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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. august

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk  6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

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

Mangler I sognenyt?

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

Men hvis I mod forventning ikke skulle 
modtage - eller kender nogen, der ikke har 
modtaget Sognenyt, så ring til: 

Inger Madsen 
2089 9226

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

Så er det blevet forår og vores nye fod-
boldbaner og petanquebane er blevet 
indviet, til fodboldopstart, hvor der var 
fint besøg af borgmesteren, som kom 
for at åbne de nye baner sammen med 
Zander.
Stor tak til alle sponsorere og frivillige, 
som har været med til at få det hele til 
at stå færdigt.

Det næste, som løber af stablen i Hee, 
er sommerfesten, dette bliver igen holdt 
på de nye fodboldbaner ved klubhuset. 
Vi håber, at hele byen kommer og fe-
ster med.

D. 7. juni afholdes der igen mini-triath-
lon, et super godt nyt tiltag, som første 
gang løb af stablen sidste år, her var der 
god deltagelse.

Til sidst vil vi blot informere om, at der er 
vedlagt et girokort, i håb om at i vil støt-
te sogneforeningen i at hjælpe sognet.

God sommer

På bestyrelsens vegne
Claus Fisker
Formand

Lidt om livet

Dage

Der er dage man gerne vil huske
dage man helst ser glemt
glade og triste dage
hvor sjælen er tung og beklemt.

Der er unge og gamle dage
der strides om hvem der er bedst
dage der standser ved grave
dage der ender i fest.

Der er gårsdage, morgendage
der omfavner dagen i dag
der er dage, hvor man har styrke
og dage hvor man føler sig svag.

Man kan ha’ dage på bagen
og ønske sig flere igen
der er dage der bliver til minder
og nogle der bare svandt hen.

Der er Grundlovs- og Bededage
kronede, gyldne og grå
dage hvor ting kommer for dagen
man helst ville gemme på.

Der er dødsdage, fødselsdage
og dage med krig og fred
mens det dages for brødre og søstre
kommer andre af dage et sted.

Livet har så forskellige dage
der er noget for hver en smag
lad os gribe dem, bruge dem ødselt
ingen dag er som dagen i dag.

Elsebeth F. Dalmer

Digtet er sendt til redaktionen af Erna Jensen.
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Kontingent

Så er det igen blevet tid til indbetaling af 
kontingenter 2014. 

Med kontingentet støtter du og din fa-
milie foreningen med et lille beløb om 
året.
Du får bladet Sogne Nyt 5 gange årligt.

Prisen er som den plejer   
per husstand     150 kr.                                                                  
pensionister                 75 kr.

Reg. 7670 Konto nr. 2042237 
eller benyt vedlagte girokort.

Med Venlig Hilsen
Kasserer Hee Sogneforening 

Judith Van den Berg
www.hee.dk

Tel : 29644075

    2014        

Program

 5. maj. Verdens ende

12. maj. Høvring sø

19. maj. Eistrup Bæk

26. maj. Vonå Engbro

29. maj. Sommerfest - Hindøtur. 
Se program for sommerfest. 
Husk at pynte cyklen.

Turene begynder og slutter ved Klubhu-
set.

Afgangstid er 18.45 - 19.00.

Husk cykelhjelm og vest 
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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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Der var naturligvis forskellige interesser 
henholdsvis syd og nord for Hee.
På et tidligere møde i marts 2013 mel-
lem Bane Danmark og de berørte lods-
ejere, stod det klart, at Bane Danmark 
(BD)ønskede at lukke overgangene: 
286 - 288 og 292 - 293. BD ønskede 
at bevare og udbygge overkørsel (OK) 
294 med en vejforbindelse til Foldager-
vej. Imidlertid havde situationen ændret 
sig radikalt, idet BD nu også ønskede at 
lukke OK 294, så der kun var Hvingelvej 
i nord og Hovervej i Hee som fremtidige 
overkørsler.

Den 11. marts havde repræsentanter 
fra Hee et møde med kommunen, hvor 
bl.a. borgmester Enevoldsen, Kommu-
naldirektør M. Pedersen og Ole Kamp 
deltog. Referatet fra mødet blev læst op 
af formanden for Hee Sogneforening: 
Claus Fisker. Referatet mundede bl.a. 
ud i, at man fra Hee skulle komme med 
ét realistisk bud på de fremtidige over-
kørsler i Hee.

Lukning af OK 287 vil medføre, at ejen-
dommen fremover ville få væsentlig 
dårligere adgang med store køretøjer. 
Det ville kræve en væsentlig forbedring 
af vejen fra ejendommen til Skovvej i 
Hee. Lukningen kunne accepteres, hvis 
dette blev indfriet.

Der blev redegjort for arbejdet med sti-
systemet rundt om Hee, som flere ste-
der krydsede banen, og hvilke proble-
mer lukning af overgange fremover ville 
skabe. Det blev set som et mindre pro-
blem, der kunne løses hen ad vejen.

Det største problem var lukningen af 
overkørslerne nord for Hee, der samlet 
set har ca. 10.000 overkørsler om året. 
Denne trafik skulle fremover enten over 
Hvingelvej eller gennem Hee.

Peter Galsgaard redegjorde for sin situ-
ation, hvis OK 294 blev lukket. Det ville 
give ham en øget kørsel på ca. 3500 km 
om året, hvor de store tunge køretøjer 
via Holstebrovej enten skulle via Hvin-
gelvej eller gennem Hee by.  For Hee 
by var det ca. 220 køretøjer på årsbasis.

Karl Døhr Jensen fremlagde problemer-
ne ved lukning af OK 293, som han øn-
skede bevaret. Ca. 9000 køretøjer pas-
serer årligt overskæringen. Især var 
Karl meget skepsis over for at lukning 
af OK kunne medføre, at Foldagervej 
endte som en blind vej i elendig forfat-
ning, med store værditab for de forskel-
lige lodsejere som følge.

Uanset hvilken - eller om alle overkørs-
ler  blev lukket, ville det påføre de for-
skellige lodsejere økonomiske tab og 
øgede udgifter. Også adgangen til mar-
kerne øst for banen mellem OK 293 og 
OK 294 ville blive svært tilgængelige. 
En løsning ville være en istandsættelse/
delvis istandsættelse af markvejen fra 
Foldagervej til Lilkjærvej.

Vejdirektoratet ville ikke nødvendigvis 
være en medspiller i denne sag: Luk-
ning af udkørsler til Holstebrovej kan 
skabe øget pres fra de tilbageværende 
udkørsler og dermed skabe ”sorte plet-
ter”, og medføre øget lukning af udkørs-
ler til Holstebrovej, for så at øge trafik-

Referat fra møde den 20. marts 2014
vedrørende Bane Danmarks planlagte nedlæggelse af
baneoverføringer  i Hee Sogn. 
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ken på Hvingelvej og Hovervej.

Sogneforeningen ønsker ikke øget tung 
trafik gennem Hee, som en lukning af 
OK 293 / 294 ville medføre.

Efterhånden som den intense diskussi-
on forløb, tegnede der sig et flertal for 
at indstille til Bane Danmark, at OK 294 
blev bevaret. To lodsejere var dog me-
get imod dette forslag og ønskede i ste-
det OK 293 bevaret.

Til sidst enes man om følgende:
Den indstilling, der sidste år blev frem-
sat til Bane Danmark, skulle trækkes til-
bage, og meddele, der blev fremsendt 
en ny.
Ved lukning af OK 287, skulle det sik-
res at ejendommens vejforbindelse til 
Skovvej blev udbygget og istandsat  så 
den også kunne benyttes af tunge last-
vogne.
At overkørsel 294 bevares og OK 293 
nedlægges på betingelse af, at Fol-
dagervej istandsættes og pålægges 
fast belægning.
At markvejen mellem Foldagervej og 
Lilkjærvej helt eller delvis sættes i stand, 
så den kan benyttes af tunge land-
brugskøretøjer / lastbiler.

Referant 20.03.2014
Carsten Meller

OPRÅB!

Angående Banedanmarks varslede 
nedlæggelser af baneoverkørsler.

Banedanmark og Ekspropriationskom-
misionen kommer på Besigtigelse i 
Hee, d. 7. maj 2014. Her vil de se på 
forholdene omkring hvilke baneover-
kørsler, nord og syd for byen, der skal 
lukkes og om muligt, hvilke der skal 
holdes åbne.
For at give vores gæster et positivt ind-
tryk af Hee og de rekreative områder 
omkring byen skal der hermed appel-
leres til, at der på dagen for Besigtigel-
sen, er så mange borgere i Hee som 
muligt der benytter baneoverkørslerne. 
Tag vandreskoene på, kør en tur med 
cyklen, barnevognen eller bilen og få 
en god tur rundt om Hee og jernbanen 
- på den måde kan vi sende et signal 
og vise hvor meget vi værdsætter vo-
res mulighed for at benytte baneover-
kørslerne, og den frihed der følger med 
dem.
På www.hee.dk  er der oprettet mulig-
hed for at afgive din personlige stem-
me for Banedanmarks nedlæggelser af 
baneoverkørslerne. Følg linket: http://
www.skrivunder.net/stop_for_nedlag-
gelser_af_baneoverkorsler_i_landdi-
strikterne . Der er ingen risiko forbundet 
med afgivelse af stemme. 
Der ligger stadigvæk underskriftsmap-
per fremme i Hee nærkøb plus, Familie-
park Vest og i klublokalet ved stadion/
boldbanerne, så her er der også mulig-
hed for at afgive sin underskrift. 
På forhånd tak!

Med venlig hilsen. 
Karl, Foldagervej 4. 
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Besigtigelse af baneovergange
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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

Avisindsamlingændring

Der samles aviser ind d. 14. juni 
i stedet for 7. juni.

Nabohjælp

Til sommerfesten i Hee vil der ved 
baren kunne findes foldere om Nabo-
hjælp.

Tag en folder og meld jer til på www. 
nabohjælp.dk

Med Nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje 
med hus og lejlighed i ferien. Det er kedeligt for tyven, men rigtig rart 
for jer. Erfaringer viser nemlig, at du med Nabohjælp kan undgå op til 
hvert 4. indbrud. Og det er gratis at være med i Nabohjælp.

TILMELD DIG PÅ NABOHJÆLP.DK – ELLER SMS ”NABO”  
TIL 1245. SÅ ER DER ALTID NOGEN HJEMME.

VIGTIGT NYT TIL INDBRUDSTYVE:
HER ER DER ALTID NOGEN HJEMME!
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

Maj
20.

Juni
13.

20. - 22.

23. 

Juli
18. - 25.

August
4. - 8.
26.

September
09.

Møde i Kloster. 
Sognepræst Dani-
el Kristiansen, Hvide 
Sande, taler.

Udflugt

IM’s årsmødefestival 
på Mørkholt Strand 
Camping

Sct. Hans fest hos 
Esther og Kristen 
Thomsen. Fritidsfor-
kynder Oda Mølgaard, 
Ølgod taler.

Holmsborg Bibel-
camping.

Møder i Spjaldhallen
Møde i Kloster. Lektor 
Erik Dahl, Lem, taler

Kvindeseminar i Ring-
købing. 
Landsleder i Agape 
Annette Vad, Videbæk, 
taler.

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

Hee Gl. 
Stationsbygning

Hee Gl. Stationsbygning vil ger-
ne invitere Hee konfirmander og 
forældre til morgenkaffe Blå Man-
dag, den 5. maj 2014.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Open Hee 26. - 27. april
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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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Tryksager i alle afskygninger
- til udkantspriser!
Vil du ha’ det sort, er det OK med os! 
Du kan også få det i farver!
Vi kan lave det grafiske arbejde - 
eller vi trykker direkte fra din fil.
Vi trykker også på plastikkort.

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

Hee

TR
YK
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OF DESIGN
Lige siden Birgit og Ole Faneskov flyt-
tede til Hee i 1976, har de haft deres 
hyggelige hjem liggende som en an-
den skovløberbolig i deres egen lille 
skov. Men det gjorde orkanen Bodil no-
get ved. Den fik virkelig fat i træerne og 
væltede mange af dem. Heldigvis ram-
te ingen af dem huset.    
Men store brændestabler og en enorm 
flisbunke, som ligger ud til Lilkjærvej, 
vidner om de store skader, orkanen 
skabte. Og store tunge træfældnings-
maskiner har kørt deres vej op, så der 
forestår et større reparationsarbejde.
Men dårlig vej (så galt er det altså heller 
ikke) eller ej, så er Ole et besøg værd.   

Ole Faneskov-Jensen kommer oprinde-
lig fra Vesterbro i København.  
Han fortæller: 
”Jeg har boet forskellige steder i Kø-
benhavn, men på et tidspunkt flyttede 
jeg til Herning sammen med Birgit. Se-
nere flyttede vi til Lem, men de sidste 
37 – 38 år har vi boet her på Lilkjærvej 
i Hee.
At det lige blev Vestjylland skyldtes, at 
Birgit boede i Herning, og da jeg var 
færdig på seminariet, flyttede jeg over 
til hende. Herfra søgte vi så forskellige 
lærerstillinger, og vi endte begge i Lem, 
hvor vi bosatte os. Men sådan et villa-
kvarter var slet ikke os. Vi ville gerne 
være os selv, og det krævede jo nær-
mest, at vi skulle trække gardinerne 
for, når vi var hjemme, hvilket var ure-
alistisk, så vi måtte finde noget at bo i, 
som tiltalte os.
Tilfældigvis så vi i en annonce, at huset 
her på Lilkjærvej 8 var til leje. Vi kørte 
ud for at se på det, og faldt fuldstændig 

for det. Vi vidste med det samme, at her 
ville vi gerne bo.
Vi var så glade for stedet, at da det var 
efter lukketid for ejendomsmægleren, 
sendte vi et telegram til ham og ringe-
de straks mandag morgen, hvor vi fik at 
vide, at hvis vi var interesseret, var leje-
målet vores.
Det var en københavner, der havde købt 
huset af et dødsbo efter Hakon Ander-
sen. Han ville så bruge det til sommer-
hus, men fandt ud af, at det ikke duede, 
at huset skulle stå uden varme, når det 
ikke blev brugt. Derfor lejede han det 
ud, og vi boede her i otte år, før han var 
interesseret i at sælge.
Men efter otte år blev vi igen selvejere. 
Huset var ikke ret stort. Der var en stue, 
et soveværelse, et lille køkken og toilet 
med bad.  
Så efter nogle år byggede vi en tilbyg-
ning i øst samt en mellembygning. Og 
for omkring 10 år siden byggede vi en 
etage ekstra på. Det passer os godt, og 
vi udnytter hele huset.”

Desværre blev Ole syg som 52-årig og 
måtte stoppe sit arbejde ved Lem Sta-
tionsskole omkring 1998. Men det var 
ikke til at gå hjemme uden at have no-
get at beskæftige sig med.

Ole:
”Jeg havde jo et kursus fra sløjdlærer-
skolen og tænkte, at min erfaring der-
fra kunne jeg bruge, for træ havde jeg 
jo nok af.
Men vi havde blandt andet også arbej-
det med Vikingesmykker af sølv, og jeg 
havde også været på forskellige andre 
kurser, blandt andet havde vi arbejdet 
med horn.
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Vi havde et gammelt hønsehus, som 
jeg byggede om til et værksted, og 
her begyndte jeg at lave salatsæt, ske-
er og meget andet i horn. Sølv ville jeg 
også gerne arbejde med, men ikke på 
den måde at jeg skulle smelte og stø-
be smykker. Min interesse gik mere i 
retning af at bruge sølvet i forbindelse 
med andre materialer, hvor læder var en 
god sammensætning.
Af det lavede jeg forskellige udgaver af 
armbånd, halskæder og andre smyk-
ker. Blandt andet har jeg lavet Dronnin-
gekæden, som er en sammenfletning 
af små gummi- og sølvringe. De passer 
godt sammen og kæden er behagelig 
elastisk. 

Birgit bærer Oles smykker

På et tidspunkt steg prisen på sølv så 
meget, at sølvsmykker ville blive for 
dyre. Men da havde jeg set en stenslib-
ningsmaskine sat til salg og tænkte, at 
sten måtte være spændende at arbejde 
med, så jeg købte maskinen, og lavede 
en del smykker af granit og andre sten, 
som jeg indfattede i sølv.

Men maskinen gav mig nogle proble-
mer. For det første blev valserne slidte 
og skulle de skiftes. De var så dyre her-
hjemme, at jeg nærmest fik et chok. Så 
jeg måtte skaffe dem hjem fra Amerika 
til 1/3 af prisen.
Et andet problem blev, at mine hænder 
begyndte at revne og klø ganske for-
færdeligt, når jeg arbejdede med ma-
skinen, og det hjalp ikke, at jeg brugte 
gummihandsker. Så jeg blev nærmest 
tvunget til at holde op med at bruge ma-
skinen, og måtte sælge den igen.
I stedet begyndte jeg at arbejde med 
læder, der er fint at flette og bruge, som 
det er, men man kan også lave fine ting 
af det sammen med både sølv og stål.”

Der bliver en lille pause, medens Ole 
finder forskellige flotte eksempler frem 
fra sin righoldige og alsidige produkti-
on, hvor der også er slebne træsmyk-
ker. 
Der er noget for enhver smag. Lige fra 
den fine halskæde til en smuk kvinde-
hals, til det grove læderarmbånd, som 
nærmest er en rocker værdigt. 

Ole fortsætter:
”Nogle af de sten, jeg sleb, har jeg solgt 
til guldsmed Exner, og jeg har lavet 
nogle bestillingsarbejder.
Inspirationen finder jeg rundt omkring 
ved at holde øjnene åbne og se mulig-
heder. 

Birgit er jo ophavsmand til og mange-
årig leder af Teater for Alle, og for nogle 
år siden havde en teaterfotograf taget 
nogle fine billeder fra en forestilling. Jeg 
tog et af billederne, fik lavet det som et 
maleri og trykt på lærred.
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Det gav mig inspiration til at forsø-
ge mig med at manipulere billeder på 
computer. Det vil sige at behandle dem, 
hvorved de kommer ind under begre-
bet computerkunst.
Man kan tage et hvilket som helst bil-
lede eller fotografi, plukke detaljer ud, 
sætte andre ind og derved skabe sit 
eget billede. Derved kommer et sådant 
computerbillede til at bestå af mange 
lag.”

Computerkunst er en accepteret kunst-
art i dag, men kan lige som andre kunst-
arter udvikle sig i mange retninger. 
Ole Faneskov arbejder meget i surrea-
lisme og hans billeder giver indtryk af 
en meget kreativ tankegang, hvor nogle 
billeder ikke giver en mening, men skal 
få beskueren til at tænke på, hvad den-
ne kan være. Det er det absurde i bille-
det, der skal være tankevækkende.

Men de fleste billeder giver til gengæld 
et fyldestgørende billede af meningen 
med manipulationen. Derfor har Ole al-
lerede fra begyndelsen givet billedet et 
navn.
Som billedet af kvinden, der med den 
ene hånd trækker huden væk fra sit an-
sigt, som et gardin, og bag dette er et 
mindre billede af en kvinde med en pa-
raply, hvilket viser, at kvinden er ked af 
det. 
Ole kalder billedet ”Mit indre jeg”, og 
det er det, som kendetegner kreativite-
ten i billederne; denne måde at udtryk-
ke sit indre jeg. 
Et andet billede af et gennemsigtigt jak-
kesæt, som hænger på bøjle, men fra 
det ene ærme stikker en hånd ud med 
en buket blomster.
Ole fortæller, at det er lavet som et Va-
lentins billede, der skulle udtrykke glæ-
de ved et mødet med pigen men end-
te med at fortælle, at han var blevet 
brændt af. 
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Det er nogle utrolig flotte billeder. Man-
ge med udtryk af en dejlig varm følelse, 
andre mere alvorlige, men det er bille-
der, vi alle kan forholde os til.

Ole viser andre billeder, han lige har fået 
hjem, som på en imponerende måde vi-
ser en leg med ord som; træhus, dåse-
fisk, en med pæren i orden, æbletræ, 
briller giver liv, drømmepigen.  
En udstilling af Oles billeder vil virkelig 
være et besøg værd.

Ole fortsætter:
”Jeg er nok mest til det surrealistiske 
og underfundige. Et billede skal fortælle 
noget. Ordspillet i en ganske almindelig 
tankegang kan virke fascinerende, men 
ellers får jeg ideerne mange forskellige 
steder fra. 
Det kan tage fra en uge op til flere uger 
at lave et billede. Finde den rette bag-
grund, de rigtige farver, indsætte det 
helt rigtige motiv. 
Billedet kan måske bestå af ti lag bille-
der lagt oven på hinanden, hvor bag-
grunden er et lag, forgrunden et andet, 
og hver detalje et nyt lag. Hvis jeg så 
ikke er tilfreds med en detalje, men øn-
sker en anden, skal jeg finde det lag, 
detaljen er på, fjerne det og indsætte 
det nye, uden at nogle af de andre lag 
bliver berørt. Det er et stort arbejde. 

Jeg vil helst arbejde med billeder, der 
ligner noget, men der skal alligevel 
være en overraskelse, måske noget hu-
mor, måske noget melankolsk.
Men jeg kan også mærke, at jeg ud-
vikler mig, og det er der tilsyneladen-
de også andre, der kan. Jeg har udstil-
let et par gange på Priorgården inde i 
Ringkøbing, og da jeg udstillede an-
den gang, var der en, som bemærke-

de: ”Dine billeder er ikke så dystre, som 
sidste gang.”
Jeg har haft en del udstillinger, og i 
øjeblikket har jeg billeder udstillet på 
Vestas i Videbæk. 
Jeg er lige blevet færdig med et bestil-
lingsarbejde til Haderslev Stift Skole-
tjeneste, hvor jeg har lavet en form for 
altertavle med billeder, som illustrerer 
linjer i fem salmer.
Samtidig er jeg med i et kommunalt ar-
rangement, som hedder ”Kunsten in-
viterer indenfor”. I dette arrangement 
holder vi åbent hus herhjemme en fre-
dag-lørdag-søndag i starten af septem-
ber, hvor folk kan komme og se mine 
arbejder. 
Men ellers er der altid åbent efter afta-
le.”

Oles mangfoldighed i sine udtryk med 
computerkunst er virkelig seværdig, og 
det samme er hans smykker, så det er 
værd at sætte tid af til at besøge Bir-
git og Ole, når der i september holdes 
åbent hus.

                                                                                                                             
Ernst Munck  

2 mand på stranden
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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  
 

Lidt nyt fra Ældreklubben

Vi er nu kommet godt i gang med vores nyanlagte petanquebane. Der blev givet 
mange roser for banen den dag, der var indvielse. Så nu håber vi, at der er mange, 
der vil gøre brug af den. Man kan til enhver tid benytte banen.

Vi er der hver torsdag fra kl.14.00-1630 

(bemærk ændringen fra kl.13.30 til kl.14.00)

Og tak vi har fået vores bobspil tilbage (den var blot sat på depot).

Vi har fået sponsoreret godt med bestik, så tak for det.

Mange venlige hilsner 
Ældreklubben
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10.00 Konfirmation
Ingen
Ingen
Ingen  
No 10.30 Kurt Nielsen
10.30
10.00 Kr. Himmelfarts-
dag - teltgudsjeneste 
- kaffe og rundstykker 
bagefter

19.00
10.30 Pinsedag
10.30 2. Pinsedag
i No 
E. Påbøl, sommermøde
09.00
ingen

10.30
09.00
Ingen
19.00 L. Hvejsel

Ingen
10.30
Ingen
09.00
10.30

Ingen
10.30

Maj
04.
11.
16.
18.

25.
29.

Juni
01.
08.
09.
15.

22.
29.

Juli
06.
13.
20.
27.

August
03.
10.
17.
24.
31.

September
07.
14.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Sommermøde 15.juni i  No 
for begge sogne

13.30 Gudstjeneste i No kirke ved past.
emer. Erik Påbøl, Hvide Sande.   

Bagefter er der kaffebord og samvær 
i No Aktivitetshus, og Påbøl vil fortæl-
le om Mennesker, indtryk og oplevel-
ser fra et skoleliv. På vejen fra fisker til 
præst kom skolen – og ikke mindst mø-
det med nogle helt usædvanlige men-
nesker til at betyde meget. I særdeles-
hed gælder det årene i de frie skoler: 
højskolen, lærerskolen, efterskolen og 
friskolen. At det samtidig var brydnings-
år i både samfund og skoleverden, gjor-
de ikke noget mindre spændende.

Alle er velkomne,  
Hee og No menighedsråd
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Sogneudflugt for alle i 
Hee 18.juni til Christians-
feld i Sdr.Jylland

Afgang fra Stationsbygningen kl.9.00.

På vej derned er der kaffe og rundstyk-
ker.

Vi spiser på den gamle grænsekro og 
får derefter en rundvisning i hernhutter-
nes by, Christiansfeld og bagefter kaffe 
med de berømte honningkager.

Pris for turen 150 kr.

Tilmelding senest 10.juni til

Karen Margrethe Nielsen,  2395 6167, 
mail: kmnhkhandel@gmail.com                             
Stinne Hansen,          9733 5288, 
mail: kirstinesh@gmail.com  eller
Lars Christoffersen,         9733 5014, 
mail: lzc@km.dk  

Konfirmationer

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

Når klokkerne ringe

Når klokkerne ringe,
de bringer dig bud
fra hjemmet der borte
hos Herren, din Gud.

Når klokkerne ringe
for store og små,
dit navn er i klangen
dig kalder de på.

Når klokkerne ringe,
han åbner sin favn,
den Herre, som gav dig
i dåben sit navn.

Når klokkerne ringe
for graven en gang,
skal tonerne klinge
som livshåbets sang.

Når klokkerne ringe
en gang over sky,
de kalder af graven
til Herren på ny.

Og der skal du frydes
ved Himmerigs bord,
så sandt, som du hørte
hans klokker på jord.

J. C. Christensen 1918
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Peter Røjkjær 21 38 06 90 

Christian Røjkjær 21 38 06 91 
kontakt@r-minimaskiner.dk 

www.r-minimaskiner.dk 
 

Bixen     Genbrug
Nørreager 2 • Hee

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

Vi afhenter gerne, men tingene kan også afleveres på 
Nørreager 2 • Hee

Mobil: Peter 2138 0690           Anette 3057 0430

Åbningstider:
Fredag 13.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 13.00
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Et lille historisk 
indslag
Af Ernst Munck

DER DUKKER AF DISEN!

Dette skulle være en bog om, hvordan 
Hee kom til at se ud, som den gør. Men 
i stedet har jeg tænkt mig at bruge den 
som en fortsat historie i Sognenyt.

Jeg har samlet materialet gennem man-
ge år. Og jeg er i stor taknemlighed til 
Jytta Pedersen, Erhardt Bøndergaard 
Jensen, Anne Margrethe og Jens Bak, 
Hans Damgaard, Oskar Poulsen og 
Juel Pedersen, som har givet oplysnin-
ger og fortalt om ”gamle dage”. 

Ligeledes har jeg brugt oplysninger fra 
bogen: Hee Sogn af Kr. Susgaard. 

Titlen på bogen skulle være, ”Der duk-
ker af disen”. 

Tanken om titlen ”dukkede op” som en 
selvfølge, da jeg første gang tænkte på 
at skrive bogen.

Derfor er det en underlig fornemmelse 
at tænke på, at for omkring 70 år siden 
sad en tidligere Hvingelbo, Jens Gra-
versen, i Holstebro og blev enig med 
sig selv om, at han ville samle, hvad der 
var muligt både ved samtaler med æl-
dre mennesker i sognet og i de danske 
lands- og egnsarkiver for at skrive en 
bog om sin gamle hjemegn, Hee sogn.  
Og Jens Graversen fik samlet et stort 
materiale til brug for sin bog, men des-
værre døde han, inden han fik sit mate-
riale gjort færdigt.

Kr. Susgaard fra No fik overdraget ma-
terialet og indsamlede meget mere, så-
ledes at den utrolig fyldestgørende bog 
”Hee Sogn” kunne udkomme i 1986.   
Men i Jens Graversens efterladte ubrug-
te materiale, som Hee Lokalhistoriske 
Arkiv modtog fra arvingerne omkring 
2007, fandt jeg det allerførste hånd-
skrevne papir, hvorpå han begyndte sin 
historie. De begynder med ordene ”Der 
dukker af disen.”

Hans Damgaard fortæller, at Jens Gra-
versen var en stærk personlighed. 
”Under de samtaler jeg havde med 
Jens, når han var i Hvingel for at sam-
le stof til sin bog, kunne man ikke und-
gå at bemærke den store interesse og 
begejstring, hvormed han samlede sit 
stof. Han havde en kærlighed til sog-
net, som aldrig blegnede, selv om han 
tilbragte mere end halvdelen af sit liv 
udenfor sognet.”

Og det viser sig, at Jens Graversen 
også har en historie at fortælle. I et af-
snit i sognebogen har han fortalt om 
sine forældre og sin barndom i Hvingel.
Både Jens Graversens far og farfar hed 
Jens Graversen, så der blev ikke ruttet 
med navnene.

Farfaderen og hans hustru, Kirsten Ma-
rie kom fra Bjerghus i Bølling sogn, hvor 
faderen blev født.

I 1882 flyttede familien til Hee.

Jens Graversen fortæller: 

”Det er meget lidt, far har fortalt om ti-
den i Bølling. Et enkelt træk husker jeg 
dog. 
En vinter var det småt med arbejde, så 
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min farfar slog skærver til vejene. Dren-
gene Gravers på 7 år, min far Jens på 6 
og Anders på 5 skulle så en dag gå hen 
til ham med noget mad. Da de kom hen 
til arbejdsstedet, var deres far gået efter 
et eller andet, og så skulle de tre småfy-
re jo prøve, om de kunne slå sten. Men 
der var jo kun én hammer, og det var 
den, det drejede sig om at få fat i. Gra-
vers var den største og fik hold på ham-
meren og lagt en sten på blokken, løf-
tede hammeren til slag og slog til, uden 
at bemærke Anders, som i sin fortørnel-
se over ikke at måtte få hammeren, ville 
fjerne stenen, der skulle slås på. Men 
ikke hurtigt nok, med det resultat, at 
han fik hammeren ned over fingrene.  

Den øvrige barndomstid levede han på 
Ejstrup Mark, eller Hede, som de hed 
den gang (ad Stadilvej). Fra 7 års al-
deren var han om sommeren ude hos 
fremmede at tjene sin føde. Om vinte-

ren skulle skolegangen jo passes, og 
det var dengang fra morgen til aften 
alle hverdage om vinteren. Om somme-
ren derimod kun én eller højest to hal-
ve dage.

Skolegangen foregik på Hvingel sko-
le, som på det tidspunkt var nybygget 
men alligevel med sandstrøede gulve, 
og børnene sad med træsko på i sko-
lestuen. Undervisningen må have været 
ret god, da såvel far som hans søsken-
de, der jo næsten var jævnaldrende, var 
ret godt udrustede med de elementære 
kundskaber.

Hjemmet på Ejstrup Hede var lille og 
fattigt, men nogen nød tror jeg aldrig de 
led. De havde en ko eller to og vel også 
lidt høns og andet småkræ.

Farfar tjente sine penge ved engvan-
dingsarbejde og var en slider. Farmor 
var syerske og kunne sy herretøj, så jeg 
vil tro, at det gamle hjemmegjorte tøj 
blev vendt, drejet og lappet nogle gan-
ge, og der blev sat en ny ende i drenge-
nes bukser, når de blev slidt igennem.
De to første somre far var ude for selv at 
tjene til føden, var hos naboen Jens Kri-
stensen, hvor han skulle passe gæs og 
får og ellers gøre en drengs gavn. Der 
var det gode ved naboskabet, at han 
kunne sove hjemme og således ikke 
helt var overladt til fremmede. Helt uden 
genvordigheder var sådan en tjeneste 
jo ikke for en 7 – 8 årig purk.
Jeg husker han har fortalt, at han en-
gang havde fået lavet en vældig fin pisk 
med rigtig smeld i. Men om aftenen, da 
gæssene skulle i hus, var en af dem så 
uheldig at få snoren om halsen og kom 
samtidig i klemme ved lågen med det 
resultat, at gåsen døde.

Jens Graversen
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En anden gang blev han sendt af sted 
med 40 kroner til købmand Anders 
Madsen i Tim for at betale en regning. 
Men da købmanden talte pengene var 
der kun 38 kroner. Der blev ledt efter 
pengene alle steder, bl.a. i en bæk, som 
far skulle springe over, men væk var de, 
så farfar måtte betale dem, og det var 
mange penge dengang, hvor timeløn-
nen optaltes i få ører.

I 1898 – 99 var far forkarl hos Chr. Sø-
rensen på Voldbjerg. Det var en god og 
rettænkende husbond, som hjalp min 
far tilrette med at få ordnet det sådan, 
at han kom på højskole året efter. Det 
var ellers forbeholdt gårdmandssønner, 
som havde de økonomiske mulighe-
der, men Chr. Sørensen hjalp far med at 
søge amtsunderstøttelse, som han fik.
Derved kom han på Vallekilde højsko-
le. Dette ophold kom til at præge ham 
resten af livet, og han omtalte det altid, 
så man forstod, at der havde han haft 
oplevelser, som virkelig betød noget for 
ham.

Det var vel også derfra han havde sin 
kærlighed til sangen, men der havde 
han også meget med hjemmefra, hvor 
især farmor var sangglad. Fra min barn-
dom husker jeg mangen søndag mor-
gen, efter at morgenkaffen var drukket, 
kunne far komme med højskolesang-
bogen, og så blev der sunget et par 
sange. Det samme skete mange vinter-
aftener.”                                                      

Da amtet i 1853 skulle finde en bolig til 
jordemoderen, købte de ejendommen 
på Lilkjærvej 13.  Den lå meget centralt 
den gang, idet den nuværende Holste-

brovej ikke eksisterede. Vejen fra Ring-
købing mod Holstebro var Heebro, som 
ved Hovervej fortsatte nordpå lige ud 
ad den nuværende markvej (æ våesvej 
= vejen over mosen) og fortsatte vide-
re ad Lilkjærvej.  Hovervej fandtes hel-
ler ikke. Derimod gik vejen vest – øst, 
fra omtrent der hvor Hee gamle kro lå 
(Holstebrovej 112), østpå snoende sig 
omkring markerne til omtrent der hvor 
Lilkjærvej 13 ligger og derfra videre øst-
på ad den nuværende Birkkjærvej og 
Sanddalvej. 

Så jordemoderboligen lå omtrent i cen-
trum nord – syd, øst – vest for sit distrikt, 
som omfattede Hee, No, Torsted og Ho-
ver sogne.

Det må have været et voldsomt distrikt 
at skulle rundt i, når man tænker på, at 
alle veje var markveje eller i bedste fald 
hullede grusveje, og befordringsmidler-
ne var gåben eller hest og vogn.

I 1879 blev jordemoderboligen flyttet til 
No, og samme år købte Jacob og Ane 
Kirstine Jensen den gamle bolig.

Jens Graversen fortsætter:

”Min mor, Mette Kathrine Jensen er født 
i Birkkjær i Hee sogn den 2. maj 1882 
som datter af Ane Kirstine og Jacob 
Jensen.
Trine, som min mor altid blev kaldt, le-
vede sine barneår i Birkkjær. Hendes far 
var tækkemand og moderen væverske. 
På ejendommen havde de et par køer 
og et par grise og velsagtens nogle får.
Mor har fortalt, at hun som lille pige blev 
sendt ud med køerne langs vejkanter-
ne på den gamle landevej (Lilkjærvej), 
for at de skulle græsse der, når der blev 
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for småt med græs på de tørre agre ved 
ejendommen. Der skulle hun så gå med 
dem i et par timer, til de havde fået fyldt 
vommen. Tiden kunne godt blive lang, 
for hun måtte ikke gå fra dem. Der var 
ingen hegn den gang, og de måtte ikke 
komme over på marken på den anden 
side af vejgrøften, hvilket ellers kunne 
være fristende, hvis der var korn eller 
andet godt der.
 
Jeg blev født den 5. juni 1910. Min barn-
domstid og første ungdomstid boede vi 
på ejendommen Moselund (Hvingelvej 
5), som min bedstefar købte i 1883, og 
som min far overtog ved hans død.

I 1913 skulle min farbror giftes med 
Anne. Han havde overtaget min mors 
fødehjem, den gamle jordemoderbolig, 

men brylluppet blev holdt hjemme hos 
os i Moselund.

Far havde på det tidspunkt lige bygget 
et hus til tørv og vogne m.m.. Det var et 
ganske primitivt hus, hvor væggene i si-
derne og i enden var jordvolde. Foren-
den var dækket af spån, og det hele var 
tækket med strå. I dette hus kan jeg hu-
ske, at fars fætter kom og hjalp med at 
lægge gulvbrædder dagen før, for der 
skulle kunne danses til brylluppet. På 
den tid var et bryllup ikke et rigtigt bryl-
lup, hvis ikke der blev danset.
I det nye hus blev der så pyntet med 
gran og blomster, og bryllupsaftenen 
kom spillemanden med sin violin under 
armen. Og dansen gik så til langt hen 
på natten.

. . . . Fortsættes

Jacob Jensen med familie foran hjemmet i Birkkjær, Lilkjærvej 13, 
som var den gamle jordemoderbolig
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Danni Elmo                            
ADHD – i medgang og modgang           
 
Mit foredrag hedder ”ADHD – i medgang og modgang” og er min livshistorie Igen-
nem fortælling og musik. 

Jeg fortæller om mit liv, som har væ-
ret kontrastfyldt og en rutsjebanetur af 
dimensioner  fra 2 x Melodi Grand Prix 
stjerne til hjemløs og bosiddende i en va-
skekælder,  til igen at stå på scenen til 
Dansk Melodi Grandprix 2014.

Jeg fortæller min historie om hvordan 
ADHD og livet på institutioner har påvir-
ket mig og min skæbne, om svigt, mis-
brug, at blive misbrugt, medicin, motion, 
mad, succes, nedtur, kaos, impulser, de-
pression, psykiatrien, kærlighed, musik-
ken, og meget mere…

Med selvindsigt og ærlighed forsøger jeg 
at beskrive, hvordan jeg har udviklet mig, 

og hvilken værktøjer jeg har brugt, for at skabe en almindelig hverdag for mig og  
mine nærmeste med musikken som en tro følgesvend. 

Jeg spiller mine egne danske sange, der handler om de ting, jeg taler om under  
Foredraget.

Hee Gl. Stationsbygning
Ringgaden 3A, Hee, 6950 Ringkøbing

Torsdag, den 12. juni 2014
kl. 19.00

Pris 100,- kr.

Tilmelding telf.: 23 88 38 88 gerne SMS

Mail: heestationsbygning@gmail.com
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Sommerfestrevy 2014
I år er det 25. gang, der holdes en form 
for underholdning i forbindelse med 
sommerfesten i Hee. Man startede be-
skedent ud i 1989, hvor daværende pa-
stor Bruun havde skrevet en sang, som 
blev sunget under festaftenens fælles-
spisning. 

Underholdningen har i gennem tiden 
udviklet sig til en revy, så der nu er tra-
dition for ca. en times humoristisk frem-
stilling af stort og småt i Hee-borgernes 
liv. Mange af byens indbyggere er gen-
nem årene blevet portrætteret, og in-
gen dumhed er for lille til revyforfatter-
nes skarpe pen.

Vi er lige nu i fuld gang med at øve tek-
ster og timing til Sommerfestrevyen 
2014. Dette års Sommerfestrevy er en 
hyldest til Hee-revyen gennem årene. Vi 
laver et nostalgisk og fremfor alt humo-
ristisk tilbageblik på forskellige indslag 
i Revyen de seneste 25 år. Vi har ind-
kaldt forstærkninger i form af ”gamle” 
skuespillere fra Sommerfestrevy, I hu-
sker måske Bente Madsen, Karen Ma-
rie Smedegaard, Kristen Madsen, K. P. 
Damgaard, Tage Kirkegaard, Jette Jen-
sen og mange flere.

I løbet af aftenens underholdning tager 
vi jer med tilbage til nogle af de bedste 
øjeblikke fra Sommerfestrevyen igen-
nem 25 år, så tag naboen under armen 
og kom til årets Sommerfestrevy, lørdag 
d. 31. maj kl. 20.00
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Strikkecafé 

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

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

Udestrik, hvsi vejret tillader det     lørdag d. 31. maj  14.00 i butikken

Sidste gang før sommerferien     mandag 16. juni 19.30 i Hee

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

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

Kærlig hilsen 
Anette
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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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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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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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Plæneklipning med egen havetraktor samt

Vinduespolering udføres.

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

Andreas Mortensen
40267373

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
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Mobilfrisøren
Gitte Alnor Madsen

Jeg er af mange blevet opfordret til at 
starte som frisør i Hee og har derfor 
siden 10.3.2014 kørt som lokal mobil 
frisør.
 
Så det er med glæde, at jeg derfor nu 
tilbyder Hee´s borgere den mulighed 
og frihed det er for dem, at de ikke 
skal bruge tid på at køre til frisøren, 
men at frisøren kommer til dem.

Og medens jeg klipper familien, kan 
der blive klaret nogle af de huslige 
gøremål en travl hverdag også byder 
på.
 
Jeg kommer meget gerne ud til ung 
som ældre, barn som voksen, og det 
er en dejlig oplevelse at komme hjem 
til mine kunder, det er en stor tillid der 
vises mig.
 
Der kommer jeg meget tæt på mine 
kunder, og jeg værdsætter den tillid 
det er, når I åbner jeres døre for mig.
 
Jeg kommer til jer og er I flere, finder 
jeg selvfølgelig også en god pris til 
jer.
 

Mit navn er Gitte Alnor Madsen, og 
jeg er indehaver af Frisørværkstedet i 
Skjern, hvilket jeg har været de sidste 
6 1/2 år, siden d. 1.1.2008, det sam-
me år min mand Jan Madsen og jeg 
flyttede til Hee. Oprindelig er jeg fra 
Tim.
 
I Skjern er jeg i den heldige situati-
on, at jeg kan beskæftige 3 ansatte, 
1 frisørelev, 1 frisørsvend og en 1 fri-
sørsvend, der også er uddannet pro-
fessionel negleteknikker. Derfor har vi 
i Frisørværkstedet i Skjern mulighed 
for at tilbyde en professionel negle-
behandling udover frisørbehandlin-
gerne.
 
Med gode og stabile medarbejdere i 
Skjern giver det mig frihed til at ser-
vicere lokale borgere i Hee om om-
egn og det værdsætter jeg meget.
- MOBILFRISØREN - 
 
Som mobilfrisør tilbyder jeg klipning:
- der hvor du er
- når du har tid
- efter dine behov
 
Jeg ser frem til årets sommerfest i 
Hee, hvor Frisørværkstedet igen i år 
vil stå som frisør bag de mange mo-
deller ved årets modeshow, mød os i 
teltet fredag aften kl 19.30.
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Konfirmation søndag 4.maj kl.10.00

Maria Kirk Andersen                               Agersbækvej 4                                                                                                     
Marie Højberg Andersen                        J.Bjerg-Thomsensvej 6                                                                                      
Laura Døhr Baden                                  Østbanevej 5                                                                                                         
Petra Smedsgaard Byskov                     Agersbækvej 22                                                                                                
Emma Toft Jensen                                  Skovvej 10                                                                                                           
Camilla Susgaard Knak                          Holstebrovej 106                                                                                                 
Katrine Kofod Koch                                 Høbrovej 20                                                                                                        
Jacob Højtved Kjærside Larsen             Lilkjærvej 1                                                                                                           
Malthe Larsen                                         Hovervej 71                                                                                                      
Johanne Storgaard Mortensen              Agersbækvej 10                                                                                                 
Rasmus Sangill                                       N.P. Jeppesensvej  5                                                                                             
Nina Nielsen Stræde                               Holstebrovej 92                                                                                                
Emmelie Skov Vilandt                             Hovervej 24

11. maj i Tim Kirke 10.00
Maiken Skaarup Daa Andersen            Holstebrovej 117

18. maj Rindum Kirke 10.00
Mille Brunsgaard Jensen            Hjortevej 4

Konfirmation 2015 bliver 10.maj kl.10.00

Redaktionen ønsker jer tillykke
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  Hee 
Kvinde Forum
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Open Hee
I weekenden d. 26. og 27. april var der 
”Open Hee”, hvor 15 lokale udstillere var 
klar med gode råd, vejledning og masser 
af tilbud på Nørreager i Hee. Det usæd-
vanlige flotte vejr fik mange lokale og en 
del udenbys til at kigge forbi de to dage 
arrangementet varede.
Et godt initiativ og et godt arrangement, 
der igen viste lidt af det Hee byder på!
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Avis- & papirindsamling

De næste indsamlinger

Lørdag 
14. juni

23. august
Hjælp os med at gøre 
det lettere...

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

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

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

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

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

HJÆLP

Vi er ikke for mange om arbej-
det!

Vi efterlyser flere voksne med bil og trail-
er.

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

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

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

Bo Mortensen 30 33 78 25
Klaus Vang 21 72 24 72
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Lørdag d. 7. juni kl. 10 
Vi gennemfører igen i 2014 et mini triatlon stævne, som består af :

400 meter svømning 4,2 km løb        20 km cykling 

De 3 discipliner gennemføres udmiddelbart efter hinanden, og der vil være 
tøjskifteområde efter hver disciplin, der vil også være frugt og drikkevarer i 
skifteområderne. Husk svømmedragt, da vandet er koldt!!

Der vil være start tæt ved den gule hytte på Hindø, hvor man svømmer de 400 m, 
derefter løber man til skifteområdet, hvor der skiftes til løbetøj.  Løberuten på de 4,2 
km afsluttes ved Hee skoles cykelskur, hvor man skifter til cykel. Cykelruten er på 20 
km. 

Hele stævnet startes op med fællesstart kl. 10
Der bliver taget tid på hver enkel deltager, og der uddeles diplom for deltagelse.

Der vil i år blive opstillet DGI´s tidstagningsudstyr. Hver deltager får udleveret en 
chip, som monteres på anklen. Efter løbet udskrives et løbsdiplom med præcise 
mellemtider og slutresultat. 

Der kan bestilles T-shirt á 2 kvaliteter med Hee mini Triatlons logo. 

Vi håber, at mange møder op og tør prøve kræfter med sig selv. Vi vil have hjælpere 
på ruterne og sikkerheden vil være i top. Det er et seriøst amatørstævne, hvor alle kan 
være med, men vi håber især på lokal deltagelse. 
Vi har et loft på 40 deltagere i år og prisen pr. deltager er 200 kr. 
Et evt. overskud tilfalder Hee Sogneforening

• Tilmelding og betaling på Conventus på: www.Hee.dk  senest d. 31. maj.
• Evt. tilmelding til Zander på 22872442

Arrangører: Keld, Zander og Bo
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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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Hee Smede- & Maskinforretning ApS
Hovervej 53  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 51 66 
mail@heesmed.dk www.heesmed.dk

 Forhandling og reparation af landbrugsmaskiner
 Alt i smedearbejde
 Alt i VVS
 Autoriseret naturgasinstallatør
 Olie- og naturgasservice

Støt os! 

Og gi' skolen en hjælpende hånd! 

Et nyt år = fornyelse af medlemskab 

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

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

Beløbet bedes overført til Vestjyskbank 

Kontonr. 7650-1206957 

HUSK at skrive kontingent + navn på overførslen. 
 

På forhånd tak 

Hee Skoles støtteforening 



47



48

Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel 
og styrk Hee Sogneforening og Tim GIF

OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig 
støtter OK forskellige foreninger og 
klubber, bl.a. Hee Sogneforening og 
Tim GIF.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver 
vi et beløb til foreningerne, hver gang 
du tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• et kort uden renter og gebyrer
• mere end 550 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og 
 Sverige
• betaling af færgebillet på Mols-Linien
• kort til broafgift på Storebæltsbroen 

og Øresundsbron®

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

Vagtplan i Hee Klub 2014 
Dato Uge Arrangement Forældre  Forældre Forældre  

       

       

       

       

       

      

      

      

04.03 10   Helle Christensen Lena Andreasen   

11.03 11   Helle Christensen Tina Oxfeldt   

18.03 12   Benny Siig Anette Susgaard   

25.03 13   Connie Andersen Anette Røjkjær   

01.04 14   Helle Christensen Lena Andreasen   

08.04 15   Anita Kristensen Benny Siig   

15.04 16 påskeferie       

22.04 17   Birgit Baden Anita Kristensen   

29.04 18   Connie Andersen Anette Røjkjær   

06.05 19   Helle Christensen Lena Andreasen   

13.05 20   Birgit Baden Randi Fisker   
20.05 21   Benny Siig Jette Lindholm   
27.05 22   Connie Andersen Anette Røjkjær   
03.06 23   Helle Christensen Jette Lindholm   
10.06 24   Benny Siig Tina Oxfeldt   
17.06 25   Lena Andreasen Anette Susgaard   
24.06 26   Anette Røjkjær Connie Andersen   
 
 

Vagtplan for Hee Klub foråret 2014



50

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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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

Murer– & Kloakfirmaet 
Michael Andersen 
Nybygning 
Ombygning 
Flisearbejde 
Reparationer 

TV-inspektion 
Strømpeforing 
Punktrenovering 
Nedsivningsanlæg 

RING 40 33 58 05 
aut. kloakmester 
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Hee Gulvservice
din professionelle gulvmand!

Nørreager 7  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 53 16  21 72 07 16

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

Vi er altid klar med et godt 
tilbud, når det drejer sig om 
gulvbelægning!

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

Rådgivning og vejledning 
er en af vore stærke sider. 
Med vores store erfaring og 
ekspertise, finder vi i samar-
bejde med kunden altid frem 
til den rette løsning.

Kom ind i butikken 
og se og hør om de mange muligheder.
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Aktivitetskalender

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

Maj
04.
05.
05.
07.

12.
19.
19.
19.
26.
29.
30.
31.
31.

Juni
01.
07.
12.

14.
16.
30.

Konfirmation, Hee
Blå Mandag 
Tour de Pedal
Besigtigelse af Bane-
overkørsler
Tour de Pedal
Strikkecafé Hee
Bestyrelsesmøde
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Strikkecafé V. Strand-
gade 6c

Oprydning sommerfest
Mini-triathlon
Danni Elmo i Stations-
bygningen
Avisindsamling
Strikkecafé Hee
Bestyrelsesmøde

August
20.
23.

September

Oktober
20.

November
01.

December
20.
24.
25.
26.
31.

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt

Avisindsamling

Deadline Sognenyt
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Nytårsaften
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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
Bixen Genbrug  Peter     2138 0690
   Anette     3057 0430
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
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen  9733 5656
Egon Aaberg  9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Zander Koch  2287 2442
Kirsten Jegstrup  6049 8419
Pia Kofod  2781 0046
Bo Mortensen  3033 7825
Klaus Kristensen  

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
Hanne Thrane     2171 4576
hanne@juul-thrane.dk
Eva M. Østergaard Knudsen  2029 0324
Gitte Alnor Madsen    2080 4702
Dorthe Kristensen     5157 4704

Hee Lokalråd
Erling Madsen, formand
Ole Mortensen, næstformand
Jens Jørn Jacobsen, sekretær
Peder Galsgaard
Arne Christensen
Knud Jensen
Kristian Døhr Jensen, valgt af 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)
Trine Damgaard  2360 3658
gravertrine@hotmail.com
Bente Madsen  9733 5450

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


