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Efteråret er på vej, om vi kan lide det
eller ej, men sammen med efteråret
starter en del aktiviteter for både børn
og voksne i Hee. Læs om dem her i
Sognenyt - eller som det ligger i tiden
nu , så gå på nettet og find de forskellige aktiviteter der.
Sognenyt kan også læses på www.hee.
dk, men vi håber ogregner med, alle
husstande får et eksemplar i postkassen/hånden.

Nyt fra bestyrelsen
Sommeren synger formentlig på sidste vers for denne gang. Og efter en
forhåbentlig veloverstået ferie er hverdagen atter i gang. Det betyder, at vi
har fået en ny 6. klasse til omdeling af
Sognenyt. Og skulle nogen mod forventning ikke modtage Sognenyt i den
forbindelse, hører vi naturligvis gerne
fra jer.
Det er dejligt, at vi kan kigge tilbage
på en meget veloverstået sommerfest.
Vejret var helt fantastisk, hvilket gjorde
fremmødet de forskellige dage større
end normalt. Som noget nyt i år havde
Hee’s nyligt oprettede øllaug HØL en
bar med specialøl fra Mylius Erichsens
Bryghus, og det var en succes, som vi
regner med bliver gentaget til næste år.
Sommerfestens omsætningen var i top
og sommerfestudvalget kan fremvise et
flot regnskab.
Lokalrådet afholdt borgermøde 11.
august. Der var 12 fremmødte inkl. lokalrådets medlemmer. Det er ærgerligt at ikke flere borgere har lyst til at
støtte om de forskellige initiativer. Vi
vil gerne fra Sogneforeningens bestyrelse opfordre folk til at deltage aktivt i debatten om forskellige tiltag til
gavn for vort alle sammens sogn . Lokalrådet har ansøgt om tilskud fra
Grøn Pulje fra møllerne i Vognkjær.
Mere information findes på www.hee.
dk. (eller her i Sognenyt red.)

DGI indbyder igen i år til ”Store Gå
Dag”. Formålet med dagen er at få en
udendørsoplevelse på tværs af generationerne.
Så find traveskoene frem og mød op
og vær med til at gøre dette arrangement til en succes. Store Gå Dag er
24. september 2011.
For mere information www.hee.dk eller
hos Trine Damgaard.
Pbv
Peder Galsgaard
formand

Mangler I sognenyt?
Det er stadigvæk 6. klasse fra Hee
skole, der deler Sognenyt ud, og vi håber at alle får bladet.
Men
Hvis I mod forventning ikke skulle
modtage - eller kender nogen, der
ikke har fået Sognenyt, kan bladet afhentes på
Hovervej 11
Ring evt. på 9733 5130 inden, så I
ved, vi er hjemme.
Carsten og Anne-Marie
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Tour de Pedal
Der blev kørt de planlagte ture i maj måned.

Selv om vejret ikke var helt perfekt der var en del blæst, men heldigvis ingen regn, var der hver gang en god
tilslutning til turene.

Midtvejs var der hver gang nogle
spørgsmål som skulle besvares, og
efter endt tur blev vinderne udtrukket,
mens folk forsynede sig med kaffe,
slik m.m.

På den sidste aften blev der budt på
både kaffe, te og kage. - Tak for det.

Udvalget besluttede, at der også skulle køres ture både i juni og august måned. Se opslag i Døgneren om turene.
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Vi støtter lokalt
DIN LOKALE BANK

Din lokale bank
støtter gode
initiativer.

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

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

Gymnastik 2011/2012
I år starter vi følgende hold i uge 40, 2011:

Mor/Far/barn hold for 0 - 3 år
Puslingehold for 3 - 6 år
Springhold for 0. - 3. klasse
Springhold for 4. - 6. klasse
I år starter vi i uge 43, 2011:
Kvindehold for alle aldre
Yderligere informationer om træningstider, instruktører, pris
og betaling kan findes på www.hee.dk
Gymnastikudvalget
Hanne Thrane 21 71 45 76
Gitte Pedersen 20 80 47 02

6

Mette Hammelsvang
Eva Østergaard Knudsen

30 86 24 11
20 29 03 24

Alle i Hee

Unge som ældre
Børn som voksne

Kom til fællesspisning

i hallen fredag d. 30.september kl.18.00
Tilmelding: Ved PLUS senest d. 23. sept.
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
Ole Vilandt og hans frivillige madhold
september laver mad:
Krydderstegt svinefilet
rosastegt oksefilet
2 slags salat—flødekartofler
Is med frugt
kaffe og kage
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Smånyt fra og om
Hee
Badminton
Tider til badmintonsæsonen 2011/12
kan reserveres på 6165 5397
Egon
Badmintonudvalget

En opfordring
Hundejer - pas på din
hund
Vi er tidligere i Sognenyt kommet med en opfordring om at
”huske posen”, når du går tur
med din hund, men nu kommer
der igen en opfording. ”Tag
også en snor med”.
Det er ikke alle - både store og små der er vilde med hunde, så kære Hundeejer husk at have din hund i snor,
når du går tur med den. Pas også på,
at den ikke bare stikker af hjemmefra.

I.C.’ s
Hus
Foreningen I. C.’s Hus vil gerne gennem vort udemærkede blad, SogneNyt sige Tak for den store udstilling
som børnene lavede i I. C.’s Hus her
i sommer.
Det var imponerende hvad børnene
sammen med de voksne fra Børnehuset havde opnået.
Her var det hele - kreativitet, farvesammensætning, inspiration og begejstring - fra både udstillerne og besøgende.
Fra huset skal lyde en stor tak med
håbet om at Hee Børnehus måske en
gang til næste år vil gentage en lignende udstilling. I skal være velkomne.
De bedste hilsner fra I. C.’s Hus
Hans Damgaard

Flaskecontainer
Ved Hee Gl. Stationsbygning kan man
igen finde en flaskecontainer.
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Svømning
2011/12
Bemærk ændring og sæt
allerede nu kryds i kaldenderen
Ringkøbing svømmehal skal ombygges , derfor må vi flytte svømning til
Ulfborg i næste sæson.
Vi kan ikke svømme onsdage som vi
plejer , men skifter til MANDAGE kl.
19 - 20.00.
Vi starter MANDAG d. 5 sep . kl. 19
Svømmeudvalget
Ove Andersen
(22860581 - aften )

Ny SSP-medarbejder
Flemming Pedersen 2442 2440
flemming.pedersen@rksk.dk

Hee
Indre
Mission

September
Fællesmøde i Fritids8.
hjemmet. Sømandsmissionær Finn Løvlund, Esbjerg, taler
Kvindeseminar i Klo13.
ster kl. 15.00. Skoleleder Inge Marie Kristensen, Borris ”Det
gode liv i menigheden”
Bibeltime hos Knud
22.
Erik Nielsen
Høstfest i Kloster. Sog30.
nepræst Morten Mouritzen, taler.
Oktober
Bibeltime hos Ruth og
06.
Kaj Kristensen
Indre Missions 150
08.
års fødsesldagsfest i
Fredericia.
Fællesmøde i Fritids27.
hjemmet. Pædagog
Helge Iversen, Ringkøbing, taler
November
Bibeltime hos Esther
03.
og Kristen Thomsen
Fælles soldaterfest i
10.
Kloster.
.
Møderne begynder 19.30.
Alle er meget velkomne.
Kontaktperson:
Knud Erik Nielsen, 9733 5205
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Oldboys / Senior Oldboys Fodbold
Hjemmekampe på Hee stadion

torsdag d. 8. september kl. 18.45 Oldboys
Der spilles mod Grønbjerg G&U
lørdag d. 24. september kl. 14.00 Senior old Boys
Der spilles mod Klitten BK

Senior Old Boys
05-09-2011
12-09-2011
19-09-2011

18:45 BK Klitten Stadion Klitten BK
18:30 No Stadion
Velling UIF
18:15 Astrup Stadion Faster BG
Tiderne er fundet på www.hee.dk
red.
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Hee Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

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

97 33 5072 . 40 19 55 56

Festtelt udlejes
•
•
•
•
•
•

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

Kontakt Aksel
på tlf: 21 63 71 12
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Kom og besøg min lille butik
Jeg har blandt andet:
Gotlandsk pelsuld, Cottonwool, New Zealandsk Lammeuld, Arwetta strømpegarn, hjemmelavede gaveartikler,
kort, bolsjer, skind, strikkepinde, knapper, saltdej og så
videre...
Åben hver tirsdag kl. 17.00 - 19.00
- eller efter aftale.

Anette Riis . I.C. Christensensvej 20 . Hee . 40 71 39 19
J.nr.R-16-160306

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

Tlf.nr.: 46 14 65 00

Velkommen
hos…

Zoneterapi:
•
•
•
•
•

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

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

Zoneterapeut RAB

Jonna Mortensen

Agersbækvej 10, Hee
6950 Ringkøbing

Tlf. 21 40 24 16
nygaard.zoneterapi@hee.dk
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Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - lær genoplivning

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

anc re
www.ancare.dk
29 43 45 83

Strikkecafé

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1
4071 3919
Sensommerstik			
Mandag d. 5. september 19.30
Hvad har du på pindene? - Må vi se?
Oktober-lørdagsstrikkecafé
Lørdag d. 1. oktober 14.00
Mon ikek de første garnnyheder fra messen i Vejle er kommet?
Dagene bliver kortere		
Onsdag d. 26. oktober 19.30
Hyggen ved at strikke er ren mentalhygiejne her i den mørke tid.
Kolde tider er uldne tider		
Mandag d. 14. november 19.30
Tykke strømper eller uldne trøjer? - Valget er dit.
December-strikkecafé		
Husk - ingen kalorietælling i aften!

Torsdag 8. december 19.30

Kafe og kage kan medbringes, men kan også købes for 15 kr.
Jeg glæder mig til at se jer alle igen til hyggelig strikkekomsammen
Kærlig hilsen
Anette

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

9733 3373
9733 3466

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

Maj
September
04.
11.
18.
25.
Oktober
02.

Sognepræst: Lars Christoffersen Tlf. 9733 5014

Bisættelse

Søren Vagner Lauridsen

Offentlige
menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 20.september kl. 19.00 i
Konfirmandstuen
Tirsdag d. 15. november kl. 19.00
Konstituerende møde hos Jytte Rasmussen, Søndertoften 6

Konfirmation 2012
Finder sted søndag 6.maj kl.10.00.
Konfirmandundervisningen begynder
torsdag 1.september 2011, efter skoletid, i konfirmandstuen. Der vil blive
arrangeret forældreaften samme sted
og tidspunkt for det vil I få besked om
i august.
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09.
16.
23.
30.

Ingen
10.30
10.30
09.00
10.00
Høstgudstjeneste
19.00
10.30
09.00 K. Nielsen
10.30

November
06.
09.00
Alle Helgens søndag
13.
10.30
20.
Ingen
27.
10.30
1. søndag i advent
December
04.
09.00
11.
19.00
Koncert med
Vellingkoret

Høstgudstjeneste med
auktion og frokost

Gode bønner

Søndag 25. september
kl.10.00

En bøn til søndagen

Efter gudstjenesten er der auktion over
fine ting som børn i skolen har lavet.
Medbring derfor gerne penge. Pengene går til skolens støtteforening. Bagefter er der frokost for alle i Stationsbygningen, og det vil glæde os om så
mange som muligt vil følge med derhen.
Menighedsrådet

Tak, Gud, for denne dag,
hvor jeg kan hvile
i traditionen
og i forvisningen om,
at jeg ikke skal præstere noget selv.
Mine ord vil ikke meget sige,
men du låner mig højtidens sprog.
Tak for salmebogen
og trosbekendelsen
og ritualets gode ramme,
der kan rumme så meget,
at selv den tvivlende finder en plads.
Tak, fordi du hver søndag lover mig,
at også jeg tilhører
din levende menighed.
Jeg beder dig,
at der altid må være en kirkebænk,
hvorfra jeg kan rejse mig
og gå ud i ugen
med din velsignelse i ryggen.
Kåre Gade, journalist

Adventskoncert
Søndag 11. december
kl.19.00
Adventskoncert med Vellingkoret, der
er fællessalmer.
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Jesu slægtstavle

Dårlig samvittighed

Gud
tak for at du gennem din søn
forbinder mig
med en slægt af bedragere
Abraham som tav om sin kone
Isak som lod sig bedrage af sin søn
og hustru
og Jakob som snød sin far
Det er slægtninge jeg forstår
og dit nærvær hos dem
styrker håbet hos mig
selv når jeg snyder mig til det hele.

Jeg har da masser af dårlig samvittighed. Det hører med til livet at have
dårlig samvittighed, og de, der aldrig
har det, er enten helgener eller psykopater.

Elof Westergaard, provst
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Bente Klarlund Pedersen,
overlæge og professor.

En gravtale
Nedenstående gravtale er fundet
på bagsiden af en oplysningspjece
i Grove kirke
De havde sunget »Klokken slår« og
præsten stod lidt og grundede på, om
han skulle give følget hånden til afsked; for det var ikke faldet ham ind,
at nogen kunne finde på al sige noget
her ved graven.
En stodder havde han begravet og
stoddere var de få, der stod ved graven; men en af dem trådte alligevel
nærmere med en stump cigaret i den
ene hånd og en laset kasket i den anden. Præsten blev klar over, at han ville
sige noget.
”Ja. så er det løw kørt, Laurits”, sagde han og så ned på kisten, ”og så fik
du endelig en seng at ligge i, selvom
det blev en ligseng. Godnat kammerat, og sov godt ville jeg bare sige. ja,
og tak for kammeratskabet skulle jeg
vel også sige.
Det var ikke så mange kønne ord,
pastoren havde at sige om dig. men
tag dig det ikke så nært, kammerat,
for han har nok ikke så god jordforbindelse og vi har måske haft lige lidt
nok af himmelforbindelsen, så hvordan skulle vi komme på bølgelængde ud af det, siger jeg bare. Og så vil
jeg godt sige et par kønne ord om dig;
men det har jeg ligesom ikke geni for,

så jeg må nøjes med at sige, at jeg
ikke er så stærkt inde i Vorherres paragraffer, som jeg skulle være. Jeg
husker nok, at når vi to om aftenen
bad »Fadervor« sammen, så skulle du
altid sige forlad os vor skyld to gange.
Jeg ved ikke, om det var fordi, du ikke
mente, det blev hørt første gang, eller
det var fordi, du trængte så meget til
det at bede den bøn - jeg tror det.
Og så ville jeg også sige, at selvom du
kaldte dig en stodder og en vagabond
og sommetider også en spritter, så var
du alligevel et godt menneske indeni.
Jeg ved, at du ikke kan lide, at jeg siger sådan noget, men det skal nu alligevel siges, inden de lægger dynen
over dig. Børn og hunde kunne godt
lide dig, og det er jeg glad for; for de
er tit klogere til at vurdere mennesker
end mange andre - måske står de Vorherre nærmere. Hvad ved jeg om den
ting. Ja, ja, Laurits, jeg skal ikke prøve
at placere dig i himlen, for det har jeg
ingen fuldmagt til;. men det skulle ikke
undre mig, om Vorherre selv en skønne dag kommer og prikker dig i siden
og siger »Kan du så komme på højkant Laurits, for nu skal vi ind og synge
morgensang i himlen”.
ukendt forfatter
På vegne af menighedsrådet,
Erik Vang
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v/Ole Mortensen

Birkmosevej 9, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 97.32.12.74
Mail: Ole@om-byg.dk

Alt i tømrer- og snedkerarbejde
samt fag- og hovedentrepriser
udføres.
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KUNSTUDSTILLING

TUSIND TAK til alle i Hee for den store opbakning til vores kunstudstilling i I.C.
Christenses hus.
På selve ferniseringsdagen var rigtig mange forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede mødt op for at se børnenes kreative og fantasifulde
kunstværker, hvilket betød meget for dem.
Efterfølgende har flere besøgt udstillingen i den normale åbningstid.
Venlig hilsen
Børn og personale i Hee Børnehus
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Nyt fra Lokalrådet
v/lokalrådets formand, Jens Jørn Jacobsen, Agersbækvej 24, Hee
Hee Lokalråd modtog følgende 6 ansøgninger om tilskud fra den grønne
pulje ved Vognkær-møllerne inden ansøgningsfristens udløb den 15. august
2011:
1. Etape 2 af stiforbindelse fra Stadil –
Hee – Vonåen.
Projektet omfatter strækningen fra Dopenge til Vonåen inkl. anlæg af Pplads og Shelters ved Vonåen. Der er
tidligere givet tilskud til etablering af 1.
etape.
Anlægssum: 389.310 kr. ex. Moms.
Ansøger: Hee Sogneforening.
2. Fiske- og Legeplads ved Hover Å.
Projektet vil omfatte anlæg af en fiske- og legeplads ved åen og i tilknytning til Ølstoftlejren. Pladsen rummer
mulighed for læring, udvikling og leg.
Ringkøbing-Skjern Kommune er samarbejdspartner.
Anlægssum: 1.142.000 kr. ex. Moms.
Ansøger: Hee Lokalråd og Spejderlejren Ølstoft.
3. Sti langs Hover Å til Holstebrovej,
Hee.
Projektet har tidligere fået bevilget ca.
24.000 kr. Der søges om tilskud til
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restfinansieringen, der er beregnet til:
96.625 kr. ex. Moms. Ansøger: Hee
Lokalråd.
4. Bygningsmæssige forbedringer og
nyt inventar, Hee Stationsbygning.
Stationsbygningen er sognets fælles
hus til kulturelle aktiviteter, mødeaktiviteter og fester.
Samlede udgifter: 217.705 kr. ex.
Moms. Ansøger: Hee Gl. Stationsbygning.
5. Tilbygning til klubhuset ved Hee
Multisal.
Tilbygning til det eksisterende klubhus, møderum, redskabsrum og overdækket terrasse.
Samlede udgifter: 700.000 kr. ex.
Moms. Ansøger: Hee Sogneforening.
6. Udskiftning af gulv og ny opvaskemaskine. I.C.’s Hus i Hee.
I.C.’s Hus i Hee rummer flere minder om en stor lokal politiker og statsmand. Det oprindelige bibliotek kan
anvendes til møder og udstillinger af
alle i sognet.
Samlede udgifter: 78.000 kr. ex.
Moms. Ansøger: I.C.’s Hus.
Ansøgningerne er indsendt uprioriterede. De bliver behandlet af Ringkøbing-Skjern Kommune i slutningen af
september måned 2011.

Oplysninger om lokalrådets arbejde kan findes på www.hee.dk under
Hee Lokalråd. Her finder I vedtægter,
dagordener og referater fra lokalrådets møder, mødeindkaldelser, skrivelser og oplysninger om lokalrådets
sammensætning. Lokalrådet informerer desuden om borgermøder ved opslag i Hee Nærkøb Plus og i busskuret.
Desuden vil der blive opsat plakater
ved byportene.
Hee Lokalråd skal virke for områdets
særlige interesser, som bindeled mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere
at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.
Lokalrådet kan tage problemer op af
almen karakter, rejst af en eller flere
borgere i området. Lokalrådet kan ikke
tage opgaver op, der naturligt løses af
områdets foreninger og interesseorganisationer, men kan efter disses henvendelse træde støttende til.

Hee lokalråd
Bestyrelsen
Jens Jørn Jacobsen, formand og sekretær (mobil 21803865)
Paul Oxfeldt, næstformand
Erling Madsen
Ole Mortensen
Rita Byskov
Thomas Olsen
Peder Galsgaard, valgt af Hee Sogneforening
Lokalrådet har til formål, at virke for
områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder
og borgerne. Lokalrådet skal forsøge
at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.
Har man lyst til at deltage i arbejdet
med ét eller flere projekter – enten
igangværende eller nye, skal man endelig henvende sig til en af bestyrelsesmedlemmerne.
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Passiv Kontingent
Så er det igen blevet tid til indbetaling af passiv kontingenter 2011.
Med det passive kontingent støtter du og din familie foreningen med et lille beløb om året.
Det er en frivillig indbetaling, som støtter foreningen økonomisk, derved har vi
for eksempel mulighed for at husstands omdele SogneNyt 5 gange årligt helt
gratis.
Prisen er som den plejer 		
			
		

150 kr. husstand
75 kr. pensionister

Da verden omkring os, og vi selv er blevet mere elektroniske, har vi i år valgt ikke
at sende girokortet med alle blade. Der er mange som gerne bruger netbank, til
dem kommer her en konto reg. 7670 konto. Nr 2042237. Det er også mulig
at gå i sin bank og indbetale på kontonummeret.
Hvis der skulle være nogen som ikke har netbank eller familie som kan hjælpe
med elektronisk indbetaling. Ring til Kasser Sonja Rindom 28 31 22 71 Så sender vi et girokort til dig.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen
---------------------riv---------------------------------------riv----------------------------

Husk indbetaling af passiv kontingent til
Hee Sogneforening
				
			

150 kr. husstand
75 kr. pensionister

Reg. 7670 konto nr. 2042237.
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Hee Kvinde
Forum

Hee Kvinde Forum Anno 2011
Et forum som henvender sig til kvinder i alle aldre som er bosatte i Hee og omegn.
Næste arrangement
Tema:

Smykkeværksted v/ Lone Keilberg, Ringkøbing

Dato:

Tirsdag den 6. september, kl. 19.00

Sted:

Skolekøkkenet, Hee Skole

Vi starter aftenen med en lille velkomst - 3 minutter ved Jonna, hvorefter Lone vil hjælpe os med at lave
de smukkeste armbånd, ringe el. lign. Et armbånd koster fx. 100 kr. pr stk. at producere.
Derudover koster deltagelse 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer.
Inklusive i prisen er et lille traktement med vin og ønsker du kaffe bedes du selv medbringe en kande,
husk også egen service. Der er bindene tilmelding senest den 4. september, som kan ske via facebookgruppen eller ved henvendelse til Jette, Jonna eller Bente.
Vi ser frem til stort fremmøde.
Tilmelding senest 4. september på mobil/mail
Jette Lindholm 40596264/ Jonna Mortensen 21402416/ Bente Kirk 61200841
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Hee Kvinde
Forum
Hvem er vi?
Vi er nogle stykker i Hee Sogn, som
synes vi mangler et socialt netværk i
byen. Derfor har vi taget initiativ til at
oprette Hee Kvinde Forrum. Det er for
alle kvinder i Hee Sogn imellem 18 90+ år.
Vi regner med at kunne mødes ca. 6
gange årligt om nogle fælles aktiviteter og arrangementer.
Disse arrangementer kunne f.eks. være
en kreativ aften, lækkert mad, biograf/
teater tur osv.
Formålet er at være sammen på kryds
og tværs og med andre end dem man
ellers lige taler med.
En af gevinsterne ved disse aftener
kunne være, at man finder andre som
har samme interesser, som f.eks bøger og laver en læse/studie kreds. Eller man er nogle stykker der planlægger en svampetur. Eller finder nogle at
motionere sammen med. Der er mange muligheder for at lave et godt netværk i vores by.
Følgende datoer for kommende arrangementer. Der vil løbende blive sat begivenhed på...
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6. september kl. 19.00
Vi starter aftenen med en lille velkomst
- 3 minutter ved Jonna, hvorefter Lone
vil hjælpe os med at lave de smukkeste
armbånd, ringe el. lign. Et armbånd
koster fx. 100 kr. pr stk at producere.
Se www.konekeilbergdesign.dk
  
Derudover
koster
deltagelse 50 kr. for medlemmer og
100 kr. for ikke medlemmer.
Inklusive i prisen er et lille traktement
med vin. Ønsker du kaffe, bedes du
selv medbringe en kande, husk også
egen service. Der er bindene tilmelding senest den 4. september, som
kan ske via facebook-gruppen eller
ved henvendelse til Jette, Jonna eller
Bente.
13. Oktober 2011
24. November 2011: Jule et-eller-andet
23. Februar 2011
19. April 2011
21. Juni 2011: Generalforsamling og
årsafslutning
Kontakter er:
Bente Kirk,
Mobil: 61 20 08 41
Bentekirk@live.dk
Jette Lindholm
Mobil: 40 59 62 64
Jettel@hojmark.dk
Jonna Mortensen
Mobil: 21 40 24 16
nygaardzoneterapi@hee.dk

Den næste indsamling

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

Indsamlingskalender
Lørdag d. 12. november
Lørdag d. 07. januar 2012

Bundtning

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

HJÆLP

Papir må indeholde

Vi er ikke for mange om arbejdet!

Aviser • ugeblade • reklamer • kontorpapir • telefonbøger • uindbundne
bøger.

Pap må indeholde

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

Vi efterlyser flere voksne med bil og trailer.
Vi håber folk vil bakke op omkring indsamlingerne, da det giver ret gode penge
til børnefodbolden.
Det tager kun 2½ time at samle ind i
sognet. Jo flere vi er, jo hurtigere bliver
vi færdige.
Vi starter i klubhuset kl. 9.30 med kaffe
og rundstykker. Her fordeles ruterne.
Indsamlingen starter kl. 10.00

Sortering

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

Afhentning

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

30 33 78 25
21 72 24 72
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Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup
97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

HEE
AUTO
&PAVA

Autoværksted

Be
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t
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ted og undervognscent
s
k
r
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æ
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Undervognscenter

Vi tilbyder:

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

Vi reparerer også:

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER
FOR RINGKØBING OG OMEGN

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Salon

4you

kan tilbyde dig:

Nyt, spændende og moderne hår
til hverdag og fest. Åbningstider:
Alt indenfor:

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

Lige uger:
Mandag - onsdag
Torsdag - fredag

9.00 - 17.30
9.00 - 14.00

Ulige uger:
Mandag - onsdag
Torsdag - fredag

9.00 - 14.00
9.00 - 19.00

Lørdag åben efter aftale

...på gensyn!

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

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden
Svendgaardsvej 9
6980 Tim
Telefon: 96747576, Fax:96747577
tim@optimera.dk
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Hee
Klub
Klubaften for børn og
unge i Hee
Vi ønsker hermed, at oplyse børn og
unge samt forældre i Hee om muligheden for, at deltage i hyggeaftener i og
omkring klubhuset.
Det foregår hver tirsdag aften fra kl.
19-21, dog undtagen skoleferierne.
Målgruppen er børn og unge fra 3.
klasse og opad. Det er vigtigt at poientere, at de børn der kommer, tager
vi os af og hjælper, hvis de har brug
for det, men hvis der er nogen, der går
et andet sted hen, er det ikke noget vi
holder øje med.
Det er på FORÆLDRENES ansvar at
børnene er her.
Da vi ønsker, at det er et tilbud, der
gerne skulle fortsætte, håber vi at forældre til børn og unge i Hee vil bakke op om ideen ved, at melde sig på
klubbens ”Vagtplan” en aften eller gerne flere. Opbakning kan også ske ved
at bage boller eller kage eller komme
med gode ideer til hvad vi kan lave. Vi
opfordrer også børnene til at komme
med forslag.
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Husregler 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.
• Sodavand, chips og popcorn nydes
i klublokalet og ikke på gangene, så
papir og flasker ikke er overalt.
• Husk at anvende skraldspandene
både ude som inde.
• Husk lys og veste, det er mørkt, at
færdes i trafikken både til og fra klubben.
• Det er høfligt at sige farvel til de
voksne, som er i klubben.
• Gå til de voksne i klubben, hvis der
er problemer eller ønsker m.m.
Ved spørgsmål kan der altid rettes henvendelse til:
Anette Susgaard
61333522
Bente Kirk		
61200841
e-mail:		
heeklub@live.dk

Vagtplan
Hee Klub
VAGTPLAN 2011/2012 Hee Klub
Dato

Uge Arrangement Forældre
Anette Susgaard

Forældre

16. aug.
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23. aug.

34 Møde

Anette Susgaard

Bente Kirk

30. aug.

35

Anette Røjkjær

Connie Andersen

6. sep.

36

Michael Andersen

Anette Susgaard
Bente Kirk

Forældre

Bente Kirk

13. sep.

37

Brian Slot

20. sep.

38

Bo Mortensen

Anette Susgaard

27. sep.

39

Anette Røjkjær

Lars Christoffersen

4. okt.

40

Michael Andersen

Kirsten Castmar

11. okt.

41

Brian Slot

Lars Christoffersen

18. okt.

42 Efterårsferie
Henriette Rasmussen

25. okt.

43

Anette Røjkjær

1. nov.

44

Michael Andersen

Anette Susgaard

8. nov.

45

Bo Mortensen

Kirsten Castmar

15. nov.

46

Henriette Rasmussen

Lena Andreasen

22. nov.

47

Lars Christoffersen

Lena Andreasen

29. nov.

48

Anette Røjkjær

Connie Andersen

6. dec.

49

Michael Andersen

Henriette Rasmussen

13. dec.

50

Bo Mortensen

Bente Kirk

20. dec.

51

Anette Røjkjær

Henriette Rasmussen

27. dec.

52 Juleferie

”HUSK -I er altid velkomne til at melde jer som
forældre på heeklub@live.dk”

31



HEE NÆRKØB PLUS
Hovervej 6 . Hee . 6950 Ringkøbing . 97 33 30 55

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

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

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

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

HÅNDKØBSUDSALG
FRA RINGKØBING APOTEK

BRØDUDSALG

FRA HVIDBERGS BAGERI

•Tips & Lotto
•Frimærker
Friske blomster

ÅBEN HVER DAGÅRET RUNDT
VI SES!
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(nu 2-3 eks. af de store titler)

HUSK

Torsdag + fredag hver uge:
2 form-/sødmælksfranskbrød

kr. 35

,-



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

Hee Sommerfest

Foto: Jens Erik Pedersen
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Skriv til Sognenyt
Har du
* en nyhed
* en besked,
* en opskrift
* et billede
* eller noget helt andet, du/i vil dele med os andre






så send en mail til redaktionen (anne-marie@meller.dk)
eller læg din besked i postkassen (Hovervej 11).
































 
 

 












 















































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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97 33 53 60

Holstebrovej 79  Hee
6950 Ringkøbing
info@hee-entreprise.dk
www.hee-entreprise.dk

Hovedentreprise
Fagentreprise
Entreprenør
Vognmand
Snedker
Tømrer
Murer
Beton
Kloak
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Hee El-service
Aut. el-installatør Morten Brændgaard
E-mail: morten@c-wiese.dk · Web: www.c-wiese.dk

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

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

Alt hvad du tænder på

Benny Siig  Hvingelvej 4  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 54 66  www.hee-flyt.dk
37

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

Hee
38

Tim

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

Så blev den nye mast på toppen af siloen i Hee endelig aktiv!
En lignende mast skulle havde været
opstillet i Rindum, men der var massive protester: Dels om forringet huspriser i mastens område. Og det går
jo ikke! Dels om en potentiel risiko for
øget kræfttilfælde i nærheden af masten, og det går jo slet ikke. Kræftrisikoen var vist nok noget med en radius
på 150 meter omkring masten ifølge
det lokale dagblad. Udfaldet blev, at
den alligevel ikke blev opsat i det bynære samfund!

at det ikke gør nogen forskel. Man forledes også at tro, at kræftricikoen er
lige så høj i Hee som i Rindum, men
det lader heldigvis heller ikke at være
tilfældet. For ellers var den vel ikke blevet placeret på toppen af byens ene
vartegn.
Eller forholder det sig nærmere, som
min gode nabo Hans Damgaard udtrykte det: Der er nok ikke så mange
akademikere i Hee, der kan få kræft,
som i Rindum!

I hvert fald kan vi glæde os over, at der
er der nu fuld skrald på mobilen. Så
Nu skulle man jo tro, at huspriserne i må vi jo se tiden an med det andet...
Hee også ville blive berørt af en sådan
Carsten Meller
mast, men de er nok så lave i forvejen,

Under masten
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Hjertestarter i Hee
Siden sommer har det forlydt, at billardklubben havde indkøbt en hjertestarter til Hee. Det er næsten rigtigt. De
har besluttet at anskaffe en, men den
er endnu ikke ankommet med posten!
Når den kommer, er det meningen,
den skal sættes op ved ældreboligerne
midt mellem hovedvejen og banen. Et
godt centralt sted for den gamle bydel.
Imidlertid er der allerede en hjertestarer i Hee.
Campingpladsen har haft den i ca. 2
år. Et godt centralt sted for borgerne
i den nye bydel. Desværre er tilgængeligheden indskrænkert til campingpladsens åbningstid, da den for tiden
er placeret i administrationsbygningen.
Det ideelle ville være, at placere hjertestarteren i et varmeskab uden på
bygningen. Så kan den anvendes døgnet rundt - året rundt.
Men sådan et skab koster jo penge, og
dem har vi jo ikke for mange af lige
for tiden. Måske var en en oplagt mulighed for sogneforeningen at lave en
win-win ordning her! Campingpladsen
sætter hjertestarteren til tådighed, og
sogneforeningen stiller et skab til rådighed!

vi har både ambulance, akutbil, lægebil og lægehelikopter, inden for 5 - 25
minutter, er det vigtigt, at der er nogen,
der yder effektiv genoplivning med det
samme. Ellers nytter alt det andet ikke!
Effektiv hjertemassage og hjertestarter
har i mange tilfælde redet menneskeliv!
Carsten Meller

Så mangler der bare at blive placeret
en hjertestarter ved skolen og i Hvingel
(Agersbæk & Bratbjerg). Så er sognet
dækket rimeligt ind.
Der er nemlig også folk i Hee, der bliver ramt af hjertetilfælde. Og selv om
41

Herningvej 3-5 • 6950 Ringkøbing • 96 80 12 00

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

og

Giv
glæ et ga
v
dd
ine ekort
næ
rme
ste

Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage

•
•
•

Fysiurgisk muskelmassage
Skadesbehandling
Velværemassage

•
•
•

Hot Stone massage
Ansigtsmassage
Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa

Ilse Højberg Andersen – Lægeexamin. massør og skadesterapeut
Jens Bjerg-Thomsens Vej 6, Hee, 6950 Ringkøbing
Klinik ENGHOLM
www.klinikengholm.dk
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RING 20 31 32 80

Udlejning af affaldscontainere
Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

97 34 60 86

Murer– & Kloakfirmaet

Michael Andersen
Nybygning
Ombygning
Flisearbejde
Reparationer

TV-inspektion
Strømpeforing
Punktrenovering
Nedsivningsanlæg

RING 40 33 58 05
aut. kloakmester
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Hee Gulvservice

din professionelle gulvmand!

Leveringsdygtig i alle slags gulve
- smukke og meget slidstærke:

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

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

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

97 33 53 16  21 72 07 16
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Vådrumsspecialist

www.hee-gulvservice.dk

Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee
Advodan
Ancare
Michael Andersen
Lars Christoffersen
Ole Faneskov

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

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

4614 6500
2943 4583
9733 5805
9733 5014
9733 5343
9733 5155
9733 5645
9733 5360
9733 3055

Wiese A/S
Thomas
Jacob
Pedel Dan Noesgaard

9733 5290
2266 3946
2266 4946
9733 5466
9733 5316
9733 5072

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

9733 5130
9733 5166
3057 0213
2031 3280

Landbobanken
Ole Mortensen
Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S
Optimera
Tømmerhandel, Tim
No Tømrer- & bygningssnedker
Nygaard Zoneterapi

9732 1166
9732 1274
9674 7576
9733 0012
2140 2416

Anette Riis
Vestjysk Andel
VestjyskBank

4071 3919
9732 1011
9975 3200

Håndarbejde

Vestjysk Landboforening
Vicon Fritidshuse
Ølstrup Vognmandsforretning

9680 1200
9733 5215
9734 6086

Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Aktivitetskalender
September
05.
Svømning i Ulfborg start
05.
Strikkecafé
Hee Kvinde Forum
06.
Anno 2011 møde smykkeværksted
Fodboldkamp Hee Sta08.
dion
HØL holder møde
22.
Fællesspisning i hallen
30.
Oktober
01.
Uge 40

07.
13.
20.
Uge 43
26.

Strikkecafé
Gymnastik starter
Mor/Far/barn
Puslingehold
Springgymnastik
Diskotek
Hee Kvinde Forum
Anno 2011 møde
HØL holder møde
Deadline, Sogne-Nyt
Gymnastik starter Kvindehold for alle aldre Strikkecafé

Her bringes de arrangementer og datoer, som
redaktionen havde fået besked om inden deadline. eller har fundet på www.hee.dk
Har du arrangementer, der skal bringes her,
send en mail til redaktionen.
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November
10.
11.
12.
14.
24.

Pladespil
HØL holder møde
Avisindsamling
Strikkecafé
Hee Kvinde Forum
Anno 2011 møde Jule et-eller-andet

Præmieudlevering Tour de Pedal

Der er gang i salget under Tour de Pedal

Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton

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

Fodbold

Keld Torp			
Pia Kofoed		
Bo Mortensen		
Klaus Vang		

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

Fest

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

2982 4740
2781 0046
3033 7825
2171 2472

Klubhus

Anna Lise Sinkjær		
Ina Jepsen
Anette Røjkjær

Edna Kristoffersen		
Søren Kristensen		
Martin Rindom		
Line Sørensen		

Svømme

Preben Slots		
Ove Andersen		

3646 5363
2278 7413
9732 6838
9733 5539

9733 5095
2286 0581

Gymnastik
9733 5365
9733 5060

4036 05 08

Hanne Thrane		
9784 0876
hanne@juul-thrane.dk
Eva M. Østergaard Knudsen 2029 0324
Gitte Pedersen		
2080 4702
Mette Hammelsvang
3086 2411

Håndbold

9734 6457

Susanne Bjerregaard
Lisbeth Skarregaard
Lajla Skov Hansen

2142 3848
9733 5392
2191 4319

Sommerfest

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard		
Bente Kirk		

Teater

6133 3522
6120 0841

9733 5302

PR & Redaktion
Se side 2

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

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

9733 5501
9733 5857

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

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

2360 3658
9733 5278
9733 5302

Sponsor & Hjemmeside

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

Multibanen

Mikkel			
Thomas			
Patrick			

2694 6012
2982 1235
2542 7152
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vestjyskBANK

Hovedsponsor for Hee Sogneforening

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

Kom ind og få en uforpligtende snak

engagerer vi os i vores kunder og det samfund, som

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

omgiver dem.

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

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

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

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

www.vestjyskbank.dk

Torvet 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf 99 75 32 00
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