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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

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

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

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

Annoncer kan løbende optages og ændres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:

Formand:
Poul Erik Andersen 2032 5512

Næstformand:

Kasserer:
Tage Noesgaard  9733 5700
   4073 9481
tage@veiumgaard.dk

Kasserer:

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

Peter Galsgård  9733 5747
   2041 5747
Judith Van Den Berg
henk_en_judith.van_den_berg@adr.dk
Kristian Døhr  9733 5515

Sonja Rindom

Deadline 
til næste nummer:

20. april

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk  9674 7877
bk@ljm.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

Nyt fra Redaktionen

Foråret er på vej, håber vi. Og med 
foråret starter også alle de mange 
udendørsaktiviteter op, dem kan I bl.a. 
læse om her i Sognenyt.

Vi ønsker alle vores læsere en god på-
ske.

Dorte, Bente og Anne-Marie
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Nyt fra bestyrel-
sen

Torsdag den 25. februar havde vi ge-
neralforsamling, og kombineret aktivi-
tetsfest. Der var ca. 60 deltagere.

Vi startede med spisningen og gik her-
efter over til uddeling af initiativprisen. 
Årets modtager blev Bo Mortensen, og 
det må vi sige var fuldt fortjent. Bo yder 
en kæmpe indsats på mange områder.
Derefter gik vi til selve generalforsam-
lingen.

KP blev udpeget til dirigent, og der 
blev styret med hård hånd.

Fie Nielsen og Brian Damgård hav-
de valgt at trække sig fra bestyrelses-
arbejdet. Begge skal  have en stor tak 
for den indsats, de har ydet igennem 
den tid, de har været med i bestyrel-
sen. Nye til bestyrelsen blev Judith Van 
Den Berg og Kristian Døhr. Følgende 
blev valgt til suppleanter: Per Kjærgård 
og Tonny Jensen.

Teaterudvalget måtte desværre aflyse 
aftenforestillingen og festen ved årets 
dilletantforestilling den 27. februar 
pga. af manglende tilslutning. Det er 
en skam, man ikke kan samle flere. De 
opførte stykket om eftermiddagen i ste-
det for. Det var et ganske sjov stykke, 
der var heller ikke for mange til at se 
det. Synd for dem.
 
På  bestyrelsens vegne 
Poul Erik Andersen
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Hvornår:Hvornår:Hvornår:Hvornår:    
Den 23. marts kl. 19.00 i skolens bibliotek 

Hvorfor …Hvorfor …Hvorfor …Hvorfor …    
For at få: 

 indflydelse på... 

 Indsigt i ... 

… dit barns skolegang, læring og hverdag. 

Kort sagt Kort sagt Kort sagt Kort sagt ---- For dit barns skyld  For dit barns skyld  For dit barns skyld  For dit barns skyld     
Hvordan:Hvordan:Hvordan:Hvordan:    
Ved at møde op… 

Hvem:Hvem:Hvem:Hvem:    
Alle, der har børn på Hee skole eller børn, som starter i børnehaveklasse 

Hvad indebærer det:Hvad indebærer det:Hvad indebærer det:Hvad indebærer det:    




Møder ca. en gang månedligt  




Medindflydelse på: retningsliner for skolen, bogindkøb, ansættelse,  

 budgetter og prioriteringer  




Medansvar  for: læring og trivsel  




Samarbejde med Tim og Stadil/Vedersø skoler 




Samarbejde med Børnehuset 

Har du lyst til at være med til at præge skolen og dit barns hverdag, så giv Har du lyst til at være med til at præge skolen og dit barns hverdag, så giv Har du lyst til at være med til at præge skolen og dit barns hverdag, så giv Har du lyst til at være med til at præge skolen og dit barns hverdag, så giv     

os gerne en forhåndstilkendegivelse, om at du gerne vil på valglisten.os gerne en forhåndstilkendegivelse, om at du gerne vil på valglisten.os gerne en forhåndstilkendegivelse, om at du gerne vil på valglisten.os gerne en forhåndstilkendegivelse, om at du gerne vil på valglisten.    

Hee Skole og SkolebestyrelseHee Skole og SkolebestyrelseHee Skole og SkolebestyrelseHee Skole og Skolebestyrelse    

Valg til skolebestyrelsen….Valg til skolebestyrelsen….Valg til skolebestyrelsen….Valg til skolebestyrelsen….    
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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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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

Marts
04.

11.

25.

April
08.

15.

19.

Maj
06.

20.

27.

Bibeltime hos Knud Erik 
Nielsen.
Bibelkursus i Kloster. Kol-
legieleder Erik Kloster, 
Ringkøbing, underviser.
Fællesmøde i Kloster. 
Sognepræst Henrik Vejl-
gaard Kristensen, Borris, 
taler.

Bibeltime hos Ruth og 
Kaj Kristensen.
Fællesmøde i Fritids-
hjemmet. Fritidsforkyn-
der Ulrik Baun, Lind, ta-
ler.
Forårskredsmøde i Fri-
tidshjemmet. General-
sekretær Thomas Bjerg 
Mikkelsen, Kolding, ta-
ler.

Bibeltime hos Lis og 
Egon Vagner.
Fællesmøde i Kloster. 
Rektor Karsten Hauge 
Mortensen, Ringkøbing, 
taler.
Bibeltime hos Esther og 
Kristen Thomsen.

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

SSP-medarbejder 
Klaus Rasmussen træf-
fes på
4524 2440

Onsdag 14. april 
kl 19.00 i Klubhuset
  
Onsdag 28. april 
kl 19.00 i klubhuset
  
Onsdag 5. maj
kl 19.00 i Klubhuset
  
Vi håber at mange møder op 
til vores planlægningsmøder. 
Og til jer som bare gerne vil hjæl-
pe til eller har gode ideer Ja 
så trop bare op til vore møder. 
  
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
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Strikkecafé hos Anette Riis Jensen, 
I.C. Christensvej 20, 

Nyheds – strikkecafé  Mandag d. 22/ 3 kl. 19.30
Nu må nyhederne være kommet hjem. Kom og lad dig friste.

Forårs – strikkecafé  Onsdag d. 21/ 4 kl. 19.30
Alting grønnes og blomster springer ud. Nye ideer fødes og energien styrkes. Lad 
os sammen nyde det med vores yndlingsstrikketøj i hånden. 

Snart sommer – strikkecafé  Tirsdag d. 8/ 6 kl. 19.30
Denne aften trækkes ekstra 10 % fra købsprisen, til dit sommerstrik. Er der inte-
resse 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
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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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Familieforestilling

Søndag d. 14. marts kl. 14.00 i Stationsbygningen

Anna-Marie Helfer, Ringkøbing, fortæller bibelhistorie for hele familien med 
publikum som aktive medfortællere og med dukker og forskelligt skrammel som 
illustration.
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Nyt, spændende og moderne hår 
til hverdag og fest.
Alt indenfor:
klip
farve 
striber
permanent
langthår opsæt
makeup
farve af vipper & bryn

Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

9.00 - 14.30
9.00 - 14.30

17.00 - 20.00
Lukket

9.00 - 17.30
9.00 - 17.30
8.30 - 12.00

kan tilbyde dig:Salon4you

Åbningstider:

...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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09.00
14.00 i Stationsbygningen 
Anna-Marie Helfer
10.30
09.00

10.30 Skærtorsdag
09.00 Langfredag
10.30 Påskedag
10.30 i No, 2. påskesdag
19.00
09.00 i No, K. Nielsen
10.30
Ingen, St. Bededag

10.00 Konfirmation
Ingen
10.00 Teltgudstjeneste, 
Leise Christensen, Højmark
09.00 i No, K. Nielsen
09.00 Pinsedag
14.00 2. pinsedag i Alkjær-
lukke, Ringkøbing
10.30

Marts
07.
14.

21.
28.

April
01.
02.
04.
05.
11.
18.
25.
30.

Maj
02.
09.
13.

16.
23.
24.

30.

Bisat

Valborg Nielsen

Offentlige menigheds-
rådsmøder

Alle i I. C.’s Hus kl. 19.00

Tirsdag d. 30. marts

Mandag d. 3. maj

Mandag d. 14. juni

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Foredragsaften

i No Aktivitetshus tirsdag 27.april 
kl.19.30.

Peter Duun, No, fortæller om Nos mid-
delalderkirke og –gravplads, og om 
kirkebyggeriets udvikling. Der er lysbil-
leder.

Alle er velkomne, 
Hee og No menighedsråd
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Salmemaraton

Der startes kl. 19.00
Medbring selv kaffe og brød

Torsdag d. 11. marts
Velling Kirke

Torsdag d. 25. marts
Staby Kirke

Onsdag d. 7. april
Ny Sogn Kirke

Torsdg d. 22. april
No Kirke

Torsdag d. 6. maj
Ringkøbing Kirke

Torsdag d. 20. maj
Ulfkær Kirke

Guldkorn

Det ”levende” ord.

Af levende menneskers
døde tale
lærte jeg intet;
af døde menneskers
levende tale
lærte jeg alt.
Længe leve de døde!

Jeppe Aakjær

To mænd talte om det at gå til guds-
tjeneste. Den ene bedyrede, at han 
kun sjældent satte sine ben i kirken – 
for som han sagde: ” Jeg ved på for-
hånd, hvad der bliver sagt, og det er 
det samme hver gang!”. Hertil svare-
de den anden: ” Jeg ved da også nøj-
agtig, hvordan rugbrød smager – al-
ligevel spiser jeg det igen og igen og 
igen.”

Den, der ikke har dårlig samvittighed, 
har ingen samvittighed.
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Konfirmation
Søndag d. 11. april konfirmeres følgende i Ringkøbing Kirke kl. 11.00

Jeppe S. Vilandt   Hovervej 24

Fredag d. 30. april konfirmeres følgende i Rindum Kirke kl. 09.00

Sandra Elise Agth Fink   Grævlingevej 24

Fredag d. 30. april konfirmeres følgende i Brejning Kirke kl. 10.00

Mikkel høj Christensen  Grævlingevej 5

Søndag 2. maj konfirmeres følgende i Hee Kirke kl. 10.00

Anna Langballe Andersen    Voldbjergvej 19
Frederikke Elise Andreasen      Grævlingevej 20
Clara Smedsgaard Byskov            Agersbækvej 22
René Emil Hansen                          Hjortevej 7
Melisa Drest Høegsberg              I.C. Christensensvej 10
Michelle Kaspersen                       Møllegade 20, Tim
Elisabeth Benn Køster Schmidt        Agersbækvej 9
Anja Amtkær Slot                          Søndertoften 16
Mette Susgaard                           Hvingelvej 6A     

Søndag d. 2. maj konfirmeres følgende i Rindum Kirke kl. 10.00

Julie Green Skarregaard  Jens Bjerg Thomsensvej 2
Thomas Brunsgaard Jensen  Hjortevej 4    

redaktionen ønsker jer alle 

Hjertelig tillykke
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Tour de Pedal 2010

Mandag d. 3. maj Hovervej - Kvindhøje - 
Hover Å og retur

Mandag d. 10. maj Hovervej - Heebro - Øl-
strupvej - 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 

CYKELHJELM

HUSK CYKELHJELM
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Avis- & papirindsamling

Næste Indsamling:

Lørdag 
d. 6. november

Hjælp os med at gøre 
det lettere...

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

Papir må indeholde:
Aviser • ugeblade • reklamer • kon-
torpapir • telefonbøger • uindbundne 
bøger.

Pap må indeholde:
Papkasse • bølgepap • paprør • æsker 
fra: tandpasta, sæbe, cornflakes, the, 
chokolade, elpærer, færdigretter m.v.

Papcontaineren står på P-pladsen 
ved Stationsbygningen. Hvis du selv 
afleverer aviser, blade & pap i bundter, 
må det gerne stilles inden for lågen.

Sortering:
Vi modtager ikke:
• Æggebakker på grund af fare for 
  salmonella smitte!
• Mælke- og juicekartoner.
• Gavebånd, vinposer, plastik.
• 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. 6. november.
 Lørdag d. 8. januar 2011
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
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rk
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te

d
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en

yt 
dit l

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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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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Hee Skoles 
Støttefor-
ening

Så er vi godt i gangJ

Til skolefesten d. 4-2-2010 fik vi teg-
net en hel del medlemmer

TAK TIL DEM
MEN, vi har også brug for DIG.

SÅ ER DU ENDNU IKKE BLEVET MED-
LEM AF STØTTEFORENINGEN
SÅ BLIV DET NUJ

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 fin-
des 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.
Eller du kan henvende dig til en fra 
støtteforeningen. Evt. aflevere penge-
ne i en kuvert med navn og adresse, 
eller få udleveret et girokort.

Kontakter

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

SÅDAN KAN DER SØGES 
MIDLER FRA STØTTEFOR-
ENINGEN

Har du en ide til en tur eller lign. (og 
mangler penge)J Kan du henvende 
dig til Jens Jørgen og/eller dit barns 
lærer, som så vil ta’ kontakt til støtte-
foreningen. 

Vi har rigtig mange ideer, som vi ar-
bejder på. (og tager selvfølgelig altid 
gerne imod nye ideer). 

Pt. Arbejder vi på en hjemme-
side med gamle møbler og lig-
nende. Så har du noget, som 
bare står og fylder på loftet, 
som du kunne tænke dig at for-
ære til støtteforeningen???
Kkontakt en fra bestyrelsen. Vi vil  tage 
et billede og lægge det på hjemmesi-
den.

Den 6-6-2010 Har vi planlagt et 
ringridderstævne på Sandalgård, så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Nærmere information følger i næste 
nummer af Sogne~nyt, og på skolens 
hjemmeside. www.heeskole.dk.
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Glasflaskecontainer

Til orientering, er der nu også opstil-
let en container på parkeringspladsen 
bag billardklubben til GLASFLASKER, 
og KUN  GLASFLASKER. ( ikke vindu-
esglas, elpærer og porcelæn) Ribe fla-
skecentral afregner kun for hele fla-
sker. 
JERN kan afleveres/afhentes 
ved papirindsamlingen. 
NÆSTE GANG D. 20-3-2010.

Og ved større mængder kan man kon-
takte støtteforeningen.

Henriks Produkt modtager alt gammelt 
jern inkl. Frysere, vaskemaskiner, øldå-
ser, gamle maskiner mm. Så kontakt 
os endelig, hvis du har noget GAM-
MELT JERN. Det er penge værd.

Hee gjorde det igen… 

Allerførst i januar var der store kælke-
dag ved skolen, - og den 30. januar 
var der så store skøjtedag ved fjorden. 

Ca. 75 mennesker havde fundet vej til 
Hee havn, hvor isen var perfekt og so-
len skinnede, i hvert fald om formidda-
gen, hvor sms kæden startede… 

Det meste af Stadil Fjord er nu bund-
frossen, og man kan både køre og gå 
på store dele af fjorden.

Det benyttede mange børn og voks-
ne sig af … 
der var børn 
på skøjter, 
med slæ-
der og bare 
med støvler, 
og der var 
voksne med 

både nye og ældre skøjter – og en en-
kelt med hollandske hurtigløbsskøjter. 
Uanset hvad man havde på, var det 
spejlglat, og store som små havde en 
fantastisk eftermiddag, hvor man også 
kunne varme sig med en kop kaffe eller 
kakao.  Vejret var skønt – og så gæl-
der det jo om at benytte sig af naturens 
muligheder – når nu de er lige uden 
for døren…..- og så er det jo ekstra 
skønt at være mange sammen om det.  

Rita Byskov
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GYMNASTIK I HEE S.F. 
 

 

Gymnastikopvisning 
2010 

 
 

 
 
Indmarch 
 
 
Grislingerne (4 - 6 år)  Mette, Melisa, Anja og Hanne  
 
 
Springfiduserne (0. - 3. kl.)   Nicolaj, Inger, Trine og Zander 
 
 
Æ Havenisser -    Jimmy og Heinrich   
ka’et bliv’ mere rådden (4. - 8. kl.)    
 
 
Funk Dance (4. - 7. kl.)  fra Rindum SU  Christina og Camilla 
 
 
 
 

Gymnastikudvalget 
Hee Sogneforening 

Søndag den 21. marts 2010  
kl. 14.30 

 

i Hee Skoles Multisal 
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Fodboldopstart for  

Old boys  

 Søndag d. 21. marts kl. 10.00 ved Hee klubhus 
er der fodboldopstart for drenge over 30 år.  
 
 Vi starter dagen med en let gang opvarmning og 
derefter spiller vi til 2 mål. Vi træner ca. en time. 
 Turneringen starter engang i april måned, og vi skal 
lige have det værste dovne sved ud af kroppen, før 
det går løs, derfor starter vi nu. 
 
 Vi håber, at få nye spillere med på holdet i år og i 
den forbindelse opfordrer vi til, at koner og børn 
skubber den ”gamle” ud af sofaen og får ham sendt 
af sted til træning. 
 
 Efter træningen vil der være varm suppe og et kort 
orienteringsmøde. 

   
Venlig hilsen Zander Koch 
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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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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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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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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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Musical 2010

”Er mit kostume 
ikke snart fær-
digt?”, spurgte en 
elev i forbifarten. 
Det var onsdag i 
musicalugen og 

der var drøn på. Prøverne var i fuld 
gang og eleverne pressede på for at 
stå på scenen i det fulde dress.

Vi har på Hee Skole valgt at opføre en 
musical efter suceen sidste år. Valget 
faldt på ” Den lille prins” af Antoine de 
Saint-Exupéry.
Historien handler om en prins, der 
kommer fra en lille planet, hvor han 
passer en meget sart rose og 3 vulka-
ner. 
I musicalen rejser prinsen rundt til for-
skellige planeter for at finde venner. På 
planeterne møder han beboerne, der 
alle repræsenterer menneskelige træk 
– den forfængelige, den herskesy-
ge konge, den begærlige forretnings-
kvinde og drankeren, der drikker for at 
glemme, at han er flov over at drikke. 
Prinsen kommer til den konklusion, 

at voksne er 
mærkelige – 
hvilket kun 
styrkes, da han 
i vores musical 
også lander 
på den planet, 
vi kender fra 
børne t imen, 
hvor Forlæns, 

Baglæns og Bamse holder til. Arthur 
lander i den flyvende pære og fodrer 
alle med hjemmebagte boller….

Ellers byder forestillingen også på en 
geolog, der kun ved teoretiske ting 
om sin egen planet, en flok talende 
roser, en ræv der gerne vil være tam, 
Hee Sogns jagtforenings syngende jæ-
gere og et besøg på vores egen pla-
net - Jorden. Her lander prinsen dog 
i ørkenen og møder kun slangen, der 
snakker i gåder. 

Faktisk har forberedelserne stået på 
i lang tid inden denne uge. 5. og 6. 
klasse, der har de bærende roller, har 
øvet og forsøgt at forlige sig med at 
skulle sige noget meget højt og tydeligt 
på en scene foran mange mennesker. 
Det har ikke været lige nemt for alle, 
men også en af livet små udfordringer, 
der ofte fører til større tillid til egne ev-
ner. Det kunne jeg også!! 
Og det er fantastisk at se som lærer på 
sidelinien.
Jeg var dels i kostumeafdelingen (det 
lyder ret flot!) og var også lærer for 
klasser, der midlertidigt var uden en 
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sådan. Og så fik jeg lige prøvet, hvor-
dan det er at være i børnehaveklassen, 
da Thyra jo var fast inventar bag kla-
veret i øvelokalet. Det er godt nok no-
get andet end 3. til 6. klasse, hvor jeg 
normalt færdes. Vi fik øvet bogstaver 
og spist madpakker og havde det rig-
tig hyggeligt.
Mennesket indeholder mange sider – 
nogle vi gerne viser frem og andre, vi 
helst holder for os selv. Mødet med dis-

se gør, at prinsen finder frem til, hvad 
der er vigtig her i verden. Hans smukke 
rose derhjemme, som han bliver me-
get skuffet over ikke er unik – den ene-
ste i verden, men som han vander hver 
dag, som han taler med og bruger tid 
og kærlighed på, og som netop derfor 
er speciel og smuk. 

Og den gør også ham betydningsfuld, 
fordi den er afhængig af hans omsorg 
og beskyttelse.

Mandag, tirsdag og onsdag skulle vi 
øve, øve og øve. Dagene startede fæl-
les med at synge sangene igennem og 
derefter var klasserne på scenen i hold 
for at øve netop deres scene igennem.
Børnenes entusiasme var stor, og det 
synes jeg også afspejledes i det ende-
lige resultat. Både på og bagved sce-
nen blev der arbejdet hårdt, og de kla-
rede det rigtig flot.

Og ja - vi blev færdige med alle ko-
stumerne. Kort før generalprøven fik vi 
monteret sløjfer på prinsens ben. Sløj-
ferne blev dog holdt oppe med sik-
kerhedsnåle, men når musikken spil-
ler . Slangen blev skruet ned i sin ham, 
der efter slangens egen mening var 
en smule varm. Ræven fik elastik i sin 
maske, Bamse fik sit røde halstørklæ-
de, klæde til kongens trone blev fun-
det, prinsens kappe blev syet færdig, 
en ekstra kjole blev tryllet frem og pæ-
ren blev monteret korrekt på scenen! 
(For øvrigt en stor tak til tålmodige pe-
deller!)
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Så gik tæppet torsdag aften for fulde 
huse! Inden da holdte Kasper (med til-
navnet Bille August den store instruk-
tør) peptalk i omklædningsrummet. Så 
alle skuespillerne gik derfra med gå-
på-mod og gav den hele armen på 
scenen.
En rigtig dejlig aften.

Derefter blev flere forældre set danse 
”de skøre knogler” og andre festlige 
sanglege under Thyras og Leans kyn-
dige ledelse.

Det væsentlige er usynligt for øjet - det 
er kun med hjertet, man kan se klart.

En af de rigtig fine replikker i musica-
len.
Derfor vælger ræven at lade sig gøre 
tam. Også selvom det betyder, den bli-
ver ked af det, når prinsen rejser vide-
re. Smerte og kærlighed hænger sam-
men. 
For ”intet er fuldkomment”, som ræ-
ven så tørt bemærker. Der findes ingen 
planet med høns uden jægere.

Susanne Rønn
lærer

Billederne er hentet fra www.hee-skole.dk
red
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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.



37

Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805
Erik Andersen  Feriehus Voldbjerg Mølle   9733 5012
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       9674 7576
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012
Nygaard Zoneterapi      2140 2416

Anette Riis  Håndarbejde    9733 5551
Salon 4you       9733 5455
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
Marts
09.
19.

20.
21.
21.
22.
23.
26.

April
14.
20. 
21.
28.

Maj
03.
05.
10.
13.
14.
15.
17.
24.
29.
31.

Juni
06.

Fodboldstart
Tilmelding til fællesspis-
ning
Avisindsamling
Old boys start
Gymnastikopvisning
Strikkecafé
Valg til skolebestyrelsen
Fællesspisning

Sommerfestmøde
Deadline Sognenyt
Strikkecafé
Sommerfestmøde

Tour de Pedal
Sommerfestmøde
Tour de Pedal
Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Avisindsamling
Tour de Pedal

Støtteforeningsarrange-
met med ringridning

August
20. 
21.

S e p t e m -
ber

Oktober
20.
22.

November
11.

December
20.

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt
Diskotek 0. - 6. klasse

Pladespil i Stationsbyg-
ningen

Deadline Sognenyt

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.
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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  9674 3603

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

Fest
Per Pedersen  9733 5455
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  9733 5522
Bente Kirk  9674 7877

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
Knud Jensen  9733 5498
Preben Larsen  9733 5656
Zander Koch  9674 3603

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


