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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. august

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk  9674 7877
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

Mangler I Sognenyt?

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

Men hvis I mod forventning ikke 
skulle modtage - eller kender no-
gen, der ikke har modtaget Sogne-
nyt, så ring til: Judith Van Den Berg 
2964 4075 - kasserer@hee.dk

Hun sørger for, I får bladet.

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

Det er for alvor blevet forår, det er 
grønnere rundt omkring, man kan 
næsten dufte sommeren er på vej.

Et sikkert tegn på, at det snart er 
sommer, er den årlige sommerfest. 
Der er igen i år en masse ildsjæ-
le som har sørget for, at vi kan få 
nogle dejlige dage. Vi krydser fing-
re for, at vejret er med os, og vi 
glæder os til at se rigtig mange til 
de forskellige aktiviteter.

Fodbold er startet op, og her mang-
ler vi for alvor frivillige kræfter, så 
har I børn, der spiller fodbold eller 
bare har en generel interesse for 
dette, så kontakt os.

Har I forslag, ris, ros eller gode ide-
er modtages de gerne på mail: 
sekretaer@hee.dk

Det er tid til der skal betales passivt 
kontingent, der er vedlagt girokort 
i bladet.

På bestyrelsens vegne
Claus Fisker

Tour de 
Pedal

I maj måned vil 
der traditionen 

tro være Tour de Pedal cykel-
ture.

Turene afvikles på følgende 
datoer:
2.05 - 9.05 - 16.05 - 23.05 
-30.05

Vi bestemmer fra gang til gang, 
hvor turen går hen, så mød op 
ved klubhuset senest kl. 19.00, 
hvor der vil være afgang i sam-
let flok.
 
Vi slutter samme sted, hvor vi 
vil trækker lod om aftenens 
præmier.

Turene vil hver gang være på 
ca. 10 km.

Torsdag d. 5. maj vil der 
være cykeltur til Hindø. 
Vi starter fra klubhuset 11.30. 
- Se mere om arrangementet i 
sommerfestfolder.

Husk cykelhjelm 
og gul vest

Friluftsudvalget
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En erindring

“Det største træ i skoven er faldet”

sagde Stauning til I. C. Christensens begravelse, nu er der faldet et stort 
træ igen. Den 9. februar 1993 besøgte Anker Jørgensen I. C.’s Hus. I 
gæstebogen skrev han: “en forsinket hilsen fra mig til I. C. Christensen”. 
Anker var en af de mange besøgende, jeg særligt husker. Han spurgte 
interesseret til mange ting. Der var et par børn, som han ville vide, hvor 
de kom fra. 

Efter rundvisningen var vi en lille flok, der spiste middag på hotellet. 
Samtalen gik livligt. Det, jeg især husker, var, at Anker gjorde os op-
mærksom på, at det var arbejderne, der fik andelsbevægelsen til Dan-
mark og havde Anker og I. C. levet samtidig, havde de været hinandens 
forudsætning. Hvor I. C. var fortaler for husmænd og bønder, var An-
ker fortaler for arbejderne. De var begge uakademiske, de havde begge 
mødt store forhindringer på den politiske bane og lige som I. C. vil Anker 
Jørgensen få et ærefuldt eftermæle.

Fælles for dem begge kan man sige: 
“Kun gemmen nederlag går vejen til sejr”.

Erindring fra en rundvisning
Hans Damgaard
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Grundlovsmøde 

Foreningen J. C. Christensens Hus afholder grundlovsmøde i Huset 
grundlovsdag den  

Søndag den 5. juni kl 14.00 – 16.00. 

Som taler har vi fået fat i Torben Alstrup-Nielsen, Skive. 

Torben Alstrup-Nielsen er kendt som en af initiativtagerne til og første 
formand for danske FN - soldaters forening  ”De Blå Baretter”. Der blev 
under Torben Alstrup-Nielsens formandstid oprettet adskillige 
lokalforeninger, ligesom også FN – Museet i Frøslev-lejren blev grundlagt i 
denne periode. 

Civilt har Torben Alstrup-Nielsen blandt andet haft beskæftigelse i Dansk 
Naturgas, været Erhvervschef i Sydthy og er aktuelt Selvstændig 
Erhvervskonsulent. 

Alle er velkommen til mødet. Kaffe kr 50,- 

Bestyrelsen. 

 

Huset er sommeråbent torsdag, fredag, lørdag og søndag i 
perioden 30. juni til 7. august kl 14 – 17.  

Sommerudstilling – se senere på www.jcchristensen.dk 
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I sidste udgave af SogneNyt hav-
de gymnastik-udvalget et stykke i 
vedr. manglende trænere og ud-
valgsmedlemmer. Denne gang er 
det fodbold, der er i knibe.

Vi har i Hee været beriget af et par 
håndfulde ildsjæle, der har knoklet 
for at få gymnastik og fodbold til at 
være 2 velfungerende tilbud til by-
ens børn. Disse ildsjæle har efter-
hånden ikke børn, der laver sport i 
Hee længere. Så nu står vi for alvor 
og mangler nogle til at tage over 
efter dem. Vi har stolte traditioner 
for stor opbakning både med børn 
og frivillige, men jeg begynder at 
være alvorligt bekymret – forhå-
bentlig uden grund… Jeg synes, 
det er mega svært at få hevet folk 
med til det frivillige arbejde pt.

De folk, jeg spørger, har undskyld-
ninger som:
Man har skiftende arbejdstider (så 
tag f. ex. en udvalgspost – her be-
stemmer man selv, hvornår møder-
ne skal lægges – vi har i fodbold-
udvalget holdt møde kl 8 en lørdag 
morgen, da det var her, de fleste 
havde mulighed for at deltage).
Man har små børn (Det har vi alle 
haft – pudsigt nok så er det mens 
børnene er små, at der er allermest 
behov for at kæmpe for de tilbud 
Hee kan give børnene).
Man har ikke tid (Så meget kræver 

det heller ikke. Man kan tage no-
get frivilligt arbejde, der er knap så 
tidskrævende ex. avisindsamling).
Man har taget sin tørn for 5 år siden 
(Børnetallene er faldende, hvilket 
gør, at der også er færre foræl-
dre til at trække læsset, så alle må 
hjælpe til).

Der findes mange undskyldninger 
for ikke at kunne deltage i det ar-
bejde, som  får vores sogn til at 
fungere. Hvis vi stadig vil have et 
aktivt sogn, hvor vi kan være stolte 
af vores tilbud og være en attrak-
tiv by for tilflyttere, så skal de nye 
generation op af sofa’en og tage 
over for dem, der har knoklet igen-
nem mange år nu. Ellers ender det 
med, at vi ikke har andet end som-
merfesten – og hvad er der ved en 
sommerfest, uden det sammenhold 
som det frivillige arbejde giver?

Helt aktuelt så består fodboldud-
valget af Karen (helt ny og har al-
drig spillet fodbold selv), Janni (helt 
ny). Kisser (har ikke selv børn, der 
spiller fodbold og vil gerne ud) og 
undertegnede (har ikke selv børn, 
der spiller fodbold og vil gerne ud). 
Så kan man spørger sig selv om 
– hvorfor består udvalget kun 
af kvinder?!?  Hvor er mænde-
ne henne? – normalvis plejer det 
da at være mindst 80% mænd i for-
hold til kvinder, der selv spiller fod-

Et opråb til folket i Hee Sogn
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bold… Jeg har ikke været ude at 
spørge alle i sognet, om de ikke vil i 
udvalget, men det er helt okay selv 
at melde sig på banen, hvis man 
gerne vil hjælpe til med noget.

Jeg står også for at skaffe dom-
mere til vores hjemme-kampe – 
det er absolut heller ikke nogen let 
opgave. Og helt ærligt - en mand, 
der selv har spillet fodbold i man-
ge år – burde nok kunne dømme 
de kampe, som der spilles af vo-
res børn her i Hee. Så vil du kun-
ne tænke dig at dømme en enkelt 
kamp i ny og næ, så kontakt mig 
endelig. Jeg forsøger at lave en 
plan for hele sæsonen, så hurtigt 
som muligt, så I ved i god tid, hvor-
når der skal dømmes.

Jeg tror, at det er vigtigt, at folk 
vender det til noget positivt at være 
med i det frivillige arbejde. At være 
træner giver så meget igen. Ja, det 
kræver mange timer, men det er 
også mange sjove timer, og man 
får et helt specielt forhold til børne-
ne. Hvis man i stedet lægger nogle 
frivillige timer i et udvalg, så kom-
mer man typisk til at kende folk, 
som man ellers ikke ville komme til 
at kende. Og sidst men ikke mindst 
– man er en del af et helt fantastik 
fællesskab.

Som nævnt tidligere så er det 
drøn-vigtigt, at hvis vi skal kun-
ne fortsætte vores dejlige klub, 
så kræver det flere frivillige. 

Der er nok af opgaver at tage fat 
i. Jeg kan nævne nogle eksempler 
her: Gymnastik- fodboldtrænere 
(hjælpere), kridt-mand (kvinde), 
fodbolddommer, deltage i avisind-
samling, deltage i arbejdsdagene, 
medlem af et udvalg, medlem af 
bestyrelsen, deltage i de jobs, der 
er vedr. sommerfest, chauffører til 
Hee Bilen – ja, jeg kunne blive ved.

Tænk hvis alle familier bare hjalp 
til med én af de ovennævnte ting, 
så ville det hele se meget lysere ud.

Så hvis du, ung – som gammel, har 
bare en smule energi tilovers, så 
kom frem og giv dig tilkende – vi 
vil tage imod dig med åbne arme. 
Og man behøver ikke at have små 
børn i Hee for at tage en frivillig 
tørn.

Glæder mig til at høre fra 
netop DIG

Fie Nielsen
Tlf. 2635 4868

Medlem af fodboldudvalget, 

Medlem af 
markedsføringsgruppen, 

Medarrangør af 
Hee Kvindeforum, 

Næstformand i skolebestyrelsen
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ikke længere. Der er mange dyr på 
Hindø. Bandt andet rørdrum, får, 
lam, heste, ræv, spidsmus, høns og 
mange andre fugle og dyr. Det spe-
cielle ved rørdrummen er at den si-
ger, som man puster i en flaske. Og 
med sit lange næb kan den fange 
små dyr. Rørdrummen står lige op 
med sit næb. Ræven kom tidligere 
ikke over til øen, men da der blev 
bygget en bro kunne ræven kom-
mer over at spise dyr. Fårene ude på 
øen får også lam. Vi var så heldige 
at vi fik lov til at se dem, af ham der 
passer øen.  Fårene går og græs-
ser rundt på øen. Hestene går sam-
men med fårene og holder græsset 
nede. Øen er fredet, så hvis et træ 
vælter må man ikke sætte et nyt.
Håber du vil komme til Hee og se 
Hindø. Så kunne vi høre mere om 
dig.

Med venlig hilsen 
Sissel og Maartje

Hee Skole

På Hee Skole har 4., 5. og 6.kl læst 
en historie om en udvekslingsstu-
dent. Navnet er svært at udtale, så 
han bliver bare kaldt Erik. Men Erik 
har store krav til de steder, han vil 
besøge, og han er svær at stille til-
freds. Eleverne har arbejdet med, 
hvad de ville vise Erik, hvis han kom 
til Hee. De har bl.a. været på Hindø 
for at undersøge, om det kunne 
være en mulighed. Dette har de 
skrevet i et brev til Erik for at over-
bevise ham om, at det er værd at 
komme til Hee.

Kære Erik

Vi har læst en bog om dig, derfor 
kan jeg måske fange din interesse 
med denne Hindø-tur vi har været 
på. Selv om Hee ikke er så stor har 
vi en fantastisk ø. Jeg håber du vil 
komme til Hee og se Hindø. Der er 
masser spændene dyre liv ude på 
øen. Selv om broen ikke er god, er 
det værd at tage til Hindø. Broen 
er fra 1960´erne, så derfor er den 
ikke så god.  Før broen blev bygget 
sejlede man hen til øen. Den fjord 
øen ligger i er Stadil fjord, men 
den fjord er i virkeligheden en sø. 
I gamle dage var Stadil fjord for-
bundet med havet, men det er den 
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Hee Skole

Hej Erik

Jeg håber du vil komme til Hee og 
se vores smukke, pæne og velhold-
te ø Hindø. Vi syntes i hvert fald 
at den er pæn og velholdt. Øen 
er fredet så hvis et træ vælter må 
man godt fjerne det, men man må 
ikke plante et nyt. Siden øen er fre-
det må man heller ikke slå mar-
kerne med en skårlægger, marker-
ne må gerne blive græsset ned af 
dyr. Hindø bliver passet af Erling Ø 
mand, han passer øen rigtig godt. I 
rørskærene kan man finde en fugl 
der hedder rørdrum og Hindø er 
den eneste beboede ø i en sø. 

Ejeren er en dansker der bor i Eng-
land, hans barnebarn har gået 
på vores skole i 2 uger. Broen 
blev bygget i 1960’erne. Den før-
ste mejetærsker kørte over broen i 
1970’erne, de var ikke så glade for 
at køre over med mejetærsker. Lige 
nu snakker kommunen om at bro-
en over til Hindø skal fornyes. Da 
vi var der ovre fik vi lov til at se de 
små lam og de store får af Erling 
Ø mand.

Med venlig hilsen 
Jeppe og Frey
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Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing
29 43 45 83  meller.dk  meller@meller.dk

TRYKSAGERSkal du bruge

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

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

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag

Hee

TR
YK
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Smånyt fra og om Hee

Støtteforeningen for
Hee Skole

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

Har du

* en nyhed
* en besked
* en opskrift
* et billede
* eller noget 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

Flaskecontaineren
står på parkeringsarealet 

mellem banen og Ringgaden

Badminton

Tider til badmintonsæsonen 
2015/16
kan reserveres på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

Opkridtning af banerne

Ny ansvarlig for opkridtning af fod-
boldbanerne er

Emil Roos, tlf.28405077.

HUSK
at betale 

kontingent
til Hee 

Sogneforening
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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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DIN LOKALE MOBILE FRISØR  

JEG KOMMER TIL DIG, HVOR DU ER

MOBILFRISØR GITTE ALNOR MADSEN

TELEFON 20 80 47 02 - CVR.: 31 12 02 09
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Sogneudflugt tirsdag 31.maj
Afgang fra Stationsbygningen kl.8.00

Vi skal på sightseeing i vores egen kommune sammen med tidligere 
borgmester Torben Nørregård, Videbæk. Han kører selv bussen og for-
tæller en masse spændende og underholdende undervejs.

Vi drikker formiddagskaffe i Borris-lejren, hvor der kommer en guide og 
fortæller.

Middag og eftermiddagskaffe er med i prisen.

Tilmeldingsfristen er 17.maj, og der er plads til 52 i bussen, derfor er det 
efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding til:
Karen Margrethe Nielsen, tlf. 23 95 61 67, mail: kmnhee56@gmail.com    
eller  Lars Christoffersen, tlf. 97 33 50 14, mail: lzc@km.dk      
  
Pris: 150 kr.

Forventet hjemkomst ca. kl.18.
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Strikkefest i Hee   11. - 12. juni
Hej alle kreative og håndarbejdsinteresserede

Hermed en invitation til at deltage i vores hyggelige strikkefest i Hee

Fiske- og Familiepark d. 11. - 12. juni. 
Lørdag 10.00 - 17.00 og søndag 10.00 - 15.30.

Vi havde en meget vellykket og hyggelig strikkefest sidste år og har derfor lyst 
til at gentage succesen.

Det store telt vil være fyldt med masser af boder, workshops og plads til strikke 
og kaffehygge. Der kan købes frokost og kaffe.
Vi håber på at se en masse gæster hele weekenden.

Sidder du nu og tænker, at du godt kunne tænke dig en stand i vores telt med 
dine kreative ting, så kan det godt nås endnu.

En stand måler 3x3 m og koster 500 kr. i alt for begge dage. Der medfølger 1 
bord samt 2 stole.

Tilmeld dig på strikkefest.hee@gmail.com - besøg vores hjemmeside www.strik-
kefest-hee.dk - besøg evt. også Butik Strikkeglad Altid Glad, V. Srandgade 6c, 
6950 Ringkøbing for mere information.

Du kan også finde os på Facebook - strikkefest-hee

Godt vejr, masser af garn og strikkelyst - og mange gæster, 
er hvad vi har brug for.

Anette Riis Jensen
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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 madlav-
ning.

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

Henvendelse
Peder Nielsen 29215370

Sommerfesten har brug for dig!

Sommerfest-udvalget leder efter nye medlemmer.
Vi er i den situation, at personer fra udvalget er flyttet fra sognet, og 
derfor ønsker at stoppe.

Så hvis du vil være med til at puste nyt liv i vores gamle Sommerfest 
tradition, så hører vi MEGET gerne fra dig.

Hilsen 
Sommerfest-Udvalget
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Atter i år -for tredie gang- afholder Foreningen Hvingel 
kunstudstilling i den 1700  tals gamle smukke lade i Hvingel.

10 forholdsvis lokale kunstnere viser deres nye værker af vidt 
forskellig karakter- maleri, keramik, smykker og skulputerer.

Sidste år blev udstillingen besøgt af over 400, 
og i år forventer vi det dobbelte. 

Udstillingen er i Kr. Himmelfartsferien d. 5.-8. maj kl. 13-17 
med fernisering onsdag d. 4. maj kl. 19.00. 

Gratis adgang

Gå ikke glip af en god lokal kunstoplevelse.

Se iøvrigt Facebooksiden ”Hvingel” for nærmere info.

4. ~ 8. maj 2016
Stines Gl. Lade

Hvingelvej 10 · Hee

Med deltagelse af 10 lokale kunstnere:

Anne Brodersen, Andreax Exner, Alex Janichen,
Karen Lund Andersen, Ghita Søgård Thorsen, 

Henrik Voldmester, Jan Torstenson, Lone Hvid,
Jens og Hanne Mathiesen.

                                

Fernisering: onsdag den 4. maj kl. 19.00 ~ 20.30

Udstillingen er åben i dagene 5.~ 6.~ 7.~ 8. maj.
mellem 13.00 og 17.00

                                             

Sponsorer:
KM Radio ~ Dagli Brugsen Tim ~ Meller ~ Wiese Elservice ~ Hee Entreprise                   

Arrangør:  Foreningen Hvingel

Kunstudstilling
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Maj
01.
05.

08.
15.
16.

22.
29.

Juni
05.
12.
19.
26.

Juli
03.
10.
17.
24.
31.

August
07.
14.
21.
28.

September
04.

10.00 Konfirmation
10.00 Kr. Himmel-
fartsdag, teltgudstje-
neste
10.30 i No
10.30 Pinsedag
Fælles friluftsgudstje-
neste i Alkjær Lukke
19.00 Ole Lange
10.30 i No

10.30
09.00
10.30 i No Sognehus
19.00

10.30
10.30 i No, M. Thams
09.00 M. Thams
19.00 i No, O. Lange
09.00

10.30
09.00
19.00
09.00 i No

10.30

Offentligt menigheds-
rådsmøde

Mandag 9.maj kl.18.30 i konfir-
mandstuen

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

Dåb
Louie Kvist Nyholm   

Kirkelig velsignelse af 
borgerligt indgået æg-
teskab
Line Møller Jensen og Tonni Møl-
ler Jensen

Bisættelse
Kristian Koldsen-Zederkof   



21

Konfirmation i Hee Kirke

Søndag 1.maj kl.10.00 konfirmeres følgende i Hee Kirke:

Andrea Smedsgaard Byskov                          Agersbækvej 22 
Ditte Lindholm Nielsen                                 Hovervej 60
Eline Johanna van den Berg                         Voldbjergvej 27
Emil André  Åkerstrøm Roos                         Vinkelvej 8
Emily Staal Lee                                             Kirkestien 5
Jacob Dalsgaard Andersen                           Hjortevej 2 
Jennifer Sahl Rasmussen                              Hovervej 18
Jesper Noesgaard                                        I. C. Christensensvej 19 
Mads Adser Elmo Kirkeby                             Agersbækvej 20
Mathias Andersen                                        Heager Engvej 4, No
Nadja Birkedal Jepsen                                 I. C. Christensensvej 23 B 
René Birkedal Jepsen                                   I. C. Christensensvej 23 B 
Victor Green Skarregaard                            Jens Bjerg-Thomsensvej 2

Redaktionen ønsker alle hjertelig tillykke
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 VestRum
Det formelle nystartede samarbejde mellem de nordvestligste sogne i Ringkøbing-
Skjern kommune har nu fungeret i godt seks måneder. Styregruppens vision er at 
fastholde og videreudvikle VestRum som et attraktivt og dynamisk område. Vi er 
nået et stykke vej, men der er stadig mange opgaver forude, der skal kigges på og 
bearbejdes.

Som et direkte resultat af bl.a. borgermødet i Tim i januar, er der nu nedsat fire 
arbejdsgrupper med aktive deltagere fra de forskellige sogne. Det betyder ikke, at 
der er lukket for tilgang - tværtimod ser vi meget gerne, at endnu flere melder sig 
til og deltager aktivt i udviklingen af VestRum. 

Tim Thorsted

Hee Hover

No

Vedersø

Stadil
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Vi håber at få nedsat endnu flere arbejdsgrupper, for der er mange funktioner og 
tiltag som med stor fordel kan løses og udvikles i samarbejde hen over sognene. I 
den forbindelse er det væsentligt for projektet at komme i dialog med mange for-
skellige aktører i området. Derfor vil styregruppen inden sommerferien indkalde 
udvalgte aktører til dialogmøde for at høre deres holdninger til, hvordan man kan 
styrke området. Her vil især blive fokuseret på idræts- og bevægelsesfaciliteter, kir-
ker og menighedsråd og skoler.

Har du lyst at deltage i en af de etablerede arbejdsgrupper, kan du henvende dig til 
gruppens tovholder. Er der noget andet, du meget hellere vil arbejde med, kan du 
henvende dig til mig eller en af de andre, der sidder i styregruppen.

Mange deltagere på borgermødet i Tim gav udtryk for, at de kunne tænke sig at 
arbejde med forskellige tiltag. De der gav os deres mailadresse skulle gerne være 
kontaktet på nuværende tidspunkt. Desværre har vi haft problemer med flere mai-
ladresser, så hvis du ikke er blevet kontaktet, må du sende en mail til os, så vi kan 
få dig på mailinglisten.

Du kan læse meget mere om projektet på facebook eller  på vores hjemmeside 
www.vestrum.dk

Venlig hilsen
Carsten Meller
meller@meller.dk
Formand for styregruppen VestRum

Etablerede arbejdsgrupper og tovholdere:

Aktiviteter på tværs Chalotte Kamp chalottekamp@gmail.com

Natur og friluftliv  Else Trabjerg else.trabjerg@vest.rm.dk

Erhvervs netværk Bjarne Korsdal bjarne_korsdal@hotmail.com

Kommunikation  Esben Midtiby formand@nosogn.dk
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Det GØR en forskel …. 

Fælles indsats, vilje, stædighed …. 
– det gør alt sammen en forskel. 
Vi har en god skole og et godt bør-
nehus/vuggestue. Det er et skønt 
sted for alle vore børn. Vi har et 
supergodt engageret personale og 
lærere. God ledelse – bestyrelser, 
der er engagerede og VIL have tin-
gene til at lykkedes. De gør alle et 
kæmpe stykke arbejde. 

Vi i Hee VED godt, at vi har en god 
skole, et godt børnehus/vuggestue 
– et fantastisk sted for vore børn. – 
OG hvad bedre er, andre ved det 
også – vi har tilgang til skolen. Der 
starter 15 børn i den nye børne-
haveklasse, hvoraf de 5 kommer 
uden for skoledistriktet.  

Man vælger skolen og børnehuset 
først og fremmest pga. faglighed 
og kvalitet.  Derudover er Hee-bi-
len, som nu har kørt i godt et par år 
(kørt af fantastiske frivillige chauf-
fører, støttet af mange sponsorer 
og Sogneforeningen), med til at 
give en sikkerhed omkring trans-
portspørgsmålet for forældrene 
uden for skoledistriktet, og måske 
er den med til at påvirke deres valg 
af skole. Til gavn for alle vore børn, 
som får flere klassekammerater og 
også for vores sogn. Flere elever er 
med til at sikre skolens fremtid. 

DET GØR EN FORSKEL !!!

 Lukker skolen alligevel?? …. Tja, 
det ved man aldrig  – alt kan ske 
….. 

I 1991 var der også strukturæn-
dringer, og skolenedlæggelser – 
Stadil og Højmark skoler blev red-
det på målstregen og fortsatte som 
små folkeskoler. I Stadil har man så 
haft skole i 24 år, inden det nu er 
en friskole – og i Højmark er der 
stadig skole. 

Altså – ja, måske lukker skolen …. 
engang – og måske gør den IKKE!!  
Men så længe vi selv vil – og så 
længe vi har dette trygge, lærerige 
sted for vores børn, ja så længe er 
der børn og forældre, der har glæ-
de af det. Det vil give mange andre 
de samme muligheder for en tryg 
– og lærerig skolegang/pasning 
i nærmiljøet, som så mange børn 
tidligere har haft. Og ja, - så læn-
ge falder husene ikke i værdi pga. 
manglende skole – og pasningstil-
bud. 

Vi kan selv være med til at påvirke 
vores fremtid – hvis vi VIL den. Når 
skolen og børnehus/vuggestue 
skaber det tilbud, folk vil have – og 
der er elever, så skal der altså rig-
tig gode argumenter til for at ned-
lægge skolen.  Og kan vi udskyde 
det f.eks. 20 år, ja så er det da ikke 
så dårligt. Det er der mange børn 
og forældre, der kan få glæde af.
Vi har et aktivt foreningsliv – med 
masser af engagerede frivillige. 
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Det er fantastisk og SÅ givende – 
og med til at sikre alle de gode til-
bud, vi har her til børn og voksne. 
Men der kan altid bruges flere – og 
vi er afhængige af frivillighed. SÅ 
er du en travlt mor eller far med 
nogle skønne aktive børn, så se 
lige om ikke du kan finde lidt tid til 
træner – og foreningsarbejde. Det 
er mens, man har allermest travlt, 
at der er allermest brug for dig  - 
Udover at være en del af et fælles-
skab, er man også med til at gøre 
en forskel – for sognet, for sine 
børn – og man tager da i høj grad 
del i sit barns dagligdag. 

Lad os være stolte af vores skole, 
børnehus, sogn og foreningsliv – 
og lad os arbejde for de gode til-
bud her. I stedet for at bekymre os 
om, hvad der måske engang kan 
ske. 

Det GØR en forskel at gøre en aktiv 
indsats – og det er skønt at være en 
del af et større fællesskab.  

Rita Byskov

Cyberhus - et klubhus 
for de unge i cyberspace

Som noget nyt har SSP i Ringkø-
bing-Skjern kommune indgået en 
aftale med Cyberhus.dk om at have 
en åben chat for børn og unge i 
kommunen. Der er åbent hver man-
dag 18.00 - 21.00 og hver torsdag 
14.00 - 17.00.

Alle børn og unge mellem 10 - 25 
år er velkomne til at bruge chatten. 
De kan spørges om alt muligt. De 
medarbejdere, der sidder bag chat-
ten vil forsøge at svare/vejlede så 
godt som muligt.

Der er andre muligheder i Cyber-
hus. Man kan tage del i en debat, 
skrive ens egen livshistorie - og læ-
se andres. 

Man kan også dele foto, tegning, 
maleri, collage, skulptur og dine 
oplevelser. Du kan få feedback.

Mulighederne er mange. Gå ind på 
cyberhus.dk og deltag i de mange 
tibud.

Anne-Marie Meller
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Sommerfesten 2016

torsdag 5. maj - lørdag 7. maj
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Torsdag 5. maj 2016

10.00

11.00

11.30

13.00

13.00

13.30

15.00

18.00

19.00

20.00

00.00

Gudstjeneste i teltet
Herefter serverer Menighedsrådet kaffe & rundstykker

Bordreservation til spisning lørdag aften!! - foregår i teltet.
Først til mølle princippet. 10 kr. pr. plads/sæde

Tour de Hee - Hindøturen

Telt, burgervogn og klubhuset åbner

Tombola  

Fodbold - se tider på hee.dk

Volleyball-turnering i hallen
Tilmelding senest onsdag d. 4. maj kl. 21.00 til: 
Randi Fisker 2247 0929  Connie Andersen 2369 6387

Børne- og familieshow 
Peter Nørgaard og hunden Charlie - Kendt fra ”Danmark har 
talent” - Børneshow med magi, trylleri, musik og bugtaleri

Raflekonkurrence

DMP-Trio
Kom og hør musik fra de sidste 5 årtier - serveret af trio med 
mere end 20 års erfaring.

Pladsen lukker - tak for i dag og på gensyn

INGEN UDSKÆNKNING AF ALKOHOL 
TIL PERSONER UNDER 18 ÅR.

ARMBÅND UDLEVERES PÅ PLADSEN 
VED FREMVISNING AF GYLDIG BILLED-ID
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Fredag d. 6. maj 2016

12.00

12.30

14.00

18.30

19.00

20.00

01.00

Telt, burgervogn og klubhuset åbner

Banko for alle - i teltet

Petanque turnering - tilmeding i Baren fra torsdag

Oldstart/Oldboys fodbold

Raflekonkurrence

Forever Young
5 mands orkester spiller dansevenligt 60’er rock m.m. 
Kom og oplev noget godt fra nærområdet

Pladsen lukker - tak for i dag og på gensyn

Hovedsponsorer for Sommerfesten er:

Det er under Sommerfesten ikke tilladt 
at campere på festpladsen!

Ændringer til programmet kan ses på byens hjemmeside www.hee.dk
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Lørdag d. 7. maj 2016

09.00

10.00

10.00

10.00

11.00

12.00

14.00

18.00

20.00

21.30

02.00

10.00

Deltagere i Hee Mini Triathlon møder

Hee Mini Triathlon 2016

Telt, burgervogn og klubhuset åbner

Børneboder

Fremvisning af motorcykler og sjove motoriserede køre-
tøjer. Kom og vis, hvad du har.

Volleyball for børn - i hallen. 
Tilmeld jeres hold senest fredag aften!

Raflekonkurence - finale

Spisning - Menu: Kartofler - Stege - Salater
Pris 135,- pr. person  børn t.o.m. 12 år 75,-
Tilmelding v. Evy 2466 8891 Seneste tilmelding torsdag 5. maj 
- Husk selv at medbringe kaffe/te og service!

Revy (baren er lukket under forestillingen)

LigaDK
4-mands partyband, der helt sikkert får gang i dansegulvet. 
Spiller alt fra moderne pop til 60’er rock

Pladsen lukker - mange tak for i år.

Rengøring af telt og boldbane, borde/stole samles, oprydning, 
nedtagning af scene, rengøring af toilet- og burgervogn, af-
fald på boldbaner, veje, stier, legeplads og skolegård samles.  
Ung som gammel. Kom og gi’ en hånd.

Søndag d. 8. maj 2016
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Et lille historisk indslag!

Fortalt af Ernst Munck
Fortsat fra Sognenyt nr. 170

En af danskernes reaktion på ulyk-
kesåret 1864 med tabet af Sønder-
jylland var oprettelsen af skytte-
foreninger. Man ville være beredt, 
hvis tyskerne skulle komme igen.
Der gik kun 5 år, før en sådan for-
ening i 1869 blev oprettet for Hee 
og No. 
Den nyoprettede skytteforening fik 
af kommunen anvist en skydeba-
ne på ejendommen Store Sanddals 
hede.
Skydebanen lå på nordsiden af Ho-
vervej ikke ret langt vest for ejen-
dommen Hovervej 65.
Det var 24 år før man plantede 
Sanddal Plantage. Meget af Sto-
re Sanddals jorder var uopdyrket 
hede, som strakte sig så langt øjet 
rakte.
Det var meget langt fra nærmeste 
beboelse mod øst og nord, så det 
var begrænset, hvor meget skade 
en vildfaren kugle ville kunne for-
volde. Alligevel blev der opkastet 
en jordvold til at fange eventuelt 
vildfarne kugler.
Denne skytteforening, som af de 
fleste føltes som en nødvendig-
hed for det danske forsvar, var den 
spæde start på foreningslivet i Hee 
sogn.
Foruden skydning havde man også 
halvmilitære øvelser på banen.

Langsomt begyndte man også at 
holde foredragsaftener og fester 
samt udendørs gymnastik i som-
mertiden, ikke for børn men for så-
vel kvinder som mænd. Det var jo 
i en tid, hvor der var mange unge 
piger og karle på gårdene.

Hee og No havde heden helt inde 
på livet. Den strakte sig nærmest 
fra Hee kirke og helt ind til Her-
ning.

(Læs: Dobbelt plantagejubilæum i årsskrif-
tet Den lyse den blanke 2013.)

Enrico Mylius Dalgas var blevet 
foregangsmand for opdyrkning af 
heden, og efter samtale med ham, 
købte beboere i Hee og No ejen-
dommen Store Sanddal i 1893 og 
tilplantede jorderne med gran og 
fyr.

Det står hen i det uvisse, om skytte-
foreningen fortsatte sine aktiviteter 
efter tilplantningen, eller de 24 år, 
der var gået, havde svækket de un-
ges interesse, så foreningslivet var 
ved at dø ud. Men man kunne godt 
fristes til at tro, at skytteforeningen 
ikke har formået at forny sig, og at 
festerne var den sidste rest. De blev 
efterhånden holdt i det nye for-
samlingshus, som ikke havde spiri-
tusbevilling. Men det gjorde blot, at 
de unge selv medbragte drikkeva-
rer, således at stemningen var høj 
og larmende. 



32

Men i Hee manglede der, efterhån-
den som tiden var gået, noget, som 
igen med mere livskvalitet kunne 
samle ungdommen i Hee.
Derfor havde J.C. Christensens 
datter, Karen, som var gift med 
sognets præst, gennem længere tid 
arbejdet for at få dannet en ung-
domskreds. 
Denne forening ”Hee Ungdoms-
kreds” så dagens lys den 18. janu-
ar 1912.
Ungdomskredsens formålsparagraf 
var at samle ungdommen til fore-
drag, oplæsning og sang m.m., for 
derigennem at fremme sammen-
holdet og fællesskabsfølelsen mel-
lem de unge, der på kristelig grund 
ville arbejde for god, sund folkelig 
og kristelig oplysning.
Bestyrelsen skulle bestå af 3 mænd 
og 2 kvinder, og kontingentet var 
50 øre for ugifte i kvartalet og 3 kr. 
for ægtepar om året.
En forening, der holdt sig til 1954.

Omkring år 1900 havde man lavet 
installationer på Voldbjerg mølle, 
som gjorde det muligt at produce-
re strøm til eget forbrug. 
Dette blev udvidet, så man i 1914 
kunne trække ledninger fra møllen 
op til byen, hvor der blev etableret 
gadebelysning. Det har sandsynlig-
vis drejet sig om et lys ved statio-
nen og tre eller fire fra stationen til 
landevejen. 
Strømmen var vekselstrøm, som 
spruttede og gnistrede fra luftled-
ningerne og med et meget stort 

spild af strøm på vejen fra møllen 
til byen.
I 1918 vedtog sognerådet at låne 
20.000 kr., og give garanti for an-
dre 50.000 kr. til opførelse af Hee 
elektricitetsværk. (Hovervej 8).

Elektricitetsværket blev anlagt næ-
sten midt på det tomme stykke jord 
mellem telefoncentralen (Hovervej 
12) og Landbohjemmet (Hovervej 
2). Huset ved siden af elektricitets-
værket (Hovervej 10) blev fra 1928 
beboelse for elværksbestyreren. 
Alle husene i ”stationsbyen” samt i 
”kirkebyen” fik indlagt lys.

Erhardt Jensen fortæller: 
(gengivet i ”Den lyse den blanke 2004):

”Elektricitetsværket modtog stadig 
en del af strømforsyningen fra Vold-
bjerg Mølle, men der var et stort 
spild af strøm på ledningsnettet på 
vejen op til byen. De elektriske led-
ninger var ophængt på pæle langs 
vejens nordside, medens pælene 
med telefonledninger stod langs vej-
ens syd side.
Elektricitetsværket havde en stor 
dieselmotor, og udenfor var der et 
stort vandbassin, hvor man afkøle-
de det vand, der blev brugt som kø-
levand til dieselmotoren.

Under krigen var der stor energi-
mangel, hvor det ikke var muligt 
at skaffe diesel til motoren. Derfor 
blev der opstillet en stor vindmølle 
ved elektricitetsværket, men elektri-
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citeten blev voldsom dyr, og da be-
boernes indkomster ikke var ret sto-
re, havde man næsten ikke råd til 
at bruge strømmen. Man tænkte sig 
meget om, når man brugte strøm, 
og det var ikke alle, som kunne til-
lade sig at tænde en 40 w pære.

Vi sad til leje i ”Veronika” (Hover-
vej 37). Hans og Bodil Marie, der 
ejede huset, var gamle mennesker, 
som var meget nærige. De ville ikke 
betale den faste afgift, der var på 
strøm. Sognerådet blev så uenige 
med dem, at det blev tinglyst på 
ejendommen, at der ville blive luk-
ket for strømmen, og der ville ikke 
blive åbnet igen, så længe de nu-
værende personer var ejere af hu-
set.
Derfor måtte vi bruge petroleums-
lamper og under krigen, da der ikke 

Vindmøllen ved Hee Elektricitetsværk.

kunne skaffes petroleum, måtte vi 
bruge karbidlamper.
Det var en stor lettelse for sognets 
beboere, da man i 1948 gik fra sog-
nets eget elektricitetsværk og blev 
tilsluttet Ringkøbing Amts Højspæn-
ding.”

I 1911 byggede vareindkøbsfor-
eningen ca. 4 meter til beboelses-
husets østlige ende, hvor der blev 
indrettet en manufakturafdeling, 
og en nabo, Sine Christensen, blev 
ansat som bestyrer af afdelingen. 
Lokalet i vareindkøbsforeningen 
var tilsyneladende ikke særlig hen-
sigtsmæssigt, for allerede i 1913 – 
14 flyttedes udsalget til et nybygget 
lokale længere øst på.(Hovervej 
29.)

I 1918 ønskede Sine Christensen at 
fratræde, og i stedet ansattes den 
unge Abelone Jensen (i daglig tale 
kaldet Lone). Hun boede sammen 
med sin mor i den vestlige ende af 
et lille hus østude af byen (Hover-
vej 45, hvor den østlige husende 
beboedes af Laust og Marinus Ryt-
ter).
I 1924 blev Lone gift med Peder 
Holm (kaldet Peder Brøde), og de 
byggede et hus overfor vareind-
købsforeningen, (Hovervej 16), 
hvori de også byggede et forret-
ningslokale. Dette lokale lejede 
vareindkøbsforeningen, og derfra 
drev Lone manufakturafdelingen 
for Hee Vareindkøbsforening i de 
næste 30 år.
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Peder Brøde var en meget aner-
kendt kok, der tog ud som ”koge-
kone” ved private fester. Dem var 
der rigtig mange af i sognet. 
Da kong Frederik 8. var gæst hos 
J.C. Christensen i dennes bolig 
(Holstebrovej 81), var det naturlig-
vis Peder Brøde, som stod for ma-
den.
Som Kr. Susgaard skriver i bogen 
”Hee Sogn”:

”Der går næppe en splint af nogen 
af byens og sognets andre dygti-
ge og respektable næringsdriven-
de ved at fremhæve Lone og Peder 
Brøde. Lone som den kyndige og 
forekommende i forretningen, og 
Peder Brøde, der som kok var kendt 
og velset viden om. Et vennesælt 
ægtepar og dertil levende interesse-

ret i tiden og dens rørelser.”

Manufakturforretningen blev i 
1954 solgt, hvorved Vareindkøbs-
foreningen stoppede sit engage-
ment. Der blev fortsat drevet ma-
nufakturforretning indtil omkring 
1980.

Den gamle faldefærdige landejen-
dom fra 1854, (Hovervej 25 – 29) 
som lå ved siden af smeden, blev 
i 1913 købt af tømrer og snedker 
Jens Pedersen. 
(Læs: Jens Pedersen, en håndværker i Hee 
i ”Den lyse den blanke” 2006).

På ejendommens jord mellem går-
den og ledvogter Simon Jensens 
hus byggede Jens Pedersen et nyt 

Manufakturforretningen. Lone og Peder Brøde yderst til højre.
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stuehus (Hovervej 29). Han delte 
huset op i to lejligheder. Den østli-
ge skulle virke som stuehus til ejen-
dommen. Den vestlige indrettede 
han med et lille beboelsesrum og 
et tilhørende butikslokale. Det var 
dette lokale vareindkøbsforenin-
gen lejede til manufakturudsalg.

Gennem tiden har forretningen 

været brugt til flere forskellige ting. 
Oskar Poulsen fortæller:
”I Georg Poulsens lille butik havde 
Lone sin manufakturforretning. Se-
nere havde murer Nielsen et brød-
udsalg i forretningen. Han havde 
nogle gode napoleonskager til fem 
øre. Da brødudsalget stoppede, 
startede Marie Hvistendal sin forret-
ning med fransk vask og strygning 
her, inden hun senere flyttede læn-
gere vestpå.”(Hovervej 6).Senere 
har der været fiskebutik.

Da det nye stuehus var færdigt, flyt-
tede familien derind, og Jens Pe-
dersen nedbrød gården. På grun-
den opførte han to ejendomme. 
(Hovervej 25 og 27).
Den første (Hovervej 27) var samti-
dig det første hus i Hee med to eta-
ger, med forretninger i undereta-
gen og beboelse på første sal.

I forgrunden Hovervej 31. Dernæst den gamle ejendom som fyldte det nuværende Ho-
vervej 25 – 29.

Hovervej 29 med manufakturforretningen 
i vestenden.
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Hovervej 27 kort efter det var færdigt i 1917. Bag de to vinduer med markiser over er for-
retningerne, hvori Jens Pedersen udstillede sit møbelvarelager. Da Hovervej 25 først blev 
opført i 1925, er det ikke med på billedet.

Carl Emil Jensen i sin frisørsalon
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Bagved lå endnu den gamlelade-
bygning, som han indrettede til 
møbelværksted, og han brugte nu 
forretningen i det nybyggede hus 
til at udstille sine møbler.

Til leje i huset boede også Peder 
Pedersen, som drev en lillebilforret-
ning.
I 1941 solgte han ejendommen til 
barber Carl Emil Jensen, som drev 
barbersalon, medens hans hustru, 
Anna, havde damefrisørsalon i pri-
vaten.

Erhardt Jensen fortæller:
”I mine skoledage var jeg indsæ-
berdreng hos barber Jensen. 
På den tid gik mange mænd til bar-

Karen Pedersen i sin lille Tatol forretning

ber for at få skægget af. Det gik lidt 
på samlebånd, jeg indsæbede, og 
Jensen brugte kniven, og så koste-
de det 30 øre
Om lørdagen havde vi lukket op til 
klokken ni om aftenen. Da kom alle 
bønderkarlene jo og skulle smukke-
seres, fordi de skulle til bal eller på 
pigebesøg. De skulle have håret va-
sket og klippes eller friseres og have 
skægget taget af.”

I 1925 byggede Jens Pedersen hus 
på den sidste grund. (Hovervej 25). 
Også i dette hus blev der indrettet 
et forretningslokale, hvor Jens og 
Maren åbnede et fabriksudsalg for 
”Schous Sæbehus”.
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Det var et alsidigt sortiment af 
sæbevarer, parfumeri, kolonial og 
isenkram. Senere overgik forret-
ningen til at blive Tatol, med sam-
me vareudvalg samt blomster og 
ugeblade. Desuden blev butikken 
postindleveringssted, da Hee stati-
on blev nedlagt i 1969.

De tre færdige ejendomme Hovervej 25, 27 og 29. Bag vinduerne i nr. 25 var Schous 
Sæbehus. 
I nr. 27 havde Jens Pedersen sin møbeludstilling. Desuden havde skomager S. Poulsen sit 
værksted i ejendommen.
I nr. 29 var der manufakturudsalg.

Da Jens Pedersen byggede for-
huset, brugte han baghuset som 
snedkerværksted, og han begyndte 
at lave ligkister, som han leverede 
indenfor et større område.

Fortsættes....
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God økonomisk 
opbakning til Fremtidens 
Bevægelseshus i Hee

Ringkøbing-Skjern Kommunes 
Økonomi- og Erhvervsudvalg har 
bevilget kr. 200.000 til Fremtidens 
Bevægelseshus i Hee. 
Ved Familiepark West og Natur-
park Vest ønskes opført et unikt 
sted med wellness- og fitnessfacili-
teter samt forskellige behandlings- 
tilbud for alle, også handicappede. 
Foreningen bag projektet er rigtig 
glade for, at de har fået det ansøg-
te beløb af kommunen, og at det 
videre arbejde med forprojektet nu 
kan gennemføres.
 
På den netop afholdte generalfor-
samling var der fra bestyrelses- og 
arbejdsgruppemedlemmerne samt 
de fremmødte stor opbakning til, 
at der indledes dialog med Sta-
tens Byggeforskningsinstitut om 
byggeriet efter Universel Design, 
så Fremtidens Bevægelseshus kan 
bruges af alle, også folk med funk-
tionsnedsættelse. 
Derudover vil foreningen tage kon-
takt til potentielle samarbejdsor-
ganisationer samt uddannelses- 
og forskningsinstitutioner, så deres 
viden og erfaring kan inddrages i 
projektet samt indgå samarbejds-
aftaler med disse, så den frem-
tidige udvikling af stedet sikres.  

 

Senere skal der udarbejdes forret-
ningsplan, anlægs- og driftsbud-
get, og projektbeskrivelse til ansøg-
ning til større fonde skal gøres klar.  
 
Bestyrelses- og arbejdsgruppe-
medlemmer glæder sig til det vi-
dere arbejde og til dialogen med 
de, der arbejder med VestRum og 
andre lokale projekter, så nye til-
tag kan blive koordineret og blive 
til størst glæde for lokalområdets 
borgere og turister.  
 
 
Vil du vide mere om Fremtidens 
Bevægelseshus, er du meget vel-
kommen til at kontakte Britta Leth:
turismekonsulent@hotmail.com
 - tlf. 86 61 53 62 / 40 11 53 62.

Britta Leth

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 billedmateri-
ale tabt. Tænk på det lokalhisto-
riske arkiv næste gang, der skal 
ryddes op.
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Hee Lokalråd

Her i det tidlige forår er anløbsbro-
en ved bålhytten blevet etableret.
Det er en rest af det projekt, der 
startede for to år siden.
Anløbsbroen er naturligvis tænkt 
til kanoroerne, men alle der fær-
des ved Hover Å er velkommen til 
at benytte den. 
Broen er naturlig handicapvenlig, 
og en meget moderat nedkørsels-
rampe gør den også anvendelig for 
kørestolsbrugere - ellers er der et 
kraftigt rækværk for enden af ned-
kørslen!

Stisystemet langs Hover Å, vil bli-
ve genetableret, når den kommen-
de store omlægning af Hover Å er 
fuldført.
Det er planen, at åen skal føres til-
bage til nogle af de gamle sving-

ninger. Det vil medføre, at den 
nordlige kanal under banen bliver 
sløjfet og Hover Å istedet bliver un-
derført her. Der vil over åen under 
banen blive etableret en bro, så 
man atter kan komme forbi banen.

De mange banelukninger har skå-
ret sognet igennem, og store grøf-
ter og kraftigt hegn skal afholde 
vandrene i at trodste afspæringen.



41

Lokalrådets næste projekt er gen-
etablering af Haleby Havn. Der 
søgt penge fra Møllerne i Rindum 
Enge, og går det, som vi håber, vil 
det blive muligt at genetablere den 
lille havn.
Oprindelig er det en kanal, der blev 
etableret omkring 1930 til opsam-
ling af slam fra mejeriet. Efterføl-
gende er kanalen blevet brugt som 
havn for lokale småbåde, men som 
tiden er gåer er kanalen og havnen 
vokset til.

Ved genetablering af Haleby Havn 
vil den indgå i det allerede plan-
lagte stistystem fra Vonåbroen til 
Ejstrup Bæk. Et stisystem, der 
nu endelig ser ud til at blive 
afsluttet!
Vi håber, at havnen vil blive 
et lille rekreativt sted for så-
vel folk, der færdes via stisy-
stemet, som kanofolket på 
Stadil Fjord og de lokale bå-
deejere.

Det er vores plan, at der i forbin-
delse med genetablering af hav-
nen oprettes et bådelaug, der skal 
stå for den daglige drift, og for
at der er ordnede forhold på ste-
det. Vi forventer, der bliver plads til 
omkring 60 fastliggende både plus 
mulighed for at gæste havnen i en 
kortere periode. Bådelauget skal 
indkassere en passende lav plads-
afgift, så stedet kan vedligeholdes 
og løbende renoveres

Carsten Meller
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Strikkecafé 2016 

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

Lørdag 14. maj 13.00 - 16.00 - tid til forårs- og sommerstrik - i butikken

Lørdag d. 11. juni og søndag 12. juni: Strikkefest i Hee Fiskepark - Masser af bo-
der, workshops og strikkelystne damer overalt - sæt kryds i kalenderen

Lørdag 9. juli 13.00 - 16.00 - selv om det er varmt, stopper strikkeriet ikke - i 
butikken

Onsdag 2. august 19.30 - hvem har de bedste ideer til nyt strikkeprojekter - en 
rigtig original ide belønnes !?!? - i Hee

Fredag 26. august 18.00 - 22.00 - Pizzaspisning og strik - i butikken

Torsdag 15. september 19.30 - vi glæder os til ”Uldne tider” begynder - i Hee

Kaffe og kage må gerne medbringes, men kan også købes.

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkevendinder

Kærlig hilsen
Anette

FC VestRum Oldboys
Så er det en realitet. Første fodboldhold i VestRum regi har rejst sig!

FC VestRum Oldboys træner hver søndag kl. 14. på Hee Stadion.
Alle kan være med, da det primære ved spillet er motion, samvær og 
lysten til kamp og selvfølgelig spilles der for at vinde, men det lykkes 
bare ikke altid at sikre de tre point!

Kontaktperson: Zander  Koch  -  zk@stvf.dk
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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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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

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

I marts blev der igen afholdt en 
hyggelig aften i Hee Kvindeforum.

Inden det blev tid til at sætte tæn-
derne i en lækker sandwich fra 
KigForbi, måtte vi dog først igen-
nem 1½ times motion. I indbydel-
sen stod der, at vi ville få rørt alle 
slags muskler, også lattermuskler-
ne, men alle koncentrerede sig så 
meget, at lattermusklerne ikke blev 
rørt - men hyggeligt var det allige-
vel.

Dagen efter kunne man på Face-
book læse, at vi var mange, der var 
lidt ømme i benene, armene og 
ballemusklerne.

Tak til udvalget/bestyrelsen for et 
godt arrangement.

Anne-Marie

Året er snart gået i Hee Kvinde-
forum. Vi har indtil nu haft 3 ar-
rangementer.

Vi startede med et arrangement 
for Støt brysterne. Der var rigtig 
godt fremmøde, og vi fik sam-
let mange penge ind til Støt bry-
sterne. 

I november havde vi vinsmag-
ning med Carsten Meller. Her 
smagte vi på mange tyske vine 
og havde en rigtig god aften.

I marts havde vi brug for at få 
rørt os, og vi havde Chanique 
ude at presse os lidt. 

I maj måned har vi sidste arran-
gement og generalforsamling. 
Dette er på Schuberts Minde 
den 23. maj.
Her skal der også findes et par 
nye kvinder til at lave nogle 
gode arrangementer til næste 
sæson.

Pia, Trine, Sophie og Mette
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Avisindsamling i Hee
Så er vi klar med avisindsamlinger igen og har fastsat nogle datoer. Lige-
ledes har vi fået styr på kørsel af container, og det kan udelukkede lade 
sig gøre ikraft af et generøst sponsorat og en fordelagtig pris fra en vogn-
mand. Containerne vil fremover stå omme bag Isadisa på Holstebrovej 
og tak for det Rita og Hans.

Følgene datoer vil der være indsamling

Lørdag 4. juni
Lørdag 27. august
Lørdag 12. november

Vi vil på det kraftigste minde folk om, at det er et fællesprojekt det her, 
så meld gerne ind med hjælp på indsamlingsdagene. Vi vil også gerne 
opfordre folk til at levere deres pap og papir i containerne bag Isadisa i 
stedet for at smide det i de nyopsatte containere omme ved stationsbyg-
ningen. 

Husk. Det er kun pap og papir, vi modtager.

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

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

Vi vil gerne lige oplyse om nogle regler, der gæl-
der i klubben

Vi starter kl. 19.00 og ikke før.

Slik, chips og sodavand nydes i klublokalet, så der ikke spildes overalt.

Al leg foregår i hallen. Redskabsrummet skal løses fra start, nøglen i 
Klubhuset. Ny aftale er, at vi kun har bolde i hallen, og de ligger i ska-
bet i klubhuset.
Alle hjælpes ad med oprydningen i hallen, inden man går hjem.

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

Vagtplan
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Aktivitetskalender

Maj
01.
02.
04.

05.

05.
05.
06.

06.
07. 

07.
08.

09.
14.

16.
23.
23.

30.
30.

Konfirmation i Hee
Tour de Pedal
Kunstudstilling, 
Hvingel - fernisering
Kunstudstilling, 
Hvingel
Hee Sommerfest
Tour de Pedal
Kunstudstilling, 
Hvingel
Hee Sommerfest
Kunstudstilling, 
Hvingel
Hee Sommerfest
Kunstudstilling, 
Hvingel
Tour de Pedal
Strikkecafé, 
Ringkøbing 
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Generalforsamling,
 Hee Kvindeforum
Tour de Pedal
Sogneudflugt, kirken

Juni
04.
05.

06.
11.
12. 

Juli
09.

August
02.
20.
26.

27.

September
11.
15.

Avisindsamling
Grundlovsmøde, 
I. C.’s Hus
Cykelholdet cykler 
Strikkefest, Hee
Strikkefest, Hee

Strikkecafé, 
Ringkøbing

Strikkecafé, Hee
Deadline, Sognenyt
Pizza og strik, 
Ringkøbing
Avisindsamling

Naturens Dag
Strikkecafé, Hee
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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       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 Stationsbygning     Rosa & Kaj Smedegaard  2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning    9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373

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

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

Fodbold
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
Kirstina Fink      2278 7372
krisselise@hotmail.com
Rikke Sonn      2427 0369
Maja Mortensen                   2374 9831
Belinda Jakobsen      2145 9659

Hee Lokalråd
Erling Madsen, formand
Ole Mortensen, næstformand
Carsten Meller, sekretær
Peder Galsgaard
Arne Christensen
Knud Jensen
Kristian Døhr Jensen

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

Friluft (Tour de Pedal)
Majbrit Graversen
Bente Madsen      9733 5450
Lis Meldgaard

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

Sponsor & Hjemmeside
Ved sponsor- der henvises til besty-
relsen
Jesper Ø. Knudsen    3161 7353

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



56


