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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

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

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

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

Annoncer kan løbende optages og æn-
dres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:

Formand
Claus Fisker     2085 3705
formand@hee.dk 

Næstformand 
Kristian Døhr Jensen    2542 7154
brian.damgaard.nielsen@mail.dk

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
sekretaer@hee.dk

Bestyrelsesmedlem
Martin Brinch Hansen
martinbrinchhansen@hotmail.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  9674 7877
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

Mangler I Sognenyt?

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

Men hvis I mod forventning ikke skul-
le modtage - eller kender nogen, der 
ikke har modtaget Sognenyt, så ring 
til: Judith Van Den Berg 2964 4075 - 
kasserer@hee.dk

Hun sørger for, I får bladet.

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

Godt nytår 
Jul og Nytår bringer en del fridage 
med sig, som man kan bruge i fa-
miliens og venners lag. Vi håber,  I 
har nydt dem. Vi vil gerne fra be-
styrelsens side ønske jer alle et rig-
tig godt nytår. 

2015 har budt på mange gode 
arrangementer i Hee, bl.a. Fæl-
lesspisning, Gymnastikopvisning, 
Fodboldkampe og Sommerfest.

Vi vil gerne sige en stor tak til alle 
de frivillige, der har lagt kræfter i 
at gøre Hee et sted vi alle sammen 
gerne vil være. Vi håber at kunne 
trække på rigtig mange af jer igen 
i 2016 og ønsker også, at der kom-
mer nye kræfter på banen. Der er 
brug for at alle løfter i flok.

Generalforsamling
Igen i år afholder vi generalfor-
samling sammen med lokalrådet 
torsdag d. 25. februar.

Som altid vil vi gerne modtage for-
slag til modtagere af årets initiativ-
pris og unglederpris. Forslag sam-
men med begrundelse sendes til 
sekretaer@hee.dk.

Har I emner I gerne vil have vendt 
til generalforsamlingen, bedes det-

te også sendes til ovenstående mai-
ladresse. Disse skal være os i hæn-
de senest d. 12. februar 2016.

Sogneforeningen er efter general-
forsamlingen vært ved en bid mad, 
som vores tak til alle, der gør en 
indsats i vores by. 
Alle er velkomne til generalfor-
samlingen med efterfølgende akti-
vitetsfest. 

Forslag, idéer, ris og ros modtages 
gerne på sekretaer@hee.dk og vil 
blive taget med på efterfølgende 
bestyrelsesmøde.

På bestyrelsens vegne
Claus Fisker
Formand

Julens Glæde 
Jeg satser på at starter julens 
glæde igen
     Tirsdag den 5. februar.

Hvis der nogen der ikke ønsker 
at være med mere, eller nye 
som vil med, vil jeg gerne om 
I ville ringe til  mig på telefon 
27810849

               Godt nytår

               Mange hilsner 
               Anna Lise Sinkjær
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Pressemeddelelse

Det er ikke hver dag, der kommer en 
ny by på landkortet. Men nu sker det i 
Vestjylland, når bysamfundet VestRum 
vokser frem som et landsbyklyngesam-
arbejde mellem syv sogne i den nord-
vestlige del af Ringkøbing-Skjern Kom-
mune.

Når de syv sogne i Hee, Hover, No, 
Stadil, Tim, Torsted og Vedersø indkal-
der til borgermøde tirsdag den 12. ja-
nuar i Tim Hallen handler det om at få 
gang i arbejdet med skabe sammen-
hænge mellem de syv sogne.

- Vi skal have inddraget borgerne og 
den vej igennem blive klogere på, 
hvad er det vi allerede har af for ek-
sempel aktiviteter og faciliteter i dag. 
Og hvilke ønsker har vi for fremtiden. 
Sammen med en snak om, hvad vi al-
lerede er gode til, og hvilke udfordrin-
ger vi har, sætter vi et arbejde i gang 
for at sikre øget samarbejde fremover, 
siger Esben Midtiby, der ud over at 
være kommunikationsansvarlig for Ve-
stRum er medlem af styregruppen og 
formand for No Sogneforening.

Navnet VestRum signalerer, at du ikke 
kommer længere vestpå i Danmark. 
Ordet rum dækker over både en fysisk 
del med både faciliteter og lokaliteter. 
Men rum skal også ses som en del af 
livet, for eksempel sociale rum.

- Vest kan også dække over vilje, ener-
gi, sammenhold og tryghed, som en 
fællesnævner for vores område, siger 

Esben Midtiby. Han håber på, at sam-
arbejdet på lidt længere sigt er med til 
at synliggøre området og øge bosæt-
ningen.

Borgermødet er også startskuddet til 
en større borgerundersøgelse, der 
sammen med mere statistiske oplys-
ninger skal give en indsigt i områdets 
særlige kendetegn. 

Bag VestRum står de seks borger- og 
sogneforeninger i Hee, Hover, No, 
Stadil-Vedersø, Tim og Torsted. Der 
bor cirka 4.500 mennesker i området. 
Det er flere end i Videbæk og Tarm. 
Der bliver arbejdet med en hjemme-
side, og der er overvejelser om en app.

Landsbyklyngesamarbejdet bliver støt-
tet af Realdania, DGI og Ringkøbing-
Skjern Kommune og løber foreløbig 
frem til efteråret 2016. Projektet har 
tidligere haft arbejdstitlen Ringkø-
bing N. Sideløbende med VestRum er 
der fire andre landsbyklynger i gang i 
Danmark.

Kontaktoplysninger

Esben Midtiby, 30 68 06 68, 
esben@midtiby.dk 
(kommunikationsansvarlig)

Carsten Meller, 29 43 45 83, 
meller@meller.dk 
(formand for styregruppen)

Nyt bysamfund i Vestjylland kalder til borgermøde



5

BORGERMØDE 
om VestRum 

Styregruppen bag Landsbyklyngen VestRum inviterer l borgermøde om projektet: 

Tirsdag den 12. januar 2016 i Tim Hallen,  
klokken 19.00 l 21.30. 
Overskrien for aenen er: 

Sammen står vi stærkere - men sammen om hvad? 
På mødet vil vi gerne: 

• Fortælle om baggrunden for VestRum og projektet bag 

• Arbejde med styrker og svagheder for vores områder. 

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard fra Lemvig kommer med et 
bud på, hvilke udfordringer landdistrikterne generelt står overfor i disse år.  

Vi er vært ved kaffen og kagen!               Venlig hilsen 

Styregruppen bag VestRum  

Landsbyklyngen VestRum er et samarbejde mellem de syv sogne i Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø. Projektet er 
støet økonomisk af Realdania, DGI og Ringkøbing-Skjern Kommune. Bag VestRum står en styregruppe med folk fra alle sogne 
og en kommunal medarbejder. Projektlederen er fra DGI. Projektet løber frem l eeråret 2016 i sin nuværende form. 
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Generalforsamling

Foreningen I. C. Christensens Hus afholder ordinær generalforsamling 

mandag den 14. marts 2016 
klokken 19,00 i  I.C.`s Hus, Hee. 

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forud for selve generalforsamlingen er det lykkedes at få tidligere Hee - 
dreng, Kjeld Juel Petersen til at komme og fortælle om sit liv og sin karri-
ere. Kjeld har blandt meget andet været ansat i Udenrigsministeriet og i 
denne forbindelse været bosat i flere forskellige europæiske lande. Som 
direktør for Veluxfonden var Kjeld en stor hjælp for vores forening i for-
bindelse med den store renovering af Huset i år 2006. For nuværende 
har Kjeld sit eget rådgivningsfirma vedr. økonomi.

Alle er velkomne, foreningen er vært ved kaffen. 
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Generalforsamling/aktivitetsfest 
Hee Sogneforening

Arrangementet afholdes 
torsdag d. 25. 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 naturligvis meget gerne forslag til indtillinger.

Af hensyn til køkkenet bedes tilmelding afleveres skriftligt senest d. 12. 
februar på mail sekretaer@hee.dk eller 30862411.

Generalforsamlingen til blive afholdt i henhold til dagsordenen.

Følgende er på valg:
Judith Berg: Modtager ikke genvalg
Kristian Døhr: Modtager ikke genvalg

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

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
    Kasserer Judith Berg – Modtager ikke genvalg
    Medlem Kristian Døhr – Modtager ikke genvalg
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
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Hee Lokalråd

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

I tilslutning til Hee Sogneforenings generalforsamling d. 25. februar
afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. valg af dirrigent (samme dirrigent, som Sogneforeningen)
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg til lokalråd og suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Borgere, der er fastboende i Hee Sogn kan lade sig opstille på general-
forsamlingen, hvor de kan vælges.

Evt. forslag til dagsordenen skal ske til formanden Erling Madsen
em@hee-entreprise.dk senest den 25. januar 2016.

Lokalrådet arbejder for tiden med at afslutte projektet med stisystemet 
ved Stadil fjord. Der har været lidt problemer med at få alle lodsejere til 
at indgå en aftale så projektet kan tinglyses og de tilførte midler kan ud-
betales.
Lykkedes det ikke at få en aftale på plads, vil lokalrådet i stedet forsøge 
at genåbne den tidligere kirkesti, der gik gennem området. 

Lokalrådet er meget engageret i det tværsognlige samarbejde VestRum, 
hvorigennem vi håber at gå et godt samarbejde op at stå.
Vi kan kun opfordre så mange som muligt at deltage i arrangementet 
den 12. januar.

I begyndelsen af det nye år skal vi ansøge om midler fra de nyrejste møl-
ler i Rindom Kjær. Udvælgelse af projektet til modtagelse af pengene 
foregår i tæt samarbejde med Sogneforeningen.
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En hilsen fra Cykelholdet

Det er 4 år siden, vi startede cykel-
holdet.
I år startede vi i april. Vi startede 
langsom ud, men ellers har turene 
været  mellem 10 - 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 sensommer kl. 18.30 fra skole-
gården.

Vi har kaffe/the med, som vi drik-
ker undervejs.(Så bliver der snak-
ket om alt mellem himmel og jord).
I år har vi været 18 M/K,  og vi er 
ca. 12 - 16 M/K hver gang. Kun 
nogle enkle gange har vi været ca. 
6 - 8 M/K og det er, når det regne 
eller blæser meget.
(I år har vejret ikke været rigtig 
med os -  meget blæst). 

Vi har cyklet mange forskellige  ste-
der: her i området - også nye ste-
der.
Vi har været ved Røjklit havn i 
Holsmland.
Turen gik over Hee Engbro derud 
og hjem over Ringkøbing. (Da var 
vejret med os.)

Så har vi igen været nede ved Mar-
git og Bjarne, hvor Bjarne havde 
lavet en rute. Den gik til Bork Havn 
langs med Ringkøbing Fjord. (En 
dejlig tur). Så kom vi hjem til Mar-
git og fik snitter og kaffe. (Tak for 
det). Vi havde en hyggelig aften. Vi 
var 18 afsted.
Vi har nogle meget gode ture og 
oplever en masse.
Vi sluttede sæsonen af med smør-
rebrød hvor vi hyggede os. I år var 
det hos Lis og Peder.

Cykelholdet starter op igen til april 
2016 Alle, der har lyst, er velkom-
men.
Vel mødt
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Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing
29 43 45 83  meller.dk  meller@meller.dk

TRYKSAGERSkal du bruge

Vi hjælper dig gerne med:
foldere  hæfter  bøger  plakater  postkort 
folie  plastikkort  kuverter  specialtryk  m.v.

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

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag

Hee

TR
YK
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Hee Gl. Stationsbygning
Vi vil gerne ønske alle et rigtig godt nytår, og sige tak for det gamle.
2015 har været et år, hvor der er sket meget.

Vi har haft en pænt udlejning, og mange har støttet huset med medlem-
skab til huset.

Mange tak for det.

En stor tak til alle, og vi håber, I også vil støtte huset i 2016.

Husk at møde op til generalforsamling torsdag, 
den 3. marts 2015 kl.18.30, 

hvor der serveres en varm middagsret.

Tilmelding  senest lørdag, den 20.02.2016 på tlf. 23 88 38 88 også SMS
www.hee-stationsbygning.dk.

Godt nytår ønskes af 
Hee Gl. Stationsbygning

Bestyrelsen



13

Avisindsamling i Hee
Det er fortsat uafklaret, om der også fremover bliver avisindsamling i 
Hee, hvor pengene går til ungdomsarbejdet.

Klaus og Bo arbejder fortsat med sagen, men indtil nu har det ikke været 
muligt at indhente tilbud på transport af aviserne til genbrugscenteret, 
så det kunne svare sig at indsamle papiret. Omkostningerne er for store 
i forhold til det arbejde, der ligger bag og den ringe økonomiske gevinst 
der vil være.

Som sagt arbejdes der fortsat med et par muligheder, og når det er af-
klaret, vil der blive givet endelig besked, om der fremover samles papir 
i Hee Sogn, eller om man selv må køre til genbrugsstationerne med det.
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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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Skal der være 
gymnastik i 
2016/2017 ?
 
 
Så gik første halv del af gymnastik-
sæsonen 2015/2016. 
 
Vi har 50 gymnaster denne sæson 
men, vi må indse at vi allerede nu 
i gymnastikudvalget er meget be-
kymrede for sæsonen 2016/2017. 
 
Vi trækker på de samme trænere 
år efter år og en del af dem skal til 
næste år for alvor igang med de-
res uddannelser. Så der er stærkt 
brug for nye kræfter i trænerteam-
et. Derfor opfordre alle til at brede 
budskabet om mangle på trænere 
nu. Alle kan være med og der vil 
være erfarede trænere på alle hol-
dende, så det er ikke nødvendigt 
med en masse erfaring.

 
INGEN TRÆNER, INGEN 
GYMNASTIK! 
 
Det samme gælder for gymnastik-
udvalget.
  
Vi mangler 2 medlemmer da Rik-
ke Lauridsen stoppede i 2015 pga 
studie og ny bopæl og til sæson af-
slutningen 2016 stopper Eva Knud-
sen i gymnastikudvalget.
 

Hvad laver vi
   
Vi ses ca 6 gange i løbet af hele 
året og møderne varer et par ti-
mer. Derudover deltager vi så vidt 
det er muligt i træningsweeken-
den, handler ind til opvisningen 
og sørger for andre små prakti-
ske opgaver. Vi synes selv at vi 
har det rigtig sjovt og hyggeligt.  
Børnenes glæde over at gå til gym-
nastik er absolut en betaling i sig selv.  
Så har du lyst til at blive en 
del af gymnastikudvalget så er 
du velkommen til at kontak-
te Eva Knudsen eller Rikke Sonn.  
Hvis der ikke er nogen der træ-
der til må vi også være nødsaget 
til at nedlægge gymnastikudvalget 
til sæsonafslutningen 2015/2016.  

INTET UDVALG, INGEN 
GYMNASTIK!
  
Så kom nu Hee, vi vil nødigt fortæl-
le 50 børn, at det var sidste sæson 
med gymnastik.
Formand Kristina Fink har orlov fra 
gymnastikudvalget fra den 31 de-
cember 2015 og frem til den 1 juli 
2016, da hun skal til Grønland for 
at arbejde som sygeplejerske, men 
så vender hun tilbage på fuld skrue 
igen.

  
Med venlig hilsen

 Gymnastikudvalget 
Rikke, Eva og Kristina 
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Smånyt fra og om Hee

Støtteforeningen for
Hee Skole

Rasmus Grøntkjær 2099 0663
Lone Noesgaard 4019 5556
Martin Pedersen 2227 7070
kasserer
Birgit Baden  5087 0159
(rep. fra skolebestyrelsen)

Har du

* en nyhed
* en besked
* en opskrift
* et billede
* eller noget hlet andet, du /I vil 
   dele med os andre

så send en mail til redaktionen
(anne-marie@meller.dk)

eller læg din besked i postkassen
(Hovervej 11)

HUSK at opgive dit navn

Brug dit lokale sogneblad

Flaskecontaineren

står på parkeringsarealet 
mellem banen og Ringgaden

Badminton

Tider til badmintonsæsonen 
2015/16
kan reserveres på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

Redaktionen ønsker alle

et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Tak for de mange 
annoncer og indlæg i 
Sogne-nyt.

Vi håber på god 
opbakning igen i år.
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EKSTRA FORESTILLING: onsdag den 27. januar kl. 20.00

BIOKUBEN  •  Bredgade 14  • Ulfborg

Billetter sælges ved indgangen.    
Kan forudbestilles på Tlf: 6154 3526
Entre:  Voksne 75 kr.   Børn 50 kr.

www.lullebier.dk

ELVIS



19

97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Januar
10.
17.
24.
31.

Februar
07.
14.
21.
28.

Marts
06.
13.
20.
24.
25.
27.
28.

10.30
09.00
10.30
19.00

10.30
19.00 i No
09.00
09.00 Mogens Thams

10.30
10.30 i No
19.00 Palmesøndag
10.30 i No
10.30 Langfredag
09.00 Påskedag
09.00 2. påskedag

Dåb

Aksel Erik Vang Bro

Begravelse og 
bisættelse

Marie Kirstine Møller Jensen
Rigmor Kirkegaard Rasmussen

Offentligt menigheds-
rådsmøde

Mandag 29.februar kl.19.00 hos 
Stinne Hansen, Hvingelvej 10   

Hee
Indre
Mission

Vedrørende program
henvendelse til:

Poul Rossander Nielsen
Nyrupsvej 16, Kloster
6950 Ringkøbing
telefon 9733 7217 - 2420 5014
mail: poul.rossander@gmail.com
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Vandskræk

Nytår. Man gør status. Over året og 
måske livet. Hvorfor gik det, som 
det gik?                          

Jeg blev nok præst pga. vand-
skræk. I 5.klasse fik vi svømning. 
Jeg bad aftenbøn og lovede at gå 
i kirke, hvis svømning blev aflyst. 
I juleferien 1975-76 gik svømme-
hallens teknik i stykker. Vi slap for 
svømning i 8 uger! Så jeg fulgte 
troligt min far til gudstjeneste. Han 
spillede til salmerne. Jeg begyndte 
at kunne lide det: at være sammen 
med min far. At undre sig over de 
uforståelige ord. Gentagelserne. 
Det uforanderlige.

                                                                                                                            
I dag fortæller mange, at gudstje-
nester er for mærkelige. Så vi la-
ver om. Ændringer i bønner og bi-
beltekster, anden musik og andre 
sange.

Nye klokkeslæt og samvær bagef-
ter. Vi prøver os frem. Kom og se.                                                                                      
Men stadigvæk holder jeg selv 
mest af den almindelige gudstje-
neste. En psykolog, som behandler 
præster med stress, har fortalt, at 
han ordinerer dem gudstjenester. 3 
– 4 søndage som kirkegænger på 
kirkebænken plejer at hjælpe. Iføl-
ge ham.                    

Godt nytår!
 Pastor Ole Lange, Holmsland 

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben ønsker alle et godt nytår, og tak for endnu et 
hyggelig år der er gået.

Vi sluttede af med en hyggelig julefrokost den 10. dec.

Vi starter igen den 7. januar kl. 14.30

Nye deltagere er velkomne. Kaffen koster 10 kr. 

Medbring selv kop og brød.

Mange nytårshilsner fra

Torsdagsklubben
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Hee Kvindeforum

Vinsmagning

6. november havde Hee Kvindeforum indbydt til vinsmagning. Et arran-
gement som fik mange op af stolene. Også en enkel mand, som dog 
måtte gå hjem uden at smage så meget som en enkelt dråbe vin.

Carsten Meller var specielt indbudt til at fortæl-
le om og lade os smage forskellige tyske vine. 
Det klarede han ganske fint. 

Efter smagningen var der stort ostebord.

Tak for en god aften.
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Et lille historisk 
indslag!
Fortalt af Ernst Munck

Fortsat fra Sognenyt nr. 168:

Hee anno 1905!

Her i 1905 gør vi et lille ophold for 
at se, hvordan Hee by ser ud på 
denne tid, og for at se hvad der er 
udrettet i bestræbelserne på at be-
bygge markerne og heden øst for 
Hee kirke.
Vi står på grøftekanten i krydset, 
hvor Holstebrovej – J.C. Christen-
sensvej – Hovervej mødes og har 
næsen vendt mod øst.
Solen er begyndt at skinne mellem 
de tunge skyer, som hele formid-
dagen har givet godt med regn, så 
grøften er helt fyldt med vand.

Vejen både nord – syd og øst – vest 
er opkørte, ujævne grusveje, der 
på grund af regnen er som et stort 
ælte. Noget af vandet er løbet ned 
i grøfterne, men de mange mere 
eller mindre aflange huller i vejen 
er fyldt med lerblandet regnvand. 
Det er helt umuligt at gå tørskoet 
over vejen i de træsko, som de fle-
ste bærer. 
I deres simple arbejdsvogne med 
træhjul forspændt en eller to he-
ste kører landmænd til og fra va-
reindkøbsforeningens foderstoffor-
retning, som blev oprettet tre år før. 
Enkelte landmandskoner kommer 
gående forbi os fra Haelby med 
deres kurv. Den er fyldt med de 
æg, som hønsene har lagt, siden 
konerne sidst var i byen. De skal 
sælges i den nye vareindkøbsfor-
ening, og er derved med til at be-
tale for de varer, som de skal have 
med hjem. 
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Få gående, der kommer fra Haelby, 
Agersbæk eller Siersbæk, skal med 
toget. De træder forsigtigt over 
Holstebrovej, men kan ikke undgå 
at få mudrede sko og våde tæer. 
Vel ankommen på den modsatte 
side af vejen kan de få deres fod-
tøj tørret af, medens de skrår over 
marken bag ved Mogens Knudsens 
nybyggede Landbohjem (Holste-
brovej 100) til den helt nye stati-
onsbygning. 

Billedet af den nybyggede Hee 
skole fra omkring år 1905. Skolen 
består kun af en bygning, der in-
deholder både skolestuer og lærer-
boliger.
De to døre til højre samt de fire 
vinduer imellem er førstelærerens 
bolig. Resten er skolestuer. Oven-
på er indrettet lærerlejligheder. 
Foran lærerboligen står skolens 
vandpumpe. Bygningen til højre er 
brændselsskur, vaskehus samt sko-
lens lokummer.

Medens vi står og betragter den 
langsomme trafik, lyder der højlydt 
børnelarm til højre for os. Det er 3. 
4. og 5. klasse, der kommer ud fra 
det 15 år gamle forsamlingshus, 
(hvor parkeringspladsen nu er). De 
har haft en gymnastiktime med før-
stelærer Peder Storgaard Pedersen 
og stiller nu under pjatten, larm og 
tumult op i to rækker for at gå til-
bage til den kun 5 år gamle skole. 
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Hvis vi med øjnene følger den lar-
mende børneflok, som naturligvis 
træder hårdt i mange af vandpyt-
terne, så vandet sprøjter op på si-
demanden, kan vi se skolen ikke 
langt mod vest. Når de kommer 
dertil, stiller de deres sjaskvåde 
træsko ind på hylden og tager be-
hagelig, tørre hjemmesko på. 
Skråt til højre for skolen ligger 
en af Danmarks flotteste kvader-
stensbygninger, nemlig den 765 år 
gamle kirke.
Når vi står og kigger mod vest, ser 
vi de få bygninger i den gamle kir-
keby.

Her ser vi J.C. Christensensvej, som 
fortsætter ligeud. Holstebrovej til 
højre, hvor vi ser hegnet ind til J.C. 
Christensens have. 

Huset i midten med gavl imod os er 
J.C. Christensensvej 11, som blev 
nedbrudt først i 1990’erne. Lige 
foran dette ser man Agersbækvej 
ind til venstre. 
Huset med gavlen imod til venstre 
er et af sognets tidligere fattighuse.

Drejer vi en kvart omgang mere og 
kigger mod nord, ser vi håndvær-
kerne godt i gang med at restau-
rere Hundesvangs gamle aftægts-
hus, som J.C. Christensen har købt 
og regner med at have færdigbyg-
get i 1907.
Overfor dette ligger ejendommen 
Hundesvang, hvor ejeren Lyder 
Nielsen er  begyndt at udstykke de 
marker mod vest, som Hee by er 
ved at opstå på.
Kigger vi lidt længere ad de dybe 

Hee kirkeby omkring år 1910. 
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hjulspor mod Holstebro, ser vi lidt 
ude ejendommen Nørtoft, Hee 
Kro (Holstebrovej 114), hvor eje-
ren Jens Peder Hansen i 1855 fik 
kongelig bevilling til at drive kro-
drift. Denne bevilling afkøbte Mo-
gens Knudsen, da han byggede sit 
Landbohjem.
Vender vi nu blikket mod øst og 
kigger op ad hjulsporet mod Hover, 
kan vi se, at byen ganske langsomt 
er ved at rejse sig, men den er be-
gyndt nede ved jernbanen.
Foran os ligger stadig marker og 
hedejord. Et stykke nede ad mar-
ken finder vi den første bygning. 

Det er Vareindkøbsforeningen (Ho-
vervej 21, nedbrudt i 2013), som 
ligger på vejens nordlige side.
Foran den holder der er par he-

stevogne med hestene bundet til 
hver sin ring i murværket. Tre land-
mænd står og hænger med arme-
ne på den ene hestevogns sider 
overfor hinanden, de to med tænd-
te piber og den sidste med en cigar 
mellem tænderne. 
De har lige haft sig vendt mod rå-
bene fra eleverne og snakket om; 
at ham Storgaard da vist har godt 
styr på børnene.
De står nu og snakker om rygtet, 
som går på, at mølleren, Johannes 
Nielsen, i Voldbjerg Mølle også på-
tænker at købe en grund langs med 
Hovervejen for at bygge et bageri. 
Mølleren havde sagt, at han kunne 
mærke, at folks vaner begyndte at 
ændre sig. Han havde arbejdet på 
Voldbjerg Mølle længe før, han selv 
overtog møllen i 1896, og i al den 

Hee Vareindkøbsforening kort efter den blev bygget i 1902
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tid havde der aldrig været bagt an-
det end rugbrød i bageriet, men nu 
begyndte folk at efterspørge andet, 
og det kunne han ikke bage i møl-
lens bageri. 
Meeen! Så vidt mændene mente, 
ville det nu nok aldrig komme på 
tale. Det var da i orden, at flytte op 
til vareindkøbsforeningen, når nu 
landmændene skulle derop for at 
hente varer, men Johannes skul-
le nu ikke regne med, at der no-
gensinde blev brug for andet end 
rugbrød. Det hvide brød ville land-
mandskonerne selv bage. Det hav-
de de altid gjort, og de havde jo 
den indmurede bageovn derhjem-
me.
Som en af mændene så rigtigt sag-
de, medens han sindigt tog piben 
ud af munden og sendte stor en 
skråsovsefyldt spytklat ned foran 
sine fødder: ”Hva ska mutter hej-
sen fo æ ti te å gou mei?”
Luften omkring de tre mænd er fyldt 
med larm af metalslag mod metal. 
Det er fordi, at den næste bygning 
efter vareindkøbsforeningen er by-
ens smed, (Hovervej 23), hvor sme-
demester Hans Jørgen Andersen er 
i gang med dagens arbejde. Uden-
for står alle de landbrugsmaskiner, 
som smeden har til reparation. 
Smedesvenden er ved at hjælpe 
en landmand med at få en hakkel-
sesmaskine af hestevognen. Et af 
skærene er gået løs og skal sme-
des sammen igen. 
I ringene på smedjens mur er der 
bundet tre heste, som venter på at 

blive skoet. En anden smedesvend 
er i gang med forbenet på den ene. 
Desuden står der en, som er skoet 
og bare venter på at landmanden 
skal komme tilbage fra møllen. 
Efter smedjen ser vi den gamle 
nedslidte trelængede gård. (Hove-
rvej 25, 27, 29), som trænger til en 
kraftig renovering. 
Det sidste hus inden jernbanen er 
ledvogter Simon Jensens helt ny-
byggede hus. (Hovervej 31).
På den anden side af jernbanen 
snurrer vindmøllens vinger lystigt 
på tømrermester N.P. Jeppesens 
store tømrervirksomhed, hvilket 
betyder, at der er stor travlhed på 
værkstedet.
Kigger vi på hjulsporets (Hovervej) 
sydlige side ligger Landbohjemmet 
lige op ad landevejen, skråt over-
for, hvor vi står. 
Derefter er der et stort åbent stykke 
jord ned til det nye hus, som land-
post Thomas Lauridsen har ladet 
bygge, og hvor det er meningen, at 
hans kone skal være bestyrer af en 
helt nyoprettet telefoncentral. (Ho-
vervej 12).
Denne nymodens foranstaltning 
har også fået et par ord med på 
vejen fra de tre mænd, som foran 
vareindkøbsforeningen kan se lige 
over på huset, og der er røget ad-
skillige godt sovsefyldte spytklatter 
ned i sølet foran dem i deres har-
me over at installere noget, som 
alligevel ikke kan bruges til noget 
som helst, for der skal da vel være 
nogen i den anden ende at snak-
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ke med, og der er i hvert fald in-
gen af de tre, som nogensinde skal 
have sådan et monstrum inden for 
hjemmets fire vægge.
De kan hurtigt blive enige om, at 
det er noget af det mest tåbelige, 
de nogensinde har hørt. De kan 
ikke huske, de nogensinde har væ-
ret ude for noget, som ikke har 
kunnet vente, til man så hinanden 
næste gang. Og de er heller ikke i 
tvivl om, at de sandsynligvis hurti-
gere kan spænde hesten for vog-
nen og køre ned til møllen, og få 
sagt det, som de vil sige og end-
da være hjemme igen, inden det vil 
være muligt for postens kone, Dor-
thea, at give en besked gennem 
sådan en snakkemaskine.  

Det næste hus er sognets fattig-
hus, Nissens Minde, (Hovervej 14). 
Lige overfor Vareindkøbsforenin-
gen. Fattighuset har været over-
fyldt et stykke tid, fordi sognets 
fattiggård, Nørgaard, nedbrænd-
te for to år siden (1903). Men hel-
digvis er der fra statens side ved-
taget nye love, så der ikke mere er 
så meget brug for fattigforsørgelse. 
Derfor har sognerådet lige vedta-
get at ombygge Nissens Minde til 
et alderdomshjem i stedet for. Der 
er allerede godt gang i ombygnin-
gen, og man forventer, at det står 
indflytningsklar til næste år (1906).  
Men selv medens det er under om-
bygning, bliver spisesalen brugt 
som sognerådets mødelokale, så-
dan som det altid har været.

Det sidste hus, der kan ses på den 
nuværende Hovervej, er det ny-
byggede Hee Afholdshjem (Hover-
vej 18). Det er et spise- og over-
natningssted uden spiritusbevilling 
til glæde for en stor del af sognets 
befolkning. For ligesom fattigdom-
men har været en stor svøbe for 
sognet, har der i fattigdommens 
kølvand fulgt en svøbe af druk-
kenskab. Brændevin var så billig, 
at selv de fattigste kunne få det. 
Det var endda mellem de ting, som 
sognerådet skulle sørge for til de-
res fattiglemmer.

Bliver vi nu stående i krydset og 
ser mod syd, ses den samling land-
ejendomme, som har udgjort den 
sydlige del af bydelen; Sønderby. 
(Holstebrovej 90, 92, 94, 69, 71 
og 75).

Ja, omtrent sådan så Hee by ud fra 
kirken og ned til jernbanen i 1905, 
og der var hverken strøm, vand el-
ler kloak, men heldigvis var solen 
begyndt at skinne.

 . . . Fortsættes
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&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

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

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Hee Klub

Hver tirsdag fra 19.00-21.00 for alle piger og drenge fra 3. klasse og 
opefter.

Vi vil gerne lige oplyse om nogle regler, der gæl-
der 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 løses fra start, nøglen i 
Klubhuset. Ny aftale er, at vi kun har bolde i hallen, og de ligger i ska-
bet i klubhuset.

Alle hjælpes ad med oprydningen i hallen, inden man går hjem.

Når man er kommet/afleveret i klub, år man ikke om på ”Tanken” efter 
slik eller lignende.
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Aktivitetskalender

Januar
12.

14.

Februar
11.

25.

Borgermøde i Tim 
Hallen
Generalforsamling og 
Portersmagning - Hee 
Øllaug

Pale Ale smagning - 
Hee Øllaug
Klubhuset
Generalforsamling
Hee Sogneforening &
Hee Lokalråd

Borgerundersøgelse
VestRum

I forbindelse med borgermødet i 
Tim tirsdag den 12. januar, afvik-
les en spørgeskemaundersøgelse, 
der skal afklare fokusområder for 
det videre samarbejde i lokalom-
rådet.

Har du ikke mulighed for at del-
tage i mødet den 12. januar, vil vi 
gerne, at du tager dig tid til at ud-
fylde skemaet alligevel.

Efter den 12. januar kan du finde 
skemaet på VestRums Facebook-
side: 
www.facebook.com/VestRumDK.

Du vil også kunne finde spørge-
skemaet på VestRums hjemmesi-
de:
www.vestrum.dk

Jo flere borgere der bakker op om 
projektet, des bedre resultat kan 
arbejdsgrupprne nå frem til. Vi 
har også brug for din deltagelse!

Venlig hilsen
Carsten Meller
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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan      Advokatfirma   4614 6500
Ancare       Hjertestarter, kurser m.m.  2943 4583
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

Landbobanken          9732 1166
Mobilfrisøren     Gitte Alnor Madsen    2080 4702
Ole Mortensen    Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S 9732 1274  
  
Anette Riis     Håndarbejde   4071 3919
Røjkjær Minimaskiner   Peter Røjkjær   2138 0690
      Christian Røjkjær   2138 0691
Trines blomsterbutik      2360 3658

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

Fodbold
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
ejstrupbaekgaad@gmail.com

Gymnastik
Kirstina Fink      2278 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
Carsten Meller, sekretær
Peder Galsgaard
Arne Christensen
Knud Jensen
Kristian Døhr Jensen

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)
Majbrit Graversen
Bente Madsen      9733 5450
Lis Meldgaard

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

Sponsor & Hjemmeside
Ved sponsor- der henvises til besty-
relsen
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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