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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      
Martin Brinch Hansen    5084 1274
martinbrinchhansen@hotmail.dk

Kasserer
Ronnie Sørensen     4088 2926
ronnie@hee.dk

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

Sekretær
Mette Hammelsvang    3086 2411
sekretaer@hee.dk

Udvalgsmedlem
Anita Kristensen    3036 2417
novej15@me.com

Line Maria Noesgaard Ovesen
     2280 7094
linemariaovesen@icloud.com

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

Mangler I Sognenyt?

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

Men hvis I mod forventning ikke 
skulle modtage - eller kender no-
gen, der ikke har modtaget Sog-
nenyt, så ring til:  Helle  29247374  
hc-ac@hotmail.com
 eller Susanne 29383949 

De sørger for, I får bladet.

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

Rigtig godt nytår til alle.

Vi håber alle har nydt julen og nyt-
året med familie og venner.

Nu er det tid til at trække i arbejds-
tøjet igen, og hverdagen begynder 
igen.

I bestyrelsen har vi her først på året 
en stor udfordring, vi skal have fun-
det nye medlemmer til bestyrelsen, 
som vil indtræde efter generalfor-
samlingen d. 23. februar.

Så hvis du har lyst til at deltage 
i bestyrelsens arbejde, så tøv 
ikke med at kontakte en af os.

Vi glæder os til at følge alle aktivi-
teterne, der starter op igen her ef-
ter nytår.

På bestyrelsens vegne 
Claus Fisker

Julens Glæde
Julens glæde starter igen uge 6 
tirsdag den 7.februar.

Det bliver Jytte Knudsen, der 
tar`over, da jeg holder en pau-
se.

Er der flere, der ønsker at være 
med, eller det modsatte så

ring til JYTTE telf.29855406.

Mange hilsner og godt nytår
Julens glæde

v. Anna Lise Sinkjær

HUSK
Hee Gl. Stationsbygning

afholder
generalforsamling

fredag den 27. januar 
kl. 18.30

Der serveres varm 
middagsret

Tilmelding senest 
den 20. januar:

SMS til 2530 1600 
eller mail til: 

kajhee23@gmail.com
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Indkaldelse til

ordinær generalforsamling/
Aktivitetsfest

Hee Sogneforening

Torsdag D. 23. Februar kl. 19.00 i Stationsbygningen

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af Ordstyrer
2. Formanden aflægger beretning
3. Regnskab og budget ved kassereren
4. Eventuel beretning fra udvalgsformænd
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor(er)
8. Eventuelt

Herefter afholdes der generalforsamling i Lokalrådet.

Uddeling af initiativ- og unglederpris.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest 8 dage før.

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 indstillingerne.

Af hensyn til køkkenet bedes tilmelding afleveres skriftligt senest den 14. 
februar på mail: sekretaer@hee.dk - eller tlf. 30 86 24 11
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Indkaldelse til

ordinær generalforsamling
Hee Lokalråd

Torsdag den 23. februar i tilslutning til Hee Sognefor-
enings generalforsamling i Stationsbygningen

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Dirigenten fra sogneforeningens generalforsamling fortsætter
2. Formandens beretning
3. Kassererens 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 være formanden Erling Madsen 
em@hee-entreprise.dk i hænde senest den 23. januar 2017.

Klyngesamarbejdet VestRum er i gang med at etablere 
forskellige arbejdsgrupper. 
Kunne du tænke dig at deltage i et konstruktivt samarbejde på tværs af 
de syv sogne, så er dette lige noget for dig!

Nogle af emnerne kunne være:
Aktiviteter på tværs - erhvervsforum - kunst & kultur - turisme - kom-
munikation & information - bosætning - (tænk selv videre...)

Er du interesseret, så kontakt Carsten Meller: meller@meller.dk
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Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2017

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1, Hee 
Butiksadresse; 
Strikkeglad altid glad 
V. Strandgade 6c

Tirsdag 17. januar i Hee   19.30

Lørdag 18. februar i butikken  13.00 - 16.00

Onsdag 1. marts i Café Teske  19.00

Onsdag 22. marts i Hee  19.30

Lørdag 8. april i butikken  13.00 - 16.00

Mandag 1. maj i Hee   19.30

Lørdag 3. juni i butikken  13.00 - 16.00

Lørdag & søndag 10. - 11. juni: Strikkefest i Hee Fiske-og familiepark

Desuden må der stikkes i butikken den sidste fredag i hver måned, samt til alle 
”Open by nights” i Ringkøbing. Følg med i alle events på min facebookgruppe: 
”strikkeglad altid glad”

Der bliver som sædvanligt serveret kaffe med kage, pris 20 kr.

Når vi strikker i Café teske, betaler man hver især for det, man fortærer. Ester 
glæder sig til, vi kommer. 

Jeg glæder mig også til mange hyggelige timer sammen 
med alle de søde strikkeveninder, jeg kender.

Vi ses
Anette
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Hovervej 25 - penthouseværelse på 2. sal 
udlejes i kortere perioder som f. eks et gæsteværelse. 

Værelset indeholder 4 sovepladser, og der er selvstændig toilet og 
bad. Der er mulighed for at lave en kop kaffe eller the, men ingen 
madlavning.

Pris 250 kr./døgn (excl. El. fra 1.okt. - 1. april).
Sengelinned skal medbringes eller lejes.

Henvendelse
Jens Erik Pedersen   53 68 78 36
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Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing
29 43 45 83  meller.dk  meller@meller.dk

TRYKSAGERSkal du bruge

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

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

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag

Hee

TR
YK
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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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Smånyt fra og om Hee

Har du

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

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

eller læg din besked i 
postkassen (Hovervej 11)

HUSK at opgive dit navn

Brug dit lokale sogneblad
90% af målgruppen

læser lokale sogneblade

Flaskecontaineren
står på parkeringsarealet 

mellem banen og Ringgaden

Badminton

Tider til 
badmintonsæsonen

2016/17 
kan reserveres 
på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

Opkridtning af 
banerne

Ansvarlig for opkridtning af 
fodboldbanerne er

Tobias Mateo
2674 3013

Hee
Indre
Mission

Vedrørende program
henvendelse til:

Poul Rossander Nielsen
Nyrupsvej 16, Kloster
6950 Ringkøbing
telefon 9733 7217 - 2420 5014
mail: poul.rossander@gmail.com
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Så kom dagen torsdag den 13. ok-
tober 2016. Her står jeg tidlig mor-
gen i Karup lufthavn, jeg skal ud på 
mit livs rejse. 

Det er med stor glæde og tårer, at 
der bliver taget afsked med familie 
og kæreste. 

Jeg har sagt ja til en fast stilling 
som sygeplejerske på Dronning 
Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland. 
Et land jeg for første gang besøg-
te for snart 18 år siden med Ring-
købing Ungdomsskole og i foråret 
2016, hvor jeg havde et vikari-
at som sygeplejerske. Så jeg ved, 
hvad det er, jeg har sagt ja til. 

Nuuk er hovedstaden i Grønland 
og er grundlagt at den dansk-nor-
ske præst, Hans Egede i 1728. 

I dag bor der i Nuuk ca. 17.000 
indbygger. Her er ca. 110 taxier, 4 
buslinjer og landets største hospi-
tal.

Det er et gammelt tuberkulosesa-
natorium, der i 1954 blev til Dron-
ning Ingrids Hospital, i daglig tale 
kaldet Sana. 

Der er ca. 10.500 indlæggelser 
om året og her er ca. 480 ansatte. 
Dette er alt fra ufaglærte, køkken-
personale, sygeplejersker, læger, 

En lille hilsen fra Grønland
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sekretærer, håndværkere og hospi-
talsklovn. 

En del af personalet kommer fra 
Danmark og er her i kortere vika-
riater af 3-12 måneders varighed. 

Jeg arbejder på en mave-tarm ki-
rurgisk afdeling og her er 18 sen-
gepladser.  Ca. 75 % af vores ind-
lagte er patienter fra andre steder. 
De kommer akut enten via skade-
stuen eller første forbindelser fra 
kysten. Første forbindelse vil sige 
at de kommer med det først mu-
lige fly eller et charteret fly til Nuuk 
for at få behandling, hvis behand-
lingen ikke kan gives i den by eller 
bygd, de bor i, eller på et af de 4 
regionssygehuse. 

Der er ikke sygeplejersker eller læ-
ger i alle de grønlandske byer/byg-
der. 

Her er ingen veje eller togforbin-
delser mellem de forskellige byer/
bygder, så alt transport foregår 
med fly eller helikopter, eller skib 
om sommeren.

At arbejde som sygeplejerske i 
Grønland er næsten det samme 
som i Danmark. Den største for-
skel er, at her bliver man kastet ud 
i specialet, og jeg er allerede efter 
kun 3 måneder på afdelingen en af 
de ”gamle”. 

Her er ikke nær så travlt som på 
de danske hospitaler. Her er få ret-
ningslinjer, man skal følge, og man 
kan stå i situationer, hvor der ikke 
er kommet varer frem fra Dan-
mark, hvilket betyder at man en-
gang imellem er nødsaget til at 
omprioritere.
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Noget af det bedste ved at arbej-
de i Grønland er, alle de forskel-
lige mennesker man møder, både 
patienter og kollegaer. Her kan det 
mærkes, at man gør en forskel. 

Engang imellem er det nødvendigt, 
at vi tager med på tur for at evaku-
ere patienter. En opgave alle gerne 
vil med på. Så er der mulighed for 
at se landet fra luften, hvilket er et 
fantastisk syn. 
Er man heldig har man et par timer 
i den pågældende by/bygd. Så der 
er mulighed for at komme lidt på 
oplevelse. 

Til hverdag bor jeg i en lejlighed på 
ca. 60 m2 i den bydel, der hedder 
Nuussuaq, ca. 2 km fra centrum. 

Her kan jeg forvente at skulle bo i 
op til 9 måneder, inden der bliver 

en fast personalebolig ledig. 

Jeg har fra foråret 2016 en ret stor 
omgangskreds og bruger meget tid 
sammen med denne. 

Vi tager til koncerter og ligen-
de. TV2 har lige været heroppe 
og spille i december. Ellers er der 
både biograf, svømmehal, caféer, 
restauranter, masser af butikker og 
skilift. Om sommeren er der mulig-
hed for at spille golf. 

Her er en storslået natur, og der er 
ikke 2 dage, hvor himlen er ens. Så 
der bruges mange timer på bare 
det at gå rundt.  

Vi, der er personalet fra Danmark 
gør meget ud af at hygge os sam-
men og ingen må gå og føle sig 
alene. 
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Vi laver mad sammen hos hinan-
den og både mortensaften og jule-
frokost er der blevet afholdt. 

Juleaften holdt jeg med 2 kollega-
er og den enes far der var heroppe 
på ferie. En speciel aften som blev 
lidt som en sammenbragt familie, 
der skal holde jul sammen for før-
ste gang. Den ene ville have and, 
en anden flæskesteg, en tredje var 
vant til at der blev lavet fyldt cho-
kolade. Så lidt din, min og vores jul 
blev det til. 
Selv om savnet til familie og kære-
ste selvfølgelig er tilstede, så trives 
jeg og nyder hvert et minut. 

Jeg er heldig at få denne mulighed 
og taknemmelig over at både fami-
lie og kæreste bakker op om dette 
eventyr.

Jeg er draget af dette fantastiske 
land og glæder mig til at udforske 
det, det næste års tid. 

I foråret skal jeg lære at stå på ski, 
hvilket jeg aldrig har prøvet før, så 
det skal nok blive underholdende. 
Måske der kommer et par billeder 
hjem af dette til næste nummer af 
Sognenyt.

Nu vil jeg glædes over, at der ikke 
er længe til den 19. januar, hvor 
jeg rejser til Danmark på ferie. 

Så skal jeg en tur til Vesterhavet og 
blæses godt igennem.

Med venlig hilsen 
Kristina Fink 
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Kristian 5175 9955  
Bent 6174 8579
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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HUSK
HEE SOGNEFORENING
har generalforsamling
den 23. februar...

Der mangler nye kandidater 
til bestyrelsen, og måske er 
det noget for dig!

Tænk ikke for meget over 
det, kontakt formanden og 
meld dig på banen!

Hee Sogneforening forsø-
ger til stadighed at skabe 
aktiviteter for hele sognet.

Er der noget du kan byde 
ind med?

Er der noget du savner?

Har du lyst til at give en 
hånd!

- Sogneforeningen er også 
for dig!

Nytårshilsen fra 
Torsdagsklubben

Efter en rigtig god efterårssæson er 
vi klar til at starte på det 4.år.

Vi holdt julefrokost den 15.dec.
med 21 deltager. Alle bidrog med 
mad & drikke. Det  var en hygge-
lig aften med julesange, pakkespil 
m.m.

Det kunne ellers have blevet lidt ka-
otisk, da volleyboldspillerne også 
havde juleafslutning, men der blev 
fundet en løsning.Tak for det.

Efterårssæsonen har været god 
med stabil fremmøde og ind til sid-
ste uge blev der spillet petanque 
ude, samt mange hyggede sig in-
dendøre.

Er der nye, der kunne tænke sig at 
være med i fælleskabet, er alle vel-
komne.

Vi mødes torsdage kl.14.30, hvor vi 
starter med kaffe. Det koster 10.00 
kr. pr. gang.

Første gang 5.januar

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår.

TORSDAGSKLUBBEN
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Fotografier
fra Hee og nærmeste omegn.

Når de gamle i familien falder 
fra, og der skal ryddes op i hjem-
met, bliver mange ting sendt til 
genbrug eller kasseret.
Alt for ofte bliver gamle fotoal-
bum smidt væk, og hermed går 
der også historisk billedmateria-
le tabt. Tænk på det lokalhisto-
riske arkiv næste gang, der skal 
ryddes op.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Januar 
01.
08.
15.
22.
29.

Februar
05.
12.
19.
26.

Marts
05.
12.
19.
26.

14.00 Nytårsdag
09.00 i No, O. Lange
09.00
09.00
19.00

10.30
09.00
19.00 i No O. Lange
10.30

10.30
09.00
09.00 O. Lange
10.30 i No

Dåb

Thea Christina Sørensen

Begravede

Johanne Marie Jensen
Preben Slots
Anna Christa Stengaard Jensen

Offentligt 
menighedsrådsmøde

Mandag 30.januar kl.19.00 hos 
Bent Rindom, Ølstoftvej 20
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 Hee Kvinde Forum Anno 2011
26. januar i Klubhuset - vi skal øve os i at give hjerte-
msasage og anden førstehjælp. Under kaffebordet vil der 
muligvis være en overraskelse, som alle sikkert gerne vil 
se.  

30. marts 19.30 på Hee Skole - vi starter med en gang linedance i hal-
len og slutter af med generalforsamling.

17. maj 18.30 Cykeltur 
rundt om Stadil Fjord - vi 
serverer lidt tapas under-
vejs. Husk cykelhjelm. 
Cykelturen bliver, hvis vej-
ret ikke er med os, kortere.

Vi håber, at alle kvinder bosat i eller har været bosat i Hee har lyst til at 
være med til arrangementerne. Det er altid mulighed for at melde sig ind 
i foreningen, men man må også gerne komme med som gæst.

Mere om selve arrangementerne bliver offentliggjort på hee.dk eller på 
foreningens Facebookside - søg bare på Hee Kvinde Forum Anno 2011.

De kærligste hilsner
Susanne, Pia, Ina og Anne-Marie
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Hee Kvindeforum Anno 2011

Torsdag d. 26. januar

19.00 - ca. 21.30

Klubhuset, Hee

Alle kvinder i Hee Sogn (samt tidligere bosatte kvinder i Hee) inviteres til 
denne hyggeaften, hvor vi får besøg af Carsten Meller fra firmaet Ancare.

Han vil lære os lidt førstehjælp -  hvordan man bruger en hjertestarter, og 
hvordan man i det hele taget giver hjertemassage, hvad enten det er en 
voksen eller et barn, der har brug for hjælpen.

Pris for denne hyggelige aften er

50 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer. 
Man kan stadigvæk nå at melde sig ind i klubben.

Tilmelding kan ske til 

Susanne på 5099 8129
Anne-Marie på anne-marie@meller.dk
Facebook ved at trykke deltager

Tilmelding senest tirsdag d. 24. januar.

Undervejs holder vi en pause, hvor der serveres lidt vin, ost og andet godt 
til ganen. Her har vi muligvis også en overraskelse, der er værd at se på.

Vi glæder os til at være sammen med jer
Ina, Susanne, Pia og Anne-Marie
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
u

to
v
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rk
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d
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en

yt 
dit l

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 Billardklub, der holder til i det 
gamle pakhus ved stationen, er en 
hyggeklub, hvor der spilles billard 
og dart. Indimellem er der også 
nogen, der finder raflebægerne 
frem!

Klubben er åben for alle, og alle 
der har lyst, er velkommen til at 
kigge ind. Er der lys i pakhuset, er 
der åbent. Jeg har selv været forbi 
nogle gange, og hver gang har jeg 
følt mig meget velkommen. Det er 
helt tydeligt, at man gør meget for, 
at det skal være et godt socialt og 
trygt samlingssted, og man gør en 
dyd ud af, at der skal være ryde-
ligt, pænt og ordentligt – både ude 
og inde.

Billardklubben er en nøgleklub, 
det vil sige, at alle medlemmer har 

nøgle til lokalerne og kan møde 
frem og spille, når de har lyst. 
Der er fast klubaften tirsdag og 
torsdag fra kl. ca. 16.30 og et par 
timer frem. Lidt længere om torsda-
gen, for her afholdes ”turnering”. I 
efteråret betalte man 20 kr. i 10 af-
tener for at spille i torsdagsturne-

ringen. Pengene fik de igen ved at 
støtte julefrokosten i Stationsbyg-
ningen. Et arrangement man ag-
ter at bakke op om igen til næste 

Hee Billardklub
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jul. Efter nytår skal indtægterne ved 
torsdagsturneringen bruges til en 
sommerfest. For 10 kr., det har alle 
råd til at slippe en gang om ugen!
I 1966 lukkede DSB Hee station, 
i1972 overtog billardklubben det 
gamle pakhus. I 1999 blev lokaler-
ne totalrenoveret med tilskud fra 
Ringkøbing Kommune, der betalte 
for den udvendige istandsættelse. 
Den indvendige renovering betal-
te klubben selv, så man i dag råder 
over nogle pæne, lyse og velholdte 
lokaliteter.

For et par år siden valgte Ringkø-
bing-Skjern Kommune at afhæn-
de lokalerne. Stationsbygningen 
med pakhuset blev købt for 1 kro-
ne. Derefter har billardklubben fri-
købt sig fra stationsbygningen for 
50.000 kr. Et beløb, de nu er færdi-
ge med at afdrage. I det hele taget 
har billardklubben gennem tiderne 
støttet mange gode formål i Hee. 
Bl.a. har de opsat hjertestarteren 
på Bjørnevej.

Klubben har for tiden ca. 35 beta-
lende medlemmer, så der er plads 

til flere! Og klubben er ikke kun 
for mænd, der er også kvindelige 
medlemmer. Kontingentet er 500 
kr. om året, og så er der frit spil, 
når man har lyst!
 
Klubben deltager ikke i turnerin-
ger med andre klubber, men laver 
selv nogle arrangementer hen over 
året. Den første lørdag i måneden, 
arrangeres et lille ”lottospil”, døde 
duer, for medlemmerne. Ellers fun-
gerer klubben som et godt socialt 
samlingssted, hvor man mødes til 
spil, snak og hygge.

Og selvfølgelig har klubben en 
alkohol og rygepolitik: Man kan 
trække en øl eller sodavand i auto-
maten, og der må ryges igennem - 
indendørs!

Kunne det her være noget for dig, 
så kig forbi, når der er lys i pakhu-
set. 
Du kan også kontakte formanden: 
Børge Jensen, tlf. 41 40 52 71.
mail: borgehee@live.dk

Carsten Meller
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Er Naturens Rige kun for de Rige! 
Tilsyneladende er kommunens vel-
svungne slogan ved at krakelere, 
for når det kommer til realiteter, 
hvor kommunen selv skal til lom-
merne for at bevare riget i naturen, 
er der åbenbart kun tomme ord at 
hente.

Den gamle betonbro til Hindø er 
nu så medtaget, at offentlig ad-
gang ikke længere er forsvarligt. 
Et forslag om renovering, hvor eje-
ren af Hindø har tilbudt at betale 
ca. 1/3 af udgifterne til etablering 
af en ny forbindelse er pure blevet 

afvist af kommunen. Ikke en, men 
hele to gange, med den begrun-
delse, at der ikke er penge på bud-
gettet og at det efter deres opfat-
telse ikke er en kommunal opgave, 
at sørge for en broforbindelse til en 
privatejet ø. Ingen imødekommel-
se med, at man måske kunne finde 
en eller anden løsning eller nogle 
penge et eller andet sted!

Kommunen mener ikke, det er de-
res opgave at sikre offentlig ad-
gang til Hindø, der er privatejet. En 
ø, som kommunen ellers via fred-
ningsbestemmelser, indgået af det 
tidligere Ringkøbing Amt, i mange 
år har været forpligtet til at pleje 
og vedligeholde for netop offent-
ligheden. En opgave de langt hen 
ad vejen har forsømt at udføre. 
I kommunens planstrategi om Na-
turens Rige står der ellers: Tilgæn-
gelighed og fri adgang til naturen 
er en del af kommunens kerneop-
gaver.

En ø, der på mange måder er en 
naturperle midt i den vestjyske na-
tur, og som hvert år besøges af 
mange både børn og voksne, fra 
nær og fjern. For øen tilbyder netop 
alt det, som kommunen besmykker 

Broen 
til 
Hindø
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sig med: Enestående natur med 
rigt fugle- og dyreliv i rolige be-
skyttende omgivelser. Øen har si-
den 1990 været fredet, og tilgæn-
gelig for offentligheden, hvis man 
færdes til fods.

Øen er omtalt i mange medier, 
blandt andet i en udmærket fol-
der, som kommunen selv har udgi-
vet, som et naturskønt område, og 
besøges om sommeren af omkring 
100 naturelskere hver uge. Om 
vinteren omkring det halve. En del 
af kommunens skoler bruger ligele-
des øen til undervisning og oplevel-
se. Mange kommer gerne langvejs 
fra, for at aflægge øen et besøg. 
Sidst i november måtte 15 perso-
ner fra Fyn således vende om, fordi 
adgangen til øen var spærret. 

Men i Kommunens spektre er Hindø 
åbenbart ikke et sted, der hører til i 
Naturens Rige, når kommunen risi-
kerer at have udgifter på naturen. 
Nu er Hindø heller ikke særlig syn-
lig. Fra kommunens højborg er det 
jo en helt anden fjord, en helt an-
den natur og en helt anden dæm-
ning, man får øje på og glædes 
over. Det er jo også her, man ser 
turisterne sværme om den rige na-
tur!

Kommunen kunne ikke finde pen-
ge og løsning på Hindø-proble-
met. Derimod kunne Jan Holm 
Rasmussen fra Fjordlisten (!) op-
lyse, at kommunens økonomi- og 
erhvervsudvalg har en pæn stor 
vækst- og udviklingspulje stående. 
En pulje, der ikke har været ansøg-
ninger til længe. Puljen skal støt-
te initiativer og projekter, der kan 
markedsføre “Naturens Rige” samt 
fremme turismeformål. Lige præcis 
det, som Hindø falder ind under!

Så der er altså penge, der kan an-
vendes til at lave en ny bro for! Der 
skal naturligvis etableres et projekt 
og søges om nogle midler. Men 
pengene er der. Spørgsmålet er så 
bare om Naturens Rige også ræk-
ker helt til Hindø. 
Kommunen søger med store arm-
bevægelser og Kraftanstrengelser 
at skaffe nye naturfænomener, - 
måske skulle kommunen i stedet 
koncentrere sig om at bevare, ple-
je og udbygge den natur vi allere-
de har!

Jens Jørgen Jakobsen og Ole K. 
Nielsen har taget initiativ til gen-
rejsning af Hindø-broen i sam-
arbejde med Hans Kolby Hansen 
og Erling Mortensen. I projektet 
deltager også Dansk Naturfred-
ningsforening og Hee Lokalråd - 
og forhåbentlig Ringkøbing-Skjern 
Kommune.

Carsten Meller
Hee Lokalråd
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Hee Lokalråd
Stiforbindelsen fra Agersbækvej til Stadilvej
og Haelby Havn

Haelby Havn
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Projektet med etablering af stisy-
stem fra Agersbæk til Stadilvej har 
der været skrevet og talt om flere 
gange. Det er også det ældste og 
eneste tilbageværende projekt fra 
grøn ordning tilbage fra 2012.

Nu efter 4 ½ års arbejde med pro-
jektering, opmåling og aftale med 
de forskellige lodsejere, er projek-
tet endeligt klart til at kunne påbe-
gyndes.

Det største arbejde bliver etable-
ringen af stisystemet fra Nørgaard 
Bæk til den eksistrende markvej, 
der munder ud i Stadilvej lige øst 
for Stadilvej 3.

Det næste projekt, genetablering 
af Haelby Havn, forventes der også 

at blive givet grønt lys for i løbet 
af ganske kort tid. Derved kan ar-
bejdet med oprensning af kanalen 
forhåbentlig afsluttes, inden for-
årsarbejdet på markerne starter.

Når begge projekter bliver tilen-
debragt, vil der være stiforbindelse 
fra spangen over Vonå til Stadilvej, 
med bland andet mulighed for op-
hold ved Haelby Havn.

Havnen tænkes oprettet som en 
selvejende forening, der fremover 
skal stå for drift og vedligeholdelse 
af området.

Carsten Meller
Hee Lokalråd

Den kommende sti anlægges på nordsiden af Nørgaard bæk.
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Avisindsamling i Hee
Tak til alle, der bakkede op om vores avisindsamlinger i 2016. Efter kom-
munen har trukket stikket, har vi selv måtte bære alle omkostninger - og 
til gengæld fået alle indtægter.
Det har forløbet godt, og det er vigtigt, for vi har brug for pengene! Det 
bliver svære og svære at skaffe penge til foreningsarbejdet, så det er vig-
tigt at Hee Sogn bakker op om vores papirindsamlinger. 
Gem papir og pap til os!
Lever pap og papir i containerne bag Isadisa i stedet for at smide det i 
containere omme ved stationsbygningen. 

Næste gang vi har 
indsamling er

Lørdag 
den 4. februar
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

Evt.spørgsmål kontakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag den 8. april
Lørdag den 10. juni
Lørdag den 26. august
Lørdag den 11. november
Lørdag den 13. januar 2018
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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

97 33 54 66 . 2046 4666
www.hee-flyt.dk
heeflyt@mail.dk
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Aktivitetskalender

Januar
17.
26.
27.

Februar
04.
07.
18.

20.
23.

26.

Marts
01.
22.
30.

Strikkecafé
Hee Kvindeforum
Generalforsamling 
Hee Stationsbygning

Avisindsamling
Julens Glæde opstart
Strikkecafé 
Deadline Sognenyt
Generalforsamling
Hee Sogneforening &
Hee Lokalråd
Fastelavnsfest

Strikkecafé 
Strikkecafé
Hee Kvindeforum

Hee Skoles 
Støtteforening

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

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

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

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

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

Her bringes de datoer, som er ind-
leveret til redaktionen ved dead-
line.
Ønsker du datoer for arrangemen-
ter med i kalenderen, så henvend 
jer til redaktionen. 
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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 gælder i klubben

Vi starter kl. 19.00 og ikke før.

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

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

Vagtplan i Klubben forår 2017
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 
03.01 1
10.01 2 Randi Fisker Helle Christensen

17.01 3 Else Tobiasen Benny Siig

24.01 4 Anette Susgaard Anette Røjkjær

31.01 5 Helle Christensen Else Tobiasen

07.02 6 Randi Fisker Eva Ø. Knudsen

14.02 7 Vinterferie
21.02 8 Else Tobiasen Benny Siig
28.02 9 Helle Christensen Klaus Vang

07.03 10 Eva Ø. Knudsen Marianne Bak

14.03 11 Randi Fisker Else Tobiasen

21.03 12 Benny Siig Klaus Vang

28.03 13 Helle Christensen Anette Susgaard

04.04 14 Else Tobiasen Eva Ø. Knudsen

11.04 15 Påskeferie
19.04 16 Randi Fisker Benny Siig

25.04 17 Else Tobiasen Marianne Bak

02.05 18 Helle Christensen Eva Ø. Knudsen

09.05 19 Marianne Bak Anette Susgaard

16.05 20 Randi Fisker Else Tobiasen

23.05 21 Benny Siig Klaus Vang

30.05 22 Anette Røjkjær Eva Ø. Knudsen

06.06 23 Helle Christensen Anette Røjkjær
13.06 24 Marianne Bak Klaus Vang
20.06 25 Benny Siig Anette Susgaard

Vi vil gerne lige oplyse om nogle regler, der gælder i klubben:
Vi starter kl. 19.00 og lukker kl. 20.30
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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Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab til 
børnehåndboldtrænere. Det består 
af konkrete råd og øvelser til træ-
ningen af 6-12-årige udarbejdet af 
Maryfonden, hvor der bl.a. er sam-
arbejde med håndboldspilleren 
Mikkel Hansen, som i 2015 opret-
tede MH24-Mikkel mod mobning.

Antibulli er bygget på fire værdier:

Tolerance: Bliver alle behandlet li-
geværdigt og bliver forskelligheder 
på holdet set som en styrke?

Respekt: Respekterer alle hinan-
den? Tager de hensyn? Er der plads 
til at være anderledes?

Omsorg: Hjælper alle hinanden? 
Interesserer børnene sig for hinan-
den?

Mod: Tør børnene sige fra? Tør de 
reagere, hvis de ser, andre bliver 
behandlet uretfærdigt?

På hjemmesiden antibulli.dk er 
der ideer både til trænere og til for-
ældre.

1. Mød op til træning og kamp

Bak op om klubben. Uden foræld-
restøtte – ingen håndboldklub.

2. Skab god stemning på sidelinjen

Husk, det er dit barn, der spiller 
håndbold. Ikke dig. Hep på hele 
holdet – ikke på enkeltindivider, og 
husk også at klappe af modstan-
derne, når de klarer sig godt.

3. Respekter de beslutninger, som 
trænere og dommer træffer

Vær positiv og støttende over for 
trænerne, og se dommeren som en 
vejleder.

4. Bak op om fællesskabet

Sig fx hej til de børn og voksne, du 
og dit barn møder, når I kommer 
til træning. Vis, at du interesserer 
dig for holdkammeraterne ved fx at 
prøve at huske deres navne.

5. Tal med dit barn om oplevelsen 
efter træning og kamp

Du kan være med til at fokusere 
på fællesskabet og det sjove ved at 
gå til håndbold ved at spørge til, 
om træningen eller kampen har 
været sjov og spændende i stedet 
for kun at spørge til resultatet. Vær 
også lydhør over for udfordringer 
på holdet og sørg for at opmuntre 
dit barn til at sige fra og til at støtte 
og forsvare kammerater.

Mon ikke redskabet kan bruges af 
andre end børnehåndboldtrænere.
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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

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

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

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

Landbobanken          9732 1166

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

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

Fodbold
Fie Brunsgaard      2645 488
Kisser Jegstrup      6049 8419
Karen Christiansen     6049 8419

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

Svømmeudvalget
Conny Sandholm  Kristensen 4095 9115
ejstrupbaekgaad@gmail.com

PR & Redaktion Se side 2

Gymnastik
Rikke Sonn (formand)     2427 0369
Belinda Jakobsen      2145 9659
Anita Kristensen      4036 2417

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
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

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