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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:
Claus Fisker  2085 3705
formand@hee.dk

Næstformand:
Lisbeth Skarregaard 2763 8445
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:
Mette Hammelsvang 3086 2411
mettehammelsvang@gmail.com

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

Ronnie Sørensen  4088 2926
ronnie@hee.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: 

Lisbeth Green Skarregaard
97335857/ 27772784

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

Et nyt år er startet.

Vi håber I har brugt de fridage som 
jul og nytår har bragt jer, sammen 
med familie og venner. Vi vil gerne 
fra bestyrelsens side ønske jer et 
rigtig godt nytår

Når et år slutter og et nyt begynder, 
er der mange der tager det gamle år 
op til revidering og mindes nogle af 
de gode ting der er sket. I Hee har 
vi haft nogle dejlige oplevelser og 
arrangementer i 2014. Heriblandt 
kan nævnes, gymnastikopvisning, 
fællesspisning, sommerfest og åb-
ning af fodbold og petanquebaner. 
Vi vil gerne takke alle de frivillige der 
er med til at gøre Hee til et dejligt 
sted at være. Man kigger også frem 
mod det nye år. Her håber vi at alle 
vil være med til at løfte i fælles flok, 
så vi igen i 2015 kan få mange gode 
arrangementer og oplevelser i Hee.
Igen i år afholder vi generalforsam-
ling sammen med lokalrådet. Som 
altid vil vi gerne modtage forslag 
til modtagere af året initiativpris og 
unglederpris. Forslag sammen med 
begrundelse sendes til sekretaer@
hee.dk.

Har I andet I gerne vil have drøf-
tet til generalforsamlingen, bedes 
dette også sendes til ovenstående 
mailadresse, disse skal være os i 

hænde senest d. 12. februar. Sog-
neforeningen er efter generalfor-
samlingen vært til en bid mad, som 
vores tak til alle der gør en indsats i 
vores by. Alle er velkomne til gene-
ralforsamlingen med efterfølgende 
aktivitetsfest. 

Der vil senere komme informati-
on om en eventuel fastelavnfest på 
www.hee.dk.

Til sidst holder bestyrelsen møder i 
følgende uger i 2015: 2, 6, 10, 15, 
21, 27 oftest om mandagen. For-
slag, idéer, ris og ros modtages ger-
ne på sekretaer@hee.dk

På bestyrelsens vegne
Claus Fisker
Formand

Julens glæde

Julens glæde starter igen tirsdag i 
uge 5. (27. januar)

Er der flere  der ønsker at være 
med eller nogen der ikke vil være 
med mere, ring til mig på tlf. 
97335302 /27810849.

Mange hilsner og godt nytår
Anna Lise Sinkjær
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Generalforsamling/aktivitetsfest 2015

Arrangementet afholdes torsdag 
d. 19. februar 2015 kl. 18.30 i 
Stationsbygningen.

Vi håber alle i, der på forskellig vis har hjulpet foreningen og byen 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 unglederpris. Vi modtager na-
turligvis meget gerne forslag til indtilling.

Af hensyn til køkkenet bedes tilmelding afleveres skriftligt senest d. 8. 
februar på mail sekretaer@hee.dk eller 30862411. 

Generalforsamlingen til blive afholdt i henhold til dagsordenen.
Følgende er på valg:

Claus Fisker: Modtager genvalg
Mette Hammelsvang: Modtager genvalg
Jesper Knudsen: Modtager genvalg
Lisbeth Skarregaard: Modtager ikke genvalg

Aftenens program
- Velkomst v/Hee sogneforening
Generalforsamling Hee sogneforening 2015

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 Formand Claus Fisker - Modtager genvalg
                       Næstformand Lisbeth Skarregaard - Modtager ikke genvalg
                       Sekretær Mette Hammelsvang - Modtager genvalg
                       Kasserer Jesper Knudsen - Modtager genvalg
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
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Herefter afholdes generalforsamling i Lokalrådet

Dagsorden til generalforsamling i Lokalrådet.
 
Dirigenten fra sogneforeningens generalforsamling fortsætter.
 
1. Formandens Beretning
2. Regnskab.  
 (intet regnskab, da posteringer indtil videre har kørt under sogne  
 foreningens kasse)
3. Indkomne Forslag
4. Valg af medlemmer til bestyrelse 
På valg er:
                Jens J Jacobsen (ønsker ikke genvalg)
                 Peder Galsgård
                 Knud Jensen
                 Kristian Døhr (Valgt af sogneforeningen)
5. Valg af 2 suppleanter
6. Eventuelt

Sidste års stolte modtagere af ungleder- og initiativprisen.
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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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I foråret 2014 begyndte man at regi-
strere Ringkøbing Lokalhistoriske 
Arkiv, som har ligget stille i flere år. 
Den ”enkelt arkivering”, som fyldte 
mest derinde, var papirer fra Heager 
Mejeri. Der var papirer lige fra me-
jeriets start i 1889, og de fyldte så 
meget, at der ikke var plads til dem i 
No Arkiv. Derfor er de nu opbevaret i 
arkivet i Hee.

For at få dem til Hee var jeg nødt til 
at have hjælp fra nogen med en an-
hænger, og her var Niels Stengaard 
og Arne Jensen straks villige til at 
hjælpe.  Da papirerne senere skulle 
gennemgås og sorteres havde jeg 
den glæde, at både Niels og Arne, 
samt deres ægtefæller, Christa og Al-
ice ville hjælpe.

Det har udviklet sig til, at alle fire -    
Alice og Arne Jensen samt Christa og 
Niels Stengaard - er blevet tilknyttet 
Hee Lokalhistoriske Arkiv, således at 
vi sammen med Gerda Pedersen nu 
er et udvalg på seks personer, som 
varetager arkivets interesser. 

Vores første opgave har været at 
sammensætte en billedudstilling i 
arkivets lokale. Den er bygget op over 
de forskellige mindre samfund, der er 
i Hee. 

Udstillingen blev meget fint modta-
get, da vi holdt åbent hus den 18.ok-
tober, og vil være åben, når J.C.s Hus 
har åbent eller efter aftale.

Udvalgets næste opgave vil være at 
sortere og arkivere alt det materiale, 
som ud over Heager Mejeri er kom-
met fra Ringkøbing, samt omlægge 
arkivet således at det bliver mere bru-
gervenligt.

Arkivets indholdsfortegnelse såvel 
som en fortegnelse over alle de 
billeder, som gennem årene har 
været brugt i årsskriftet ”Den lyse den 
blanke”, er lagt ud på Hee Sogne-
forenings samt J.C.s Hus’s hjemme-
sider og vil løbende blive justeret.

                                                                                                                             
Ernst Munck

NYT FRA HEE LOKALHISTORISKE ARKIV
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Nyhedsbrev december 2014 

Julen står for døren, og jeg er sikker på, at alle 
glæder sig til at fejre både jul og nytår. Ligeledes 
vil alle forhåbentlig nyde en god lang juleferie! 

Der er selvfølgelig blevet julet i hele december på 
Hee Skole. Der er blevet bagt, pyntet og klippe-
klistret både i skoletiden og efter skole, - flere 
klasser har holdt klassearrangementer. Hvis I ikke 
allerede har gjort det, så vil jeg opfordre jer til at 
se de fine billeder på intra fra skolens juledag og 
fra Støtteforeningens banko. 

Fra Støtteforeningen har skolen modtaget to store 
røremaskiner til hjemkundskab. Mon ikke 5. og 6. 
klasse af og til kan lokkes til at bage en bolle til de 
flittige elever, der knokler i lektiecafeen ;-) 

 

Efter den fælles juleafslutning på biblioteket i dag, 
sagde alle elever farvel til Helle Pedersen. Hee 
Skole siger tak til Helle for hendes indsats gennem 
godt 10 år. Helle ønskes held og lykke med de nye 
udfordringer på Tangsø Skole. 

Jannie Noesgaard er klar til at overtage Helles 
skema i januar måned, indtil Jannie påbegynder sit 
studium i Odense. Vi har endnu ikke fået en 
fastansættelse på plads, men vi håber, at vi finder 
en god afløser med de rette kvalifikationer. 

 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! 

 

Venlig hilsen 

medarbejderne ved Hee Skole 

Birgit Paabøl Svendsen 

 

 

   
   

 

 

 

 

SKOLESTART 2015

Invitation til informationsmøde om Hee Skole

Alle interesserede inviteres til informationsmøde om 0. 
klasse, og om børnenes hverdag på Hee Skole. 
Mødet holdes på skolens bibliotek mandag d. 19. janu-
ar kl. 19.00, hvorefter der vil være mulighed for en rund-
visning på skolen og i SFO.
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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 parkerings-
arealet mellem banen og 
Ringgaden

Badminton
Tider til badmintonsæsonen 2014/15 
kan reserveres på 61655397
 

Egon
Badmintonudvalget

Redaktionen ønsker alle et 
godt og lykkebringende nytår.

Bente, Dorte og Anne-Marie
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

Januar 2015
12., 13. & 15.

19.

27.

Februar
16.

17.

18.

Marts
24.

Evangelisk Aliance Be-
deuge
Kredsgeneralforsam-
ling i Ringkøbing.
Bibelkursus i Spjald.
Sognepræst Robert 
Enevoldsen, Thybo-
røn, underviser.

Missionsuge. Missio-
nær Brian Madsen, 
Vejle taler.
Missionsuge. Sogne-
præst Thomas Kri-
stensen, Hvide Sande, 
taler
Missionsuge. Rektor 
Karsten Hauge Mor-
tensen, Ringkøbing, 
taler.

Generalforsamling. 
Missionær Bjarne Lind-
gren Christensen, taler.

Møderne begynder 19.30 i Holmsland 
Missionshus.

Alle er meget velkomne. 

Kontaktperson: 
Esther Thomsen, 9733 5001

HEE 
GL. STATIONSBYGNING

Vi vil gerne ønske alle et rigtig godt 
nytår, og sige tak for det gamle.

2014 har været et år, hvor der er sket 
meget.

Vi har haft en pænt udlejning, 
og mange har støttet huset med 
medlemskab til huset.

Mange tak for det.

En stor tak til alle, og håber I også  vil 
støtte huset i 2015.

Husk at møde op til generalfor-
samling torsdag, den 26.02.2015 
kl.18.30, hvor der serveres en varm 
middagsret.

Tilmelding  senest lørdag, den 
21.02.2015 på tlf. 23 88 38 88 også 
SMS.

Se vedtægts ændringsforslag på vo-
res hjemmeside 
www.hee-stationsbygning.dk.

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

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

Skal du bruge TRYKSAGER
Vi hjælper dig gerne med
foldere · hæfter · bøger · plakater · postkort · m.v.
Vi kan levere hele opgaven
Vi kan også trykke direkte fra dine filer
Hovervej 11 · Hee · 6950 Ringkøbing
9733 5130 · 2943 4583 · meller.dk · meller@meller.dk

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

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag
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Fremtidens Bevægelseshus er familieferie
og aktiviteter for alle;

handicap ingen hindring!

Et unikt sted for fitness og 
wellness

Fremtidens Bevægelseshus bliver et 
unikt sted med rige muligheder for 
træning, rehabilitering, behandling af 
fysioterapeuter samt fitness- og well-
nessfaciliteter for alle. Desuden vil en 
aktivitetshal sammen med de øvrige 
faciliteter og et velkvalificeret person-
ale sikre optimale forhold for motion 
og fysisk aktivitet.

Målgruppe for huset

Lokale borgere samt børnefamilier 
både fra Danmark og udlandet er 
bevægelseshusets målgruppe, og 
de kan også besøge Familiepark 
West og benytte fritidshusene.

Handicap ingen hindring

I Fremtidens Bevægelseshus har 
alle mulighed for at deltage, fordi der 
sikres god adgang ved at indrette 
huset efter en række principper om 
fysisk tilgængelighed i byggeriet. På 

den måde opnås lige muligheder, 
selvbestemmelse, ligebehandling og 
inklusion.

Bestyrelsen

”Foreningen for Fremtidens Bev-
ægelseshus” har en bestyrelse 
bestående af:

Paul Oxfeldt, Hee (formand)
Ejgil Jespersen, Syddansk Univer-
sitet (næstformand)
Lykke Nielsen Høj, Ringkøbing Fjord 
Turisme (kasserer)
Hans Pinderup, Tilgængelighedsud-
valget Ringkøbing-Skjern Kommune 
(sekretær)
Hans Laurids Pedersen, formand 
DGI Vestjylland
Claus Fisker, Hee
Thorkild Olesen, formand Danske 
Handicaporganisationer
Desuden er en række lokale borgere 
involveret i forskellige arbejdsgrupper 
i tilknytning til projektet.
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Foreningen for Frem-
tidens Bevægelseshus

Foreningen sikrer en drift af stedet, 
så der er midler til kontinuerlig in-
vestering i nye faciliteter, og dermed 
er der optimale træningsforhold for 
alle. Fremtidens Bevægelseshus 
forventes opført og indviet i foråret 
2016, og huset er første skridt af flere. 
Udover selve huset er der planer om 
at sætte fokus på friluftsliv i nærom-
rådet, styrke kystturismen samt op-
føre en naturforhindringsbane, en 
udendørs legeplads og en sanse-
have i Familiepark West.

Borgermøde

D. 26. marts 2015 kl. 19 afholdes et 
borgermøde i multisalen i Hee for 
lokale borgere for at orientere om ud-
viklingen i projektet om ”Fremtidens 
Bevægelseshus”.

Arbejdspladser, turisme 
og bosætning

Opførelse og drift af Fremtidens Bev-
ægelseshus vil give lokale borgere 
mulighed for at benytte både well-
ness, fitnesscenteret og aktivitetshal-
len, øge antallet af arbejdspladser 
i Hee, gøre området mere attraktivt 
som bosætningssted, og sidst men 
ikke mindst styrke helårsturismen.

Samarbejde

I samarbejde med Center for Handi-
cap og Bevægelsesfremme på 
Syddansk Universitet vil en kon-
tinuerlig udvikling af Fremtidens 
Bevægelseshus være sikret via an-
vendelse af relevante videns- og 
forskningsresultater. VIA University 
College i Holstebro og Syddansk 
Universitet vil bidrage med ideer til 
indretning, inventar, aktiviteter m.v. i 
huset.

Regional madkultur

Flere lokale restauranter, spisest-
eder og gårdbutikker er med i net-
værket Regional Madkultur Vestjyl-
land, hvilket er en guide til regionale 
produkter og vestjysk madkultur, som 
kan medvirke til at tiltrække besøgen-
de til Familieparken såvel som Bev-
ægelseshuset. På sigt vil et medlem-
skab af Regional Madkultur være 
interessant at opnå både i parken og 
bevægelseshuset.

Foreningen for Fremtidens 
Bevægelseshus
Hovervej 56, Hee, 6950 Ringkøbing
Tlf.nr.: +45 2422 6205 (formand Paul 
Oxfeldt)
E-mail: 
paul.oxfeldt@asidatamyte.com 
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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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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  
 

Sidste nyt fra torsdagsklubben

Vi har nu sluttet det første år i torsdagsklubben.

Der har været rigtig mange hyggelige timer, både ude og inde.

Er der flere der kunne tænke sig at være med, koster det kun 10.00 kr. til 
kaffen.

Torsdag den 20.november var vi til aktiv dag i Holstebro.
Det startede med kaffe og brød,  og efter en sang, fortsatte alle med fælles 
opvarmning. Så kunne man vælge, se og prøve mange forskellige aktivite-
ter. Vi fandt 3 aktiviteter, som vi muligvis kunne bruge her i Hee.
DGI vil gerne komme her til os, så alle Heeboer, kan se og prøve Tæppe-
curling, Bowls og Indendørs petanque. 

Vi arbejder på at disse tiltag bliver først i det nye år.

Torsdagsklubben ønsker alle et godt nytår og på gensyn.

Anna Lise Sinkjær
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Strikkecafé 

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

Torsdag den 15. Januar kl. 19.30 i Hee. Så er vi klar igen til nye strikkeeventyr.
Mandag den 2. Februar kl. 19.30 i Hee. Hvis kulden bider, så strik i dejlig uld.
Tirsdag den 3. Marts kl. 19.30 i Hee. Måske de første nyheder fra messen
Lørdag den 28. Marts kl. 14.00 – 17.00 i Butikken. Vel mødt i garnslaraffen-
land.
Torsdag den 16. April kl. 19.30 i Hee. Dronningens fødselsdag, så får vi nok 
lagkage.
Lørdag den 16. Maj kl. 14.00 – 17.00 i Butikken. Kom maj du søde milde, til 
de fingersnilde.
Torsdag den 4. Juni kl. 18.00 – 22.00 i Butikken (Wild West open by night)
Den 12. og 13. og 14. Juni er der strikkefestival på Hee campingplads. Mere 
herom senere.
Lørdag den 11. Juli kl. 14.00 – 17.00 i butikken. Sommerferie-strik. 10 % på 
sommergarn.

Kærlig hilsen 
Anette
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10.30
19.00

10.30 i No
09.00
10.30
09.00 M. Thams

09.00
10.30 i No Familieguds-
tjeneste
10.30
09.00 i No L. Hvejsel

Januar 
18.
25.

Februar
01.
08.
15.
22.

Marts
01.
08.

15.
22.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Konfirmationer

Konfirmation 2015: søndag 10. maj,
                                                                                                              
Konfirmation 2016: søndag   1. maj
                                                                                                               
Konfirmation 2017: offentliggøres 
1.februar 2016     
                                                                              
Konfirmationer 2018-19-20 o.s.v.: ?

Offentlige menigheds-
rådsmøde
                                                                                           
Mandag 19. januar hos Karen Holm 
Pedersen, Holstebrovej 108

Mandag d. 02. marts hos Bente Madsen, 
Hovervej 54

Møderne begynder kl.19.00

Begravede og bisatte

Erhardt Bøndergaard Jensen
Anna Andersen
Kasper Helelskov Nielsen (bisat på 
Fyn)
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Et mannakorn

Begik du livet,
bedrev du livet,
som det er givet, 
du bør og gør,
så er det givet,
at alt i livet, -
det  blev dig givet,
fordi du tør.

For alt i livet,
som  blev dig givet,
er lys og mørke,
i sammenspil,
og har du vovet,
og har du lovet,
og har du svigtet,
så var du til.

Begik du livet,
bedrev du livet,
som det er givet,
du må og skal,
så husk at livet,
er blevet givet,
til dig i kraft af
et syndefald.

Tom Kristensen 1954

Åbent brev til de ansatte i 
Hee Børnehus/Papegøjen
 

En epoke er for vores vedkommende 
ved at være slut. Vi har uafbrudt siden 
4. januar 2001 haft børn i Hee Børne-
hus. Det gav en naturlig anledning 
til at blive lidt nostalgisk og kigge til-
bage på de mange gode oplevelser, 
vi har haft i et børnehus, der altid har 
emmet af tryghed, nærvær og en-
gagement. 

Vi har aldrig været i tvivl om, at vore 
børn var i de bedste hænder i Hee 
Børnehus, men vi har måske aldrig 
direkte givet udtryk for, hvor godt et 
stykke arbejde, I gør – i hvert fald 
ikke direkte til jer. Vi har ofte rost jer 
udadtil, hvis andre har ytret utilfreds-
hed omkring det ene eller det andet i 
deres børnehave. Næsten hver gang 
har vi kunnet konstatere, at tingene 
bare bliver klaret på den bedste 
måde i Hee Børnehus!

I ser hver enkelt barn og giver jer tid til 
at være til stede, selv om vi selvfølgelig 
godt ved, at der er mange andre ting, 
I skal klare, end ”blot” at være der for 
vore poder. De historier vi jævnligt får 
fortalt af jer, når vi henter børnene vid-
ner om, at I også har været ”til stede”.

Eksempelvis fortalte Doris en dag, 
at hun havde spurgt Jacob, om der 
var blevet lagt gulv i legehuset. Ja-
cob svarede: ”Ja, kan du ikke lugte 
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det – det lugter da helt vildt af Hee 
Entreprise”.

Til det svarer Doris: ”Det var da mær-
keligt, for træet kommer fra 10-4”. 
”Nååh det er 10-4, det lugter af…
.”konkluderer Jacob.

I arrangerer Halloween aftener for 
de store børn, hvor der er gjort rigtig 
meget ud af udklædning, udsmykn-
ing og maden. 

I har syet nissedukker, som bliver 
”levende” i december og overnatter 
på skift hos børnene, hvor de laver 
alt mulig ballade (afhængig af vi vok-
snes fantasi). 
Der bliver arrangeret skovture med 
madpakker i rygsækkene, gåture til 
forskellige steder i Hee, affaldsind-
samlinger rundt i byen, kunstudstill-
ing i IC’s hus, udflugter (da der var 
penge til det), grillfester, madlavning 
på bål – og mange andre ting, som 
gør hverdagen til noget særligt for 
børnene.

Både børnene og os forældre er også 
meget glade for den mappe, de hver 
især får til at sætte tegninger, billeder 
og små historier i. Mappen følger dem 
fra dagplejen og indtil de forlader Pa-
pegøjen. Det var også i den mappe, 
vi blev mindet om den lille historie om 
Jacob og navngivelsen af Simon:

Helle spurgte Jacob om han var glad 
for den nye lillebror, som han lige 
havde fået. Det var Jacob helt sik-

kert og ved spørgsmålet om, hvad 
lillebror skulle hedde, kom det meget 
prompte fra Jacob: ”Andreas synes 
han skal hedde Christian, men jeg 
synes, han skal hedde Jørgen Jens-
en”. 

Helle vidste godt hvorfor. Fami-
lieforøgelsen havde betydet, at vi 
havde købt anden bil hos autoforhan-
dler Jørgen Jensen, som havde budt 
Jacob og Andreas på bolsjer, som 
åbenbart havde været så gode, at 
Jacob mente, at lillebror skulle op-
kaldes efter bilforhandleren. 

En anden krølle på den lille sjove 
historie var, at Helles mand arbejder 
som journalist på Dagbladet og der-
for endte historien i Dagbladet, hvilket 
udløste et brev til Jacob fra Jørgen 
Jensen, med et gavekort til Beach 
Bowl, som tak for den gode reklame.

Da vi fik ideen med at skrive dette 
brev til jer, var Doris stadig iblandt os. 
Det ærgrer os, at vi ikke nåede at vise 
hende vores taknemmelighed over 
hendes fantastiske måde at drive 
børnehuset på gennem alle årene.

Æret være Doris´minde.

Sluttelig vil vi gerne ønske jer alle en 
glædelig jul og et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Med venlig hilsen
Andreas, Jacob, Simon

Klaus og Connie Andersen
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Hee Støtteforenings julebanko

Omkring 200 mødte op til julebanko d. 23. november.

Billederne er lånt af hee.dk og taget af Julie Green
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Kære borgere i Hee 

Vi vil meget gerne sige mange tak for alle pantflasker og dåser samt juletræer 
med mønt i toppen. Det er en god økonomisk hjælp til vores fodboldtur til 
Holland i foråret. 

Vi har flere gode tilbud på ærmet så vi håber I alle er friske på at støtte en god 
sag endnu en gang i den kommende tid. 

Mange sportslige og glade 
fodboldhilsner fra
 FC Tim Hee U15 drenge og 
U15+U17 piger. 
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- Følg med på www.vjl.dk

Herningvej 3-5
6950 Ringkøbing
Tlf. 96 80 12 00

Din professionelle 
sparringspartner
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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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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.MOBILFRISØREN - Gitte Alnor Madsen
Som mobilfrisør tilbyder jeg klipning:
- der hvor du er
- når du har tid
- efter dine behov

Frisørværkstedet v/ Gitte Alnor Madsen 
- Østergade 10 - 6900 Skjern - www.frisoreniskjern.dk - 9735 0780 / 2080 4702 

Frisøren der kommer til dig, når du har tid

Sommerfest

Onsdag d. 11. marts og onsdag d. 15 april kl. 19.30 
er der  fællesmøder for alle udvalg i klubhuset. 
 

Mvh
 Lene

Sommerfestudvalget
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Et lille historisk 
indslag!

Fortalt af Ernst Munck

Trafik gennem tiderne i 
og omkring Hee
Fortsat fra Sognenyt nr. 163:

Da den største samlede bebyggelse 
i Hee Sogn lå et godt stykke vest for 
kirken, koncentreret omkring Haelby, 
var der langt fra Hee til den nord-
sydgående ”hovedvej” Heebro.
Men det betød ikke noget, for det var 
meget få, som havde behov for at 
forlade sognet. Alt, hvad man skulle 
bruge, lå inden for rækkevidde nem-
lig ved Voldbjerg Mølle.
Her var mølleri, smedje og den lige 
så uundværlige kro eller i hvert fald 
udskænkningssted, så man kunne 
få en snaps og måske et spil kort, 
medens man ventede på, at kornet 
blev malet, hesten skoet og andet 
smedearbejde udført, så man kunne 
komme hjem igen. Ud over dette var 
bønderne selvforsynende eller byt-
tede indbyrdes.

Derimod var der større behov for 
at komme til sognet, idet det var 
her, man havde herredskirken. Selv 
om der var kirker i herredets andre 
sogne, var herredskirken den eneste, 
man i ældre tid måtte bruge til vielser 
og barnedåb. 

Det var også her man havde herreds-
tinget lidt syd for kirken, (omkring det 
sted, hvor tingstenen står i dag.) 
På 12 sten ude i det fri sad de 12 
tingmænd, i en stor ring uden om 
stenen i midten, hvor forbryderen 
skulle sidde. Her blev retten sat om 
torsdagen. Hvis forbrydelsen var stor 
nok, kunne man både blive dømt og 
hængt samme dag. Galgebakken lå 
ca. 600 meter fra tingstedet og kan 
ses den dag i dag. (Det er den høj, 
der ligger mellem Skovvej og N.P. 
Jeppesensvej.)
Men for det meste var det blot ked-
sommelige sager som retten til tørve-
gravning et eller andet sted eller en 
tvist om et hegn.

På tingdagen kom folk gående, 
kørende, ridende eller sejlende fra 
nær og fjern, få af tvang fordi der var 
sager imod dem på tinget, nogle af 
nysgerrighed, men de fleste med 
deres varer, idet tingdagen også var 
en stor markedsdag. Den blev holdt 
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på hele det område, hvor Hee skole 
ligger i dag. 

Af veje, der fra Hee førte østpå mod 
”hovedvejen, Heebro,” var den nu-
værende Voldbjergvej. Den er gået 
videre østpå ad Ølstrupvej hvor den 
krydsede ”hovedvejen”, Heebro, og 
fortsatte mod Ølstrup.
Det var den vej bønderne sydøst for 
Hover Å brugte til at komme til Voldb-
jerg mølle med deres korn. 
Det var samtidig den gamle hov-
vej. Det vil sige den vej, de samme 
bønder østfra brugte, når de skulle 
på hoveri for herremanden på godset 
Voldbjerg. 
(Hoveri begyndte i 1500’tallet og 
blev først helt afskaffet ved en lov af 
4. juli 1850. Hoveriet opstod ved, at 
en bonde havde svært ved at betale 
sine udgifter. Så lånte man lidt hos 
herremanden, såsæd, foder m.v. 
indtil skylden blev så stor, at herre-
manden overtog ejendommen. Men 
bonden kunne blive siddende og 
drive den videre mod at yde arbejde 
på godsets jorder. Det blev et stort 
problem for mange bønder, idet her-
remanden i mange tilfælde krævede 
250 arbejdsdage om året, enten som 
spanddage (d.v.s. bondemand og 
forspand af heste) eller som gangda-
ge, hvor ydelsen gjaldt både bonden 
samt hans tjenestefolk. Og det var 
selvfølgelig altid på samme tid, som 
bonden skulle bruge til sit eget arbe-
jde, bl.a. såtid og høst.)

To andre veje førte fra Hee og østpå 
nord for Hover Å. Ingen gik i en lige 
linje men i store buer fra den ene 
ejendom til den anden. 
Den ene kom fra Hover. Ved Kvind-
højene gik den skråt ned til Hover Å, 
hvor de to eneste ejendomme indtil 
1879, Øster og Vester Bratbjerg, lå. 
Derfra fulgte den åen tæt forbi Sand-
dalgaard (Hovervej 60), som den-
gang lå ca. 200 meter østligere, og 
videre forbi Ølstoft (Hovervej 54) for 
at ende lidt syd for kirken. 
 
Ligeledes har der været et kørespor, 
som har forbundet sognets ”sam-
fund”: Voldbjerg Mark – Sønderby 
– Haelby – Siersbæk og Agersbæk 
med deres hedelodder ude østpå. 
Den er kommet fra den gamle hovvej, 
forbi Voldbjerg Mølle og er gået over 
Siersbæk, forbi Nørgaard (J.C. Chris-
tensensvej 28), som fra 1873 til 1903 
var en af sognets fattiggårde. Derfra 
videre østpå forbi Brink (Holstebrovej 
93) og videre gennem hedelod-
derne til den gamle jordemoderbolig 
(Lilkjærvej 13), hvor den ramte den 
gamle ”hovedvej” Ringkøbing – Hol-
stebro landevej; Lilkjærvej. 
Derfra har der gået vej østpå ad Birk-
kjærvej over Sanddals jorder, Bratb-
jerg til Hover.                     

Indtil år 1902 var dette den østlige ud-
kant af Hee. Det bymæssige lå vest 
for kirken og stoppede ved den nu-
værende Holstebrovej. Til højre hegn 
ind til J.C. Christensens have.
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Hjulsporet, som er blevet til Hovervej, 
gik fra kirken østpå ned forbi det en-
este hus, der kunne ses fra kirkedi-
get, Nissens Minde, (Hovervej 14), 
hvor der i flere hundrede år har været 
fattighus. 
Derfra gik den skråt ned forbi Fold-
agergaard (Foldagervej 1) og derfra 
sandsynligvis videre nordøstpå, til 
det ramte vejen fra Brink. 

Den nuværende Holstebrovej er først 
anlagt omkring 1850, og fem år se-
nere fik Jens Peder Hansen på ejen-
dommen Nørtoft” (Holstebrovej 114) 
kongelig bevilling til at oprette en 
krostue i sin ejendom. 
                                                         
Vejene, som har forbundet sognet, 
var ligesom i dag; Voldbjergvej, Ag-
ersbækvej, J.C. Christensensvej, 
samt mange mindre markveje og 
genveje. 

Ingen veje havde dog navn. Derfor 
har der altid været navn på den en-
kelte gård, og det hæftede man for 

det meste på de personer, som 
boede der, således at man altid vid-
ste, hvem eller hvad man talte om.

Hee har ikke de gamle smukke bind-
ingsværkshuse eller andre gamle 
huse med atmosfære. Det er en by 
beståede af nyere huse, det vil sige 
opført inden for de sidste godt 100 år. 
Men da Hee Sogn er et samfund, som 
har eksisteret i de sidste 12.000 år, 
har de gamle strå- eller lyngtækkede 
ejendomme med lerklinede vægge 
naturligvis også på et tidspunkt været 
dominerende i dette område. 

Hee havde mange større og min-
dre gårde, hvoraf en meget stor del 

Hee kirkeby omkring år 1910.
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var firelængede med en indelukket 
gårdsplads, hvortil der var adgang 
gennem en køreport i laden. Hver 
længe vendte ud mod et verdens-
hjørne og blev også omtalt som 
sådan; den vestre, østre, nordre eller 
sydlige længe. 
Det var i det hele taget verdens-
hjørnerne, man benyttede som ret-
ningsbestemmende. Meget lidt lå til 
højre eller venstre, og man drejede 
sjældent til højre eller venstre, men 
mod det verdenshjørne, som lå i ret-
ningen.

Gårdene havde lave bygninger, som 
ikke var ret brede; mellem 2½ meter 
og 6 meter. Til gengæld var længden 
ofte imponerende; 20 til 30 meter var 
ikke ualmindeligt. 
Hee’s gamle præstegård, som blev 
nedbrudt år 1918 var kun 5 meter 
bred, men omkring 60 meter lang. 
Når der ikke er nogle af de gamle 

gårde tilbage, er det sandsynlig-
vis fordi, byggematerialet har været 
ringe. Det var ikke bindingsværk, 
man brugte, men blot vægstolper til 
at bære taget og tværliggere mellem 
bærestolperne. Mellem dette tømmer 
var væggene lerklinede, det vil sige 
bygget op af ler og strå. Taget var 
tækket med et tykt lag af enten rør 
eller lyng og nåede ofte næsten helt 
ned til jorden. Og det hele var byg-
get op direkte på jorden. Flere ejen-
domme med en grundsten af kamp-
esten.

. . . . Fortsættes

Den gamle kro ”Nørtoft”
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Vidste du omkring børn og unge brug af nettet? 

Facebook
75 % af de 9-16-årige har en profil på et socialt netmødested, for eksempel 
Facebook, hvor man skriver kommentarer, fortæller hvad man laver, lægger 
billeder og video op og følger med i vennernes liv.. På Facebook skal man 
være 13 år for at lave en profil, men mange yngre danske børn har én alligevel 
og ville måske ellers føle sig udenfor.

Vær opmærksom på
Det kan føles ubehageligt, at andre lægger fotos på nettet, uden man har givet 
lov. Har man ikke styr på privatlivsindstillingerne, kan alle og enhver også se 
ens egne fotos, opdateringer og geografiske placering. Facebook, ungdom-
sportalen Speek, Arto eller andre sociale netmødesteder kan misbruges til at 
sprede onde rygter eller oprette hadegrupper om nogen, man er kommet op 
at skændes med.

Det kan du gøre
• Tal med dit barn om, hvad der er ok at dele på nettet.
• Aftal kun at være venner med folk, barnet kender i forvejen.
• Hjælp barnet med at indstille privatlivsindstillingerne, så det kun er gode
venner, der ser personlige beskeder, adresse, mailadresse og telefonnummer.
• Tag emnet op på forældremøder i klassen.

www: På sikkerchat.dk under ’4.-6. klasse’ kan du se, hvordan du ændrer
privatlivsindstillingerne på Facebook.

SMART-regler
Sæt grænsen
Mød aldrig en chatven alene
Afgiv ikke personlige oplysninger
Reager og gem beviser
Tal med én, du stoler på
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Hee Klub
Hver tirsdag fra kl. 19.00 - 21.00 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 at vi kun har bolde i hallen og de ligger i skabet 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 el.lign.
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Vagtplan i Hee Klub 2015
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 
06.01 2 Connie Andersen Anette Røjkjær

13.01 3 Benny Siig Anette Susgaard

20.01 4 Arne Christensen Peder Galsgaard

27.01 5 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

03.02 6 Connie Andersen Anette Røjkjær

10.02 7 Vinterferie
17.02 8 Benny Siig Arne Christensen
24.02 9 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

03.03 10 Connie Andersen Anette Røjkjær

10.03 11 Peder Galsgaard Dorthe Nilsson

17.03 12 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

24.03 13 Benny Siig Gitte Dam Jacobsen

31.03 14 Påskeferie
07.04 15 Connie Andersen Anette Røjkjær

14.04 16 Dorthe Nilsson Gitte Dam Jacobsen

21.04 17 Eva Ø. Knudsen Dorthe Nilsson

28.04 18 Benny Siig Hanne Thrane

05.05 19 Connie Andersen Anette Røjkjær

12.05 20 Dorthe Nilsson Gitte Dam Jacobsen

19.05 21 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

26.05 22 Hanne Thrane Dorthe Nilsson

02.06 23 Benny Siig Gitte Dam Jacobsen

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 at vi kun har bolde i hallen og de ligger i skabet 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 el.lign.
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Fem tips til forældre

Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs i klassen – både i skolen 
og fritiden

Dit barn lærer af at lege med mange forskellige børn. Samtidig er du med til 
at sikre, at alle børnene har legeaftaler - og dermed en plads i fællesskabet.
Tal ikke dårligt om de andre børn i klassen, deres forældre, lærere eller 
pædagoger.

Negative ord om andre børn og voksne bliver let til modvilje mod disse

Støt i stedet dit barn i at være positiv og åben overfor alle. Siger I fx ”hej” 
til alle børn og voksne, når du bringer og henter dit barn? Kan du alle kam-
meraternes navne?

Indfør social fødselsdagspolitik

Fødselsdage betyder meget for børnene. Både som fødselsdagsbarn og 
som gæst. Det gør ondt på det barn, der ikke inviteres med. Og det gør 
ondt på det barn, som ingen gæster får. Drøft en social fødselsdagspolitik 
på næste forældremøde.

Giv dit barn opmuntring til at sige fra og til at støtte og forsvare kammerater

Børn, der er udenfor børnegruppen, har brug for en håndsrækning og en 
invitation fra en kammerat. Børn, der selv kan sige fra, og som er gode til at 
hjælpe, trøste og forsvare andre, ”vokser” indeni og udenpå.

Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer

Det er meget sårbart at fortælle, at ens barn er ked af det eller har proble-
mer i skolen og fx har brug for legeaftaler og kammerater. Det er lettere, 
hvis de andre forældre er lydhøre.

Disse råd stammer fra materialet Fri for mobberi, der kan bruges både i 
børnehave og i indskolingen, men tipsene kan også bruges af forældre til 
ældre børn.

Anne-Marie
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Avis- & papirindsamling

Den næste indsamling

Lørdag 
28. 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 8165 7825
Klaus Vang 2172 2472
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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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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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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 



43



44

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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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 

 

 

 

 

 

 

          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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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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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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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
10. 
12. 

Februar
09.
19.

20.
26.

Marts
11.
15.
26
28. 

April
15.
20.

Avisindsamling
Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde
Generalforsamling Hee 
Sogneforening
Deadline Sognenyt
Generalforsamling Hee 
Stationsbygning

Sommerfestmøde
Gymnastikopvisning
Borgermøde
Avisindsamling

Sommerfestmøde
Deadline Sognenyt

Maj

Juni
13.

Juli

August
20.
22.

September

Oktober
20.
31.

November

December
31.

Avisindsamling

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt
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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

Hee Auto & Pava       9733 5155
Hee Børnehus       9733 5645
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 Gulvservice       9733 5316
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

JK-WebIT  Jesper Ø. Knudsen   3029 3129
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280
Landbobanken       9732 1166
Mobilfrisøren  Gitte Alnor Madsen   2080 4702
Andreas Mortensen Plæneklipning    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
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

Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00



51

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  8165 7825
Klaus Kristensen  4027 2373

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

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard  6133 3522
Anette Røjkjær

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
Kirstina Fink     2287 7372
krisselise@hotmail.com
Eva M. Østergaard Knudsen  2029 0324
Rikke Lauridsen     2058 2289
Rikke Sonn     2427 0369

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

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)
Maibrith Graversen
Bente Madsen  9733 5450
Lis Meldgaard

Triatlonudvalget
Bo Mortensen  3033 7825
Zander Koch  2287 2442
Keld Torp  2982 4740
  
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


