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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 udgivel-
sen, hvis ikke andet er nævnt.

Annoncer kan løbende optages og
ændres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:
bestyrelsen@hee.dk

Formand:
Lisbeth Skarregaard 2763 8445
formand@hee.dk

Næstformand:
Mette Hammelsvang 3086 2411
mettehammelsvang@gmail.com

Kasserer 
Judith Van Den Berg 2964 4075
kasserer@hee.dk

Kasserer - kontingent, Webmaster
Jesper Østergaard Knudsen  
   3161 7353
webmaster@hee.dk

Sekretær:
Ilse Andersen  2031 3280
ilse.klinikengholm@gmail.com

Kristian Døhr Jensen 9733 5515
k.d@jensen.mail.dk

Claus Fisker Pedersen
voldbjerg14@mail.dk

Deadline 
til næste nummer:

20. februar

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk  6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

Hjertestarterne
Finder du ved:
•Campingpladsen
•Bjørnevej 22
•Hee Skole

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 
modtaget Sognenyt, så ring til: 

Inger Madsen 
2089 9226

Hun sørger for, at I får bladet.
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Nyt fra bestyrelsen

Vi håber, I alle har haft en dejlig jul og 
nydt fridagene i godt selskab, og vi vil 
fra Bestyrelsens side gerne ønske jer 
alle et rigtigt godt nytår. 

Mange bruger slutningen af et gammelt 
år til at tage nogle ting op til revidering 
og begyndelsen af et nyt år til at lave 
forbedringer. Også i Bestyrelsen har vi 
set tilbage. Vi kan kigge tilbage på et 
år med traditionelle højdepunkter som 
bl.a. fællesspisninger, gymnastikopvis-
ning og sommerfest. Alligevel har der 
været kræfter i sognet til at lave nye til-
tag som Åben Landsby og Minitriat-
lon. Også planlægning, indsamling af 
sponsorkroner og indkøb af bil til sko-
letransport og logistikken heromkring 
har taget mange kræfter. Vi er stolte af 
at være en del af et aktivt og engage-
ret sogn. Det kan vi alle sammen være 
stolte af.

Vi ønsker meget at kunne bevare denne 
positive spiral. Desværre har vi på fle-
re områder oplevet en manglende re-
spekt. En manglende respekt for hin-
anden som mennesker, men også en 
manglende respekt for den indsats 
mange i vort lille sogn efter bedste evne 
yder. 
Det er ikke helt så let som tidligere at 
få fat i frivillige kræfter. Mange føler ikke 
de har den fornødne tid i en travl hver-
dag. Derfor er det en opgave for os alle 
at passe på de kræfter vi har. Ikke der-
med sagt at folk skal have særbehand-
ling. Vi efterlyser blot en hel almindelig 
sund  respekt for hinanden og hinan-
dens dømmekraft. Vi tror, det er vigtigt 

at bakke hinanden op og give et skul-
derklap en gang imellem.

Generalforsamling i år afholdes for før-
ste gang sammen med Lokalrådets ge-
neralforsamling. Vi vil som sædvanlig 
opfordre jer til at komme med forslag til 
modtagere af årets Initiativpris og Ung-
lederpris. Forslagene med begrundel-
se sendes til sekretaer@hee.dk. Har I 
andet, I ønsker diskuteret denne aften, 
bedes I ligeledes sende det til tidligere 
nævnte emailadresse senest 1 uge før. 
Og som sædvanlig er Sogneforeningen 
efterfølgende vært ved en bid mad som 
tak til alle, der har bidraget gennem det 
forgangne år. Program og dagsorden 
for aftenen findes andet sted i bladet.

Vi er glade for at kunne annoncere Fa-
stelavnsfest 2/3 2014. Nærmere detal-
jer omkring arrangementet kommer på 
www.hee.dk snarest, men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen. 

Endelig holder bestyrelsen møde i føl-
gende uger: uge 2, 6, 10, 15, 21 og 27 
ofte om mandagen. Forslag, ideer, ris 
og ros modtages gerne på sekretaer@
hee.dk

På bestyrelsens vegne 
Lisbeth Skarregaard
Formand 
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Generalforsamling/
aktivitetsfest 2014

Arrangementet afholdes torsdag 
20. februar 2014 kl. 18.30 i Stati-
onsbygningen.

Vi håber, alle I, der på forskellig vis har 
hjulpet foreningen med stort og småt, 
vil møde op, så vi sammen kan få nogle 
hyggelige timer. I løbet af aftenen vil vi 
overrække vores initiativpris og ungle-
derpris. Vi modtager naturligvis meget 
gerne forslag til indstilling.

Af hensyn til køkkenet bedes tilmelding 
afleveres skriftligt senest 10. februar 
på mail sekretaer@hee.dk. Generalfor-
samlingen vil blive afholdt i henhold til 
dagsordenen.

Følgende er på valg:
Ilse Højberg Andersen: modtager ikke 
genvalg Kristian Døhr: modtager gen-
valg

AFTENENS PROGRAM
- Velkomst v/Hee Sogneforening

Generalforsamling 
Hee Sogneforening 2014

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen 
    På valg er sekretær Ilse Højberg 
    Andersen - modtager ikke genvalg
    Kristian Døhr - modtager genvalg
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Generalforsamling
Lokalrådet

Dagsorden

1. Formandens beretning
2. Indkomne forslag, herunder forslag til 
    vedtægtsændringer
3. Valg af medlemmer til lokalrådet og
    suppleanter
   På valg er: Erling Madsen, 
   Ole Mortensen og Arne Christensen

- Herefter spisning

Vi håber, vi får en god og hyggelig 
aften.

SE HER!!!

Der afholdes Fastelavnsfest 2/3 2014. 
Nærmere detaljer omkring arrange-
mentet kommer på www.hee.dk sna-
rest, men sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen.
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Det handler om viljen 
til at stå bag de frivillige

 vestjyskbank.dk/ringkoebing

Lokal idræt handler om mere end sammenhold, talent 
og træning. Det handler om viljen: Viljen til at give alt for 
holdet, til at træffe den bedste beslutning under pres og 
til at bygge et positivt fællesskab op for store og små.

I vestjyskBANK ved vi, hvor vigtigt det er at have viljen. 
Og derfor bakker vi op om lokalområdets fightere – både 
på og udenfor banen. 

Velkommen i vestjyskBANK - din lokale bank.

Et stærkt og godt foreningsliv bygger på vilje
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Nyt fra HSF 
fodbold-afdeling

Nu nærmer tiden sig til, at vi kan benytte 
den super gode sportsplads i Hee. Ba-
nen trækker vandet godt væk og den 
bliver hurtigt tør efter et godt regnskyl. 
Hurra for det! Men det stopper ikke her 
for nu skal den bruges!! Vi starter op 
med fodbold i begyndelsen af marts 
måned for nogle hold lidt tidligere, da 
de første kampe kommer i starten af 
april og nogle hold indleder med træ-
ningskampe før turneringsstart.
Som noget nyt vil vi indføre en manual 
til trænerne, som støtter dem i valg af 
øvelser, så der bliver holdt fokus på spil-
lernes boldføling, teknik og spilforståel-
se. Det vil også lette opstarten for nye 
trænere. Det samme vil vi gøre for klub-
bens dommere, holdledere og øvrige, 
som er tilknyttet klubben. Vi arbejder 
desuden på at bruge forældrene bedre 
i træningen. Især i de yngste årgange er 
der brug for, at forældre bidrager både 
med opdragelse og støtte i form af let-
te boldøvelser. Forældre må også ger-
ne arrangere frugtordning til kamp eller 
træning.

Vi får desuden også brug for flere ”unge 
som gamle”, som vil hjælpe til eller 
være trænere for et hold. Hvis du kun-
ne være interesseret så ring til Kisser 
Jegstrup (60498419) eller Zander Koch 
(22872442)

Vores samarbejde med FC-Tim/Hee 
fungerer rigtig godt og holdene er ho-
mogene, der er spillere nok til de enkel-
te hold. Det gør livet som fodboldspil-
ler og træner en del sjovere. Med den 
nye sportsplads vil vi også bedre kunne 

rumme mængden af spillere, som er til-
knyttet både Hee og FC-Tim/Hee.

Vi har i klubben mange ambitioner både 
med hensyn til spillere og træningsni-
veau, men også til faciliteter som lys-
anlæg til træningsbanerne, tribune til 
kampbanen og en udbygning af klub-
huset og især et øget brug af klubhuset. 
Vi ser for os, at når man kommer til træ-
ning eller kamp, så kommer man til et 
åbent klubhus, hvor der altid er kaffe på 
kanden og åbent for salg. Det vil sikkert 
kunne trække endnu flere Hee-boere 
til sportspladsen, hvor også Petanque, 
krokket og andre aktiviteter er på vej. Vi 
er meget åbne for andre idéer til, hvor-
dan det aktive liv i Hee kan udbygges.  

Vores samarbejde med FC Midtjylland 
ønsker vi også at forstærke, så vi igen 
kan arrangere træningsaftener med 
FCM spillere, som vi havde god erfaring 
med sidste år. Vi vil få mulighed for at 
arrangere træner-kurser på egen matri-
kel. Ved salg af lodsedler kan vi tjene 
til klubkassen og samtidig skaffe fribil-
letter til en FCM hjemmekamp. Bo Mor-
tensen er klubbens kontaktperson til FC 
Midtjylland.
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Hee´s Oldboys-afdeling er i samarbej-
de med No og for nyligt er Hover også 
kommet med. Vi har efterhånden man-
ge gode år bag os og forhåbentligt 
mange flere gode år foran os. Vi har et 
oldboys hold, som er for 30 til 40 år. Vi 
har også et senior oldboyshold, som er 
fra 40 til uendelig....:) Vi klarer os godt 
og er altid åbne for nye spillere, som 
kunne få lyst.....
Som situationen er for No, hvor  No 
skole er lukket ned og adgangen til 
omklædningsfacilitteter er væk, har vi 
valgt, at trække alle hjemmekampe til 
Hee, indtil de finder en løsning i No.

Hee´s trækplaster gennem flere sæ-
soner, Galaxy holdet er blevet sat lidt 
til tælling, efter at Morten og Thomas 
har takket ja til et trænerjob i Ringkø-
bing. Det bliver et tab for klubben, men 
vi ønsker dem held og lykke fremover 
og takker for den gode tid, de har givet 
klubben. Bo og Kisser arbejder på, at 
finde en løsning, så vi fortsat kan have 
et Galaxy hold i Hee.

Med venlig hilsen 

Fodboldudvalget

Afslutningstur til Baboon 
City for Hee´s fodbold-
spillere!

Lørdag d. 5. oktober tog ca. 50 spillere 
og 8 trænere med bus til Baboon city i 
Herning. Spillerne var i højt humør og 
havde set frem til turen gennem længe-
re tid. Busturen til Herning blev lidt læn-
gere end den plejer, da der var en del 
vejarbejde omkring Trehøje, hvilket be-
virkede at lydtrykket i bussen var kraf-
tigt stigende, da vi kørte ind i Tjørring. 
Vi kom dog godt frem og tiden i Baboon 
City var som sædvanlig for kort. 4 timer 
flyver af sted i godt selskab med sjov 
og ballade. 
Der blev kæmpet på balance stang, der 
blev kørt radiobiler MANGE gange, spil-
let fodbold, hoppet i trampolin, sunget 
karaoke, leget i hoppeborge, spillet på 
maskiner og meget mere… Da klokken 
nærmede sig 14 blev der kaldt til afgang 
og vi gik samlet i hold ud til bussen. Alle 
havde haft en god tid i Baboon og da 
Kisser delte slikposer ud til alle var hu-
mørbarometeret ved at springe glasset. 
Selv Tonni var super glad for sin slikpo-
se, som han ikke var meget for at dele 
med andre.

Igen i år var det en fornøjelse at have 
alle spillerne med på tur. Der er ikke 
noget pjat med dem, de har det godt 
med hinanden, de leger på tværs af år-
gange og de hører næsten alt, hvad de 
får at vide af de voksne. Sådan skal det 
være og det gør det glædeligt for Kis-
ser at forberede kommende års afslut-
ningstur. 

Med sportslig hilsen 
fodboldudvalget
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Smånyt fra og om Hee

Støtteforeningen for 
Hee Skole

- Rasmus Grøntkjær  2099 0663
- Martin Petersen  2227 7070
- Lone Noesgaard   4019 5556
- Dorthe Nielsson  
- Per Skarregaard 
(Rep. skolebestyrelsen)  

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 postkas-
sen (Hovervej 11) - 
husk at opgive dit navn

Brug dit lokale sogneblad

Flaskecontaineren 

Står på parkeringsare-
alet mellem banen og 
Ringgaden

Julens glæde 
starter igen 
TIRSDAG den 21. januar 2014
Er der nye der vil med 
ring på telf.97335302 /27810849

Mange hilsner og godt nytår til alle
Anna Lise Sinkjær

REVY 2014
Vær med til at gøre revyen 2014 endnu 
bedre og mere lokalt.
Stik din nabo,ven,familie,arbejdskolle
ga,arbejdsgiver eller har du en god hi-
storie,
så ring eller skriv til en af nedenstående.

Vicki: mobil: 23499069 
mail: Vicki.dalsgaard.pedersen@skole-
kom.dk

Klaus: mobil: 21722472
mail: Klaus.andersen@rksk.dk
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Gave til Hee Børnehus
I Hee Børnehus fik vi en dejlig overra-
skelse i december. Hagbart Andersen 
gav en gave på 10.000 kr til børnene i 
Hee Børnehus.

Vi blev meget glade for gaven og glæ-
der os til at bruge pengene til glæde for 
alle børn i børnehaven og i sfo`en.

Endnu en gang 1000 tak til Hagbart for 
den store gave.

Børnene sagde tak med sang og en de-
koration

Mange hilsner fra bestyrelsen, børn og 
personale i Hee Børnehus

Fremtidens bevægel-
seshus i Hee

Der foreligger nu reelle planer og ideer  
om at bygge et center med kurbad, wel-
lness, fitness og en koldhal med kunst-
græs i Hee. Centret tænkes placeret på 
sydsiden af Hovervej ind mod camping-
pladsen  lige overfor Hee El-Installation 
og Røjkjær Maskiner.

For at inddrage ønsker og kommenta-
rer fra lokalområdet, indbydes til debat-
møde torsdag den 16. januar kl. 19.00 
i campingpladsens fællesrum. 

Her håber man på en god og konstruk-
tiv diskussion om borgernes ønsker om 
de aktiviteter og faciliteter, der i fremti-
den skal til for at styrke byen og dens 
fremtid.

Bag mødet står bl.a. Hee Sognefor-
ening, Hee Lokalråd og initiativgruppen 
v/ Per Krogsgaard – Preben Larsen – 
Claus Fisker – Erling Madsen

Tilmelding til mødet nødvendig af hen-
syn til kaffe og brød, senest den 15. ja-
nuar til: em@hee-entreprise.dk
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

Januar
6., 7. & 9.

20.

21.

28.

Februar

17.

18.

20.

24.

Marts
04.
25.

Evangelisk Alliance 
Bedeuge i Kloster
Bibelkursus i Spjald. 
Kollegieleder Erik Klos-
ter, Ringkøbing, under-
viser. Emne: Jonas og 
Jesus.
Bibelkursus i Spjald. 
Forstander Kristian 
Andersen, Tarm, un-
derviser. Emne: Som 
Kristus opstod - skal vi 
opstå.
Møde i Kloster. Missio-
nær Bjarne Hvidbjerg, 
Varde Taler.

Missionsuge i Kloster
Fritidsforkynder Thue 
Thomsen, Hvide San-
de
Provst Poul Ivan Mad-
sen, Skjern
Sognepræst Erik Lun-
de, Struer
Kredsgeneralforsam-
ling i Hvide Sande. 
Missionær Bjarne Lind-
gren Christensen, taler

Bibelkursus i Kloster. 
Generalforsamling i 
Kloster.

Møderne begynder 19.30. 
Alle er meget velkomne. 
Kontaktperson: 
Esther Thomsen, 9733 5001

Hee Gl. 
Stationsbygning
Vi vil gerne ønske alle et rigtig godt nyt-
år, og sige tak for det gamle.

2013 har været et år, hvor der er sket 
meget.
Vi har haft en pænt udlejning, og man-
ge har støttet huset med medlemskab 
og gaver til huset.
Mange tak for det.

Vi har fået nyt gasfyr og nye borde i 
2013.

Takket være TUBORGFONDET, som 
har givet 25.000,- kr. til nye borde.

En stor tak til alle, og håber I også I vil  
støtte huset i 2014.

Husk at møde op til generalforsam-
ling torsdag, den 27.02.2014 
kl.18.30, hvor der serveres stegt 
flæsk med persillesovs.

Tilmelding  senest lørdag, den 
22.02.2014 på tlf. 23 88 38 88 også SMS

Godt nytår ønskes af 
Bestyrelsen
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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. 

V. Strandgade 6 c
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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
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Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

Tryksager i alle afskygninger
- til udkantspriser!
Vil du ha’ det sort, er det OK med os! 
Du kan også få det i farver!
Vi kan lave det grafiske arbejde - 
eller vi trykker direkte fra din fil.
Vi trykker også på plastikkort.

Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing  9733 5130  2943 4583  meller.dk  meller@meller.dk

Hee

TR
YK
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En hilsen fra 
Cykelholdet

Det er 3 år siden, vi startede cykelhol-
det.  I 2013 startede vi i april. Vi starte-
de langsomt ud, men ellers er turene på 
15 - 27 km. Det er kun i maj, vi kører ca. 
10-12 km, der er vi med i Tour de Pedal. 
Vi kører hver mandag kl.. 18.45 og i sen-
sommeren kl. 18.30 fra skolegården. Vi 
har kaffe/te med, som vi drikker under-
vejs. (Så bliver der snakket om alt mel-
lem himmel og jord). 

I år har vi været 19M/K og vi er ca. 12-16 
M/K hver gang. Kun nogle enkle gange 
har vi været 6-8 M/K, og det er, når det 
regner eller blæser meget. (I 2013 har 
vejret været fint).

Vi har cyklet 18 gange, og det har været 
forskellige steder:

Hee Havn: over Agersbækvej og I.C. 
Christensensvej.
Lilkjærvej, Birkkjærvej, Sandalvej, nog-
le gik en tur i Sandal skov, hvor vi drak 
kaffe/te.

Hovervej, Hvingelvej, ophold ved Sky-
debanen, Birkkjærvej, Lilkjærvej
Over Ringkøbing til Gammelsogn Kirke 
hjem ad Rindumvej.
Ad cykelstien til ”Verdens ende”, hjem 
ad Ringvej, Rindumvej.
Ølstrupvej, Hover, Hovervej hjem.
Over Tim, Søruphus, Astrupvej, hjem
Ringkøbing Fjord ad Fjordstien og små 
veje hjem
Muldbjerg: hvor vi besøgte Søren Sø-
rensen, (hvor vi grillede og en tur i sko-
ven)
Heebrovej, Ølstrupvej, No-Bygade 
(Brændbak i No) ad Stampevej hjem.
Tur til Ringkøbing (Se på træskulptur)
Tim, Stadil, Alrum, Hvingelvej, hjem
Hundeskoven ad Borkvej hjem
Anlægget Alkjærlukke
Alrum badestrand
Lilkjærvej, Birkkjærvej, Sandalvej (op-
hold ved jagthytten)
Oxfeldt Fiskesø ad Stampevej hjem
Cykelsti, Ringvej, (Mejlbygård mergel-
grav) ad Ringvej, Rindumvej, Heebro-
vej, hjem

Vi har nogle meget gode ture og ople-
ver en masse.
Vi sluttede sæsonen af med smørre-
brød, hvor vi hyggede os.

Cykelholdet starter op igen til april 2014. 
Alle, der har lyst, er velkomne.

Vel mødt
Niels og Krista Stengaard
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Fødselsdage
Bryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Mindesammenkomst
Og meget mere

Hjælp til
Borddækning
Servering

Internetforbindelse
Plads til 100 personer

Hee Gl. Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

 heestationsbygning@gmail.com -  Agersbækvej 23 - Hee - 23 88 38 88

STEDET HVOR FOLK MØDES

Forhør nærmere ved Rosa og Kaj Smedegaard

Ringgaden 3A, Hee, 6950 Ringkøbing

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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JK-WebIT                               Web, Marketing & IT 
Hjemmesider, Internet-marketing, Software & Hardware 
v/Jesper Østergaard Knudsen - Søndertoften 13, Hee - 6950 Ringkøbing 
 
JK-WebIT udvikler hjemmesider til alle behov, fra den lille håndværker, der bare gerne vil kunne 
findes på Internettet, til virksomheder med salg eller udlejning via en hjemmeside.  
 
Du kan også få hjælp til at få dit firma eller din forening på Facebook.  
Annoncering på Facebook, Google m.fl. Søgeoptimering for bedre Google-placering. 
Hjælp til indkøb og opsætning af diverse systemer, både på nettet og lokalt. 
Hjælp til indkøb og opsætning af computere, netværk, trådløs sikkerhed, back up-løsninger mm. 
 
Kontakt JK-WebIT for at få et tilbud på: 
 
Tlf/SMS:      30 29 31 29 
E-mail:      post@jk-webit.dk 

Eller læs mere på www.jk-webit.dk/hee  
 

Ældreklubben
Vi er nogle stykker der godt kunne tænke os at starte en hyggeklub.

Vi tænkte om vi kunne mødes i 

Klubhuset onsdag den 29.januar kl. 10.00

så vi kunne snakke om evt.tidspunkt og ugedag, og med forskellige spil og andre 
aktiviteter der måtte have interesse.

Vi håber, mange vil kikke ind til en kop kaffe og en snak.

mange hilsner 
ældreklubben

Alice og Arne telf.97335278
Anna Lise  tlf. 97335302/ 27810849
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Fokus på erhverslivet
i Hee
vi vil fremover bringe et indlæg i  Sogne-
nyt hvor erhvervslivet / de erhvervsdriven-
de sættes i fokus.
Og der er meget at tage af, for Hee sprud-
ler af aktivitet lige fra små iværksættere til 
store veletablerede firmaer.

red.

STRIKKEGLAD 

– ALTID GLAD! 
Står der på vinduerne ind til Anette Riis 
Jensens hyggelige forretning på Vester 
Strandgade i Ringkøbing. Og når man 
kommer indenfor fornemmer man, at 
Anette må være strikkeglad, for man bli-
ver modtaget med et stort varmt smil.

Anette er morsingbo. Hun kom til Vest-
jylland i 1982.
Efter at have prøvet Ringkøbing og Øl-
strup endte familien i Hee i 1990. Det 
var tid til, at børnene skulle begynde i 
skole, og i Hee var lige huset, som pas-
sede familien. Om det er indre fornem-
melser, der har gjort sig gældende, er 
ikke godt at vide, men huset, familien 
flyttede ind i, var Hee’s tidligere manu-
fakturforretning, som først var nedlagt 
og ombygget få år før.

Hee manufakturforretning på Hovervej 16

I 25 år har Anette været med i forretnin-
gen ”Egen Art” i Ringkøbing, samtidig 
med at hun har arbejdet som pædagog 
på behandlingshjemmet Schubert Min-
de.

Anette fortæller: ”Jeg var 4 år, da jeg 
lærte at strikke, siger min mor, så jeg 
kan vel sige, at jeg altid har strikket. Jeg 
har også altid drømt om at få min egen 
butik. En drøm der gik i opfyldelse den 
31. august 2013. 
Jeg havde jo været med i Egen Art i 
mange år og havde her oparbejdet et 
større garnlager, så det var ikke helt nyt 
for mig. Samtidig havde behandlings-
hjemmet måttet ud i en fyringsrunde på 
grund af for lidt tilgang af unge, og i den 
runde faldt jeg fra. Så hvis jeg skulle 
udleve min drøm, måtte det være tids-
punktet. Derfor lejede jeg butikken her i 
Vester Strandgade. 
Og jeg er kommet godt fra start, så hvis 
ellers det bliver ved at være moderne at 
strikke, og netbutikkerne ikke overtager 
det hele, ser jeg lyst på fremtiden.”

Anette er en utrolig kreativ person. Hun 
er uddannet klinikassistent og har ar-
bejdet med børn i mange år, men hånd-
arbejdet er selvlært. 
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Og strikker . . det gør hun ved enhver le-
dig stund, foran fjernsynet, ved møder, 
ja endda når hun står ved disken i sin 
butik og venter på, at kunderne skal be-
stemme sig.
Det meste bliver strikket efter opskrifter, 
så kunderne kan se det færdige resul-
tat, de kan få ud af det, når de køber 
garn.

Anette: ”Men det sker, at jeg strikker ef-
ter min egen opskrift, for en gang imel-
lem får jeg en ide, opstået af ting, jeg 
har set. Det er ikke planlagt, men kan 
være mønstret i en sten ved stranden 
eller sammensætningen af farverne i en 
trøje på en person, som går forbi. Eller 
ideer opstået ved besøg på messer og 
andre kreative steder. Så skal jeg bare 
have prøvet det af. Men det er et kæm-
pe arbejde, når jeg bagefter skal ned-
fælde opskriften på papir.
Der er en opblomstring for håndar-
bejde lige i øjeblikket også blandt de 
unge, hvor mange er begyndt at hækle. 
I Tyskland er der udgivet nogle hækle-
bøger, hvoraf en af dem er solgt i flere 
eksemplarer end Harry Potter.

Det er synd, at folkeskolen har neddros-
let de kreative fag, for man har fundet 
ud af, at man udvikler sin hjerne meget, 
medens man sidder og strikker.”

Samtalen afbrydes af den hyggelige 
svage klimtende lyd af dørklokken, og 
kort efter lyder der en indforstået garn-
snak, hvor service er et nøgleord og 
Anette hjælpsomt øser ud af sin store 
viden.

Den velassorterede butik må være det 
nærmeste en strikke- eller hækleglad 
kvinde kan komme på et mekka udi 
håndarbejdets glæder. 
Både butikken og bagbutikken er fyldt 
op med inspirationskilder af garner, fær-
digvarer og al mulig tilbehør.

Derhjemme i privaten på Nørre Alle i 
Hee oprettede Anette for omkring 10 år 
siden en strikkecafe. Den kom i gang, 
fordi der var nogle personer i sognefor-
eningen, som spurgte, om en strikkeca-
fe omme i klubhuset ikke kunne være 
en ide. Det var Anette straks med på, 
og i starten slæbte hun garn fra sin lil-
le butik (et værelse i huset) med til dis-
se aftener. Men hun kunne se det mere 
praktiske i, at de strikkeglade kom hjem 
til hende i stedet. Det fandt de meget 
hyggeligere, og så var garnet lige ved 
hånden.
Anette: ”Disse aftener er ikke et kursus. 
Vi er alle ligeværdige, og det har udvik-
let sig meget positivt. For nylig var vi 
samlet 21 personer, så der var trængsel 
i det lille hjem. Det er ikke bare heebo-
ere. Der kommet folk fra Hemmet, Vide-
bæk og Stadil – Vedersø.

Folk kunne jo bare sidde derhjemme og 
strikke, hvilket de naturligvis også gør, 
men de får nok strikket noget mere, når 
vi sådan mødes i en strikkecafe. Og det 
sociale samvær er noget, vi alle sætter 
stor pris på, ligesom vi hjælper og fin-
der inspiration hos hinanden. Der kan 



19

også være aftener, som bliver inspireret 
af nogle nyheder fra en messe, jeg har 
været på. Jeg kan godt lide at lade mig 
inspirere af sjove ting, som da jeg strik-
kede en cykel, men jeg er mere tilfreds 
med at lave noget, som har en funktion 
og kan bruges til noget, og som kan in-
spirere andre.
Jeg har blandt andet lavet en bluse, 
som jeg kalder ”Min slankebluse” for-
di den har et snit, som får én til at vir-
ke slankere.  . . Og det er ikke engang 
løgn. Den har virkelig været en succes. 
Og mange har købt garn for at strikke 
den.”

Igen er der kunder i butikken. En af dem 
kigger op i bagbutikken og udtrykker 
sin store tilfredshed med butikkens ud-
valg, medens hun studerer de udstille-
de varer.

Derhjemme har Anette og Poul to biler, 
og da Anette var træt af om vinteren at 
skulle ud at skrabe is af sin bil hver mor-
gen, inden hun kunne komme på arbej-
de, fik hun Poul til at udbygge deres ga-
rage med en overdækket indkørsel.
Den kom også til gavn, da der i juni var 
åben landsby, hvor Anette inviterede til 
åbent hus. Der blev sat bænke og bor-
de op under overdækningen, og de 
blev fyldt godt op af strikkeglade gæ-

ster. Hun forsikrer, at den vil blive taget i 
brug ved andre lejligheder.
Anette havde dekoreret lysmaster og 
gadeskilte ved at pakke dem ind i strik-
varer, og hun havde opstillet en strikket 
cykel.

Anette: ”Det er en cykel, der blev brugt 
under Giro d’Italia. 
Da cykelløbet i 2012 skulle køre igen-
nem Ringkøbing, ville det komme lige 
forbi vores butik, Egen Art, så jeg men-

te, der måtte gøres noget, for at vi kun-
ne gøre opmærksom på butikken.

Ved en strikkecafeaften var der en del-
tager, som sagde, at hun havde en 
gammel ramponeret cykel derhjemme, 
jeg måtte få.
Jeg fik Poul til at spraymale den, og 
strikkede selv på livet løs, til jeg fik det 
endelige resultat.

Den har så stået udenfor butikken når 
vejret har været til det lige siden, hvor 
den er blevet fotograferet af snart sagt 
alle, som er kommet forbi. En dag talte 
jeg på kort tid over 100 personer, som 
stod og fotograferede. Flere af dem 
havde børn med, hvor de små piger stil-
lede sig sammen med cyklen.”
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Starten af forretningen i Ringkøbing le-
ver helt op til Anettes forventninger, men 
hun vil godt lige have et helt år at se til-
bage på, før hun udtaler sig. Blandt an-
det ser hun med spænding frem til den 
kommende turistsæson. For hende selv 
bliver det ikke til fridage her i opstarten. 
”Det må komme, når jeg har set, hvor-
dan året er gået,” siger Anette, som fort-
sætter: ”Jeg holder jo også Strikkecafe 
her i butikken hver anden torsdag i de 
ulige uger fra 13.30 til 17.00, hvor alle er 
meget velkomne. Det er en ide, jeg er 
begyndt med, lige fra jeg åbnede her i 
Ringkøbing. Jeg vil gerne være med til 
at skabe et uforpligtende socialt sam-
vær for strikkeglade personer, som har 
tid til at komme om eftermiddagen.

Samtidig med at vi sidder og hygger os 
med strikketøjet, kan jeg passe forret-
ningen. Men jeg har også planer om at 
lave strikkecafe her i butikken udenfor 
åbningstiden og måske flytte nogle af 
dagene fra Hee herind.”

Anette har mange andre planer for må-
der at samle strikkeglade mennesker 
såsom en strikkemesse, strikkefestival 
eller campingstrik, men det er endnu 
kun på tankestadiet, dog lyder det ikke 
af, at der kan være problemer, der er 
større, end de er til at overvinde.

                                                                                                                            
Ernst Munck
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15.30 Nytårsdag
10.30 Helligtrekongers 
søndag
09.00 
10.30
Ingen

10.30
09.00
10.30 L. Hvejsel
19.00

Ingen
10.30
Ingen
09.00
19.00 Aftensang med 
kaffe

Januar
01.
05.

12.
19.
26.

Februar
02.
09.
16.
23.

Marts
02.
09.
16.
23.
30.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Offentlige menigheds-
rådsmøder

Mandag 20. januar kl. 19.00
Stinne Hansen, Hvingelvej 10

Dåb

Clara Sonn Halkjær
Lauge Alnor Madsen

Døde

Christa Maria Rindom
Richard Thesbjerg

Færre gudstjenester

I en forsøgsperiode  på 1 år vil der frem-
over være 1-2 færre gudstjenester om 
måneden.

Hee menighedsråd
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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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Et lille historisk 
indslag

Ernst Munck vil fremover komme med små hi-
storiske indlæg til Sognenyt til glæde for både 
nye og ældre beboere i Hee.

red.

Ved det vestlige dige på Hee kirkegård 
står der en hvid mindesten med ordene:

”Jens Bonne Høyer død 1826
I 43 år var han præst og provst i Hee

Den mand der hviler her i ro
Hjalp kraftigt vore fædre
Til selv at eje jord og bo
Vi derfor nu ham hædre.”

Dette minde blev rejst i 1877

Jens Bonne Høyer var præst ved Hee 
kirke fra år 1779 til år1822.
Hans far generalauditør Andreas Høy-
er havde ejet det store gods, Voldbjerg, 
(Voldbjergvej 2) i Hee’s sydlige udkant 
fra år 1772 til år 1778.

Voldbjerg var en stor tidligere adelsejet 
firelænget bindingsværks herregård i to 
etager samt kælder med en i fordums 
dage 20 meter bred og 3 meter dyb 
voldgrav hele vejen rundt.

Andreas Høyer solgte godset videre til 
studehandler Peder Nissen, som igen i 
år 1784 solgte det til kammerråd Mathi-
as Richter. 
Det var i årene omkring bondefrigørel-
sen med stavnsbåndets ophævelse i 
1788, hvormed kongen ønskede at fjer-
ne bøndernes personlige afhængighed 
af godsejerne.
Der blev givet skattefrihed for de her-
remænd, som ville sælge ud af deres 
godser.

I år 1792 havde herremanden, Mathias 
Richter, på Voldbjerg viklet sig ind i en 
langvarig proces, som, hvis han tabte 
sagen, ville tage en stor del af hans for-
mue. Derfor tilbød han sine 111 fæste-
bønder, (bønder, der boede til leje og 
betalte tiende (afgift) for at dyrke jor-
den på gårdene, som ejedes af Mathias 
Richter. Og det var en meget stor del af 
alle gårdene i Hee Sogn samt mange i 
både Hover og No), at de kunne købe 
deres fæstegård til selveje tillige med 
hovedgården (Voldbjerg) og alt dens til-
liggende jord samt Hee kirke for en sum 
af 66.200 rigsdaler  (ca. 450 millioner i 
nutidskroner). 
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Bønderne nedsatte et udvalg med pa-
stor Høyer som formand samt syv af 
godsets mest ansete bønder, som skul-
le forhandle med herremanden. 
Da købesummen var endelig fastsat, 
skulle pengene lånes i den i 1786 ny-
oprettede Kreditkasse, indtil den kunne 
udlignes på hver enkelt gård. 
Det var ikke muligt at udligne med det 
samme, idet selve hovedparcellen skul-
le udstykkes og sælges senere.
Men da bønderne søgte om lån i Den 
kongelige Kreditkasse, opstod der pro-
blemer, fordi amtmand Hansen nægte-
de at give den nødvendige anbefaling, 
før hele købesummen var udlignet på 
gårdene, eller der var stillet kaution på 
beløbet.
Man må gå ud fra, at det var en almin-
delig fremgangsmåde. Men det kunne 
også godt være, at amtmanden stod 
på god fod med godsejeren, for Rich-
ter havde fået et noget bedre tilbud fra 
anden side, sandsynligvis af en gods-
slagter, (en gårdopkøber, som tjente 
godt ved at opkøbe ejendomme for så 
at sælge dem i ”småbidder”), men kun-

ne jo ikke komme ud af tilbuddet med 
bønderne.

I et brev til udvalget den 2. juni 1792 for-
langte godsejeren sikkerhed for penge-
ne eller ophævelse af købekontrakt se-
nest klokken 12 middag den 6. juni.

Udvalget forsøgte alle muligheder, men 
om morgenen den 6. havde man endnu 
ikke fremskaffet en løsning, og alle bøn-
derne så i øjnene, at de måtte fortsæt-
te som fæstebønder under en anden 
godsejer ud i en usikker fremtid.

Provst Høyer, der gennem sin far kend-
te en del godsejere her omkring, ville 
gøre et sidste forsøg. Medens de ven-
tede og snakkede, var han kommet til 
at tænke på herremanden på Lønborg-
gård og havde et spinkelt håb om, at 
han kunne overtales til at stille kaution 
for beløbet.

Selv om han var bange for, at resultatet 
sandsynligvis ville blive lige så nedslå-
ende, eller at det slet ikke var muligt at 

Omtrent sådan så godset Voldbjerg ud
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nå frem og tilbage, inden tidsfristen ud-
løb, sprang han på sin hest og galope-
rede af sted.

I løbet af formiddagen samledes bøn-
derne ved herregården. De var meget 
nervøse for om Høyer kunne nå tilbage, 
og uhyre skeptiske for om han overho-
vedet kunne få overtalt herremanden på 
så kort tid, når alt andet, som der havde 
været bedre tid til, var mislykket.
I det meget flotte solskinsvejr gik de hvi-
leløs rundt, eller lå i spændt forventning 
på gårdens gamle volde.

Da klokken slog tolv på Voldbjergs bor-
gur, kom godsejeren ud for at indbyde 
udvalget til et møde og afmelde sin ac-
cept af købet, da han ikke forinden kun-
ne gøre handel til anden side.

Men i det samme kom pastor Høyer ri-
dende ind på gårdspladsen på en hest, 
som fråden stod om munden. Da han 
nåede godsets trappe, sprang han af 
sadlen. I det samme styrtede hesten 
om på jorden og døde kort efter af ud-
mattelse.

Herremanden beklagede tabet af he-
sten, men Høyer råbte:
”Skidt med hesten, her er kautionen.”
De 111 fæstebønder blev nu selvejere.

Den 6. august 1794 holdt de licitation 
på Voldbjerg over nedbrydning af den 
ca. 150 år gamle borggård og opførelse 
af et nyt stuehus.

Derefter udstykkede man hovedgårds-
marken, der var så stor, der blev 17 
ejendomme foruden en hovedparcel til 
det nye stuehus med stald- og ladebyg-
ninger på 143 tdr. land, som de året ef-

ter solgte til birkedommer Grønlund fra 
Ringkøbing.

De ekstra penge, der kom ind, blev 
sandsynligvis brugt til en nødtørftig re-
staurering af den meget misligholdte 
Hee kirke. (Som bønderne nu også var 
blevet ejere af.)

Pastor Høyer døde i 1826, og først 50 år 
efter fik han den hæder, han fortjente.

Ernst Munck

Den lyse - den blanke 2014

den lyse - den blanke

Årsskrift 2014

Hee Lokalhistoriske Arkiv

Årsskriftet 2014 er udkommet.
For alle i Hee Sogn, er bladet sendt ud 
sammen med Sognenyt.
Andre læsere kan købe bladet for 60 kr. 
ved henvendelse til meller@meller.dk
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HEE
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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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Har I ting, som I vil give til forårets 
Loppemarked så kontakt:

Grete   9733 3373
Bent  9733 3466

eller aflevér på Genbrugspladsen i Tim. 

Der har vi opstillet en container, hvor man kan sætte ting ind.

                                                                         På forhaand Tak

Plejehjemmets venner i Tim

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden 

Svendgaardsvej 9 
6980 Tim 

 Telefon: 96747576, Fax:96747577  
tim@optimera.dk
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Strikkecafé 
hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

Julefedtet svinder, mens vi garnet vinder   torsdag 16. januar 19.00 i butikken

Bare der er uld nok, behøver vi ikke fryse mandag 03. februar 19.30 i Hee

Hold masken og kom til strikkecafé         lørdag 22. februar 14.00 i butikken

De første garnnyheder måske?      tirsdag 11. marts 19.30 i Hee

Kvartalsstrik og kaffemix     lørdag 29. marts 14.00 i butikken

Påskestrikkecafé      lørdag 12. april 14.00 i butikken

Kom maj du søde milde, hvor vi strikker   mandag 19. maj 19.30 i Hee

Kaffe og kage må gerne medbringes, men kan også købes for 20 kr. pr. næse.

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkeveninder.
Også velkommen til nye medlemmer.

Kærlig hilsen 
Anette

Plæneklipning med egen havetraktor samt

Vinduespolering udføres.

I Hee, Hover, Torsted, Tim Ringkøbing & omegn.
Erhverv & Privat

Andreas Mortensen
40267373
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Trines Blomster
Buketter - Dekorationer - Potteplanter

Sommerblomster - Lidt stauder til haven

Pyntning af kister og urner - Kranse - Bårebuketter og Båredekorationer
Indsamling til begravelse = 25 kr. pr. person, skriv navn på kuvert og læg penge i, 

også navn på afdøde. Sidste frist er kl. 21 dagen før. 

Juledekorationer - vinterkranse - Kors - Puder og Hjerter
Brudebuketter - Knaphulsblomst -  Kirkepyntning

Trine Damgaard • Skovvej 9 • tlf. 2360 3658

Ps. Der er åbent,  når jeg er hjemme. Eller bestil så stiller jeg tingene ud i garagen.

Hover å

Øltoft Spejderlejr

Heebro

Eks. Hytteby og fiskepark

k

"T

"T

Eks. sø og fremtidig resevoir

$ $$
##

Udkigskasse under vandspejl
(Etape 2)

$$

$

##

Indløb til ny sø

Vind-/vandpumpe

Ny Sø

Nyt Bålhus

Ny Bæk

Afløb til bæk

Adgangssti

Shelters Bålbænk

Rørledning/vandforsyning

Disp. omr. til legeplads

Sti

Omr. for boldspil

XX X
X

X

Kano rasteplads

Spang

"/

"/
"/

#0

Borde - bæn-
ke med bål-
sted

Trampesti til 
Holstebrovej

Stem med overløbsrør

Kote 0

Kote + 30

Kote +20

³

Oversigtskort for etablering af nye friluftsanlæg 
langs Hover å, nedstrøms Øltoft Spejderlejer

31-10-2012
1:1.507

Toften 6, 6880 Tarm
Tlf.: 99 74 24 24   www.rksk.dk

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune 
Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

Matrikelkort er kun til oversigtsmæssig brugSagsbeh.:    
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Ringkøbing-Skjern Kommune
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Info fra Hee Lokalråd:

Fiske og Naturlegeplads 
ved Hover Å

Projektet er nu en realitet og er så småt 
startet op, og skal gerne stå færdig til 
næste sommer.
Lokalråddet og Ølstoft lejren har indgå-
et en fælles aftale om gennemførelse af 
projektet. Der er nedsat et samarbejds-
udvalg på 4 personer: Anker Nebel og 
Martin Riis fra Ølstoftlejren,  Jens J. Ja-
cobsen  og Peder Galsgaard fra Hee 
lokalråd, skal i samarbejde med  En-
trepriseleder Ole Madsen fra Hee entre-
prise, sørge for at projektet bliver gen-
nemført, som planlagt og beskrevet.

Projektet omfatter:
1. Parkeringsforhold til 4-6 biler, ind fra 
Hebrovej.
2. Ny bålhus på ca 80 kvm, opføres 
på spejderlejrens grund, incl. 8 borde 
bænke sæt.
3. Ny sø på ca 400 kvm. udgraves på 
spejderlejrens grund.
4. Etablering af 6 stk Shelters længere 
mod vest (på Erling Madsens grund)
Shelters opføres i 2 grupper a´3 stk 
med tilhørende bålpladser.
5. Udgravning af nyt vandløb fra den 
nye sø ved spejderlejren tilsluttes en 
eksisterende sø længere mod vest. Det 
nye vandløb skal i miniformat illustrere 
laksens vandring op gennem vandløbet 
med gydebanker hvilepladser o.s.v.
6. Muldtoilet bygges, ind i læbælte i 
vestsiden af spejderlejrens grund.

Projektet finansieres af et tilskud på 
300000,- kr fra LAG midlerne,  127000,- 
fra Grøn ordning (Vindmøllemidler), og 
73000,- kr fra Friluftsråddet.

For at vi kan få fat i LAG midlerne kræ-
ves det at der udføres ret mange timers 
frivillig arbejde, som i projektets regn-
skab bliver prissat, således at vi når op 
på et samlet projektsum på 750000,- kr. 
LAG midler må nemlig højest udgøre 40 
%, af det samlede budget.

Derfor søger vi frivillig medhjælp til pro-
jektet:
Der kræves ingen forudgående uddan-
nelse for at kunne medhjælpe ved pro-
jektet, og vi garanterer også, at det ikke 
er hårdt arbejde. Vi har brug for at få re-
gistreret mange frivillige timer, af hen-
syn til tilskuddet, så derfor vil vi gerne 
have registreret så mange som muligt 
på listen.
Tilmelding til:
1. Jens J Jacobsen, tlf. 21803865.
2. Peder Galsgaard, tlf. 20415747
3. Ole Madsen  tlf. 21660628  om@hee-
entreprise.dk
Efterfølgende projektets gennemfø-
relse, skal vi nok bruge et par frivillige 
medhjælpere til at sørge for, at anlæg-
get holdes vedlige med græsklipning, 
m.v. (i samarbejde med Ølstoftlejrens 
handymænd) Så hvis du kunne have 
interesse i sådan et job, hører vi også 
gerne fra dig.

Driften:
Hele anlægget med Bålhus og Shel-
ters er offentlig tilgængelige, og kan frit 
benyttes af skoler og private grupper 
i henhold til retningslinjerne i naturbe-
skyttelsesloven.
Vi håber at kunne holde en indvielse i 
maj juni måned 2014

Med venlig hilsen
Hee Lokalråd
Erling Madsen
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Info fra Hee Lokalråd

Hermed følger lidt information om, hvad 
der arbejdes med i lokalråddet.
 Vi synes selv vi er en lille aktiv underaf-
deling af Hee Sogneforening, som har 
en del bolde i luften hele tiden.
 

Kørende projekter
 
Fiske og Naturlegeplads
(se anden artikel i bladet)
 
Stisystem Vonå – Stadil skel – Stadil-
vej
Status for projektet er at pengene til 
projektet skulle være på plads.
Der er bevilget penge fra hhv. Tim og 
Vognkjær møllerne, som lader til at kun-
ne dække udgifterne, hvis ikke der stil-
les yderligere krav til projektet fra lods-
ejere, og øvrige involverede parter.
Der mangler nogle dokumenter fra land-
måleren og en enkelt aftale med én eller 
to lodsejere, som lige skal være helt på 
plads inden opstart.
Vi håber det hele kan falde på plads her 
i januar eller februar måned, således at 
arbejdet kan udføres inden forårsarbej-
det skal i gang.
 
Stisystem Hee by og omegn
Der har gennem snart flere år været ar-
bejdet med planer om et stisystem om-
kring Hee by.
Der arbejdes med planer om et stisy-
stem langs med Hover Å, fra spejderlej-
ren langs nordsiden af Hover Å, over til 
banen, hvor vi har fået tilladelse fra Ba-
nedanmark til at føre stien under banen 
i den sydlige brofag af Møllebækken.
Herfra kan stien føres på vest siden af 
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banen op til hovedvejen eller eventuelt 
op til  Ringgaden via Pilealle.
Vi arbejder også med at få kortlagt nog-
le stier, i området øst for banen v/ Fol-
dagervej – Lilkjærvej – Hovervej og vest 
for Banen mellem I C Christensensvej 
og Nørgård Bæk.
Vi er også OBS på Banedanmarks 
planer, om nedlæggelse af en hel del 
overkørsler, nord og syd for Hee, og 
afventer indkaldelse til møde med Ba-
nedanmark, i løbet af sommeren 2014.
 
Fremtidens Bevægelseshus
Lokalråddet håber på at vi kan sætte 
Hee på det Danske Landkort. (Vi accep-
terer ikke ordet udkants Danmark, vil 
hellere bruge navnet ”Vandkants Dan-
mark”).
Lokalråddet har være fødselshjælper 
til oprettelse af en initiativ-gruppe, som 
har til formål at få bygget Fremtidens 
Bevægelseshus, på sydsiden af Hover-
vej, overfor Hee El og Røjkjær Maskiner.
Bevægelseshuset skal i sin nuværen-
de udformning bestå af et kombineret 
sundhedscenter, med ansatte fysiotera-
peuter, i et kurcenter med Wellnes af-
deling, hvor der kan tilbydes damp og 
kurbade.
Et Fittnescenter, med de nyeste maski-
ner, som løbende udskiftes, til de mest 
moderne indenfor området.
En koldhal på 750 kvm, med kunst-
græs, som kan benyttes hele året, til 
håndbold – fodbold – krokket – golf – 
osv.
Projektet skal være en selvstændig in-
stitution, som er ejet af sognet.
Driften i projektet, skal ud over den lo-
kale opbakning, understøttes af en del 
udlejning i dagtimerne, til publikum fra 
Feriehusene i Naturpark Vest og fra 
Campingpladsen.

Kommunen er også med på banen, og 
er i deres interesse for kystturisme, me-
get interesseret i projektet.
Kommunen er med i et EU projekt, hvor 
handicapturisme prioriteres særligt 
højt, og her håber man på, at man kan 
være med til at tiltrække en del turister 
til Søndervig og Hee Feriepark.
Initiativgruppen har indbudt alle besty-
relsesmedlemmer for de forskellige for-
eninger i sognet, samt andre interesse-
rede virksomheder,  til et møde torsdag 
d. 16 januar.
 
Åben By.
Det skal snarest afgøres om vi skal gen-
tage successen med åben landsby 
igen i år.
 
 

Afsluttede projekter
 
Nedbrydning af Hee Gl. Brugs
Lokalråddet har være Jørgen Refstrups 
sparringspartner og været mellemmand 
i handelen vedr. salg og nedbrydning af 
de gamle bygninger til Vestjysk Andel.
Det har været et langt sejt træk, med at 
få skabt kontakten og særlig at holde 
den vedlige i forløbet, men det lykkedes 
til sidst.
Vi synes i Lokalråddet, at det virkelig 
har givet en løft i bybilledet, og har kun 
stor ros til overs for Vestjysk Andel´s 
måde, at håndtere sagen på. Selve kø-
bet og etablering af den nye indkørsel, 
har taget pyntet af ca 1 mio kr. Nedbryd-
ningen blev gennemført af Ringkøbing 
Skjerns nedbrydningspulje.
 
 
 Erling Madsen
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Avis- & papirindsamling

De næste indsamlinger

Lørdag 
11. januar
29. marts

Hjælp os med at gøre 
det lettere...

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

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

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

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

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

HJÆLP

Vi er ikke for mange om arbej-
det!

Vi efterlyser flere voksne med bil og trail-
er.

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

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

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

Bo Mortensen 30 33 78 25
Klaus Vang 21 72 24 72
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11-33-49-79-99-89-24-11 BANKO 
-Og netop den 24/11 afholdt Hee Skoles støtteforening deres årlige banko eftermiddag. 

Også i år var der rigtig mange flotte gevinster, og vi vil gerne her igennem sige: 

TUSIND TAK til de mange sponsorer, uden jer ingen banko. 

Fremmødet i år var desværre ikke så stort som tidligere år, men dem der var mødt frem havde en 

rigtig hyggelig eftermiddag. Og ingen gik vist sultne hjem  Der var af frivillige bagt diverse 

kager, boller mm. Til det helt store tag selv bord. 

Også tusind tak til dem der hjalp til med bageriet 

Og til Ole Vilandt for serveringen af dette. 

Hee Skoles Støtteforening. 
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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

Murer
Beton
Kloak
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Bixen     Genbrug

Nørreager 2 • Hee

Vi modtager gerne: møbler, porcelæn, elektronik, 
børnetøj, legetøj, malerier, m.m. Alt har interesse.

Vi afhenter gerne, men tingene kan også afleve-
res på Nørreager 2 • Hee.

Mobil: Peter 2138 0690           Anette 3057 0430

Åbningstider:
Fredag 13.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 13.00
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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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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

Støt os! 

Og gi' skolen en hjælpende hånd! 

Et nyt år = fornyelse af medlemskab 

Ved køb af et årsmedlemsskab kan også du 
gøre en indsats. 

FAMILIEMEDLEMSSKAB 150,- 
PENSIONISTMEDLEMSKAB 75,- 
FIRMAMEDLEMSKAB 300,- 

Beløbet bedes overført til Vestjyskbank 

Kontonr. 7650-1206957 

HUSK at skrive kontingent + navn på overførslen. 
 

På forhånd tak 

Hee Skoles støtteforening 
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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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Hee Klub
Hver tirsdag fra kl. 19.00 - 21.00 for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter!

VAGTPLAN 2012 Hee Klub
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 

3. jan 1 Anette Susgaard Bente Kirk

10. jan 2 Connie Andersen Henriette Rasmussen

17. jan 3 Michael Andersen Anette Røjkjær

24. jan 4 Brian Slot Tina Oxfeldt

31. jan 5 Lars Christoffersen Bente Kirk

7. feb 6 Henriette Rasmussen Brian Slot

14. feb 7 Vinterferie

21. feb. 8 Connie Andersen Anette Susgaard

28. feb. 9 Michael Andersen Anette Røjkjær

6. mar 10 Henriette Rasmussen Lena Andresen 

13. mar 11 Anette Susgard Tina Oxfeldt

20. mar 12 Lars Christoffersen Arne Sørensen

27. mar 13 Connie Andersen Bente Kirk

3. apr 14 Påskeferie

10. apr. 15 Henriette Rasmussen Anette Røjkjær

17. apr 16 Lena Andresen

24. apr. 17 Lars Christoffersen

1. maj 18 Henriette Rasmussen Arne Sørensen
8. maj 19 Connie Andersen Tina Oxfeldt
15. maj 20 Anette Røjkjær
22. maj 21 Bente Kirk
29. maj 22 Lena Andresen Arne Sørensen
5. juni 23 Grundlovsdag
12. jun 24 Henriette Rasmussen Tina Oxfeldt
19. jun 25
26. jun 26 Anette Røjkjær
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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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Aktivitetskalender

Her bringes de arrangementer og datoer, som redaktionen havde fået besked om inden dead-
line, eller har fundet på www.hee.dk m.m.
Har du arrangementer, der skal bringes her,  send en mail til redaktionen.

Januar
06.
11.
16.

21.

29.

Februar
03.
03.
20.
20.

22.

27.

Marts
02.
03.
11.
29.
29.

April
02.

07.
20.

Bestyrelsesmøde
Avisindsamling
Debatmøde Fremti-
dens bevægelseshus
Strikkecafé, V. Strand-
gade 6. c
Julens Glæde opstart
Ældreklub opstart

Bestyrelsesmøde
Strikkecafé Hee
Deadline Sognenyt
Generalforsamling
Hee Sogneforening & 
Lokalrådet
Strikkecafé V. Strand-
gade 6c
Generalforsamling Hee 
Gl. Stationsbygning

Fastelavnsfest
Bestyrelsesmøde
Strikkecafé Hee
Avisindsamling
Strikkecafé V. Strand-
gade 6c

Strikkecafé V. Strand-
gade 6c
Bestyrelsesmøde
Deadline Sognenyt

Maj
19.
19.
31.

Juni
07.
16.
30.

August
20.
23.

September

Oktober
20.

November
01.

Bestyrelsesmøde
Strikkecafé Hee
Strikkecafé V. Strand-
gade 6c

Avisindsamling
Strikkecafé Hee
Bestyrelsesmøde

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt

Avisindsamling
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Læserservice Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Ancare   Hjertestarter, kurser m.m.   2943 4583
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805
Lars Christoffersen Præst     9733 5014
DC-print.dk & Skilte      8651 9633
Familiepark West       2012 4294
Ole Faneskov  OF kunst og smykker   9733 5343

Hee Auto & Pava       9733 5155
Hee Børnehus       9733 5645
Hee Entreprise       9733 5360
Hee Nærkøb Plus      9733 3055
Hee El-service  Wiese A/S    9733 5290
Hee El-Installation APS Thomas     2266 3946  
   Jacob     2266 4946 
Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Gulvservice       9733 5316
Hee Stationsbygning Rosa & Kaj Smedegaard   9733 5500
Hee Stationsbygning      2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280

Landbobanken       9732 1166
Musik-konsulenten.dk      8651 9600
Andreas Mortensen Fotograf     4026 7373
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
Optimera  Tømmerhandel, Tim   9674 7576
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012
Nygaard Zoneterapi      2140 2416

Anette Riis  Håndarbejde    4071 3919
Trines blomsterbutik      2360 3658
Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200

Vestjysk Landboforening      9680 1200
Ølstrup Vognmandsforretning     9734 6086
Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen  9733 5656
Egon Aaberg  9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Zander Koch  2287 2442
Kirsten Jegstrup  6049 8419
Pia Kofod  2781 0046
Bo Mortensen  3033 7825
Klaus Vang Andersen 2172 2472

Volleyballudvalg
Connie Dalsgaard Andersen 2369 6387
hjortevej2@ofir.dk

Randi Fisker                        2247 0929
voldbjerg14@mail.dk

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

Klubhus
Anna Lise Sinkjær  9733 5302
Ina Jepsen
Anette Røjkjær
vinkelvej13@mail.dk

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

Svømmeudvalget
Conny Sandholm Kristensen 4095 9115
ejstrupbaekgaard@gmail.com

Gymnastik
Hanne Thrane  2171 4576
hanne@juul-thrane.dk
Eva M. Østergaard Knudsen 2 0 2 9 
0324
Gitte Alnor Madsen 2080 4702
Dorthe Kristensen  5157 4704

Hee Lokalråd
Erling Madsen, formand
Ole Mortensen, næstformand
Jens Jørn Jacobsen, sekretær
Peder Galsgaard
Arne Christensen
Knud Jensen
Kristian Døhr Jensen, valgt af Sogneforenin-
gen

Sommerfest
Evy Nielsen  9733 5606
Allan Susgaard  6160 0192
Tage Noesgaard  2248 7291
tage@veiumgaard.dk
Helle Christensen  2924 7374
hc-ac@hotmail.com
Lene Christensen   2815 8812
Morten Larsen  5174 3090

Friluft (Tour de Pedal)
Trine Damgaard  2360 3658
gravertrine@hotmail.com
Arne Jensen  9733 5278
Helle Christensen  2924 7374
  
Sponsor & Hjemmeside
Vedr. sponsor - der henvises til bestyrelsen
Jesper Ø. Knudsen 3161 7353

PR & Redaktion
Se side 2

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 

- enten som mail eller afleveres i 
postkassen på Hovervej 11
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Din lokale bank 
støtter gode  

initiativer. 

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

Vi støtter lokalt
 D

IN
 L

O
K

A
L

E
 B

A
N

K

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

Har dit barn ikke fået en gul vest  
- så spørg på Hee Skoles kontor

Hovedsponsor for Hee Sogneforening


