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

Kasserer - Bogføring
Poul Erik Andersen  2032 5512

Kasserer - Kontingent
Sonja Rindom

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

Judith Van Den Berg
henk_en_judith.van_den_berg@adr.dk

Kristian Døhr Jensen 9733 5515

Deadline 
til næste nummer:

20. april

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk  6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

Nyt fra Redaktionen

Der sker mange foruroligende ting 
”ude i samfundet” for tiden. Regio-
nen lukker Ringkøbing Sygehus pr. 1. 
juli, så der kun er rømgtem og akut-
klinik med behandlersygeplejersker til-
bage. De lokale politikere arbejder  på 
at lukke de små skoler, eller prøve at 
gøre dem så små, at de lukker sig selv. 
Mon der er nogen, der tænker på, at 
småt også kan være godt, eller skal alt 
bare være stort i dag?
Trods disse trælse ting ønsker vi alle et 
godt forår.

Dorte, Bente og Anne-Marie
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Nyt fra bestyrelsen

For første gang i de ca. 20 år jeg har 
været med til at redigere Sognenyt, er 
der ikke noget ”Nyt fra bestyrelsen”. Af 
hensyn til alle andre brugere m.m. af 
Sognenyt vælger jeg, at bladet  trykkes 
mandag d. 28. februar og efter efter-
behandling m.m. er klart til udbring-
ning i slutningen af uge 9.

Vi har fra Judith modtaget nogle bille-
der fra Generalforsamlingen, og dem 
bringer vi her, og i sidste øjeblik kom 
formandens beretning, så den er også 
med. - Se andet sted i bladet.

På redaktionens vegne

Anne-Marie

Formanden aflægger beretning på Generalfor-
samlingen torsdag d. 24. februar.

Der var spørgsmål til regnskabet på General-
forsamlingen. Se dele af regnskabet her i Sog-
nenyt

De mange fremmødte lyttede til de forskellige 
indlæg på Generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen blev der serveret no-
get rigtig godt mad. Tak for det.
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Mangler I sognenyt?

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

Hovervej 11 

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

Carsten og Anne-Marie

Prisuddelinger
I forbindelse med Generalforsamlin-
gen blev årets initiativpris samt ungle-
derpris uddelt.

Dan Jegstrup fik Unglederprisen. Prisen bestod 
af en flot buket blomster samt en check.

Et stort tillykke fra redaktionen

Lone Noesgaard fik Initiativprisen. Prisen be-
stod af en flot buket blomster samt en check.

Et stort tillykke fra redaktionen.
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Din lokale bank 
støtter gode  

initiativer. 

Tlf. 9732 1166  /  post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk

Vi støtter lokalt
 D
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I Landbobanken sætter vi en ære 
i at være med til at sætte nye ting 
i gang og at støtte op om gode 
lokale initiativer - derfor støttede 
vi med gule sikkerhedsveste til 
børnene på Hee Skole.

Har dit barn ikke fået en gul vest  
- så spørg på Hee Skoles kontor
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Kom til fællesspisning                                                                
i hallen fredag d. 18. marts kl.18.00 

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

Alle i Hee 

 

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

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

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

VEL MØDT 

Aften med vildt 

Dato: 18.03.2011 

Kl. 18.00 
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Regnskab Hee Sogneforening
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Hee
Indre
Mission

Marts
10.

17.

24.

April
14.

28.

Maj
12.

19.

26.

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

Fællesmøde i Kloster. 
Sognepræst Jens Chr. 
Holmgaard, Rækker 
Mølle, taler.
Bibeltime hos Knud Erik 
Nielsen.

Fællesmøde i Fritids-
hjemmet. Lærer Birger 
Nielsen, Tarm, taler.
Bibeltime hos Ruth og 
Kaj Kristensen.
Fællesmøde i Kloster. 
Sognepræst Johannes 
Esmarch, Videbæk, taler.

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

SSP-medarbejder 
Klaus Rasmussen 
træffes på
2442 2440

Smånyt
Fryser ønskes

Klubhuset ønsker sig en lille fryser til is. 
Har du en stående, der kan bruges til 
formålet, henvend dig til

Anna Lise Sinkjær
annelisesin@yahoo.dk 

9733 5302

Fodboldstøvlebyt

Har du nogle fodboldstøvler, der er for 
små, for store, eller trænger dit barn til 
en ny fodboldstøvle så læg vejen forbi 
Kisser - Kirkestien 3

Sommerfest 2011

Torsdag d. 2. juni
Fredag d. 3. juni
Lørdag d. 4. juni
og søndag d. 5. juni rydder vi op

Sæt X i kalenderen

Hilsen

Sommerfestudvalget.
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Hee Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

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

Der er mulighed for evt. borddækning, 
kaffebord eller lignende

Fødselsdag, bryllup, møde eller anden 
sammenkomst

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

97 33 5072 . 40 19 55 56

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

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

Kontakt Aksel 
på tlf: 21 63 71 12
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                      Zoneterapeut RAB 

                    Jonna Mortensen 
                    Agersbækvej 10, Hee 
                       6950 Ringkøbing 
                    Tlf. 21 40 24 16 
               nygaard.zoneterapi@hee.dk    

 
 
 
 

                                                                  Velkommen 
                                                                     hos…      
 
Zoneterapi: 

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

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

Kom og besøg min lille butik
Jeg har blandt andet:
Garn fra Filcolana, Gepard, Coats, B.C. Garn,
Viking garn, Mark & Kattens, Strikkepinde, 
opskrifter og så videre.... 

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

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

1.

J.nr.R-16-160306

www.advodan.dk

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

Tlf.nr.: 46 14 65 00
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anc  re

Hånden på hjertet - lær genoplivning

Salg af hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

Specialkurser målrettet 
virksomheder, skoler,
foreninger, m.v.

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83
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Strikkecafé 
hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 
4071 3919 eller 3214 2260

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

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

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

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

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

Vi starter kl. 19.30 - hvis ikke andet er nævnt.

Du må gerne medbringe kaffe og brød selv, men det kan også købes for 15,- kr

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkeveninder.

kærlig hilsen
Anette
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09.00
ingen
10.30

09.00
14.00 Børneforestilling i 
Stationsbygningen med 
Anna-Marie Helfer
10.30 Palmesøndag
19.00 Skærtorsdag
10.30 Langfredag
09.00 Påskedag
10.30 2. påskedag

ingen
10.00 Konfirmation
09.00

Marts
13.
20.
27.

April
03.
10.

17.
21.
22.
24.
25.

Maj
01.
08.
15.

Dåb

Magnus Alnor Madsen

Offentlige 
menighedsrådsmøder

kl. 19.00 i I. C.’s Hus 

tirsdag d. 8. marts
tirsdag d. 12. april
mandag d. 16. maj

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Konfirmation 2012

Finder sted søndag 6.maj kl.10.00. 
Konfirmandundervisningen begynder 
torsdag 1.september 2011, efter sko-
letid, i konfirmandstuen. Der vil blive 
arrangeret forældreaften samme sted 
og tidspunkt for det vil I få besked om 
i august.
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Minikonfirmander, 
3.klasse

Tilbud til børn i 3.kl. om undervisning i 
kristendom, sang og leg.
Det begynder onsdag 9.marts 
kl.13.30-15.00 i konfirmandstuen 
og det vil strække sig over et forløb 
på 8-9 gange. Søndag 10.april vil der 
være en forestilling for børn med  Anna 
Marie Helfer, Ringkøbing, i Stations-
bygningen. Undervisningen er ganske 
frivillig og har ingenting at gøre med 
konfirmandundervisningen i 7.klasse.

Børneforestilling

Søndag 10.april kl.14.00 
i Stationsbygningen

Anna-Marie Helfer, Ringkøbing, for-
tæller bibelhistorie med forskellige ef-
fekter. Forestillingen er især for mini-
konfirmander og børn over 7 år og 
deres forældre. Bagefter er der soda-
vand og kaffe.
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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                                 Lilkjærvej 4
Sofie Galsgaard  Christensen                              Hvingelvej 8
Jacob Hansen                                                    Hovervej 56
Jacob Jegstrup Hansen                                       Foldagervej 1  
Jesper Jegstrup                                                  Kirkestien 3
Henrik Thunbo Jensen                                        Hovervej 29
Christoffer Larsen                                               Hovervej 71
Rikke Gullev Lauridsen                                        Pile Alle´ 1
Julie Bech Mortensen                                          Agersbækvej 26
Ida Lykke Damgaard Nielsen                               Hvingelvej 18
Gitte Noesgaard                                                I.C. Christensensvej  19
Kevin Bruhn Pedersen                                         Grævlingevej 6
Mathias Vestergaard                                           Østbanevej  21

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

Jesper Johansen       Velling Kirkeby 107

Redaktionen ønsker alle 
hjertelig tuíllykke
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Formandens 
beretning
Selvom det stadig er 
vinter og koldt udenfor 

har der været forskellige lyspunkter i 
en mørk tid.

Vi kan bl.a. glæde os over en vellyk-
ket og meget hyggelig aktivitetsfest og 
generalforsamling. I år havde vi valgt 
at holde generalforsamlingen først, og 
derefter spise en lækker middag. Det 
er vores indtryk, at folk synes det var en 
god idé, da man bagefter kunne sidde 
og hygge sig.

Årets unglederpris gik velfortjent til 
Dan Jegstrup og initiativprisen gik lige 
så velfortjent til Lone Noesgaard.

Tage Noesgaard og Poul Erik Ander-
sen gik ud af Sogneforeningens be-
styrelse, og ind kom Jesper Knudsen 
og Lisbeth Skarregaard. De bydes vel-
kommen i bestyrelsen.

Desværre blev vinterfesten endnu en 
gang aflyst trods levende musik og 
dans.

Vi vil endnu en gang gerne opfordre 
til at bruge den nye hjemmeside www.
hee.dk.

Det er vores ønske, at siden bliver 
”samlingspunkt” for diverse aktivite-

ter i vores sogn. At man altid kan fin-
de den ønskede information på den-
ne side. Men det kræver naturligvis, at 
nogle lægger det ind eller at man kon-
takter Jesper Knudsen, som kan være 
behjælpelig.

P.b.V
Peder Galsgaard
formand
                                                        

Hee Sogneforening har indgået en 
sponsoraftale med Vestjyske Bank.
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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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GYMNASTIK I HEE SF 
 

 

Gymnastikopvisning 
2011 

 
 

 
 

Indmarch 
 
Hane, høne og kyllingerne (0 - 3 år)  Lærke, Dorthe og Birgit  

 
Bubbi Bjørnene (4 - 6 år)  Eva, Anna, Melisa og Anja 

 
Impossible Kids (0. - 3. kl.)   Nicolaj, Kasper, Inger, Jette og  
   Zander 
 
Hee Rangers (4. - 8. kl.)  Jimmy og Heinrich   
 
Ringkøbing/Skjern rep. hold  Astrid, Torben og Jacob 
 
 
 
 
 

Gymnastikudvalget 
Hee Sogneforening 

Søndag den 27. marts 2011  
kl. 14.30 

 

i Hee Skoles Multisal 
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Hee 
Skole- 
bestyrelse

STRUKTUR: Vil vi fortsat have 
en skole i Hee?  

Kære forældre / Hee borgere  
   Januar 2011

Vi i skolebestyrelsen vil gerne gøre en 
indsats for at kunne bevare vores sko-
le i fremtiden. Der er blevet gjort rig-
tig meget i de forgangne år, men de-
batten er evigt tilbagevendende. Vi har 
brug for JERES HJÆLP denne gang. 
Det er muligt at komme med forslag 
og ideer til struktur debatten – og vi 
har meget brug for JERES tanker i den 
retning.
 
Vi vil gerne, at der kommer en del ind-
læg fra beboerne i Hee og omegn. Vi 
vil opfordre jer til at skrive ind, og for-
tælle hvorfor vores skole er så vigtig. 
Vi vil gerne, at I nøje overvejer, hvilke 
konsekvenser det vil have for vores lille 
samfund herude, hvis vores skole luk-
ker, eller hvis der sker store ændringer 
– evt. flytte 4.-6. kl. til overbygnings-
skoler: 
* Hvorfor har vi valgt at bo i Hee? – og 
hvorfor er vi glade for det?
* Hvilke værdier, syntes vi, er vigtige for 
vores børn og os?
* Hvad vil der ske med vores sogn / 

foreningsliv / erhvervsliv, hvis vi ingen 
skole har?
* Hvad er forskellen på at gå på en lille 
skole i forhold til måske Rindum skole, 
der rummer 1000 børn? 
* Hvilken skole vil vi få med kun 0.-
3. kl.?
* Indtil videre er der frit skolevalg – 
hvad vil det betyde, hvis elever/venner 
kommer på forskellige skoler?

Vi vil gerne have mange mails ind, 
med et budskab i hver mail, det kan 
f.eks. være: 
* Hvordan vi samarbejder i lokalom-
rådet (skole, børnehus, sogneforening, 
klub osv.) 
* Rummelighed
* 50 % af kommunens befolkning bor 
på landet/i landsbysamfund, og dette 
er et tilvalg. 
* Fagligheden
* Det lokale engagement
* Lokalskolen giver plads til individet 
- skabelsen af selvet i trygge rammer. 
* Og meget andet

I kan sende alle forslagene til heesko-
le@rksk.dk inden 15. marts. Vi gen-
nemgår så alle forslagene, og bruger 
dem i vores arbejde for at bevare Hee 
skole, som den er. Evt. vil der blive et 
forældremøde i foråret. 
 
Forslagene må selvfølgelig også me-
get gerne sendes til Ringkøbing Skjern 
Kommune, som det fremgår af neden-
stående kopi fra rksk’s hjemmeside 
www.rksk.dk
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Kopi fra rksk’s hjemmeside: 
Byrådet sætter strukturdebat i gang 12. 
november 2010
Byrådspolitikerne har besluttet, at drøf-
te strukturen på tre områder i Ringkø-
bing-Skjern Kommune. Det drejer sig 
om daginstitutionsområdet, skoleom-
rådet og ældreområdet. 
Byrådet har netop holdt temadag om, 
hvordan en sådan proces skal gribes 
an. De politiske grupper har givet de-
res bud på, hvad der skal drøftes, hvil-
ke afledte virkninger strukturændringer 
kan føre med sig, og hvordan borger-
ne bedst muligt bliver inddraget i pro-
cessen. 
Politikerne har med temadagen taget 
hul på diskussionen om, hvilke kriterier 
der skal gælde for de enkelte områder. 
Det handler om både driftsøkonomi, 
faglige- og kvalitetsmæssige forhold 
og bosætning. 
Borgerne vil blive hørt i flere omgange. 
Som noget nyt vil byrådet gerne høre 
borgernes gode idéer allerede i start-
fasen. Undervejs vil flere oplæg blive 

sendt i dialog med borgerne, og det 
endelige strukturforslag vil blive sendt i 
høring på sædvanlig vis. 

Du kan allerede nu skrive dine 
forslag til strukturdebat@rksk.
dk. Alle indlæg offentliggøres 
på kommunens hjemmeside. 

Et strukturudvalg med repræsentanter 
fra byrådets partier arbejder efter te-
madagen videre med procesplanen, 
der skal endeligt vedtages på by-
rådsmødet tirsdag den 14. december 
2010, så strukturdebatten kan finde 
sted hen over foråret 2011. 
Planen er, at en eventuelt ny struktur for 
ældre og dagtilbud skal kunne sættes i 
værk fra 1. januar 2012 - og en even-
tuelt ny skolestruktur tidligst ved skole-
årets begyndelse den 1. august 2012. 

Vi håber på stor opbakning.
 
Venlig hilsen 
Skolebestyrelsen
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Tænk 
anderledes 
– og 
visionært. 

Kære Byråd. 

Man har diskuteret struktur på skole-
området så længe, jeg kan huske – 
mindst 20 år. 
Hver gang har man formindsket sko-
lerne eller antallet af skoler. Hver gang 
har det været pga.  økonomi, og man 
har skullet finde en masse penge – og 
så vidt jeg kan se, er besparelsen er 
udeblevet hver gang?? 
Man skal ikke dyrke fortiden, men man 
kan lære af den… Når nu de sidste 
mange strukturændringer ikke har bi-
bragt besparelser af betydning, er ti-
den måske inde til at tænke radikalt 
anderledes… -  vende tingene på ho-
vedet – og måske investere (om ikke 
andet end tid og energi) i folkeskolen. 
Har vi noget at miste ved at se ander-
ledes på tingene – og lære af erfarin-
gerne?
Skolen skal være et sted, hvor:
* Børn og voksne er trygge – og glade 
for at være. 
* Der er rummelighed, overskuelighed 
og nærvær 
* Der er engagement – og forældre-
opbakning.
* Fagligheden er høj – og hvor der er 
kvalificerede lærere.
* Man tager udgangspunkt i trivsel og 
sundhed. 

* Skolen er en del af lokalsamarbejdet 
og samarbejder med lokalsamfundet.
 
Sådan opfatter mange af os vores 
skole. Heldigvis – og lad det forblive 
sådan. Os – ca. halvdelen af kom-
munens befolkning – har valgt at bo 
udenfor centerbyerne, - og vi værdsæt-
ter de værdier, der er her. Vi synes, at vi 
har ovennævnte til fulde. 
I stedet for at begrænse og beskære, 
bør man være visionær og investere i 
skolerne.
Min drømmeskole tager udgangspunkt 
i ovennævnte punkter. Gerne heldags-
skole indtil kl. 14 eller 15 i samarbej-
de med vores børnehus, - fælles sund 
morgenmad og motion for alle først 
på dagen – en løbetur eller lignende.
I drømmeskolen lægges der vægt på 
tryghed og engagement. Denne tryg-
hed  - og kæmpe engagement blandt 
både lærere, elever og især forældre 
findes i stor grad på de nuværende 
mindre skoler. Man er simpelt hen nød 
til det for at overleve…. – og sådan 
har det været i årtier – man er nødt til 
at arbejde sammen, - lave frivilligt ar-
bejde, – arbejde for at få et godt sam-
menhold i klasserne med få elever osv 
osv. – Det er hårdt arbejde at få en lille 
skole til at fungere, – men det skaber 
et uvurderligt engagement med glade 
elever, lærere og forældre – et skønt 
sammenhold, hvor børnene også  læ-
rer noget meget vigtigt ved at se foræl-
dre og læreres engagement. 
En vigtig faktor for trivsel er netop 
overskuelighed, rummelighed, enga-
gement, tryghed. Alt dette har vi her, 
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hvor vi har valgt at bo – og valgt, at 
vores børn skal gå i børnehus og sko-
le.
Lad os da fortsætte arbejdet med at 
skabe en god folkeskole for alle – 
også os, der synes, at en  skole med 
under 150-200 elever er en god skole. 
– Ødelæg ikke det hele ved at samle 
vores børn i store enheder med lange 
transporttider. Lad os da få passet vo-
res børn og lad dem gå i skole i nær-
miljøet, og lad os da udnytte de forde-
le og de ressourcer, det giver. 
Kære politikere, være modige og visio-
nære, gå imod strømmen, og prioriter 
børnene og lad ikke økonomien spæn-
de ben for en god folkeskole. Stort er 
ikke altid godt – for alle.    

Heller ikke, når man bliver 10 år. 

Rita Byskov,  Hee skolebestyrelse

Birgit Faneskov fik 
Kulturpris 2010
Fra redaktionen af Sognenyt skal der lyde et 
stort tillykke.

Ringkøbing-Skjern kommune uddelte 
for 4. gang kommunens Kulturpris og 
denne gang var det Birgit Faneskov, 
der fik prisen. Prisen fik hun for sit sto-
re arbejde med ”Teater for ”Alle”.

”Teater for Alle”, som Birgit sammen 
med sin nu afdøde veninde og kolle-
ga Anne Olsen, startede, er et teater, 
hvor mennesker med eller uden handi-
cap kan finde et fælles frirum i trygge 
rammer, hvor de kan udfolde og ud-
vilke sig.

Teatret er både landskendt og aner-
kendt for sin provokerende stil og for 
de meningsfyldte opsætniner, der op-
står som et samspil mellem amatører, 
Birgit, professionelle skuespillere og 
instruktører.

Anne-Marie

Her ses Birgit ved et SSP-arrangement i 2009 
med børn fra 4. klasser  i Skjern
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Læserbrev

Vi vader i 
HUNDELORT

Det grønne område, som ligger i for-
bindelse med Grævlingevej og Hjorte-
vej, er tilsyneladende blevet et attraktivt 
område at lufte sin hund på.

Det kan ses på mængden af HUNDE-
LORT.

Hvis man er hunde-ejer, må man ved-
kende sig sit ejerskab af lorten………..
saml den op, TAK.

Det er da ulækkert, at vore børn skal 
kravle, gå og løbe rundt i hundelort.
Og det er ikke bare børn fra kvarteret 
omkring som lider under dette, det er 
børn fra hele byen. Også dagplejere 
og børnehus er nogle gange forbi. 
Så kære hunde-ejere, VIS HENSYN, 
ryd op efter jer, så alle børn og voksne 
kan færdes på området med glæde.

NB. Husk også lige at holde hunden i 
snor, mange børn er utrygge ved løse 
hunde.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen 

Hjortevej/ Grævlingevej. 

Multibanen for 
alle!

Onsdag kl. 19 til 20

Når sneen er væk fra multibanen vil 
Mikkel Vineke og Thomas Thunbo stå 
klar ved multibanen hver onsdag aften 
fra 7 til 8.

Det bliver muligt at spille fodbold, 
håndbold, hockey, basketball, volley-
ball, tennis, etc.

I aftaler med Thomas og Mikkel, hvad 
I gerne vil spille, og så finder de tinge-
ne frem og sætter spillet i gang.  Mik-
kel og Thomas vil gerne udfordres, så 
mød op og giv dem modstand:)

** Husk - at alle kan 
være med og at  vise 

hensyn til hinanden **

Zander

Familiespejder
Søndag d. 13. marts er der 
igen Familiespejder i Spejder-
gården på Poulsgårdsvej 27 i 
Ringkøbing. 

Det er fastelavn, der står på program-
met. Nye  familier med børn i alderen 
4 - 8 år er hjertelig velkomne. Send en 
mail til anne-marie@meller.dk og for-
tæl, hvor mange I kommer. Børnene 
må meget gerne komme udklædte.   

Anne-Marie
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Avis- & papirindsamling

Næste Indsamling:
Lørdag 

d. 26. marts

Hjælp os med at gøre 
det lettere...

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

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

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

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

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

HJÆLP:

Vi er ikke for mange om arbej-
det!

Vi efterlyser flere voksne med bil og trail-
er.

Vi håber folk vil bakke op omkring ind-
samlingerne, da det giver ret gode penge 
til børnefodbolden.
Det tager kun 2½ time at samle ind i 
sognet. Jo flere vi er, jo hurtigere bliver 
vi færdige.

Vi starter i klubhuset kl. 9.30 med kaffe 
og rundstykker. Her fordeles ruterne.
Indsamlingen starter kl. 10.00

Afhentning:
Klaus & Bo henter...
I må gerne kontakte os, hvis der er pro-
blemer vedrørende afhentning - også 
små portioner!

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

 
Indsamlingskalender:

Lørdag d. 26. marts
Lørdag d. 28. maj
Lørdag d. 20. august
Lørdag d. 12. november
Lørdag d. 07. januar 2012
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

Vi reparerer også:
Traktorere - plæneklippere - knallerter - cykler - motorsave - m.v.

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

Gør det selv - bilplejeprodukter sælges med vejledning.
Lakforsegling og lakreparationer udføres.

Salg af Lokari inderskærme.
Gratis kontrol af undervogn - ring og aftal tid.

Kvalitetsarbejde til rimelig pris



29

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden 

Svendgaardsvej 9 
6980 Tim 

 Telefon: 96747576, Fax:96747577  
tim@optimera.dk

Tour de Pedal

Tour de Pedal starter mandag d. 2. maj og kører i hele 
maj mdr. og der køres mandage. I forbindelsen med 
sommerfesten vil turen som sædvanlig gå til Hindø.

 Der vil blive hængt sedler op rundt omkring, om hvor turene vil gå hen. 
(Læs også Sognenyt næste gang) 
 
Turene starte fra klubhuset mellem 18.45-19.00
 
Gevinster udtrækkes samme sted efter turerne.
 

Hilsner fra 
Tour de Pedaludvalget.

PS. Ole K.Nielsen har ønsket at blive afløst efter 17-18 år i udvalget, vi siger 
tak til Ole for go`´ro og orden, og byder velkommen til Trine Damgard som 
igen vil tage en tørn.
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Hee Skoles 
Støtte-
forening

Den 25. november afholdt skolens 
støtteforening julestøttebanko i 
skolens hal.  70 børn, og 68 voksne 
var mødt op til nogle hyggelige 
timer med  ”banko Niels”
Ideen til banko opstod egentlig fordi, 
at vi gerne ville ha nogen af byens 
pensionister til at tegne sig som 
medlemmer af støtteforeningen, 
og derfor skulle der jo også være 
nogle arrangementer for dem 
Så hvordan greb vi det lige an´? 
 Der var faktisk ingen af os, der 
sad i støtteforeningen som havde 
forstand på banko, nogle af os 
kunne erindre, at vi som børn 
havde været med bedsteforældre til 
banko

Men banko det SKULLE DER 
VÆRE….. OG PENGE SKULLE 
DET OGSÅ GI´ 

Så vi kontaktede Tim GIF, og var 
så heldige, at vi her kunne låne 
”bankoudstyret”. Dernæst blev der 
taget kontakt til en masse sponsorer, 
som heldigvis godt ville støtte os.  

Borde og stole, har vi jo heller ikke 
i byen til så mange mennesker, så 
dem skulle vi også ”ha´fundet” et 
sted. Igen var vi så heldige, at en 
sponsor meldte sig, så var det på 
plads.
Der blev ”ansat” nogle meget 
dygtige blomsterdekoratører, som 
i dagene op til bankoet arbejdede 
i skolens køkken med at lave 
kalenderdekorationer (tusind TAK 
til dem) Igen var vi så heldige, at 
en stor del af vores materialer var 
sponseret
Undertegnedes køkken blev i nogle 
dage omdannet til et bageri, og så 
kunne der serveres kaffe for mindst 
175 personer………

OG SÅ VAR VI KLAR
Bordene skulle dækkes, alle 
de mange fine gevinster 
skulle stilles op, salgsbordene 
skulle klargøres, der skulle 
laves kaffe, smøres boller osv. 
Ca. 3 timer senere var 
arrangementet slut. PUH HA 
hvor var vi trætte  Nu skulle 
der ryddes op, kassen skulle 

tælles op………

  ca. 12.000 gav 
denne aften til støt-
teforeningen 
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TAK til de mange 
sponsorer

P.B.V.
Lone Noesgaard

NB: Næste gang vil vi arrangere 
det således, at vores pensionister 
kan bestille kørsel, så vejret ikke er 
nogen hindring for ikke at komme 
til banko.

Støtteforeningen
Næste arrangement, bliver 

vores RINGRIDDERSTÆVNE på 
Sanddalgård

Den 19 juni 2011
SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN 

NU 

En stor tak til alle vores 
sponsorer
Ved vores støttebanko 
den 25. november

Hee Transport og Flytteforretning
Brogaard v/Lisbeth og Per 
Skarregaard
Veiumgaard v/Tage Noesgaard
Nygaard Zoneterapi V/Jonna 
Mortensen
Salon Edna
Ringkøbing Bygningssnedkeri v/
Ole Mortensen
Hee Smede og Maskinforretning
Plus Tanken

Butik Smukt og Brugt, Aulum
Jysk Sengetøj
Pebas
Alm. Brand
10-4 Ringkøbing
Familien Noesgaard
Irma Baden
Green Ejendomme v/Per Green
J K Jagt og Fiskeri
Familien Vagner
Murer og Kloakfirmaet v/Michael 
Andersen
Velfac
Ryevad og Henriksen, Ringkøbing
Sanddalgaard
Hee Gulvservice
Ringkøbing Landbobank
Søms A/S
Jyske Bank
Kok Susgaard
Klinik Engholm v/Ilse Andersen
Vestjysk Bank
Mil-Tek Danmark, Ulfborg
Trine Damgaard
Else Kiilerich Mouritsen
Højmark Rejser
Anna Vejs, Tim
Hee Enterprice

 Kontakter

Kristian Døhr   9733 5515
Niels Chr. Lindholm 9733 5520
Ole Vilandt  9733 5781
Lone Noesgaard 9733 5556
Paul Oxfeldt
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HEE NÆRKØB PLUS
Hovervej 6 . Hee . 6950 Ringkøbing . 97 33 30 55

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

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

HÅNDKØBSUDSALG
FRA RINGKØBING APOTEK

HUSK
Torsdag + fredag hver uge:

2 form-/sødmælksfranskbrød

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

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



•Tips & Lotto
•Frimærker

BRØDUDSALG
FRA HVIDBERGS BAGERI

ÅBEN HVER DAG-
ÅRET RUNDT

VI SES!

kr. 35,-
Friske blomster

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

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

VAGTPLAN 2011 Hee Klub
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 

4. jan. 1 Anette Susgaard Bente Kirk

11. jan. 2 Connie Andersen Anne Marie Andersen

18. jan. 3 Anette Røjkjær Michael Andersen Tina Oxfelt

25. jan. 4 Arne Sørensen Kirsten Castmar Tina Oxfelt

1. feb. 5 Torben Sangill Henriette Rasmussen

8. feb. 6 Arne Sørensen Lisbeth Skarregaard Dorthe Thunbo 

15. feb. 7 Vinterferie

22. feb. 8 Michael Andersen Kirsten Castmar Klaus Andersen

1. mar. 9 Lisbeth Skarregaard Dorthe Thunbo Bjarne Meldgaard

8. mar. 10 Bente Kirk Bo Mortensen Anette Susgaard

15. mar. 11 Anette Røjkjær Brian Slot Anette Susgaard

22. mar. 12 Connie Andersen Inger Madsen Bente Kirk

29. mar. 13 Kirsten Castmar Lisbeth Skarregaard Dorthe Thunbo 

5. apr. 14 Henriette Rasmussen Bjarne Meldgaard Inger Madsen

12. apr. 15 Anette Røjkjær Connie Andersen Trine Nielsen

19. apr. 16 Påskeferie

26. apr. 17 Kirsten Castmar Lisbeth Skarregaard Dorthe Thunbo 

3. maj 18 Henriette Rasmussen Michael Andersen

10. maj 19 Anette Røjkjær Trine Nielsen Brian Slot

17. maj 20 Inger Madsen Michael Andersen

24. maj 21 Dorthe Thunbo Lisbeth Skarregaard

31. maj 22 Kirsten Castmar

7. jun. 23 Anette Røjkjær Henriette Rasmussen Brian Slot

14. jun 24 Klaus Andersen

21. jun. 25

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

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

Der er altid plads til en til kontakt heeklub@live.dk
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Hee Smede- & Maskinforretning ApS
Hovervej 53  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 51 66 
mail@heesmed.dk www.heesmed.dk

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

Sommerfestmøder

Onsdag 23. Marts kl. 19.30 i klubhuset.
Onsdag 20. April kl. 19.30 i klubhuset.
Torsdag 26. Maj kl. 19.30 i klubhuset.

Vi vil meget meget gerne, at der til hver møde kommer 
mindst 1 fra hvert udvalg.

  Hilsen Sommerfest udvalget
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97 33 53 60
Holstebrovej 79  Hee

6950 Ringkøbing
info@hee-entreprise.dk
www.hee-entreprise.dk

Hovedentreprise
Fagentreprise

Entreprenør
Vognmand

Snedker
Tømrer
Murer
Beton
Kloak
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Benny Siig  Hvingelvej 4  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 54 66  www.hee-flyt.dk

Alt hvad du tænder på

Ringkøbing:
Nørregade 8
6950 Ringkøbing
Tlf.  97 32 04 05 · Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard:
Mobil 24 22 61 21

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

Hee El-service
Morten Brændgaard

E-mail: morten@c-wiese.dk · Web: www.c-wiese.dk
Aut. el-installatør

Hee:
Tlf. 97 33 52 90
Montør Hans Knudsen
Mobil 20 29 59 93

Ringkøbing:
Birkmosevej 22
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 04 05  Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard
Mobil 24 22 61 21
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel 
og styrk Hee Sogneforening og Tim GIF

OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig 
støtter OK forskellige foreninger og 
klubber, bl.a. Hee Sogneforening og 
Tim GIF.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver 
vi et beløb til foreningerne, hver gang 
du tanker hos os.

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

og Øresundsbron®

TimHee
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TAK
På Sogneforeningens generalforsamling fik 
Lone Initiativprisen. Tillykke. (red)
Lige hjemvendt fra foreningsgeneral-
forsamling, og sidder nu og nyder den 
flotte buket :)
Så endnu engang stor TAK for prisen. 
Er da rigtig overrasket over sådan en 
”pris”, vidste ikke engang, at man kun-
ne blive ejer af sådan en´ i Hee.

Men tusind TAK. Som sagt, så har jeg 
såmænd bare fået nogle ideer, som 
har været ok, dvs. at de har givet lidt 
penge til vores støtteforening.

Dernæst har jeg ”brændt” for sagen, 
og det betyder jo så, at man gerne 
lægger nogle arbejdstimer i det.

Sidst, men ikke mindst gir’ det også én 
selv en masse, at være med til at lave 
nogen ting som lykkes. Og det gør det 
jo som sagt, når FOLK BAKKER OP om 
de ting der bli´r arrangeret. Så stor 
TAK til Jer alle, og også til den øvrige 
bestyrelse.

MVH Lone Noesgaard

NB: Mon ikke vi også i Hee i den kom-
mende tid får brug for at vise, at vi kan 
STÅ SAMMEN om noget mht. kom-
munens nye forslag til SKOLESTRUK-
TUR. Personligt håber jeg da virkelig 
ikke, at vi kun fremover skal være en 
”indskolings skole”???? Og hvis dette 
blir´besluttet, at vi så er klar til at stå 
sammen om en FRISKOLE. :)

Plejehjemmets 
venner
i Tim

Har I ting, som I vil give 
til forårets Loppemarked

så kontakt

Grete  9733 3373
Bent  9733 3466

eller aflevér

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

Paa forhaand Tak
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Klar til en vals
Kathrinevalsen bringes i Sognenyt efter aftale med Ernst Munk og Ejnar Trabjerg.
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Herningvej 3-5 • 6950 Ringkøbing • 96 80 12 00

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

 
• Fysiurgisk muskelmassage 

• Skadesbehandling 

• Velværemassage 

 
• Hot Stone massage 

• Ansigtsmassage 

• Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa 

Giv et gavekort 

og glæd dine nærmeste 

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

Klinik ENGHOLM          RING 20 31 32 80 
www.klinikengholm.dk 
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

Murer– & Kloakfirmaet 
Michael Andersen 

Nybygning 
Ombygning 
Flisearbejde 
Reparationer 

TV-inspektion 
Strømpeforing 
Punktrenovering 
Nedsivningsanlæg 

RING 40 33 58 05 
aut. kloakmester 
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Hee Gulvservice
din professionelle gulvmand!

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

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

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

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

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

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



45

Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Ancare   Hjertestarter, kurser m.m.   2943 4583
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805
Lars Christoffersen Præst     9733 5014
Ole Faneskov  OF kunst og smykker   9733 5343

Hee Auto & Pava       9733 5155
Hee Børnehus       9733 5645
Hee Entreprise       9733 5360
Hee Nærkøb Plus      9733 3055

Hee El-service  Wiese A/S    9733 5290
Hee El-Installation APS Thomas     2266 3946  
   Jacob     2266 4946 
Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Gulvservice       9733 5316
Hee Stationsbygning 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
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
Optimera  Tømmerhandel, Tim   9674 7576
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012
Nygaard Zoneterapi      2140 2416

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

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

Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Aktivitetskalender
Marts
10.

13.

18.
19.
20.
23.
26.
27.
31.

April
10.
20.
20.
27.

Maj
02.
08.
09.
14.
16.
23.
26.
28.
30.
30.

Juni
02.
03.
04.
19.
21.

Generalorsamling
I.C.’s Hus
Fodbold - modne 
mændt
Fællesspisning
Gymnastik, ROFI
Gymnasik, ROFI
Sommerfestmøde
Avisindsamling
Gymnastikopvisning
Strikkecafé

Børneforestilling
Deadline, Sognenyt
Sommerfestmøde
Strikkecafé

Tour de Pedal
Konfirmation Hee
Tour de Pedal
Stirkkecafé
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Sommerfestmøde
Avisindsamling
Tour de Pedal
Strikkecafé

Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Ringriderstævne
Strikkecafé

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

Fodbold opstart for 
modne mænd

Træningsopstart for oldboys (alder 
30 til 39) og senior oldboys. 
(alder 40 +)
Søndag d. 13. marts kl. 9.30 
til 11 på Hee sportsplads.
Efter træningen er der suppe og et 
kort opstartsmøde. 

Da vi i år tilmelder to 11-mands 
hold, får vi brug for flere spillere 
end tidligere. Hvis du er 30 år eller 
derover og kunne få lyst til at pudse 
formen af, er du meget velkommen 
til at møde op og være med. Det 
gælder også spillere uden for 
sognet – alle er velkomne  !!

M.v.h. Zander Koch
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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   2982 4740
Pia Kofoed  2781 0046
Bo Mortensen  3033 7825
Klaus Vang  2171 2472

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

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

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

Klubhus
Anna Lise Sinkjær  9733 5302
Ina Jepsen
Anette Røjkjær

PR & Redaktion
Se side 2

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

Svømme
Preben Slots  9733 5095

Gymnastik
Hanne Thrane  9784 0876
hanne@juul-thrane.dk
Trine Kristensen  9733 5221
Gitte Pedersen  2080 4702
Mette Hammelsvang 3142 6416

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

Sommerfest
Helle Christensen  2924 7374
Evy Nielsen  2466 8891
Jan Madsen  2147 3747
Allan Susgaard  6160 0192
Tage Noesgaard  5174 7291
Rasmus Kristensen  2099 0663

Friluft (Tour de Pedal)
Trine Damgaard  9733 5358
Arne Jensen  9733 5278
Svend Aage Sinkjær 9733 5302
  
Sponsor & Hjemmeside
Zander Koch  2287 2442
Jesper Ø. Knudsen  3161 7353

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


