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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 57 47
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. oktober

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

Selv om vi i skrivende stund stadigvæk 
er i august måned, føles det, som om 
efteråret er ved at nærme sig. Vi kryd-
ser fingre for, at landmændene trods 
den meget regn får deres afgrøder i 
hus, inden frosten kommer. 

Her i Sognenyt kan I læse lidt om de 
mange aktiviteter, der foregår i Hee i 
efteråret. 

Bente, Dorte & Anne-Marie
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Nyt fra bestyrelsen

Sommerfest
Fra bestyrelsens side skal der lyde en 
stor ros til sommerfestudvalget og dets 
hjælpere.
I år var der virkelig styr på tingene, og 
vi fik et pænt stort overskud i kassen. 
– og også en stor tak til Hee-boerne, 
uden jer, ingen sommerfest!

Fodbold
Der er blevet indkøbt nye fod-
boldmål. Vi håber selvfølge-
lig, at både de unge spillere, 
men også trænerne, oplever en for-
bedring af deres spilleforhold.

Sponsorudvalget
Vi mangler nogle ildsjæle, der kan stå 
for sponsorudvalget, - det er en me-
get vigtig del af Hee Sogneforening, - 
så kunne du evt. være interesseret, og 
kender du nogen du kunne tænke dig 
at arbejde sammen med, så henvend 
dig meget gerne til bestyrelsen.

Fællesspisning
Fredag, d. 17/9 er der igen fællesspis-
ning i multisalen. Benyt denne lejlig-
hed til, ganske uforpligtende, at få en 
snak med naboer m.v.
Det plejer at være en god og hygge-
lig aften.
Senest tilmelding i PLUS d. 12/9.

Kontingent
P.g.a. en misforståelse blev der ikke 
lagt indbetalingskort i maj nummeret 
af Sognenyt, som vi havde skrevet, - 
det rådes der bod på denne gang, og 
vi opfordrer hermed igen til at indbeta-
le passivt kontingent til sogneforenin-
gen.
Brug indbetalingskortet eller overfør 
pengene til Ringkjøbing Landbobank 
7670-2042237.
Taksten er kr. 150,- for en husstand, 
og kr. 75,- for enlige.

P.b.v. 
Peder Galsgaard

Ny skolebestyrelse

Så er der valgt en ny skolebestyrelse, 
der er trukket i arbejdstøjet og ser frem 
til de næste  4 år med arbejdet i sko-
len.    

Rita Byskov, formand
Niels Kristian Nielsen, næstformand
Gitte Galsgaard
Inger Madsen
Pia Vagner
Lars Christoffersen
Kristian Døhr Jensen 
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Fodbold 
i Hee

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

 

BADMIN-
TON

 

Tider til badmintonsæso-
nen 2010/11 kan reser-
veres på tlf. 6165 5397 - 

Egon 
Badmintonudvalget

Svømning i 
Ringkøbing 
Svømmehal

starter onsdag d. 
1. september 
19.00 - 20.00
Pris for vinterhalvåret

Husstand 850 kr.
Voksen  450 kr.
Børn  250 kr.

En enkelt gang   25 kr.

Mød op og vær med

Svømmeudvalget
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Din lokale bank 
støtter gode  

initiativer. 

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

Vi støtter lokalt
 D

IN
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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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Sommerfesten 2010 Hee
Indre
Mission

September
07.

09.

16.

20.

24.

30.

Oktober
5. & 7.

21.

28.

November
04.

11.

18.

Kvindeseminar i Ringkø-
bing 13.30.
Bibeltime hos Knud Erik 
Nielsen.
Fællesmøde i Fritids-
hjemmet. Sognepræst 
Daniel Kristiansen, Hvi-
de Sande, taler.
Efterårsmøde i Haurvig. 
Missionær Henrik Alex 
Jensen, taler. 
Høstfest i Kloster. Tho-
mas Enevoldsen, Holste-
bro taler. 
Bibeltime hos Ruth og 
Kaj Kristensen.

Oktobermøder i Spjald. 
Til troens liv og vækst.
Bibeltime hos Lis og 
Egon Vagner.
Fællesmøde i Kloster. Fri-
tidsforkynder Simon O. 
Pedersen, Lemvig taler.

Bibeltime hos Knud Erik 
Nielsen.
Fælles soldatervennefest 
i Fritidshjemmet.
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
2442 2440

Vi vil fra udvalgets vegne gerne sige 
tusind tak til Hee beboere m.fl.
Tak for al jeres hjælp og opbakning til 
Sommerfesten.
Tak til de frivillige som u/b gad hjælpe 
i baren lørdag aften/nat.
Der er bare så mange, der har hjulpet 
og gjort vores fest til en succes.
Tusind tak uden jeres hjælp og opbak-
ning var der jo ingen sommerfest ------
-- og sikke et overskud.

Hvis vi bare gør noget sammen, alle 
sammen.
Tak for i år vi ses igen til år 2011. Der 
holdes sommerfest i Hee 2. - 5. juni 
2011.

Puv.
Helle Christensen 
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INFORMATION OM GYMNASTIKOPSTART 2010 

GYMNASTIK I HEE S.F. 

 

Gymnastik 2010/2011 
 

Hold:  Opstart: Træning:  Pris: 
 

Hane, høne og kyllingerne (0 - 3 år)  5. okt. 2010 Tirsdag 16.30 - 17.15 300 kr. 
  

 Hane, høne og kyllingerne er et hold for mor, far og barn, som kan  
 lide at synge, danse og lege på sjove redskabsbaner. I får mulighed  
 for 45 minutters hyggeligt samvær med jævnaldrene. 
 Vi glæder os til at se jer. 
 

Dorthe Pedersen og Birgit Baden 
 

Hold:  Opstart: Træning:  Pris: 
 

Bubbi Bjørnene (4 - 6 år) 6. okt. 2010  Onsdag 16.15 - 17.00 300 kr. 
 

 Bubbi Bjørnene er et hold for alle friske piger og drenge, der kan lide 
 at lege og løbe stærkt. Vi skal synge, lege og lave sjove redskabsbaner. 
 Vi glæder os meget til at se jer. 
 

Melisa Drest, Anja Slot, Anna Andersen og Eva Østergaard 
 

Hold:  Opstart: Træning:  Pris: 
 

Impossible Kids (0. - 3. kl.) 5. okt. 2010 Tirsdag 17.30 - 18.30 350 kr. 
 

 Vi glæder os til at se jer igen i år og velkommen til den nye årgang. 
 Vi vil prøve at sammensætte noget sjovt, med en blanding af spring 
 og rytme i forskellige grader og akrobatik. 
 

Zander Koch, Nicolaj Thomasen, Kasper Sangill, Jette Lindholm og Inger Madsen 
 

Hold:  Opstart: Træning:  Pris: 
 

Hee Rangers (4. - 8. kl.) 6. okt. 2010 Onsdag 18.30 - 20.00 350 kr. 
 

 Hee Rangers… blod, sved og koldbøtter. 
 

Jimmy Rasmussen og Heinrich Andersen 
 

Hold:  Opstart: Træning:  Pris: 
 

Knald på kvinderne 7. okt. 2010 Torsdag 19.30 - 20.30 350 kr. 
 

 Motion og sjov for friske kvinder/piger i alle aldre. Glem den klassiske 
 gymnastiktime, kom og oplev ”Knald på kvinderne”. Vi glæder os til  
 at se dig, din veninde og din svigermor . 
 

Mette Hammelsvang og Hanne Thrane 
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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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Strikkecafé 
hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Glæd jer, nye varer er på trapperne tirsdag d. 14. september
Måske er der noget spændende, du kan bruge? Måske er der noget spænden-
de, du vil vise os?

Snart efterårsferie          onsdag d. 13. oktober
Glem ikke at købe garn til ferien. Er du kørt fast i et strikketøj? Måske kan vi 
hjælpe hinanden.

Uldne garner til kolde tider       torsdag d. 4. november
Kom og lad dig inspirre af dine dygtige strikkeveninder.

Vinteren nærmer sig.        tirsdag d. 23. november
Fryser du tæerne, må men så strik da et par uldne strømper, måske til hele fami-
lien. De vil elske dig for det.

Julestrikkercafé          mandag d. 13. december
Spis du bare af godterne. Hvis du har strikket ihærdigt, har du forbrændt 53 ka-
lorier pr. halve time.

Dette gælder alle strikkecaféer: 
Vi starter kl. 19.30
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



13

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 K. Nielsen
09.00
10.30
10.00 Høstgudstjene-  
 ste, frokost

09.00
10.30
19.00
09.00 i No, K. Nielsen
10.30

09.00 Alle Helgens   
 søndag
14.00 K. Nielsen
10.30
10.30 1. søndag i 
 advent

09.00
10.30

September
05.
12.
19.
26.

Oktober
03.
10.
17.
24.
31.

November
07.

14.
21.
28.

December
05.
12.

Dåb
Christian Storgaard Graakjær

Kirkelig velsignelse
Helle Unnerup Ørgaard og Niels Chri-
stian Mogensen Ørgaard

Vielse
Trine Grøntkjær Kristensen og Lars Kri-

stensen

Begravelser
Jens Christian Emil Pedersen
Bern Kirkeby

Offentlige menigheds-
rådsmøder

Begge er kl. 19.00 i I. C.’s Hus 

Tirsdag 21. september 
Tirsdag 09. november

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014



15

Høstgudstjeneste

Søndag 26.september 
kl.10.00

Efter gudstjenesten vil der være auk-
tion over ting og sager som børn fra 
skolen har lavet i sløjd, håndarbej-
de, skolekøkken m.m. Så husk at tage 
penge med!

De vil gå ubeskåret til Hee Skoles støt-
teforening.

Bagefter er alle velkomne til samvær 
og frokost i Stationsbygningen.

Skal der flages i 
Hee?
Har vi brug for at markere dage som 
konfirmation, bryllup, begravelse, så 
at vi skal have flagstænger sat op ved 
byens indfaldsveje? Menighedsrådet 
og sogneforeningen vil så gerne spon-
sorere et antal flagstænger og flag, 
hvis der er almindelig tilslutning til det. 
Giv din mening til kende og ring til de 
pågældende eller sig det til dem eller 
ring til Lars Christoffersen 9733 5014.

Cafeteria 
Familiepark West
Åbningstider
fredag  17.00 - 20.00   
lørdag  11.00 - 20.00

Vi holder lukket fra 1. oktober 2010.

Der er gratis adgang til cafete-
riaet 

Spis her - eller tag med hjem

Ring for bestilling på 5162 0650
 
 
Med venlig hilsen
Sisse & Per
Cafeteria Familiepark West 
Hovervej 56  Hee 
6950 Ringkøbing 

OBS. Pr. 17. september skal vi 
have tømt lageret - halv pris 
på mad.
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Læserbrev - I skole 
i forbindelse med skoleårets begyndel-
se digter folketingsmedlem Mette Mad-
sen i Vendsyssel Tidende på melodien

”Jeg ved en lærkerede”

1. Hurra jeg skal i skole
og jeg skal følg’s med mor.
Hun siger, det er skrækketligt,
at jer er ble’et så stor.

2. Men jeg har nye tænder
og én, der vist er løs,
så jeg er skolemoden
og ikke spor nervøs.

3. Min smarte skoletaske 
har spænder og er gul.
Og den har fået pakket
omtrent fra sidste jul.

4. I tasken er der blyant,
papir og viskelæ’r.
Men hvad der er på bunden,
 det si’r jeg ikke her.

5. Jeg griber den i hanken
og springer raskt af sted.
Og ingen for at vide,
at jeg har bamsen med.!

Skrevet for mange år siden

og modtaget af en anonym. (red).

Plejehjemmets 
venner
i Tim
Har I ting, som I vil give 
til forårets Loppemar-
ked

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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Kom til fællesspisning                                                                
i hallen fredag d. 17. september kl.18.00 

 
Tilmelding: Ved PLUS  senest  d. 8. sept. (vigtigt  
pga. varebestilling)   
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: 

Barbequestegt svinefilet—helstegt oksetyndsteg 
Marineret pastasalat—fyldig salat 

Marineret kartoffelsalat—råstegte kartofler 
Kold kryddersause—is m. frugt 

Kaffe og kage 

Klokkeslæt: 18.00 

Dato: 17.09.2010 
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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
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

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

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Hee Skoles 
Støtte-
forening

Kontakter

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

Siden sidst 

 
ER DU ENDNU IKKE BLEVET MEDLEM 
AF STØTTEFORENINGEN
SÅ BLIV DET NU 
 
Pengene går til ”goder” for elever på 
Hee skole.  

Et familiemedlemskab koster kun 100 
kr. pr/år
Et pensionistmedlemskab koster  50 kr. 
pr/år
Spørg evt. din nabo, familie osv. Om 
de ikke også kunne tænke sig at blive 
medlem. Og mon ikke også der 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 pen-
gene i en kuvert med navn og adres-
se, eller få udleveret et girokort. 

HUSK at der nu også er opstillet en 
container på parkeringspladsen bag 
billard klubben til GLAS FLASKER, og 
KUN  GLAS FLASKER. ( ikke vindues-
glas, elpærer og porcelæn) Ribe fla-
skecentral afregner kun for hele fla-
sker. 

JERN kan afleveres/afhentes 
ved papirindsamlingen. 

NÆSTE GANG D. 06. november

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.
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Traditionen tro havde skolebestyrelsen 
inviteret til grillfest  ved skoleårets af-
slutning.

Aftenen startede med en velkomsttale 
af skolebestyrelsesformanden, Rita By-
skov. Derefter var det tid at bruge gril-
len til det medbragte mad og kød.

Aftenens højdepunkt var VM-kagerne. 
VM i fodbold var i gang og Danmark 
skulle samme aften spille den kamp, 
som desværre blev deres sidste ved 
dette års VM.

Med fyldte maver havde dommerne 
svært ved at udvælge aftenens vinder 
i konkurrencen om den bedste VM-ka-
ge.

Efter en hyggelig aften blev det tid til at 
sige farvel og ønske hinanden en rigtig 
god sommer, inden folk tog hjem og 
så foldbold.
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Et udsnit ad de mange flotte VM-kager

Forældre på banen 
i ungdomsklubben

Efter mange 
op fo rd r inger 
har vi valgt at 
genåbne ung-
domsklubben 
tirsdag den 14. 
september. Be-

mærk at det i år er tirsdage og ikke 
torsdage som sidste sæson. Det er vo-
res håb, at pasningen kan deles ud på 
2-3 forældre pr aften på skift i en fast 
turnus. 

Ungdomsklubben er et aftentilbud for 
alle børn og unge fra 3. klasse og op. 
Vi starter kl. 19 og slutter aftenen igen 
kl. 21. 

Vi opfordrer alle forældre til at tilmelde 
sig turnusordningen på flg. e-mail adr. 

heeklub@live.dk så vil vi få lavet 
en liste som vi kan arbejde ud fra. 

Mange hilsner fra Anette og Bente
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HEE LOKALHISTORISKE ARKIV
inviterer i J.C. Christensens hus

LØRDAG DEN 23. OKTOBER KLOKKEN 
14.00 TIL 17.00

til ÅBENT HUS på en ny udstilling med
                            BILLEDER FRA HEE
Udstillingen tager udgangspunkt i årsskrifterne 
gennem de sidste 10 år.

Klokken 14.30 er der RECEPTION i an-
ledning af udgivelsen af 2. del af Ernst 
Muncks store fortælling om:

HEIGA-WON
FOLKET LANGS ÅEN 

Denne begivenhedsrige saga fyldt med 
kærlighed, drama og spænding fort-
sætter beretningen om de første men-
nesker, som i stenalderen bosatte sig i 
vores område. Deres kamp mod natur-
kræfterne, intrigerne og magtkampene.
EN HISTORIE PÅ GODT OG ONDT 
OM EN TID      . . . FOR LÆNGE 
SIDEN 

Ernst Munck vil fortælle lidt om 
bøgerne og om tankerne og arbejdet, 
der ligger bag sagaens tilblivelse.

Samme dag vil der igen være en 
MALERIUDSTILLING
med billeder af Milena Munck 

Ernst Munck

HEIGA-WON
Folket langs åen

Anden del
År 8.400 f.kr. til år 6.700 f.kr.

E
rnst M

unck        H
E

IG
A

-W
O

N
    Folket langs åen

  1       Forlaget H
eebro
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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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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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Der er så dejligt 
på landet…
Læserbrev af 12.06.2010

Det synes vi, der bor her. Vi har det, vi 
anser for det vigtigste: frisk luft, rum, 
samvær, fællesskab, tryghed og ikke 
mindst: friheden til at vælge. 
Alle disse ting har vi også i vores lo-
kale skoler. Vi har blandt andet valgt 
at bo i landsbysamfundene, fordi sko-
lerne giver os og vore børn disse vig-
tige værdier. Vi vælger at engagere os 
i børnenes færden – skolegang, fritid 
m.m. Vi finder kvaliteten her fuldt på 
højde med andre steder, og eksper-
terne kan da heller ikke dokumentere 
en sammenhæng mellem faglighed og 
skolestørrelse. 
Vi ser også værdier i, at alle kender 
alle. Det giver tryghed og trivsel, at 
læreren kender alle elever, og at man 
kender hinandens børn og forældre. 
Det giver trivsel, når man som forældre 
engagerer sig i skolen – og alle skoler 
i lokalsamfundene har brug for frivillig 
arbejdskraft. 
Mange har støtteforeninger, hvor der 
er rig mulighed for at hjælpe til. En 
fælles arbejdsdag med legepladsen, 
sportspladsen eller andet giver sam-
menhold, og man er mere tilbøjelig til 
at passe på de ting, man selv har været 
med til at lave, eller som ens mor eller 
far har svedt over. Samtidig ser vi ofte, 
at der opstår færre konflikter der, hvor 
forældrene kender hinanden og snak-
ker sammen.  

Vi er glade for vores skoler og vores 
tilværelse i landsbyerne. Vi synes, at li-
vet og aktiviteten i landsbyerne er med 
til at holde ”Ringkøbing-Skjern i ba-
lance”.  Som kommunens igangvæ-
rende bosætningskampagne ”Smag 
på landsbyen” viser, er det oven i kø-
bet nogle kvaliteter, som kan tiltrække 
landsdækkende interesse for den al-
mindelige hverdag i en landsby. 
Den største forudsætning for at bosæt-
ningspolitikken skal lykkes, er dog en 
fortsat daglig aktivitet i landsbyerne. 
Og der, hvor der er en skole, vil der 
være aktivitet samt masser af frivilligt 
arbejde og engagerede børn og voks-
ne – i både skole, børnehave, sport, 
fritid og mange andre foreninger. 
Det skaber liv.  Vi – cirka halvdelen af 
kommunens befolkning - har valgt at 
bo på landet, fordi det er den slags liv, 
vi anser som værdifuldt for os og vore 
børn. Det er ikke det bedste for alle, 
men for os, der bor her, er det.  

Skolebestyrelsesformænd fra 
Højmark Skole, Tina Kjær Didriksen, 
Stadil/Vedersø Skole, Karin Sandgrav 
Pedersen, Borris Skole, Bjørn Jepsen, 
Stauning Skole, Anne Mette Holm An-
dersen, Vorgod Skole, Richard Andre-
asen, Ådum Skole, Tina Pontoppidan, 
Faster Skole, Jens Peter K. Bendtsen, 
Holmsland Skole, Kirsten Nohns, Nr. 
Virum/Troldhede Skole, Allan Kristen-
sen, Bork Skole , Jens Kirkegaard 
Pedersen, Rækker Mølle Skole, Niels 
Peder Thomsen, Fjelstervang Skole, 
Jette Jul, Hee Skole, Rita Byskov. 
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Herningvej 3-5 • 6950 Ringkøbing • 96 80 12 00

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

 
• Fysiurgisk muskelmassage 

• Skadesbehandling 

• Velværemassage 

 
• Hot Stone massage 

• Ansigtsmassage 

• Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa 

Giv et gavekort 

og glæd dine nærmeste 

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

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

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

Murer– & Kloakfirmaet 
Michael Andersen 

Nybygning 
Ombygning 
Flisearbejde 
Reparationer 

TV-inspektion 
Strømpeforing 
Punktrenovering 
Nedsivningsanlæg 

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

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

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

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

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

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

Kom ind i butikken 
og se og hør om de mange muligheder.
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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805
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
September
01.

08.
14.
14.

Oktober
05.

06.

07.

13.
20.
22.
23.

Familiesvømning star-
ter
Fodbold - herrer
Strikkecafé
Opstart af Ungdoms-
klub fra 3. klasse og op

Gymnastikopstart
”Hane, høne og kyllin-
gerne”
”Impossible Kids”
Gymnastikopstart
”Bubbi Bjørnene”
”Hee Rangers”
Gymnastikopstart
”Knald på kvinderne”
Strikkecafé
Deadline Sognenyt
Diskotek 0. - 6. klasse
Åbent hus i Hee Lokal-
historiske arkiv

November
04.
11.

23.

December
13.
20.
24.

Strikkecafé
Pladespil i Stationsbyg-
ningen
Strikkecafé

Strikkecafé
Deadline Sognenyt
Juleaften

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  2781 0046

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
Zander Koch  2287 2442

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 

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

www.vestjyskbank.dk

Torvet 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf 99 75 32 00

vestjyskBANK

Vi mødes i øjenhøjde

I vestjyskBANK handler det om mennesker. Derfor 

engagerer vi os i vores kunder og det samfund, som 

omgiver dem. 

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

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

tilbyder en bred vifte af klassiske og nyere bankpro-

dukter, men vi skræddersyr også gerne produkter for 

at sikre dig den bedste løsning – det gælder uanset, 

om du er privat- eller erhvervskunde.

Kom ind og få en uforpligtende snak

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

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

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

dine muligheder i vestjyskBANK. 

Vi ses i vestjyskBANK!

Hovedsponsor for Hee Sogneforening


