 21 63 71 12
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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
J.nr.R-16-160306

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

Tlf.nr.: 46 14 65 00

Velkommen
hos…

Zoneterapi:
•
•
•
•
•

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

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

Zoneterapeut RAB

Jonna Mortensen

Agersbækvej 10, Hee
6950 Ringkøbing

Tlf. 21 40 24 16
nygaard.zoneterapi@hee.dk
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Strikkecafé

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1
Snart sommer – strikkecafé
Tirsdag d. 8/ 6 kl. 19.30
Denne aften trækkes ekstra 10 % fra købsprisen, til dit sommerstrik.
Er der interesse for en strikkecafé mere inden sommerferien, aftales det denne
aften.
Dette gælder alle strikkecaféer: 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.
Anette

Nyt, friskt initiativ i Hee
Lige efter påske startede Thomas Melgaard og Jacob
Olsen deres nye firma i Hee: Hee El-installation ApS.
Ikke at forveksle med det tidligere Hee El-service, som
er overtaget af Wiese i Ringkøbing, og som Thomas og
Jacob ikke har nogen relationer til.
Både Thomas og Jacob har længe haft ønske om at
starte noget op selv, og da Thomas netop har afsluttet
sin installatøruddannelse, slog de til.
Selv om de knap nok er startet op, har de forrygende travlt. Nyheden om firmaet
har hurtigt spredt sig i Hee og omegn, og nu da krisen er overstået, er de begge
fuld af optimisme. For dem gælder det om at forblive lille og holde omkostningerne nede.
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Salon

4you

kan tilbyde dig:

Nyt, spændende og moderne hår
til hverdag og fest.
Åbningstider:
Mandag 9.00 - 14.30
Tirsdag 9.00 - 14.30
17.00 - 20.00
Onsdag
Lukket
Torsdag 9.00 - 17.30
Fredag 9.00 - 17.30
Lørdag 8.30 - 12.00

Alt indenfor:

klip
farve
striber
permanent
langthår opsæt
makeup
farve af vipper & bryn

...på gensyn!

I.C.Christensens Vej 10 • Hee • 97 33 54 55

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden
Svendgaardsvej 9
6980 Tim
Telefon: 96747576, Fax:96747577
tim@optimera.dk
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Hee
Kirke

Bisat
Gerda Lauridsen

Sognepræst: Lars Christoffersen Tlf. 9733 5014

Maj
13.
16.
23.
24.
30.
Juni
06.
13.
20.
27.
Juli
04.
11.
18.
25.
August
01.
08.
15.
22.
29.
14

10.00 Teltgudstjeneste,
Leise Christensen, Højmark
09.00 i No, K. Nielsen
09.00 Pinsedag
14.00 2. pinsedag i Alkjærlukke, Ringkøbing
10.30

Offentlige menighedsrådsmøder

13.30 i No, Claus Thomas
Nielsen, sommermøde
10.30
19.00
10.30

Sommermøde i No
Søndag d. 6. juni kl.
13.30

09.00 K. Nielsen
09.00 i No, K. Nielsen
09.00 K. Nielsen
09.00 i No, K. Nielsen
09.00
10.30
19.00
10.30
09.00 i No

Alle i I. C.’s Hus kl. 19.00
Mandag d. 14. juni

Gudstjeneste ved Sognepræst Claus
Thomas Nielsen, Stauning. Bagefter
er der kaffebord og samvær i Aktivitetshuset, hvor C. T. Nielsen vil fortælle
om Dantes guddommelige komedie.
Alle er velkomne
Hee og No menighedsråd

Salmemaraton

19.00
medbring selv kaffe og brød
Torsdag d. 6. maj
Ringkøbing Kirke
Torsdag d. 20. maj
Ulfkær Kirke

Kedelig kirkegang og
søvnig søndag
Søndage er hos os en sove-længedag.
Det vrimler i dette døbte land med folk,
der ville være på randen af et nervechock, hvis man helt uden indledning
og forbindelse brutalt foreslog dem en
lørdag at gå i kirke i morgen.
De ville slet ikke vide, hvad de skulle
der.
Den kradsmodigste ville svare: Hvad
glæde skulle Gud have af, at vi går
derhen og keder os? Man skal ikke gå,
hvor man keder sig, vel? og så fortsætter man med at gå til selskab.
Men forøvrigt er der ingen paragraf i
dansk lovgivning, der forbyder kirkegængere at nappe sig en lur, så længe prædikenen varer. Ja, jeg er vis på,
at vor præstestand i det store og hele
er af en så ydmyg karakter, at den intet ville have imod, om der i våbenhuset åbnedes en lille forretning med
vattutter.
Meningen med disse bemærkninger
er jo den, at prædikenen ingenlunde
er gudstjenesten. Man skal gå i kirke,

ikke for at en præst skal prøve at konkurrere med al den anden underholdning, der bydes på. Man skal gå i kirke
først og sidst, fordi man har sin plads
der, fordi man som døbt menneske har
pligt til at deltage i gudstjenesten; du
skal gå i kirke for Guds skyld, for han
savner en stemme i søndagens lovsang
til sig, når han ikke hører din; man skal
gå i kirke for menighedens skyld, for
menighed betyder, at vi er fælles; man
skal gå i kirke for sin egen skyld – måske for at kede sig en time; kedsomhed
kan være salt på sjælens bord.
Og hvor er det sundt med orden i tingene! Hvor er det praktisk, at denne
dag og den time er sat til noget helt
forskelligt fra det travle verdslige liv. Du
vasker dig om morgenen; tænker du
på, om det er kedeligt eller ikke? Hold
din sjælevask i kirken søndag morgen.
Lad hvælvingerne og de ærværdige
mure tale til dig, hvis ikke præsten kan,
lad orgelet, lad stilheden!

Kaj Munk 1941

15

Læserbrev
DÅRLIG
SAMVITTIGHED???
Det var en ret tankevækkende og udfordrende artikel, Sogne-Nyt bragte på
side 15 i det seneste nr. under overskriften Guldkorn. Det handlede om
kirkegang eller rettere sagt mangel på
samme.
Artiklen kunne nemt forstås sådan, at
menigheden burde have dårlig samvittighed over det forsømte. Men at
folk ikke kommer i Hee kirke, behøver
nødvendigvis ikke være ensbetydende med, at man så aldrig går i kirke.
Vi kommer ikke mere i Hee kirke, fordi vi har løst sognebånd til en anden
præst. Vi har samvittighed, og den er
ikke dårlig.
Der er sikkert flere grunde til den
manglende kirkegang. Måske skulle
man prøve at finde disse for at få problemet løst. Lidt besindelse og selvkritik kunne ønskes fra artiklens afsender.
Måske er præst og menighed vokset
fra hinanden?
Og i et landsogn forventer man stadigvæk, at dørene i præsteboligen går på
lette hængsler, og at præstefamilien er
en del af sognet.
Men det er ikke alle steder folk fravælger kirken – heldigvis!
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Nogle steder er man endda i fuld gang
med større udvidelser af kirken pga.
pladsmangel, men det er der vist næppe behov for i Hee foreløbig, desværre.
Præstens engagement, flid og synlighed kendetegner de steder, hvor menigheden trives og blomstrer. Det kommer ikke af sig selv. Der skal sås, gødes
og vandes. Så kommer væksten.
Formanden for landets menighedsråd
udtalte for nylig:
”Jeg er glad FOR at gå i kirke, fordi
jeg bliver glad AF at gå i kirke”
Disse kloge ord vil jeg gerne give min
fulde tilslutning. Det er nemlig sagen i
en nøddeskal.
Evangeliet er DET GLADE BUDSKAB.
Hvor dette evangelium prædikes fuldtonende samles folk.
I vore dage kommer vi ikke i kirke af
gammel vane, men kun når det giver
mening og indhold i tilværelsen.
Hvem talte forresten om samvittighed,
eller mangel på samme?
I øvrigt er vi nogle, der lever af andet
end rugbrød!!!!!
Med venlig hilsen
Kristen K. Thomsen.

Tour de Pedal 2010
Mandag d. 3. maj
Hover Å og retur

				

Hovervej - Kvindhøje -

Mandag d. 10. maj
Hovervej - Heebro - Ølstrupvej - Høvring sø - retur 				
ad Lybækvej

Torsdag d. 13. maj
			

Hindøturen i forbindelse med Sommerfesten se sommerfestprogrammet!

Mandag d. 17. maj
			

Holstebrovej - Jens Bjerg Thomsensvej Vonå Engbro og retur ad Voldbjerg Mølle

Mandag d. 24. maj
			

Agersbækvej - Hee Havn og retur samme vej
eller ad I. C. Christensensvej

Mandag d. 31. maj

Hovervej - søen ved Bratbjerg og retur

Turene starter fra Klubhuset mellem 18.45 - 19.00
Gevinster udtrækkes samme sted - efter turene

HUSK JELM
LH
CYKE

HUS
K
CYK
ELHJ
EL

M
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Næste Indsamling:

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

Lørdag
d. 6. november
Indsamlingskalender:
Lørdag d. 6. november.
Lørdag d. 8. januar 2011

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 • kontorpapir • telefonbøger • uindbundne
bøger.

Pap må indeholde:

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

Sortering:

Vi modtager ikke:
• Æggebakker på grund af fare for
salmonella smitte!
• Mælke- og juicekartoner.
• Gavebånd, vinposer, plastik.
• Affald: Husholdningsaffald, madrester m.v. hører hjemme i skraldespanden!
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HJÆLP:
Vi er ikke for mange om arbejdet!
Vi efterlyser flere voksne med bil og trailer.
Vi håber folk vil bakke op omkring indsamlingerne, da det giver ret gode penge
til børnefodbolden.
Det tager kun 2½ time at samle ind i
sognet. Jo flere vi er, jo hurtigere bliver
vi færdige.
Vi starter i klubhuset kl. 9.30 med kaffe
og rundstykker. Her fordeles ruterne.
Indsamlingen starter kl. 10.00

Afhentning:

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

30 33 78 25
21 72 24 72

ka

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup
97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

HEE
AUTO
&PAVA

Autoværksted

Be
ny

t

t lo
di

ted og undervognscent
s
k
r
er
æ
le v

Undervognscenter

Vi tilbyder:

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

Vi reparerer også:

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER
FOR RINGKØBING OG OMEGN

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Hee Skoles
Støtteforening
Siden sidst
Indskolingen har søgt om midler til
indkøb af lærerige Pixi Line spil.
Mellemtrinnet har søgt om et tilskud, til en bus, til Præstbjerg.
Begge dele har vi givet ”Grønt”
lys for
SÅ…….. ER DU ENDNU IKKE BLEVET
MEDLEM AF STØTTEFORENINGEN
SÅ BLIV DET NU
Pengene går til ”goder” for elever på
Hee skole.
Et familiemedlemskab koster kun 100
kr. pr/år
Et pensionistmedlemskab koster 50 kr.
pr/år
Spørg evt. din nabo, familie osv. Om
de ikke også kunne tænke sig at blive
medlem. Og mon ikke også der findes nogen pensionister i Hee, som
også vil være med til at bevare Hee
Skole som en attraktiv skole?
Pengene kan evt. indbetales på konto
nr. 7650-1206957
Husk navn og adresse vedhæftet.
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Kontakter
Kristian Døhr 		
Niels Chr. Lindholm
Ole Vilandt		
Lone Noesgaard
Paul Oxfeldt

9733 5515
9733 5520
9733 5781
9733 5556

Eller du kan henvende dig til en fra
støtteforeningen. Evt. aflevere pengene i en kuvert med navn og adresse, eller få udleveret et girokort.
HUSK at der nu også er opstillet en
container på parkeringspladsen bag
billard klubben til GLAS FLASKER, og
KUN GLAS FLASKER. ( ikke vinduesglas, elpærer og porcelæn) Ribe flaskecentral afregner kun for hele flasker.
JERN kan afleveres/afhentes
ved papirindsamlingen.
NÆSTE GANG D. 29-5-2010.
Og ved større mængder kan man kontakte støtteforeningen.
Henriks Produkt modtager alt gammelt
jern inkl. frysere, vaskemaskiner, øldåser, gamle maskiner mm. Så kontakt
os endelig, hvis du har noget GAMMELT JERN. Det er penge værd.

Kom og
vær’ med

		

6. juni 2010
11:00
Afholder Hee
Skoles Støtteforening

RINGRIDDERSTÆVNE
på Sanddalgård
Har du lyst til at prøve dette, så tilmeld
dig hos Lone på 40195556 senest d.
21-5.
Kom med din egen hest, eller lån en på Sanddalgård.
Arrangementet er ikke kun for ’hestefolket’. Så hold dig endelig ikke tilbage.
Vi håber på, en rigtig hyggelig dag med stort fremmøde.
Der vil være salg af pølser, kage mm.
Og der vil være opstillet

HOPPE-

Der vil være præmier til alle ringriddere, samt for bedste udklædning. Så
find endelig det flotte eller sjove kostume frem.
På festlig gensyn
Hee Skoles Støtteforening

Grundlovsmøde
Lørdag d. 5. juni kl. 14.00 i
Stationsbygningen.
Politikeren Tove Videbæk,
Brande, taler.
Alle er velkomne
Bestyrelsen for I. C.’ s Hus

Hee stadions nøgle-personer
Alle, som har en nøgle til
klubhuset og/eller en nøgle
til depothuset, bedes ringe
eller sms’e til Zander Koch,
Mobil 22872442, da sogneforeningen har brug for
en opdateret liste over nøglepersoner
til klubhus og depothus.

BORG, og mulighed for træk ture på
hesteryg.

Når I kontakter undertegnede, bedes
I oplyse nr. på nøglen, navn og tlf.nr.

Startgebyr til ringridning på egen hest;
100 kr
Startgebyr til ringridning på lejet hest;
125 kr

På forhånd tak!
Zander
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Sogneudflugt
I år har vi berammet udflugten til Tirs. d 8 Juni kl. 09.30 fra
Stationsbygningen.
Målet er Den gamle By i Århus.
Her tilbringer vi hele eftermiddagen med spisning, rundvisning
og efter eget ønske.
Vi regner med afgang fra Århus senest kl. 17.00.
Hvis nogen finder det lidt uoverskuelig, kan der lejes el-scooter ved indgangen.
Da prisen for at deltage har været stabil i en lang årrække,
har vi valgt at sætte den op til 150 kr, og af administrative
grunde kalder vi det prisen på spisebillet.
Tilmelding på HEE NÆRKØB PLUS og senest Tirsdag d 1.
Juni.

Menighedsrådet
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Sponsorudvalget
I Sponsorudvalget er vi nu nået til en
milepæl i arbejdet:
Multibanen er anlagt, finansieret og
indviet.
Sommerfestsponsoreringen for 2010
er organiseret.
Hovedsponsoratet med Vestjysk Bank
for de 3 næste år er forhandlet færdigt nu.
Depothuset er blevet færdigindrettet til
bolde og redskaber.
3 frivillige unge fra Hee: Mikkel, Thomas og Patrick har påtaget sig hvervet
som kontaktpersoner for brug af Multibanen og arbejder med banens anvendelse ved årets Sommerfest.
Skolen har allerede organiseret deres
brug af banen.
Børne- og Ungdomsklubben, Børnehuset og alle beboere i Hee kan bruge
banen.
Multibanens bande kan anvendes til
indtægter for Sogneforeningen ved
sponsorreklameskilte fremover, og der
ligger ikke umiddelbart store sponsoreringsopgaver og venter på at blive
løst.

Fornyelse
Tidspunktet for afgang, tilgang og fornyelse af Sponsorudvalgets sammensætning er nu optimalt.
Det har vi 3 i udvalget besluttet af
igangsætte.
Preben og Knud har arbejdet i Sogneforeningens bestyrelse i 4 år fra 1996

og senere oprettet og gennemført
Sponsorudvalgets arbejde i 8 år, så vi
har besluttet at udtræde, så snart de
sidste aktuelle opgaver er løst.
Zander har været med, siden de store opgaver med indretning af idrætsarealet i samarbejde med Skolen blev
aktuelle, og han vil gerne færdiggøre
arbejdet hermed og desuden i en overgangsperiode være kontaktperson for
sponsoreringsønsker og bistå et nytiltrådt Sponsorudvalg i opstarten.
Vi har naturligvis søgt kontakt til nye
emner til udvalgets sammensætning,
men der er også åbent for interesserede, som kan kontakte Zander Koch.
Sponsorarbejdet er interessant og bliver beskrevet på Sogneforeningens nyoprettede hjemmesider.
Vores erfaring har været, at et udvalg
på 3 medlemmer, der tilsammen kan
dække opgaverne, er det idelle. Det
virker både som tidsbesparende og
giver naturligt inspirerende varierede
synsvinkler på løsning af opgaverne.
TAK
Vi vil gerne her sige tak til alle aktive
i Sogneforeningen og til vore mange
sponsorer for et godt samarbejde og
opbakning til det meget betydningsfulde arbejde for et godt fællesskab med
muligheder for børn, unge og voksne,
som Sogneforeningen står for.
Venlig hilsen
Zander, Preben, Knud
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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

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

•Vin & tobak
•Øl & vand
•Fotokopiering
•Dyremad
•Biltilbehør
•Aviser & blade
•Slik & chokolade
•DVD-udlejning

HÅNDKØBSUDSALG
FRA RINGKØBING APOTEK

BRØDUDSALG

FRA HVIDBERGS BAGERI

•Tips & Lotto
•Frimærker
Friske blomster

ÅBEN HVER DAGÅRET RUNDT
VI SES!
24

(nu 2-3 eks. af de store titler)

HUSK

Torsdag + fredag hver uge:
2 form-/sødmælksfranskbrød

kr. 35

,-



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

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

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

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

Alt hvad du tænder på

Benny Siig . Hvingelvej 4 . Hee . 6950 Ringkøbing
97 33 54 66 . www.hee-flyt.dk
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel
og styrk Hee Sogneforening og Tim GIF
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og
klubber, bl.a. Hee Sogneforening og
Tim GIF.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver
vi et beløb til foreningerne, hver gang
du tanker hos os.

Hee
28

Tim

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

Hee Sommerfest
Efter den store succes sidste år vil vi
igen i år tilbyde

helstegt pattegris
lørdag 15. 5. 2010 kl. 18 -20

Cafeteria
Familiepark West
Åbningstider
fredag 16.30 - 20.00
lørdag 11.00 - 20.00
fra lørdag d. 3.7. 2010 er der åben
11.00 - 20,00 alle ugens dage frem til
lørdag d. 14.8. 2010
hvorefter der igen er åben fredag
16.30 - 20.00
lørdag 11.00 - 20.00 frem til lørdag
d. 25-9-2010
der er gratis adgang til cafeteriaet

Hertil får du
Ta’ selv-bord med
2 slags kartoffelsalat
3 slags spændende salat
hjemmebagt brød med smør
Tilmelding i Plus+ i Hee
Sidste tilmelding
mandag d. 10. maj 2010.

Pris: 99 kr.

vi holder blandt andet:
pinsebord d.22-5-2010 med salat flødekartofler -skinke -kylling køller
pris voksne 90,- børn u/12år 45.Der skal bestilles bord og betales inden d . 15-5-2010   tlf: 51 62 06 50
Sankt Hans med bål d. 26-62010 med helstegt pattegris - salat flødekartofler
pris voksne 110.- børn u/12år 55.Der skal bestilles bord og betales inden d . 12-6-2010 tlf : 51 62 06 50
-Med venlig hilsen
Sisse
Cafeteria Familiepark west
Hovervej 56 hee
6950 Ringkøbing
Tlf: 23 74 98 52
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Herningvej 3-5 • 6950 Ringkøbing • 96 80 12 00

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

og

Giv
glæ et ga
v
dd
ine ekort
næ
rme
ste

Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage

•
•
•

Fysiurgisk muskelmassage
Skadesbehandling
Velværemassage

•
•
•

Hot Stone massage
Ansigtsmassage
Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa

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

din professionelle gulvmand!

Leveringsdygtig i alle slags gulve
- smukke og meget slidstærke:

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

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

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

97 33 53 16  21 72 07 16
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Vådrumsspecialist

www.hee-gulvservice.dk

Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee
Advodan
Michael Andersen
Erik Andersen
Lars Christoffersen

Advokatfirma
Murer & Kloakfirma
Feriehus Voldbjerg Mølle
Præst

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

4614 6500
9733 5805
9733 5012
9733 5014
9733 5155
9733 5645
9733 5360
9733 3055

Wiese A/S
Thomas
Jacob

9733 5290
2266 3946
2266 4946

Pedel Dan Noesgaard

9733 5466
9733 5316
9733 5072

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

9733 5130
9733 5166
3057 0213
2031 3280

Landbobanken
Optimera
No Tømrer- & bygningssnedker
Nygaard Zoneterapi

9732 1166
9674 7576
9733 0012
2140 2416

Anette Riis
Salon 4you
Vestjysk Andel
VestjyskBank

9733 5551
9733 5455
9732 1011
9975 3200

Håndarbejde

Vestjysk Landboforening
Vicon Fritidshuse
Ølstrup Vognmandsforretning

9680 1200
9733 5215
9734 6086

Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Aktivitetskalender
Maj
03.
05.
10.
13.
14.
15.
17.
24.
29.
31.
Juni
06.
August
05
21
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Tour de Pedal
Sommerfestmøde
Tour de Pedal
Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Avisindsamling
Tour de Pedal
Støtteforeningsarrangemet med ringridning

August
20.
21.

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

September
Oktober
20.
22.
November
11.
December
20.

Deadline Sognenyt
Diskotek 0. - 6. klasse
Pladespil i Stationsbygningen
Deadline Sognenyt

Udflugt til Bratbjerg
Hee lokalhistoriske arkiv
Avisindsamling

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

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		
hovervej37@hotmail.com
Ole K. Nielsen		

Fest

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

Klubhus

Anna Lise Sinkjær		
Ina Jepsen
Anette Røjkjær

Edna Kristoffersen		
Søren Kristensen		
Martin Rindom		
Line Sørensen		

Svømme

Preben Slots		

Gymnastik
9733 5365
9733 5060

9733 5455
9734 6457
2142 3848
9733 5392
2191 4319

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard		
Bente Kirk		

Teater

9733 5522
9674 7877

Hanne Thrane		
hanne@juul-thrane.dk
Trine Kristensen		
Gitte Pedersen		
Jytte Rasmussen		

Håndbold

Susanne Bjerregaard
Lisbeth Skarregaard
brogaard@hee.dk
Lajla Skov Hansen

3646 5363
2278 7413
9732 6838
9733 5539

9733 5095

9784 0876
9733 5221
2080 4702
9733 5660

9733 5501
9733 5857

Sommerfest

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

Friluft (Tour de Pedal)
9733 5302

PR & Redaktion

Svend Aage Sinkjær
Ole Nielsen		
Arne Jensen

Sponsor

Zander Koch		

9733 5302
9733 5060

2287 2442

Se side 2

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

Mikkel			
Thomas			
Patrick			

2694 6012
2982 1235
2542 7152
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vestjyskBANK

Hovedsponsor for Hee Sogneforening

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

Kom ind og få en uforpligtende snak

engagerer vi os i vores kunder og det samfund, som

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

omgiver dem.

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

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

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

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

www.vestjyskbank.dk

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

