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Nyt fra Redaktionen
Foråret er over os og hvilket forår. Herligt. Håber også at alle andre nyder det.
Sommerfesten står snart for døren og vi håber
alle får en god fest. Se program i dette nummer
af Sogne-nyt.

Deadline
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Vi ønsker alle en god sommer og vender tibage
med friske kræfter til september - husk deadline
20. august.

til næste nummer:

Mange hilsner

20. august

Dorte, Bente og Anne-Marie

Nyt fra bestyrelsen
Så kan vi endnu en gang nyde foråret.
Træer og blomster står nu i knop, og
det er en skøn tid vi går i møde.
Siden sidst har der været afholdt både
gymnastikopvisning og fællesspisning.
Stor tak til gymnastikudvalget, ledere
og alle de aktive unge mennesker, der
i år igen holdt en fremragende opvisning. Og der var rigtig mange tilskuere
til at bakke op.

tarer. Så mød talstærkt op og deltag i
debatten. Det er lokalrådets og Sogneforeningens store ønske, at vi borgere i
sognet kan stå sammen om udvikling
af Hee.
På bestyrelsens vegne
Peder Galsgaard

Til fællesspisning var der denne gang
meget stort fremmøde, og det har lydt
rundt omkring, at folk havde en rigtig
hyggelig aften. Dette kan selvfølgelig
ikke lade sig gøre uden madholdet. Så
endnu en gang tak til Ole Vilandt og
hans medhjælpere.
Det er vores indtryk, at der er en masse snak rundt omkring i sognet om et
nyt centerhus. Vi vil gerne på det kraftigste opfordre alle til ikke at tage del i
rygtedannelse. Vi slår fast, at intet, absolut intet er besluttet i skrivende stund.
Hverken omkring placering, midler til
opførelse, endeligt formål og lignende.
Lokalrådet indkalder til borgermøde
24. maj kl. 19.30 i stationsbygningen.
Denne aften fremlægger lokalrådet
idegrundlag for et eventuelt centerhus . Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål og komme med kommen-

Mangler I sognenyt?
Hvis I mod forventning ikke skulle
modtage - eller kender nogen, der
ikke har fået Sognenyt, kan bladet afhentes på
Hovervej 11
Ring evt. på 9733 5130 inden, så I
ved, vi er hjemme.
Carsten og Anne-Marie
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Tour de Pedal
Så er programmet for forårets cykleture klart.

HU

2. maj Bratbjerg Sø.

SK

CY

KE

9. maj Vonå Engbro.
16. maj Høbro Bæk.

LH

JE

LM

23. maj No Gl. Kirkegård.
30. maj Hee Havn.
Alle ture starter fra klubhuset mellem 18.45 og 19.00, vi kommer tilbage til klubhuset og trækker lod om de indsamlede gevinster. Klubhusets slikbod er åben.
2. juni turen til Hindø, se nærmere i program for sommerfesten.

Cykelture i juni måned?
Er der stemning for cykelture ud i det blå?
Deltagerne er med til at arrangere. Gode ideer ønskes. Meld tilbage på en af
Tour de Pedalturene i maj måned eller kontakt en af os.
Venlig hilsen
Friluftsudvalget
Arne, Svend Aage og Trine
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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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Gymnastikudvalget
Gymnastikopvisning
Søndag den 27. marts 2011 var der
gymnastikopvisning i Hee Sogneforening. Vi havde 4 hold med til opvisningen i år og et gæstehold.
Som noget nyt havde vi i år et forældre/barn hold med til opvisningen. De
lavede en rigtig flot opvisning, hvor vi
kunne se, hvad de havde lavet gennem sæsonen. De legede med faldskærm og gav den gas på redskabsbanen. Det er dejligt at se, at de små
også kan være med til opvisningen.

Bubbi Bjørnene
var det næste hold
på gulvet. 23 friske børn viste, at
de kunne svinge
en lasso til ”Jeg
er en glad lille
cowboy”. På redskabsbanen viste
de, at de kunne
holde balancen,
selv når bænken, der skulle passeres
var mere end en meter over gulvet.
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Hele 36 Impossible Kids indtog gulvet
efter Bubbi Bjørnene. Det var med fuld
gas og meget koncentration, de viste
os, at de kunne hoppe i bue, svinge
en hulahopring og lave akrobatik. De
viste nogle flotte spring og BANG, så
faldt 5 instruktører og 36 gymnaster i
søvn.

Det næste hold kom på gulvet på en
anderledes måde. Hee Rangers hedder holdet med 7 seje piger. Et rangers hold der levede helt op til navnet.
Der blev løbet i takt, råbt kommandoer og givet honnør. Selv om de kun
var 7 piger, gav de en fantastisk opvisning med rigtig gode og usædvanlige
spring.

Impossible Kids gav to opvisninger, de
var også med til forårsopvisningen i
Rofi-Centret. Her lavede de også en
god opvisning.
Fra gymnastikudvalget skal der lyde en
stor tak til gymnaster, instruktører og
tilskuere for en god dag. Vi håber at
se jer igen til næste år. På www. hee.
dk kan du under udvalg og gymnastik
se flere billeder fra gymnastikopvisningen.

Sidste hold på gulvet var vores gæstehold. I år var vi så heldige at have fået
besøg af Ringkøbing/Skjern rep. hold.
De lavede en super flot opvisning med
gode serier og mange flotte spring.

7

Nyt i Hee

FamilieparkWest åbnede Pizzaria og Grillbar d.15-04-2011 i parken.
Betjeningen er klar hver dag fra kl.11.00 til 21.00.
Menuen byder på alt fra pomfritter til pizza og steak, øl, vin og vand samt is.
Slik sælges.
For yderligere info ang. pizza og grillbar samt bestilling ring 81712965
Alle er velkomne. Der skal ikke betales parkbillet for at hente mad med hjem eller hvis I bare kommer for at spise.
Sæsonkort til parken koster i år kr. 300.- uden fiskeri og kr. 450 med fiskeri.
Dagsbillet koster kr.80.Spillehallen i informationsbygningen er åben alle dage fra 10.00 til 22.00 for
alle.
Besøg også vores Nærkøbs butik med priser der matcher de kendte dagligvarebutikker.
Vi håber på masser af handlende fra byen og ser frem til at betjene de lokale.
Der vil i år blive holdt Skt.Hans fest i parken torsdag. 23.06.2011
Information ang.Skt.Hans festen vil senere blive lagt ud på wwwfamiliepark.dk
samt på www.hee.dk og der vil blive opslag diverse steder.
Inger og Claus Hansen
Familiepark west
Hovervej 56
97335411
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Svømning
2011/12
Bemærk ændring og sæt
allerede nu kryds i kaldenderen
Ringkøbing svømmehal skal ombygges , derfor må vi flytte svømning til
Ulfborg i næste sæson.

Hee
Indre
Mission

Maj
12.

19.

Bibeltime hos Ruth og
Kaj Kristensen.

26.

Fællesmøde i Kloster.
Sognepræst Johannes
Esmarch, Videbæk,
taler.

Juni
09.

Bibeltime hos Lis og
Egon Vagner.

Vi kan ikke svømme onsdage som vi
plejer , men skifter til MANDAGE kl.
19 - 20.00.
Vi starter MANDAG d. 5 sep . kl. 19
Svømmeudvalget

Fællesmøde i Fritidshjemmet. Lærer Birger
Nielsen, Tarm, taler.

Udflugt

Ove Andersen

17.

(22860581 - aften )

23.

Sct. Hansfest hos Esther
og Kristen Thomsen.

Juli
22. - 30.

Holmsborg Bibelcamping

August
8. - 12.

Halmøder i Spjald

SSP-medarbejder
Klaus Rasmussen
træffes på
2442 2440

Møderne begynder 19.30.
Alle er meget velkomne.
Kontaktperson:
Knud Erik Nielsen, 9733 5205
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Oldboys / Senior Oldboys Fodbold
Hjemmekampe på Hee stadion
mandag d. 25. april kl. 19.00 Senior oldboys
torsdag d. 5. maj kl. 19.00 Oldboys
mandag d. 23. maj kl. 19.00 Senior oldboys
torsdag d. 16. juni kl.19.00 Oldboys
mandag d. 20. juni kl. 19.00 Senior oldboys
mandag d. 22. aug. kl. 19.00 Senior oldboys
torsdag d. 8. sep. kl. 18.45 Oldboys
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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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Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - lær genoplivning

Salg af hjertestartere.
Kurser i førstehjælp &
genoplivning.
Specialkurser målrettet
virksomheder, skoler,
foreninger, m.v.
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Når det ikke kan gøres om!

anc re
www.ancare.dk
29 43 45 83

Strikkecafé

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

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

Plejehjemmets venner i Tim
Har I ting, som I vil give til forårets Loppemarked
så kontakt
Grete 		
Bent		

9733 3373
9733 3466

eller aflevér på Genbrugspladsen i Tim.
Der har vi opstillet en container, hvor man kan sætte ting ind.
Paa forhaand Tak
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Hee
Kirke

Maj
01.
08.
15.
20.
22.
29.
Juni
02.

19.
26.

10.00 Kr. Himmelfartsdag - teltgudstjeneste
13.30 Biskop Søren
Lodberg Hvas, Ålborg
09.00 Pinsedag
14.00 2. Pinsedag - Alkjær Lukke
10.30
14.00 K. Nielsen

Juli
03.
10.
17.
24.
31.

09.00
ingen
09.00 K. Nielsen
ingen
09.00

August
07.
14.
21.
28.

19.00
10.30
09.00
09.00

Sognepræst: Lars Christoffersen Tlf. 9733 5014

05.

Dåb
Klara Louise Drest Pedersen
Oliver Rindom Lyhne
Mads Christian Noesgaard Forrest

Offentlige
menighedsrådsmøder
kl. 19.00 i I. C.’s Hus
mandag d. 16. maj
mandag d. 20. juni

Konfirmation 2012
Finder sted søndag 6.maj kl.10.00.
Konfirmandundervisningen begynder
torsdag 1.september 2011, efter skoletid, i konfirmandstuen. Der vil blive
arrangeret forældreaften samme sted
og tidspunkt for det vil I få besked om
i august.
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ingen
10.00 Konfirmation
09.00
ingen
10.30
ingen

12.
13.

September
ingen
04.
10.30
11.

Grundlovs- og
sommermøde
Søndag 5.juni kl.13.30
Gudstjeneste ved biskop emeritus Søren Lodberg Hvas, Ålborg.
Bagefter er der i I.C.s Hus kaffebord
og foredrag af Lodberg Hvas om
Benny Andersen.
Gennem fortælling og udvalgte digte
tegnes et billede af det livssyn, menneskesyn og verdenssyn, som digtene
afspejler. Det er overrumplende morsomt, udfordrende og tankevækkende,
sprogligt overraskende, båret af glæde
og fryd over livet. Benny Andersens digtning spejler, hvad Grundtvig har ment
med udsagnet: Menneske først……
Alle er velkomne
Hee og No menighedsråd og
I.Cs Hus

Pinsegudstjeneste i
Alkjær Lukke
2.pinsedag kl.14.00

Pinsegudstjeneste i Alkjærlukke 2009

For tredje år i træk holdes der fælles pinsegudstjenete i Alkjær Lukke,
en festlig gudstjeneste med forskellige indslag og med efterfølgende internationalt kagebord.
Følgende sogne er med i arrangementet: Ringkøbing, Rindum, Velling,
Ølstrup, Hee og No.
Alle er velkomne

Sogneudflugt

Vi har lagt turen til onsdag d. l. juni kl. 09.30 fra Gammel Stationsbygning.
Vi favoriserer måske nok landbrugerne lidt, idet vi bl. a. besøger Morsø traktormuseum. Her får vi en rundvisning med de dertil hørende historier.
Vi spiser middag på Hagebro kro og drikker eftermiddagskaffe på Gullerup
strandkro. Herfra kan vi se molerklitten” Hanklit” som vi tager en afstikker til
inden hjemturen, der nok går over Vilsund og Thyholm.
Til spisning og entreer opkræver vi 150,00 Kr.
Tilmelding på Plus+ og senest fredag d. 27. maj.
Menighedsrådet
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Konfirmation
No Kirke, søndag 1.maj kl.10.00
Mads Peder Johannes Heuer Nørgård Rindom

Vinkelvej 5

Hee Kirke, søndag 8.maj kl.10.00
Kenneth Simacon Andersen
Sofie Galsgaard Christensen
Jacob Hansen
Jacob Jegstrup Hansen
Jesper Jegstrup
Henrik Thunbo Jensen
Christoffer Larsen
Rikke Gullev Lauridsen
Julie Bech Mortensen
Ida Lykke Damgaard Nielsen
Gitte Noesgaard
Kevin Bruhn Pedersen
Mathias Vestergaard

Lilkjærvej 4
Hvingelvej 8
Hovervej 56
Foldagervej 1
Kirkestien 3
Hovervej 29
Hovervej 71
Pile Alle´ 1
Agersbækvej 26
Hvingelvej 18
I.C. Christensensvej 19
Grævlingevej 6
Østbanevej 21

Tim Kirke, søndag d. 8. maj kl. 10.00
Cecilie Skaarup Daa Andersen			

Holstebrovej 117, Tim

Velling Kirke, søndag d. 29. maj kl. 10.30
Jesper Johansen				

Velling Kirkeby 107

Redaktionen ønsker alle
hjertelig tillykke
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Hvad der dog står
på gravstenen

På Rømø har man sparet på bogstaverne, på et gravminde står der: ”
Vogn- og dannebrogsmand”.

Jyllands-Posten 21/11-2010
ved Jesper Birkler, Århus

Skanderup: ” Her hviler Peter Hansen
og hans hustru Malene. Deres strid er
endt”.

Gravsten rundt om i landet kan rumme
både frivillig og ufrivillig humor
På Holmens kirkegård fandtes denne inskription over pastor Smith: ” Tæt
På Marstal kirkegård står et gravmin- bag denne sten hviler hans legeme efde fra 1879, hvor følgende kan læses: ter eget ønske blandt hans elskede
”Her hviler Christen Hansen til ankers hensovede tilhørere”.
ved sin kone, han letter ikke, før han
kommer for Guds trone”.
Følgende kan også kalde smilet frem:
” Efter at have levet med sin mand i 65
En klaverstemmer: ”Jeg efterlader mig år døde hun i håbet om genopstandelen god stemning”.
se til et bedre liv”.
Vinding kirkegård:” Hvil i fred fra bør- Til sidst denne herlige fra Rårup kirnene”.
kegård: ” Herunder gemmes støvet af
hæderlige og vellærde, nu salige Knud
Hjarnø: ”Vi skal ikke i sorgen over Plesner, som fødtes i København 1734
hans bortgang glemme glæden over og døde i Rårup 1807, hvor han var
hans forsvinden”.
degn i 57 år og avlede 17 børn med 4
koner, nemlig 4 med den første Mette
Skjern: ”Her ligger skroget af Christian Elisabeth Hafs, 5 med den anden MaJensen, fhv.officer i Liverpool”.
rie Margrethe Hafs, 6 med den tredje Else Sofie Schmidt og 2 med den
Man skal være forsigtig med, hvor man fjerde Kirstine Stensballe, som var hans
ender sine dage: ”Født i Brønderslev, medhjælp i 15 år. Hun fødtes i 1750
men desværre død i Ålborg”.
i Horsens og døde i Rårup og hviler
nu ved hans side”. Dengang var der
Og vælge den rette tid på året: ”Her- degne til.
under hviler Maren Larsdatter. Hun
døde på et meget ubelejligt tidspunkt
midt i høhøsten”.
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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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KUNSTUDSTILLING

Hee Børnehus
holder udstilling i I.C.Christensens hus med børnenes kreative og fantasifulde kunstværker.
Onsdag den 8. juni kl. 14.30 – 16.30 er der fernisering for
alle interesserede.
Derefter er der åbent:
		
			

lørdag d. 11. juni kl. 14.00-17.00
onsdag d.15.juni kl. 18.00–20.00
lørdag d. 18. juni kl. 14.00–17.00
Venlig hilsen
Børn og personale
Hee Børnehus
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Hee
Skolebestyrelse
Også i år har vi haft stor fornøjelse af
den tilslutning, der har været til vores
Talent konkurrence!
Elevrådet har stået for at planlægge og
afholde Hee Skoles store Talent show,
der efterhånden er ved at ligne en tradition. Store og små elever har tilmeldt
sig konkurrencen, der løb af stablen i
fredags.

film, som var klippet sammen af optagelser, eleverne selv havde lavet på
deres mobiltelefoner.
Alle deltagerne leverede et rigtig godt
show og fik meget ros af dommerpanelet.
Og vinderne blev..... Tryllende Trine
med de smukke assistenter Maria og
Petra!

Det er et rigtig godt arrangement, der
virkelig giver eleverne lyst til at bevæge
sig til musik og optræde med et nummer foran et publikum. De fleste tilmeldte grupper har stillet op med et
danseshow, men også et tryllenummer
fandt vej til scenen.
Der er blevet øvet intensivt de sidste
par uger, og der har været mulighed
for, at de yngre elever har kunnet få
hjælp til deres show af de ældre, hvilket har været en stor succes.
I år havde vi desuden den fornøjelse,
at kunne præsentere de dygtige deltagere med en intro video – ligesom i de
rigtige tv-shows! Det var 4. - 6. klasse,
der ugen op til Talent havde haft emneuge om film. Resultatet var en lille
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Hee Skoles
Støtteforening
Kontakter
Kristian Døhr 		
Niels Chr. Lindholm
Ole Vilandt		
Lone Noesgaard
Paul Oxfeldt

9733 5515
9733 5520
9733 5781
9733 5556

Sommerfest i Hee

2. - 4. juni 2011
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Torsdag d. 2. juni 2011
Kr. Himmelfartsdag
09.15

Flaghejsning

10.00

Gudstjeneste og velkomst i Teltet
Herefter kaffe og rundstykker.

11.00 - 24.00

Ølteltet åbner

11.30

Hindø tur/Tour de Pedal

12.00 - 24.00

Klubhus, burgervogn og tombola åbner

14.00

Moderne KO-KASSE bingo

14.00 - 17.00

Fodbold
Med efterfølgende præmieoverrækkelse

14.00

Gratis snobrød ved bålpladsen

17.00 - 18.00

Zumba for alle aldre

19.00 - 21.00

Børnediskotek v. Discotek Electric

21.00

Raflekonkurrence

21.00

Sangkonkurrence for børn og voksne

24.00

Teltet lukker. På gensyn i morgen

Hver dag sælges der pølser, franske hotdogs, burgere,
popcorn, slik, is, vin, øl, sodavand, kaffe & saftevand.
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Fredag d. 3. juni 2011
11.30 - 01.00

Ølteltet er åbnet

12.00

Burgervogn, klubhus og tombola åbner

11.30 - 15.00

Herrefrokost
Biksemad og Bearnaise sauce. Pris 50 kr. Tilmelding
ved Plus+ senest 30. maj

12.00 - 12.45

Leg på redskaber for børn 0 - 5 år i hallen - kun i
følge med voksen

13.00 - 14.00

Piratbane for børn 6 - 10 år

14.00 - 16.00

Johnny fra X-Factor spiller og synger

14.00

Gratis snobrød til børn ved bålpladsen

15.00

Volleyballturnering

21.00 - 00.00

Live musik: OUT OF TUNE

20.00

Raflekonkurrence

01.00

Teltet lukker. På gensyn i morgen

Egne drikkevarer må ikke medbringes
på festpladsen

Ingen udskænkning til unge under 18 år
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Lørdag d. 4. juni 2011
10.00 - 02.00

Ølteltet åbner

10.00

Burgervogn, klubhus og tombola åbner

10.00 - 12.00

Børneboder

11.00

MC-træf - alle MC er velkomne

12.00 - 17.00

Skydesimulator for alle i hallen - overskud går til Hee
Skoles Støtteforening

13.00

Raflekonkurrence - finale

13.00

Fodboldkamp U15 FC Tim/Hee - Hover/Ølstrup

14.30

Fodboldkamp U13 FC Tim/Hee - Spjald IF

16.00

Grillene tændes

18.00 - 19.30

Helstegt pattegris med flødekartofler, 3 slags
salat, brød og smør - husk service. Pris 99,- pr.
person.
Tilmelding ved Plus+ senst 30. maj. Billetter
fremvises ved indgang.
Bordreservation - kun ved personligt fremmøde

20.00 - 21.00

Revy (baren er lukket under revyen)

21.00 - 01.00

Musik: TRAMPS

02.00

Teltet lukker.
Søndag ryddes der op m.m. kl. 10.00
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De næste indsamlinger

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

Lørdag
28. maj
20. august
Indsamlingskalender
Lørdag d. 28. maj
Lørdag d. 20. august
Lørdag d. 12. november
Lørdag d. 07. januar 2012

Pap og papir bundtes hver for sig!
Plastik skal tages af aviser, reklamer
m.v. Stilles ud til nærmeste vej / gade.

HJÆLP

Papir må indeholde

Vi er ikke for mange om arbejdet!

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.

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

Sortering

Vi modtager ikke
• Æggebakker på grund af fare for
salmonella smitte!
• Mælke- og juicekartoner.
• Gavebånd, vinposer, plastik.
• Flasker
• Affald: Husholdningsaffald, madrester m.v. hører hjemme i skraldespanden!

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
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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
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t
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ted og undervognscent
s
k
r
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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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fra 14. maj: 97 33 54 55

farve
Glæder mig til at se jer
striber
Kom og bliv
perm klippet til Hee Sommerfest:
per
l Torsdag og fredag mellem 12 & 17
m
på festpladsen
farve
farv
arve
ve afVoksen kr. 125. Barn kr. 75
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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TAG MED HEE LOKALHISTORISKE
ARKIV PÅ EN TUR
RUNDT I DET GAMLE HEE
TORSDAG DEN 4. AUGUST KLOKKEN
19.00
Vi mødes ved det gamle Voldbjerg voldsted (Voldbjergvej 2)
Derefter går turen til Voldbjerg gamle vandmølle.
Vi hører lidt om det gamle bysamfund,Haelby,
samt noget af Hee Kirkes historie.
Vi slutter med en gåtur op gennem Hovervej
og genoplever byens mange butikker.

Husk aftenskaffen
Turleder: Ernst Munck
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Sundhedsstyrelsen anbefaler
• At unge under 16 år ikke drikker alkohol
• At unge over 16 år drikker så lidt
som muligt og stopper før 5 genstande
ved én enkelt lejlighed
Dobbelt så mange unge i Danmark som gennemsnittet i
Europa har i løbet af et år været fulde.

• 9% af drengene og 8% af pigerne
har været på skadestue på grund af alkohol
• 10% af drengene og 6% af pigerne har været involveret i ulykker eller
uheld
• 10% af drengene og 4% af pigerne
har haft problemer med politiet

(Espad, 2007)

MULD 2008

En stor del af de 16-20 årige
oplever problemer, fordi de har
drukket alkohol:

Hvert fjerde dødsfald blandt de
15-29 årige unge mænd hænger sammen med alkohol

• 17% af de 16 - 20 årige drenge og
7% af pigerne har været i slagsmål,
fordi de har drukket alkohol

(The European Health Report, WHO 2002)

• 43% af pigerne og 28% af drengene
har oplevet problemer med vennerne,
fordi de har drukket alkohol
• 16% af pigerne og 9% af drengene
har haft uønsket samleje, fordi de har
drukket alkohol
(Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2008)

Risikoen for at komme til skade er større, når man har indtaget mere end 5
genstande. Det hænger sammen med
at alkohol sløver hjernen, svækker
koncentrationen og evnen til at vurdere risiko samt evnen til at kontrollere
sine følelser, for eksempel aggression.
(Alkohol og helbred, Sundhedsstyrelsen,
2008)
Fundet på www.sst.dk

Mange 16-20 årige unge har
haft farlige eller livstruende
oplevelser på grund af alkohol:
• 11% af drengene og 5% af pigerne
har kørt spirituskørsel
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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!
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(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!

Husregler i
klubben
Vi starter først kl. 19.00 og slutter kl.
21.00.
VAGTPLAN
2011forHee
Klub
Klubben
er et værested
alle fra
3.
Dato
Uge Arrangement Forældre
klasse
og skal Anette
gerneSusgaard
være et
4. jan. og opad,
1
sted
alle har2 lyst til at komme.
11. jan.
Connie Andersen
jan.i hallen
3 skal være noget,
Anette Røjkjær
Al18.leg
alle kan
25. jan.
4
Arne Sørensen
være
med til5 og skal væreTorben
sjovtSangill
for alle.
1. feb.
Alle
redskaber,
der tages
skal
8. feb.
6
Arnefrem,
Sørensen
15. feb.
7 Vinterferie
man
selv hjælpe
med at få tilbage på
22. feb.
8
Michael Andersen
plads.
Lisbeth Skarregaard
1. mar.
9
Ingen
i redskabsrummet
- det har
8. mar.leg 10
Bente Kirk
vi15.
hallen
mar. til.
11
Anette Røjkjær

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 færdes i trafikken både til og fra klubben.
Det er høfligt at sige farvel til de voksne,
som er i klubben.Forældre
Forældre
Bente
Kirk voksne i klubben, hvis der er
Gå
til de
Anne
Marie
problemer Andersen
eller ønsker m.m.
Michael Andersen

Tina Oxfelt

Kirsten Castmar

Tina Oxfelt

Ved
spørgsmål
kan der altid rettes henHenriette
Rasmussen
Lisbeth
Skarregaard
Dorthe Thunbo
vendelse til:
Anette Susgaard 61333522
Kirsten Castmar
Klaus Andersen
Bente
Kirk 61200841
Dorthe Thunbo
Bjarne Meldgaard
e-mail:
heeklub@live.dk
Bo Mortensen
Anette Susgaard
Brian Slot

Anette Susgaard

Inger Madsen

Bente Kirk

22. mar.

12

Connie Andersen

29. mar.

13

Kirsten Castmar

Lisbeth Skarregaard

Dorthe Thunbo

5. apr.

14

Henriette Rasmussen

Bjarne Meldgaard

Inger Madsen

Anette Røjkjær

Connie Andersen

Trine Nielsen
Dorthe Thunbo

Vagtplan
12. apr.

15

19. apr.

16 Påskeferie

26. apr.

17

Kirsten Castmar

Lisbeth Skarregaard

3. maj

18

Henriette Rasmussen

Michael Andersen

10. maj

19

Anette Røjkjær

Trine Nielsen

17. maj

20

Inger Madsen

Michael Andersen

24. maj

21

Dorthe Thunbo

Lisbeth Skarregaard

31. maj

22

Kirsten Castmar

7. jun.

23

Anette Røjkjær

14. jun

24

Klaus Andersen

21. jun.

25

Henriette Rasmussen

Brian Slot

Brian Slot

Der er altid plads til en til kontakt heeklub@live.dk
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Sommerfestmøde
Torsdag 26. Maj kl. 19.30 i klubhuset.
Regner med at der stadigvæk kommer mindst en fra hvert udvalg.






Sommerfestudvalget.
































 
 

 












 















































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

34

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
20
29
59
Tlf. 97 33 52 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
38

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®

Kom og vær med

Familiespejder
Søndag d. 8. maj
Kl. 13.30 – 16.00
På Poulsgårdsvej
* Familiespejder er for familier med børn i alderen 4 - 8 år - dog må større søskende også
gerne deltage.

Denne gang skal vi lave drager eller bygge med rafter (alt efter vejret) og evt. på
”tingfinderløb”.
Program for eftermiddagen
Velkomst, præsentation og en lille andagt
Dragerne fremstilles og pyntes - mon de kan komme
op at flyve?
Bål tændes og det er tid til ”tingfinderløb”
Snobrødene bages
Tid til leg
Har du/I lyst til at være med, så send en mail til
anne-marie@meller.dk senest d. 5. maj.
Med stor spejderhilsen
KFUM-spejderne i Ringkøbing
v. Familiespejderleder Anne-Marie Meller
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Fodbold for børn
i 2011



Af beklagelige
grunde kom nedenstående ikke med i det sidste nummer af Sog

nenyt.


Redaktionen
beklager og sætter træningstiderne i denne gang.
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Åbne Haver 2011
kl. 10.00 - 17.00

27. - 28. august

Niels og Krista Stengaard
Hjortevej 6, Hee,

Ragnhild og German Albertsen
Konvalvej 7, No,

Vi har rhododendron, hosta, havehortensia, trillium, stauder, primula (dobbelt), klematis, sten-planter, juleroser, tulipantræer, lidt stedsegrøntræer,
vand i haven, og drivhus med tomater,
agurker og grøn / blå vindruer. Så har
vi et formeringshus i drivhuset, hvor vi
laver planter. Vi har også en udestue,
hvor der der planter i.
Der er kaffe /the på kanden.

Læs og se mere på www.haven.dk

1.000 kvm byhave med mange rododendron, iris, liljer, hosta og formklippede buske og træer, forhave med
bunddække af gummipuder. Flisebelagt køkkenhave med 9 flisekummer.
Plantesalg.
Entre 10,00 kr.

Hjortevej 6, Hee - billederne er fra haven.dk
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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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RING 20 31 32 80

Udlejning af affaldscontainere
Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

97 34 60 86

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!

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
Ancare
Michael Andersen
Lars Christoffersen
Ole Faneskov

Advokatfirma
Hjertestarter, kurser m.m.
Murer & Kloakfirma
Præst
OF kunst og smykker

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
2943 4583
9733 5805
9733 5014
9733 5343
9733 5155
9733 5645
9733 5360
9733 3055

Wiese A/S
Thomas
Jacob
Pedel Dan Noesgaard

9733 5290
2266 3946
2266 4946
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
Ole Mortensen
Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S
Optimera
Tømmerhandel, Tim
No Tømrer- & bygningssnedker
Nygaard Zoneterapi

9732 1166
9732 1274
9674 7576
9733 0012
2140 2416

Anette Riis
Vestjysk Andel
VestjyskBank

9733 5551
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
02.
08.
08.

26.
28.
30.
30.

Tour de Pedal
Konfirmation Hee
Familiespejder, Ringkøbing
Tour de Pedal
Stirkkecafé
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Borgermøde - Lokalrådet
Sommerfestmøde
Avisindsamling
Tour de Pedal
Strikkecafé

Juni
02.
03.
04.
19.
21.
23.

Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Ringriderstævne
Strikkecafé
Sct. Hans Fest

August
20.
27. - 28.

Deadline, Sognenyt
Åbne Haver

09.
14.
16.
23.
24.

September
Svømning i Ulfborg 05.
start

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.
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Oprydning søndag d. 5.
juni kl. 10.00
Rengøring af klubhus, borde/stole
Oprydning, nedtagning af scene
Rengøring af toilet- og burgervogn
Samle affald på boldbaner, veje, stier, legeplads og skolegård.
Ung som gammel kom og gi’
en hånd. Telt-team opfordrer til,
at mindre børn bliver hjemme.
Sommerfestudvalget

Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton

Preben Larsen		
9733 5656
Egon Aaberg		
9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold

Keld Torp			
Pia Kofoed		
Bo Mortensen		
Klaus Vang		

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

2982 4740
2781 0046
3033 7825
2171 2472

Klubhus

Anna Lise Sinkjær		
Ina Jepsen
Anette Røjkjær

Edna Kristoffersen		
Søren Kristensen		
Martin Rindom		
Line Sørensen		

Svømme

Preben Slots		
Ove Andersen		

Gymnastik
9733 5365
9733 5060

4036 05 08

Hanne Thrane		
hanne@juul-thrane.dk
Trine Kristensen		
Gitte Pedersen		
Mette Hammelsvang

Håndbold

9734 6457

Susanne Bjerregaard
Lisbeth Skarregaard
Lajla Skov Hansen

2142 3848
9733 5392
2191 4319

Sommerfest

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard		
Bente Kirk		

Teater

6133 3522
6120 0841

9733 5302

PR & Redaktion
Se side 2

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

Helle Christensen		
Evy Nielsen		
Jan Madsen		
Allan Susgaard		
Tage Noesgaard		
Rasmus Kristensen		

3646 5363
2278 7413
9732 6838
9733 5539

9733 5095
2286 0581

9784 0876
9733 5221
2080 4702
3142 6416

9733 5501
9733 5857

2924 7374
2466 8891
2147 3747
6160 0192
5174 7291
2099 0663

Friluft (Tour de Pedal)
Trine Damgaard		
Arne Jensen		
Svend Aage Sinkjær
		

2360 3658
9733 5278
9733 5302

Sponsor & Hjemmeside

Vedr. sponsor - der henvises til bestyrelsen
Jesper Ø. Knudsen		
3161 7353

Multibanen

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
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