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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, novem-
ber.
450 eks. Tryk: Hee Offset.

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

Stof til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest den 20. måneden før ud-
givelsen.

Annoncer kan løbende optages og æn-
dres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:

 
Formand
Anita Kristensen      4036 2417
novej15@me.com

Næstformand
Bjarke Hansen     2064 8277
bjhan77@gmail.com

Kasserer
Anders Thygesen                 4040 3344

Sekretær
Mette Hammelsvang    3086 2411
sekretaer@hee.dk

Web ansvarlig
Nicoline Mogensen     2937 7180
hoejmogensen@hotmail.com

Deadline 
til næste nummer:

20. oktober

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk               6120 0841
bentekirk@live.dk

Mangler I Sognenyt?

Det er stadigvæk 6. klasse fra Hee Skole 
der deler Sognenyt ud, og vi håber, alle 
får bladet.

Men hvis I mod forventning ikke skulle 
modtage - eller kender nogen, der ikke 
har modtaget Sognenyt, så ring til:  
Randi Fisker 2247 0929 eller Marianne 
Bak 2448 4281.

De sørger for, I får bladet.

Hjertestarterne
Finder du ved
* Campingpladsen
* Bjørnevej 22
* Hee Skole
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Nyt fra
bestyrelsen

Sommeren er gået på hæld, men 
sikke en sommer.
Børnene er igen begyndt i skole, og 
hverdagen er for alvor vendt tilbage.

Hverdagen er også vendt tilbage 
for foreningslivet i Hee. Fodbold 
er startet op på efterårssæsonen, 
og lige om lidt, så starter gymna-
stik, svømning, volley og badmin-
ton også.

Vi glæder os til at følge alle aktivi-
teterne for børn og voksne gennem 
vinteren.

Tidspunkterne og tilmelding skal 
ses og foregå på www.hee.dk.

Vi sætter stor pris på alle frivilli-
ge, der får alle disse aktiviteter til 
at blive til virkelighed i vores lille 
skønne by. TAK. 
Har du lyst til at blive frivillig, eller 
har du en ide eller ris eller ros, så 
kontakt bestyrelsen på sekretaer@
hee.dk

Nyd efteråret og naturens foran-
dring, og brug evt. en eftermiddag 
på at tage ud og se den nye bro til 
Hindø.

På bestyrelsens vegne
Anita Kristensen

D. 1.-2. december kl. 10-16, 
afholder Sogneforeningen og 
Camping og Familieparken 
julemarked i familieparken.

Sæt kryds i kalenderen nu. 

Der vil komme mere info på 
www.hee.dk og på 
www.campingfamiliepark.dk og 
på begges facebookside.

Ønsker du mere info, så kon-
takt Mette Hammelsvang på 
30862411 eller 
sekretaer@hee.dk

Det bliver stort, og det bliver 
godt. Vi glæder os.
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Svømning
De to bademestre er klar til en ny svømmesæson og vi 
glæder os.

Vi starter sæsonen op onsdag d. 26. september kl. 19-20 i Ringkøbing 
svømmehal.

Herefter er det hver onsdag fra 19-20, undtaget skolernes ferier.

Alle er velkomne, der er en livredder i svømmehallen, men børn skal sta-
dig være ifølge med en voksen.

Der er mulighed for svømning i det store kolde bassin, her vil efter ønske 
være mulighed for leg den sidste halve time, eller leg i det dybe kolde 
bassin, som også er til udspring.

Det varme bassin er mest for børn. Spa og sauna er til afslapning.

Priser
Familie (hjemmeboende børn t.o.m. 18 år)  900 kr.
Voksen       425 kr.
Barn       275 kr.
Enkelt tur            30 kr.

Vi glæder os til en god svømmesæson

Bademester Tonni Jensen og Bademester Søren Kristensen
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Sensommernyt fra Torsdagsklubben
Efter en lang og varm sommer star-
ter vi igen torsdag den 6. septem-
ber kl. 14.30.

Vi havde en dejlig tur til Mandø, 
godt nok lidt blæsende, men vej-
ret var fint.
Vi siger tak for den store opbak-
ning, der var til turen og det gode 
humør.

På gensyn den 6. september

Mange hilsner
Torsdagsklubben
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Nyt fra Hee kvindeforum 
anno 2011

Sæt kulør på hverdagen 
Inspirationsaften hos Porcelinge

Mandag d. 8.10.18. kl. 18 Vester Strandgade 18, Ringkøbing

Næste arrangement i Hee kvindeforum er en inspirationsaften hos Por-
celinge på Vester Strandgade i Ringkøbing. Her er der rig mulighed for at 
lade dig inspirere til en ny kjole eller et par smarte sko, eller til hvordan 
du i det hele taget sætter lidt kulør på hverdagen. 

Vi arrangerer en stående tapas og sørger for rigelig med hygge i butik-
ken. 
Sidste tilmelding er d. 3.10.18. på Facebook - Hee Kvindeforum eller til 
en af arrangørerne.

Vi glæder os til at se jer - 
Mange hilsner fra 

Inge Birgitte, Dorthe, Anette og Bente.

Anette  6133 5522
Bente   6120 08 41
Dorthe  3025 8067
Inge Birgitte  2763 6683

Arrangementer i Hee Kvindeforum er for kvinder i alle aldre, bosiddende i Hee, 
samt for kvinder som har haft bopæl i Hee, men på en eller anden måde er 
fraflyttet vores dejlige by. 
Tag derfor gerne din veninde, nabo (gamle som nye), genbo, mor eller søster 
med til et af vore arrangementer, så vi herigennem kan hjælpe hinanden med 
at skabe bånd og fællesskab blandt kvinder med tilknytning til Hee.
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”Vi bruger blandt andet vores an-
del af sponsorkronerne fra afta-
len,” fortæller formanden for Hee 
Sogneforening Anita Kristensen, 
og hun forklarer videre: ”Vi afhol-
der en Store Legedag, på børne-
nes præmisser og her er der gang i 
idrætshallen og udenfor klubhuset 
med hoppeborg med mere. Og el-
lers støtter vi ved sæsonstart og af-
slutning ved de forskellige idræts-
grene med børn og unge. Så vi er 
glade for aftalen og har et godt 
samarbejde med DagliBrugsen i 
Tim.”

Aftalen deles med Tim Gymna-
stik & Idrætsforening, og herfra 
siger økonomiansvarlie Sabrina 
Moberg Behmer: ” Vi har også et 
super godt samarbejde med Dag-
li’Brugsen i Tim, som vi værdsæt-
ter højt. Tim Gymnastik- og Idræts-
forening er en flergrenet forening 

med både gymnastik, idræt om da-
gen, fodbold, håndbold, fitness, 
hockey, billard, MTB og krocket. 
Pengene fra OK anvendes derfor 
til fortsat lederuddannelse, så vi 
kan følge den udvikling, der sker 
inden for alle ovenstående om-
råder. Endvidere anvendes mid-
lerne til afholdelse af stævner og 
arrangementer inden for ovenstå-
ende idrætsgrene fx sommerfit-
ness, nissetons og mange andre.  
I forhold til medlemstal havde vi ul-
timo 2017, 532 medlemmer og fler-
tallet af medlemmerne er børn og 
unge under 25 år.  I medlemstallet 
indgår fitness ikke, da fitness er en 
ny aktivitet der er startet i 2018.” 

Det kan godt betale sig at tanke 
hos Dagli’Brugsen i Tim. Nu har 
Hee Sogneforening og Tim Gym-
nastik & IF modtaget godt 15.000 
kr. for det seneste år.

Støtte til meget i Hee og Tim 
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Pengene har OK’s kunder sparet 
op til klubben ved at tanke på de-
res OK Benzinkort. Når man væl-
ger at knytte sit benzinkort til spon-
soraftalen, støtter man gratis med 
et øre beløb for hver liter brænd-
stof, der tankes på kortet. Det ko-
ster med andre ord ikke kunden 
ekstra at tanke, da det er OK og 
Dagli’Brugsen i Tim, der udbetaler 
pengene. 

Op til 15 øre for hver 
liter

OK arbejder løbende på at udvik-
le sit sponsorkoncept. Sponsorafta-
len med den pågældende klub el-
ler forening kan i alt opnå 15 øre 
i støtte for hver liter, bilisten tan-
ker. Der er først og fremmest 5 øre 
for at tanke brændstof. Men også 5 
øre for samme liter brændstof, hvis 
bilisten er elkunde i OK og yderli-
gere 5 øre, hvis man har mobiltele-
foni hos OK. På den måde kan man 
faktisk støtte lokalsporten med i alt 
15 øre, hver gang man tanker en 
enkelt liter brændstof.

Lokale aktiviteter er OK

OK har i en lang årrække støttet 
mange forskellige sportsaktiviteter 
i Danmark, herunder lokalsporten. 
”Vores tankstationer spiller en rolle 
i lokalsamfundet, og derfor er det 
naturligt at give noget tilbage til 
lokale klubber og foreninger. Lige 

nu har mere end 1.600 foreninger 
fordelt over hele landet en spon-
soraftale med OK,” siger Anders 
Knudsen, salgsdirektør i OK.

FAKTA OM OK OG 
SPONSORATET

- OK er et dansk andelsselskab, 
ejet af cirka 12.000 kunder og for-
handlere

- OK forsyner boligejere, landbrug 
og erhvervsliv med olie, naturgas, 
varmepumper, el, mobiltelefoni og 
forsikringer. OK er desuden med i 
samarbejder omkring biogas-stati-
oner og brint-stationer. 

- Foruden sporten har en OK-kun-
de mulighed for at støtte arbejdet 
i SOS Børnebyerne, Colitis-Crohn 
Foreningen, Foreningen Broen, 
Mødrehjælpen, Dyrenes beskyttel-
se, ADHD Foreningen, Danske Ho-
spitalsklovne, Grønlandsfonden, 
Parasport Danmark mv. 

Med venlig hilsen
Per Dyrholm, 

Freelancejournalist/OK
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Kristian 5175 9955  
Bent 2015 2066
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Tryg på nettet

3. & 4. klasse

Inden sommerferien blev 3. og 4. klasse undervist i at være tryg på nettet.
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Smånyt fra og om Hee

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)

HUSK at opgive dit navn

Brug dit lokale sogneblad
90% af målgruppen

læser lokale sogneblade

Flaskecontaineren
står på parkeringsarealet 

mellem banen og Ringgaden

Badminton

Tider til 
badmintonsæsonen

2018/19 
kan reserveres 
på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

Opkridtning af 
banerne

Ansvarlig for opkridtning af 
fodboldbanerne er

Tobias Mateo
2674 3013

Hee
Indre
Mission

Vedrørende program
henvendelse til:

Poul Rossander Nielsen
Nyrupsvej 16, Kloster
6950 Ringkøbing
telefon 9733 7217 - 2420 5014
mail: poul.rossander@gmail.com
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Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing
29 43 45 83  meller.dk  meller@meller.dk

TRYKSAGERSkal du bruge

Vi hjælper dig gerne med:
foldere  hæfter  bøger  postkort  folie 
plastikkort  kuverter   Plakater i A3 - A2 - A1

Vi kan levere hele opgaven incl. opsætning
Vi kan også trykke direkte fra dine filer

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag

Hee

TR
YK
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Annoncører i Sognenyt

Sognenyt er eneste informations-
kilde, der når rundt i hele sognet 
og læses af 90% af alle over 15 år.
(statistisk).

Sognenyt er en del af Sognefor-
eningens aktiviteter, og er derfor 
en væsentlig økonomisk udgift. 
Heldigvis opvejes udgiften langt 
hen ad vejen af indtægterne fra 
anonncer i bladet.

Annoncørerne støtter derfor Hee 
Sogneforening, når de sætter en 
annonce i Sognenyt. 
Det siger vi tak for!

Der er plads til endnu flere annon-
cer i Sognenyt, så hvis du har no-
get du gerne vil reklamere for, eller 
bare brande din virksomhed, er du 
meget velkommen i bladet.

Ønsker du at ophøre med at an-
noncere i bladet, skal du kontakte 
redaktionen. Vi kan af gode grun-
de ikke vide, om din virksomhed 
er ophørt, eller om annonceringen 
ophører af anden grund.

Ændring af annoncen er ikke no-
get problem. Send den nye annon-
ce til redaktionen inden deadline, 
så sætter vi den i næste nummer af 
Sognenyt.

Venlig hilsen
redaktionen
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WALK A THON

Lørdag d 9. juni hav-
de DGI et arrange-
ment, der hed WALK 
A THON. Det foregik 
i Videbæk og om-
egn. 

Man kunne gå 10 - 21 eller 42 km.

Disse 4 unger mennesker på 12-
13 og 14 år gik 42 km.  Lise Chri-
stensen Hee, Joachim Christensen 
Hee, Per Sø fra Tim og Laurits Fløe 
fra Tim deltog i marchen.

Starten gik kl 7 lørdag morgen og 
kl 15.15 gik de over MÅLstregen, 
pave stolte. Og de var faktisk de 
eneste børn der deltog.

Sammen er de 
tropspejdere ved 
DDS Spejderne i 
Tim, og sammen 
havde de der fun-
det lysten til denne 
udfordring.

Helle
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

September
02.
16.
23.

30.

Oktober
07.

14.
21.
28.

November
04.

11.

18.

10.30
09.00
10.30 i No
Høstgudstjeneste
09.00 M. Thams

14.00
Høstgudstjeneste -
kaffe bagefter
10.30
09.00 M. Thams
19.00

09.00 
Alle helgens søndag
10.30 i Rindum
Fællesgudstjeneste
19.00 i No M. Thams

Fælles gudstjeneste i 
Rindum kirke 
11.november

I anledning af 100-året for 1. ver-
denskrigs afslutning 11/11 kl.11 
1918, holdes der en fælles guds-
tjeneste i Rindum kirke 11. novem-
ber kl.10.30 arrangeret af 5 sogne, 
Rindum, Hee og No, og Gl.sogn og 
Nysogn.

Bagefter er der sammenkomst i 
kirkehuset, hvor de 3 sønderjyske 
præster, Thams, Lange og Christof-
fersen, fortæller lidt slægtshistorie 
fra perioden.

Alle er velkomne
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Verona cup
Så har vi fundet vinderen af “Årets 
Fodboldfightere 2018”

Vi har modtaget rigtigt mange ind-
læg/forslag .. tusind TAK for dette 
.. og alle har været rigtigt gode og 
seriøse. Derfor har det også været 
mere end svært for os at skulle ud-
vælge én vinder.

Efter mange overvejelser faldt val-
get på U14 holdet fra FC Tim-Hee 
ved Ringkøbing. 

Nedenstående blot et lille uddrag 
af indlægget fra FC Tim-Hee, som 
ligger til grund for vores valg af 
netop denne klub.

Vi siger tillykke til FC Tim-Hee’s 
U14 hold som ”Årets Fodbold-
fightere 2018”, og glæder os til 
at se jer i Peschiera del Garda, 
Italien, til VERONA Cup 2018.

”Men mine holdkammerater har 
holdt mig oppe, når jeg var på sy-
gehuset for behandling af kræft. 
Hver gang der var kamp, så sendte 
de live fra kampen, som jeg så på 
telefonen, og de sendte også man-
ge hilsner til mig. Så jeg følte, at 
jeg stadig var med på holdet. Det 
var virkelig fantastisk, at de sådan 
tænkte på mig selvom jeg ikke var 
til stede. De kom også med en gave 
til mig. Det var en FC Midt Jylland 

trøje med autografer på, og den 
var sat i en stor ramme, hvor alle 
mine spillere havde skrevet en lille 
hilsen til mig på. Den hænger på 
mit værelse, og jeg tænker på mine 
gode fodboldvenner hver dag.

Da kemobehandlingerne var forbi, 
viste det sig, at strålebehandlinger-
ne ikke kunne foregå i Danmark. 
Det nødvendige udstyr, der skulle 
til, betød at jeg og min familie måt-
te rive 60 dage ud af kalenderen 
og tage til Houston i USA, hvor jeg 
gennemgik både kemobehandlin-
ger og strålebehandlinger. 

Vi kom hjem kort før jul, og så skul-
le behandlingerne være afsluttet.

Nu er jeg heldigvis så småt, ved at 
være tilbage på banen, så det vil 
bare være fedt, fedt, fedt, at kunne 
give mine holdkammerater denne 
gave inden sommerferien. 

De har været en uvurderlig støt-
te, og uden dem havde tiden med 
kræften helt sikkert været meget 
hårdere. 

Da vi kommer fra 2 forskellige 
klubber og 2 forskellige årgange    
(for at kunne stille hold), drenge og 
piger, vil det også være en god an-
ledning til, at vi kunne lære hinan-
den meget bedre at kende.”

Fundet på Facebook
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Glimt fra Sommerfesten 2018
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Nyt liv på den gamle 
sportsplads
Den gamle sportsplads blev købt af 
daværende sogneråd og Hee Idræts-
forening i 1949 og etableret som 
sportsplads i 1950. Efterfølgende 
blev der opført et omklædningshus på 
den østlige side af grunden.

I mange år var pladsen samlingspunkt 
for især fodbold og håndbold og ikke at 
forglemme de mange Sommerfester, 
som afholdtes af Hee Sogneforening.

Efter de nye baner og arealet omkring 
skolen blev etableret, har den gamle 
sportsplads ligget mere eller mindre 
øde hen, så den i dag mest benyttes 
af hundeluftere.

På baggrund af, at arealet blev købt 
af sognet, har kommunen overdraget 
brugsretten af området til Hee Lokal-
råd - og dermed tilbage til sognet.

Planen for den gamle sportsplads er 
at få området renoveret, så hundeluf-
tere, friluftsfolk, hestepiger og andet 
godtfolk kan få glæde af arealet.

Efter en kraftig oprydning, hvor de 
gamle popler, der blev fældet for flere 
år siden er fjernet, hegnet mod vest 
skåret ned og pladsen vertikal skåret, 
er næste opgave at få genplantet om-
rådet og genetableret græarealet.

Planen er nyplantning mod vest for at 
skabe læ og biodiversitet (nyt mode-
ord) for dyr, fugle og insektliv.
Mod  syd plantes læhegn op mod be-
byggelsen for at skærme mod evt. støj 
fra pladsen.

Mod nord og øst mangler oprydning og 
tilskæring af det gamle læbælte. Her 
skal med tiden også nyplantes.

Heldigvis nåede lokalrådet ikke at få 
ansøgt om træer til plantning i foråret. 
Den meget tørre sommer vil helt 
sikkert havde taget livet af de fleste 
træer. Til gengæld er det håbet, at der 
bliver sat nye træer i efteråret/foråret.

Mod syd etableres et faunabælte, 
hvor blomster skal tiltrække insekter 
og fugle og samtidig være til glæde for 
brugerne.

De to pladser, den store mod syd og 
den mindre mod nord skal etableres 
med ridebane til brug for de mange 
hesteinteresserede i Hee. Samtidig 
laves også en ringriderbane, som der 
er meget få af i Vestjylland. Det kunne 
måske give anledning til afholdelse af 
et par ringriderstævner i Hee et par 
gange om året.

På det nordlige område etableres stier 
og klynger af frugttræer og pladser med 
borde og bænke.
Området etableres, så det får et naturligt 
sammenhæng med det kommunale 
parkområde, der bl.a. rummer lege-
plads. Det er dermed håbet, at det bliv-
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er et attraktivt frirumsområde til glæde 
og gavn for såvel dagpleje, børnehuset, 
skolen, unge som gamle, hundeluftere 
og hestefolket!

Tilbage står arbejdet med at tilveje-
bringe penge til projektet. Der bliver 
søgt forskellige puljer, men der er 
mange om udbuddet, så etableringer 
sker i det tempo, der er midler til.

Ridebane

Faunabælte

Ringrider-baner

Stier
Bænke

Bålplads
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Mårhunde på Hindø

Selv om det de sidste år har været 
svært at komme til Hindø, er det alli-
gevel lykkedes for mårhunden at slå 
sig ned på øen.
Mindst en af dem er svømmet fra 
Holmsland til Hindø (fulgt via GPS) og 
flere er siden fulgt efter.
Erling Mortensen (Ø-manden) mener 
der er omkring en 10-12 stykker, hvilket 
har resulteret i, at der stort set ikke er 
noget fugle-  og dyreliv på øen i år.

Der er fri jagt på mårhunde året rundt, 
og her efter sommeren, er det lyk-
kedes at nedlægge nogle stykker på 
øen.

Mårhunde elsker mild ost, og for at 
gøre mårhunden fortrolig med osten, 
lægges der jævnligt ost ud på øen. På 
den måde håber man, at få mårhun-
dene til at følge ostesporerne, så de 
kan samles og dermed lettere skydes!

Foruden at passe husdyrene på Hindø, 
lægger Erling Mortensen ost ud til 
mårhundene. En arbejdsopgave, der 
er blevet væsentlig mere besværlig 
og tidskrævende efter han plumpede 
i fjorden med bilen, og den gamle be-
tonbro blevet fjernet. Nu foregår turen 
til Hindø i en lille jolle, hvilket godt 
kan tage lidt tid med først at komme 
gennem sivskoven og derefter forcere 
fjorden i hård modvind.
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Brug søndag den 9. septem-
ber til at opleve vores skønne 
natur.

I lighed med de foregående år, af-
holdes der en række aktiviteter rundt 
om i de forskellige sogne i VestRum.

Der er mulighed for at løbe og van-
dre i naturen, rundvisning på Lyngs-
mosefæstningen og Nørhede- Hjort-
mose Besøgscenter.
Sejle i kanoer fra Hover til Hee, skyde 
med bue og pil, binde fluer og smage 
på røget fisk. Få ideer til at lave snapse 
på de lokale urter, bage snobrød, ride 
på heste og mange andre ting.

Hele programmet finder du på Vest-
Rums hjemmeside: VestRum.dk

På gensyn til en frisk dag i september i 
den skønne natur.

Landsbyklyngen VestRum

Naturens dag i VestRum
med masser af GRATIS aktiviteter for børn og voksne

VestRum
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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INFORMATION OM GYMNASTIKOPSTART 2018 

GYMNASTIK I HEE S.F. 

 

Gymnastik 2018/2019 
 
 
 

Puslinge - (børnehavebørn)  24. sep. 2018  Mandag 15:45-16:45   400 kr. 
 
Vi skal lege, synge, danse, hoppe, rulle og springe. Vi skal lære Jer en masse ting, men I skal også 
lære os nogle ting. 
Det er muligt at børnene bliver hentet i børnehuset og taget med til træning. 
Det forventes, at barnet efter 2 træning kan deltage selvstændigt i træningen.  
Bruger barnet ble, forventes det, at der er en forældre til stede i forhallen. 

Mette, Luna, Janeke og Victoria. 
 
 

 Powerteam ”boyz n girlz”(0. kl.—3. kl. ) 24. sep. 2018 Mandag 17.00 - 18.00  450 kr. 
 
Vi skal ha’ en aktiv time, hvor vi skal ha’ sved på panden og bare fyre den max af! Timen bliver en  
kombination af spring og små dansesekvenser med hovedvægt på springdelen.  
Der er selvfølgelig også plads til leg :-) 
Vi glæder os til at se Jer alle, og håber vi får en herlig sæson med masser af energi og gode grin. 

Peder, Esben,  Lene, Trine og Alberte. 
 
 

Hit Fit (16+):  24. sep. 2018 Mandag 18:30-19:30  500 kr.
   
En super sjov og underholdende forbrændingstime hvor der danses til hits fra alle årtier fra  
1960’erne til idag. Jeg vil bestræbe mig på at motivere til en aktiv, energisk og svedig dansetime, 
hvor alle er velkomne! Det bli’r en fest, og jeg garanterer at både pulsen og humøret ryger helt til 
tops! En Hit Fit time er for alle aldre og alle niveauer, da der vil være musik og trin for enhver smag. 

Lene 
 

 
Styrke og stabilitetstræning: sep. 2018  
Vi søger 1-3 der gerne vil være behjælpelig med at vi får et styrke- og/eller stabilitetstræning på be-
nene. 
Er det lige noget for dig/Jer, så vil vi rigtig gerne høre fra Jer. 
Kontakt Anita på tlf.: 40 36 24 17 ved spørgsmål. 

 
 

 
De første 2 gange er prøvetræning.  

Inden 3. træning skal der være betalt på conventus  
via hee.dk 
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Fokus på Hindø
Efter en lidt turbulent opstartsperiode, 
lykkedes det for Hans Kolby Hansen 
(ejer af Hindø) og det nye byråd at finde 
viljen og midlerne til at bygge en ny og 
fantastisk flot bro til Hindø. Hermed 
fik den nordlige del af Naturens Rige 
deres naturperle tilbage igen!

Da den gamle bro blev lukket, var det 
meget sparsomt med interesse fra den 
etablerede presse om den manglende 
offentlige adgang til Hindø. Nu, hvor 
broen stod til at blive etableret, var in-
teressen til gengæld nærmest overvæl-
dende.

Den 6. august var TV Midt/Vest igen 
på besøg ved broen for at få en be-
gejstret kommentar fra såvel brobyg-
gerne, som Jens Jørgen Jakobsen, der 
har været en stor primus motor i at 
få genopført en ny bro. Her 12 dage 
før indvielsen, manglede der endnu 
et godt stykke af broen inden man 
kunne gå tørskoet over til Hindø. For 
at få hjælp til færdiggørelsen af broen, 
hyrede konsortiet, der stod for brobyg-
geriet, Tømrerfirmaet Lars Christens-
en, Hee, der sendte et par mand. De 
nåede at lægge 72 meter planker in-
den indvielsen. Lars Christensen kan 
herefter føje brobygger til sit firma-CV!
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Den 20. august klokken 12.30 var der 
budt til broindvielse. Og er der noget, 
der kan få Hee-folket til at stille op, så 
er det gratis mad og drikke! Omkring 
150 mennesker fra Hee, Holmsland 
og nærmeste omegn var mødt op for 
at fejre indvielsen af den nye bro.

Hans Kolby Hansen og borgmester 
Hans Østergård holdt tale, hvorefter 
Hans Østergård klippede det røde 
bånd. Formanden for Holmsland Fri-
tidslaug overrakte borgmesteren en 
flot gave: et træskilt til broen. 
Herefter var broen åben for en sikker 
gåtur over til Hindø. Mens nogen tog 
turen over fjorden, stillede andre sig i 
køen ved pølsevognen, hvor kok Sus-
gaard langede hotdogs over disken i 
et sindigt tempo. På grund af det store 
fremmøde, blev det henstillet til, at 
man kun tog en enkelt pølse.

Lige før indvielsen: Hans Kolby Hansen, 
Hans Østergaard, John G. Christensen, 
Erik Poulsen

Hindø har fået sin bro tilbage. Endda 
en fantastisk flot træbro, der falder 
smukt ind i den omgivende natur. Stor 
kardus til Naturens Rige for denne 
unikke løsning - og broen er allerede 
taget godt imod af de mange besø-
gende, der igen tager turen til Hindø.

Esther Larsen, formand for Holmsland Fritids-
laug, overrækker deres gave til Borgmester 
Hans Østergaard.

Brobisserne fra Tømrerfirmaet Lars Christen-
sen: Ingolf Holgersen og Svend Erik Pedersen.
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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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anc  re

Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - 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

Udfører Elarbejde indenfor:
Landbrug
Privat
Industri 
Vedvarende Energi
24 ti mers vagtservice 

Du er alti d velkommen ti l at ringe 
og få gode råd og vejledning, eller 
evt. kigge ind på vores hjemmeside 
og få god inspirati on.

Thomas Meldgaard – 22663946  •  Jacob Olsen – 22664946
www.Hee-elinstallati on.dk

 
Nørreager 1, Hee  •  6950 Ringkøbing 
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Kontingent til Den Gl. Stationsbygning 
Girokortet er desværre forsinket, men medlemmer - og de der ønsker 
at blive det - kan indbetale på konto: 7670   1530661. 
HUSK at oplyse navn. Husstand: 200 kr.  Enkelt person: 100 kr.
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Fotografier
fra Hee og nærmeste omegn.

Når de gamle i familien falder 
fra, og der skal ryddes op i hjem-
met, bliver mange ting sendt til 
genbrug eller kasseret.

Alt for ofte bliver gamle fotoal-
bum smidt væk, og hermed går 
der også historisk billedmateri-
ale tabt.

Tænk på det lokalhistoriske arkiv 
næste gang, der skal ryddes op.

Farvel og et stort 
tak
I redaktionen har vi desværre 
måtte sige farvel til Dorte, som 
sammen med os har stået for 
Sognenyt i mindst 20 år.

Vi ønsker dig held og lykke i 
Herning.

De kærligste hilsner

Bente og Anne-Marie

Få et
OK TANKKORT / APP

og støt 
Hee Sogneforening

Når du bestiller kortet/App’en 
skal du vælge Hee SF som din 
lokale forening.

Når man tanker får Hee SF 6 øre 
pr. liter brændstof der tankes.

Hee SF får penge, når kortet bru-
ges, ligegyldigt hvilken OK-tank 
du benytter rundt i landet.

Se mere på  ok.dk 
og støt Hee SF.
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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

97 33 54 66 . 2046 4666
www.hee-flyt.dk
heeflyt@mail.dk
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Hee Klub
Hver tirsdag fra 19.00-20.30 for alle piger og drenge fra 3. klasse og 
opefter.

Vi vil gerne lige oplyse om nogle regler, 
der gælder i klubben

Vi starter kl. 19.00 og ikke før.

Slik, chips og sodavand nydes i klublokalet, så der ikke spildes overalt.
Al leg foregår i hallen. Redskabsrummet skal låses fra start, nøglen i 
Klubhuset. Ny aftale er, at vi kun har bolde i hallen, og de ligger i ska-
bet i klubhuset.

Alle hjælpes ad med oprydningen i hallen, inden man går hjem.
Når man er kommet/afleveret i klub, går man ikke om på ”Tanken” efter 
slik eller lignende.

Der skal strøm til at bygge en bro!
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Aktivitetskalender

September

01.
09.
24.

26.

Oktober
08.

13.
20.

November
10.

Strikkecafé, Ringkøbing
Naturens Dag
Opstart gymnastik 
Puslinge
Powerteam
Hit Fit
Opstart svømning

Hee Kvindeforum
Inspirationsaften
Strikkecafé, Ringkøbing
Deadline, Sognenyt

Avisindsamling

Hee Skoles 
Støtteforening

Line Møller Jensen, formand
Line@heenet.dk.          
2466 3534 

Martin Pedersen, kasserer, 
007msp@gmail.com.   
2227 7070

Birgit Baden Christensen, repræ-
sentant for skolebestyrelsen, 
Lrchee@sport.dk.         
5087 0159

Henriette Lund Laursen, 
henriettelaursen@live.dk. 
6139 8270

Dorthe Thorup Nilsson, 
Nilssonthorup@dlgtele.dk. 
2031 3305 

Her bringes de datoer, som er indleveret til redaktionen ved deadline.
Ønsker du datoer for arrangementer med i kalenderen, så henvend dig 
til redaktionen. 
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Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2018

Strikkecaféerne vil foregå i butikken i V. Strand-
gade 65C eller privat hos mig i Hee, Nørre Allé 1. 
4071 3919

Lørdag d. 1. september 13.00 - 16.00  i butikken 
     Butikken har 5 års fødselsdag.
Lørdag d. 13. oktober 13.00 - 16.00  i butikken
Mandag d. 5. november 19.30   i Hee
Fredag d. 30. november 18.00 - 22.00  i butikken Black Friday
Lørdag 15. december 13.00 - 16.00  i butikken 
       juleafslutning

Desuden må der strikkes i butikken den sidste fredag i hver måned, samt 
til alle øvrige ”Open by nights” i Ringkøbing.
Der bliver som sædvanligt serveret kaffe og kage til strikkecaféerne - pris 
20 kr.

Følg med i alle events på min Facebookgruppe: Strikkeglad altid glad.

Jeg glæder mig til mange hyggelige timer sammen med 
søde strikkeveninder.

Vi ses
Anette
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Avisindsamling i 
Hee
Tak til alle, der bakkede op om vo-
res avisindsamlinger. Efter kommu-
nen har trukket stikket, har vi selv 
måtte bære alle omkostninger - og 
til gengæld fået alle indtægter.

Det har forløbet godt, og det er 
vigtigt, for vi har brug for penge-
ne! Det bliver sværere og sværere 
at skaffe penge til foreningsarbej-
det, så det er vigtigt, at Hee Sogn 
bakker op om vores papirindsam-
linger. 

Gem papir og pap til os!
Aflevér pap og papir i container-
ne bag Isadisa i stedet for at smi-
de det i containere omme ved sta-
tionsbygningen. 

Kommende 
indsamlingsdage

lørdag d. 10. november
lørdag d. 12. januar 2019

Næste gang vi har 
indsamling er

Lørdag 
den 10. november
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

Evt.spørgsmål kontakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825
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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Ancare       Hjertestarter, kurser m.m.  2943 4583
Lars Christoffersen     Præst    9733 5014

Hee Auto & Pava      9733 5155
Hee Børnehus       9974 1333
Hee Entreprise      9733 5360
Hee El-service     Wiese A/S    9733 5290
Hee El-Installation APS Thomas    2266 3946
      Jacob    2266 4946

Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Stationsbygning     Rosa & Kaj Smedegaard  2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning    9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373

Landbobanken          9732 1166

Ole Mortensen    Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S 9732 1274  
  
Anette Riis     Håndarbejde   4071 3919
Røjkjær Minimaskiner   Peter Røjkjær   2138 0690
      Christian Røjkjær   2138 0691
Trines blomsterbutik      2360 3658

Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200
Vestjysk Landboforening     9680 1200
Ølstrup Vognmandsforretning    9734 6086
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen      9733 5656
Egon Aaberg      9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Lars Kristensen      4040 2666
Bo Mortensen      3033 7825
Keld Torp      2982 4740 

Volleyballudvalg
Connie Dalsgaard Andersen 2369 6387
hjortevej2@ofir.dk
Randi Fisker      2247 0929
voldbjerg14@mail.dk

Børne- & Ungdomsklub
Anette Røjkjær

Klubhus
Anette Røjkjær        vinkelvej13@mail.dk
Eva Østergård Knudsen
Anna Lise Sinkjær

Svømmeudvalget
Tonni Jensen 
Søren Kristensen

PR & Redaktion Se side 2

Gymnastik
Søren Kristensen            2278 7413
Lene Lodahl                   2085 6576
Belinda Jacobsen           2145 9659
Dorthe Kristensen          5157 4704
Anita Kristensen            4036 2417

Hee Lokalråd
Erling Madsen, formand
Ole Mortensen, næstformand
Carsten Meller, sekretær
Peder Galsgaard
Søren Kristensen
Preben Larsen
Mette Hammelsvang, rep. fra sognefor-
eningen

Sommerfest
Evy Nielsen      9733 5606
Tage Noesgaard      2248 7291
tage@veiumgaard.dk
Peder Lodahl      2276 8082
Dennis Jegstrup      2266 3946
Thomas Meldgaard

Friluft (Tour de Pedal)
Majbritt Gravesen
Bente Madsen      9733 5450
Lis Meldgaard

Sponsor & Hjemmeside
Ved sponsor- der henvises til besty-
relsen
Jesper Ø. Knudsen    3161 7353

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