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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. april

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk  6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

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

Mangler I sognenyt?

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

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

Lisbeth Green Skarregaard
97335857/ 27772784

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

Så er foråret 
på vej, det kan 
ses rundt i ha-
verne hvor det 
pibler frem 
med små for-
årsbebudere.

At foråret er 
på vej, betyder 
også at det er 

tid til at den årlige gymnastikopvis-
ning skal afholdes, det er d. 15/03-
15, det sker. Vi håber i bestyrelsen at 
se rigtig mange af jer i multisalen til 
en dejlig dag, med flotte opvisninger.

Fodbold er også startet op, og ny-
der godt af at det er blevet forår. Fod-
boldudvalget har også andre arran-
gementer her i foråret, som er værd 
at holde øje med, se mere om disse 
på www.hee.dk.

Vi havde en rigtig god generalfor-
samling, som forløb planmæssigt. 
Lisbeth Skarregaard trådte ud af be-
styrelsen og Martin Hansen blev valgt 
ind i stedet for. Inden maden kom på 
bordet uddelte vi årets initiativpris og 
årets ungleder pris. Initiativprisen gik 
til Kisser (Kirsten Sørensen) og ung-
leder prisen gik til Patrik Pedersen Tu-
sind tak til alle der mødte op og var 
med til at gøre det til en hyggelig af-
ten. 

Vi afholder konstituerende bestyrel-
sesmøde tirsdag d. 3.03.15.

Vi glæder os til et forår fuld af aktivi-
teter i byen.

På bestyrelsens vegne
Claus Fisker

Kisser modtager Initiativprisen

Patrik Pedersen modtager Unglederprisen
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Tusind tak for jeres 
store indsats her i 

Hee sogn. Uden jer ville der ikke være 
en fest efter generalforsamlingen her.
Der er i løbet af det forgangne år sket 
mange gode ting. 

I marts er der lavet flotte gymnastik-
opvisninger både i Rofi og i multihal-
len her i Hee med stor tilslutning. For 
at dette kan lade sig gøre år efter år, 
kræver det et gymnastikudvalg med 
engagement og instruktører der vil 
børnene på deres hold. Tusind tak til 
jer.
Fodbold har også haft et godt år, de 
har afholdt FCM mini fodboldssko-
le med stor succes, og de vandt en 
træning med FCM spillere i en mål-
konkurrence på FCM stadion. Hver 
uge kræves der meget planlægning 
fra trænere og udvalget og forældre 
for at få spillet kampe, vasket trøjer 
og planlægge kørsel frem og tilbage. 
Tak til trænere for at bruge så meget 
tid på at træne børnene, tak til foræl-
dre for at komme og heppe til kam-
pene og tak til fodboldudvalget for at 
trække læsset.
Vi havde i år en fantastisk sommer-
fest som igen var godt besøgt. Og 
havde en masse gode aktiviteter som 
folk støttede op om. I 2014 havde re-
vyen 25 års jubilæum, og der var be-
søg af gamle kendinge i revyen 2014. 
Tak til alle dem der hvert år sørger 

for at vi kan få et godt grin lørdag af-
ten. Der ligger et stort arbejde i at få 
sommerfesten til at køre. En stor tak 
til sommerfestudvalget for at få disse 
tre dage stablet på benene. Og tak til 
alle de frivillige der hjælper med stort 
som småt til sommerfesten.
Der skal naturligvis også lyde en stor 
tak til de øvrige udvalg.
Børne- og ungdomsklubben kører 
hver tirsdag hvor forældrene skiftes til 
at have vagter. 
Badminton er både mandag og ons-
dag, og banerne er godt fyldt op.

Mini-triatlon
Friluftliv – Tour de pedal
Volleyball 

Familiesvømning er der stor opbak-
ning til hver onsdag aften.
Ældreklubben/torsdagsklubben mø-
des og spiller forskellige spil uden-
dørs fx petanque om sommeren og 
indendørs i hallen som sommeren, 
de har netop fået tre nye spil til at bru-
ge inde i hallen, disse kan man bl.a. 
prøve på lørdag til åbent hus.

Teltudvalget har i år gjort et stort styk-
ke arbejde, og det er vi rigtig glade 
for, der er blevet samlet et rigtig godt 
hold. Der er allerede en del bookin-
ger her i 2015.
En tak til dem som hænger flag op i 
byen.

Generalforsamling 2015
Formandens beretning
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Skolebilen er blevet rigtig flot efter 
den har fået film og reklamer på, den 
kører hver dag, og ønsket er stadig at 
den kan tiltrække flere elever udefra. 
Tusind tak til de folk der hver dag kø-
rer bilen.
Der er et samarbejde mellem sog-
neforeningen og markedsføringsud-
valget om at få solgt sponsorpladser 
både på bilen og på det flotte ræk-
værk der er blevet lavet på sports-
pladsen.
Vi vil i 2015 have som hovedopgave 
i sogneforeningen at søge i fonde og 
prøve og få samlet nogle penge ind til 
nogle af de mange ønsker udvalgene 
har, skulle der være nogle stykker her 
i aften der kunne tænke sig at hjælpe 
med dette projekt, så hører vi meget 
gerne fra jer.
I 2014 havde vi en lille kamp med ba-
nedanmark, som desværre ikke faldt 
i Hee/ Tims favør. De tidligere omtal-
te baneoverskæringer vil blive lukket. 
Der var flere af Hee´s beboere som 
gjorde en stor indsats, men uden 
held. Når det er sagt skal vi alligevel 
være glade ved banen. Jeg tror ikke 
der er mange andre små byer som 
Hee, der har en paralleltransportmu-
lighed hver time i form af bus og tog. 
Det håber jeg vil gøre Hee attraktiv på 
sigt.
Lokalrådet har virkelig formået at få 
sat Hee på landkortet bl.a. i form at 
fremtidens bevægelseshus. Også 
tænker du måske Fremtidens bevæ-
gelseshus – hvad er det??. Der bli-
ver snakket om det, men ingen ved 
noget, snakken går… der har været 

skrevet i Sognenyt  om det – kort for-
talt, så  er der en gruppe personer i 
Hee som har taget initiativ til at star-
te noget godt. Noget der kan være 
med til at udvikle Hee, måske endda 
tiltrække personer til Hee. Jeg vil lade 
formanden for fremtidens bevægel-
seshus, Paul Oxfeldt fortælle lidt om 
det, men jeg vil især opfordre folk til 
at komme af huse d 26/3 til borger-
møde i hallen. Det er vigtigt for Hee, 
at der er god opbakning til det. Huset 
har i hvert fald sogneforeningens op-
bakning.
En anden ting, som har sat Hee på 
kortet er alle de undslupne ørreder. 
Vi takker Bratbjerg dambrug for gra-
tis markedsføring af området. Der var 
folk alle steder – det var noget af et 
eventyr for mange.” det er nok ikke 
spændende for de unge drenge i 
Hee at gå ned til åen for at fiske skal-
lere, når nu de er vant til at kese ørre-
der på 2-3 kg op af åen.
Vi nævnte sidste år til generalforsam-
lingen at vi ville invitere de 3-4 største 
udvalg med til bestyrelsesmøde 3-4 
gange om året, dette har vi desværre 
ikke levet op til. Men vil i år prøve at 
blive bedre.
Vi i bestyrelsen er glade for at i har 
valgt os til at træffe de overordnede 
beslutninger, og vi synes der sker rig-
tig mange spændende ting i Hee. Vi 
glæder os til et godt samarbejde med 
jer alle sammen i det kommende år.

Tusind tak til alle dem der hjælper 
både med stort og småt i Hee.

Claus Fisker
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Kl. 18.30 var der samlet ca. 80 per-
soner i Hee gl. Stationsbygning. Det 
var tid til årets generalforsamling i 
Hee Sogneforening.

Et flot fremmøde, men om det skyl-
des den lækre mad, der blev serveret 
senere eller om det var diverse be-
retninger, der trak folk af huse, skal 
være usagt.

1. punkt på dag-
sorden var valg af 
dirigent. Her blev 
Arne Fink valgt. 
Et godt valg viste 
det sig at være. 
Han formåede 
at styre alle godt 
igennem general-
forsamlingen.

2. punkt på dagsordenen var forman-
dens beretning. Da den er trykt andet 
sted, skal jeg lade være med at frem-
hæve noget fra denne. 

3. punkt var kassererens frem-
læggelse af regnskabet. Regnskabet 
viste et pænt overskud på Sommer-
festen, og gik man lidt ind og kiggede 
på tallene, kan man se, at overskudet 
især kommer fra salg i ølteltet/diverse 
aktiviteter.

4. punkt. Indkomne forslag - der var 

ingen, så det var hurtigt overstået.

5. punkt - valg til bestyrelsen. 
Genvalg til dem, der ønskede det og 
nyvalg til Martin Hansen. 
6. punkt - valg af revisor. Der var gen-
valg.

7. evt

Dirigenten, Arne Fink efterspurgte 
nogle nyere vedtægter. Det lovede 
bestyrelsen at se på i løbet af året.

Dernæst blev det tid til Lokalrådets 
generalforsamling

1. punkt på dag-
sordenen var 
formandens be-
retning. Erling 
Madsen fortalte 
om det store 
arbejde Lokal-

rådet står for - her blev nævnt shel-
ters, bålhytte m.m. ved Ølstoftlej-ren, 
de mange gode stier, der er i byen 
samt det nye tiltag - Fremtidens 
Bevægelseshus, som der afholdes 
møde om torsdag d. 26. marts. Her 
kom der en stor opfordring til at så 
mange som muligt møder op - se in-
dbydelse andet sted i dette nummer 
af Sognenyt.

Der var valg til bestyrelsen. Jens Jørn 

Kort og uformelt referat fra 
generalforsamlingen
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Jacobsen stillede ikke op, så der blev 
valgt en ny,  - Preben Larsen.

Vores kære dirigent var efter Lokal-
rådet eller Sogneforeningens besty-
relse, da der ikke var noget regnskab. 
I følge dagordenen var regnskabet en 
del af Sogneforeningens regnskab, 
men der burde måske have været et 
afsnit om Lokalrådet i Sogneforenin-
gens regnskab.

Efter generalforsamlingerne blev 
årets Ungleder og årets initiativpris 
uddelt. Tillykke til både  Patrik Peder-
sen og Kisser (Kirsten Sørensen).

Så blev det endlige tid til det alle hav-
de ventet på - den tre retters menu. 
Masser af god fisk til forret og mørt 
kød med tilbehør til hovedret og is 
med frugter til dessert.

Tak for hyggeligt samvær og god 
mad.

Anne-Marie

Katten af tønden

Kære forældre og børn i Hee

Vi har hængt tønder op i hallen og vi 
vil meget gerne have hjælp til at slå 
dem ned.

Så træn armmusklerne, find ko-
stumerne frem - barn som voksen og 
kom med til en festlig eftermiddag.

Vi kårer årets kattedronning, katte-
konge og selvfølgelig Hee´s flotteste 
udklædning.

Vi mødes i hallen 
på Hee skole 

Søndag den 08/03 
kl. 14.30

Der betales 25 kr. ved indgangen pr. 
person for eftermiddagen. Pengene 
går til fyldte tønder mv. samt en faste-
lavnsbolle og juice til alle. 

Et evt. overskud vil gå til Hee´s dej-
lige børn. 
Så husk mønter i lommen – og 
selvfølgelig udklædning!
Vi glæder os til at se jer.

Har I spørgsmål, brug for at følges 
derhen, et barn der kan komme, men 
uden forældre eller noget andet, så 
kontakt Camilla Mølgaard på tlf.: 29 
26 73 78.

Dette er et opslag fra www.hee.dk
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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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Generalforsamling

Uddrag af regnskab
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Indmarch 
 
De små alfer (0 - 3 år)   Dorthe og Rikke  
 
Junglebørn (3 - 5 år)    Mie, Rune, Laura og Rene 
 
De Utrolige (5 år - 0. kl.)   Patrick, Marie, Camilla, Eline og Johanne 

 
The Flying Kids (1. - 3. kl.)  Gitte, Patrick, Julie og Laura 

 
Hee´s Superhelte (4. - 8. kl.)  Hanne, Ida og Julie 

 
Tim Store Mix     Ole, Malene og Simone 
 

Ulfborg Karateklub    Emil    

 

 
Sodavand, vand og slik sælges ved indgangen. 

Entré: Voksne 30 kr. og Børn (0 - 13 år) 10 kr. Fri entré for børn der skal lave opvisning. 

 
Gymnastikudvalget 

Hee Sogneforening 

 

Gymnastik I HEE SF 

Gymnastikopvisning 
2015 

 
Søndag d. 15. marts 2015 

Kl. 14:30 
I Hee Skoles Multisal 
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Smånyt fra og om Hee

Støtteforeningen for 
Hee Skole

- Rasmus Grøntkjær  2099 0663
- Martin Petersen  2227 7070
- Lone Noesgaard   4019 5556
- Dorthe Nielsson  
- Per Skarregaard 
(Rep. skolebestyrelsen)  

Har du 

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

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

eller læg din besked i postkas-
sen (Hovervej 11) - 
husk at opgive dit navn

Brug dit lokale sogneblad

Flaskecontaineren 

Står på parkerings-
arealet mellem banen og 
Ringgaden

Badminton
Tider til badmintonsæsonen 2014/15 
kan reserveres på 61655397
 

Egon
Badmintonudvalget

Barnepige

Mangler du en barnepige, vil jeg ger-
ne hjælpe. 

Jeg hedder Marie, er 13 år og går i 
7.klasse på Tim skole, jeg har telefon 
97 33 50 14, så ring bare.
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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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Hee
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Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

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

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

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

Marts
24.

April
21.

Maj
19.

Generalforsamling. 
Missionær Bjarne 
Lindgren Christensen, 
taler.

Møde i Kloster. 
Adjunkt Svend Erik 
Petersen, Ringkøbing, 
taler.

Møde i Kloster.
Kollegieleder Erik 
Kloster, Ringkøbing, 
taler.

Møderne begynder 19.30 i Holmsland 
Missionshus.

Alle er meget velkomne. 

Kontaktperson: 
Esther Thomsen, 9733 5001

Hee 
Gl. Stationsbygning

TIL KONFIMANTER I HEE

Vi vil gerne invitere årets konfirmander 
og deres forældre til morgenkaffe i Hee 
Gl. Stationsbygning

mandag d. 11. maj kl. 8.30

Afsæt venligt mindst 1½ time til mor-
genkaffen.

Tilmelding til arrangementet senest 3. 
maj.

Med venlig hilsen
Hee. Gl. Stationsbygning

Tlf.: 23 88 38 88
Mail: heestationsbygning@gmail.com

Åben by 2013 
billede fra arkiv
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V. Strandgade 6 c

Sommerfest i Hee 2015

14. til 16. maj 

Vi ses
Sommerfestudvalget
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Fremtidens Bevægelseshus er familieferie
og aktiviteter for alle;

handicap ingen hindring!

Borgermøde

Betyder Fremtidens Bevægelseshus i Hee 
noget for dig?

Kom til borgermøde - torsdag den 26. marts kl. 19.00 
        Multisalen - Hee Skole - Agersbækvej 7, Hee

Her vil repræsentanter fra Foreningen for Fremtidens Bevægelseshus fortælle 
om planerne for det nye hus, 
der vil få betydning for bosætningen og arbejdspladserne i Hee og fx Hee 
Skole. 

Velkomst ved formand Paul Oxfeldt. Indlæg ved Hee Skolebestyrelse, Hee 
Skole og Claus Fisker, Hee Sogneforening. 
Lektor Ejgil Jespersen fra Center for Bevægelsesfremme og Handicap på 
Syddansk Universitet vil give et inspirerende indlæg om Fremtidens Bev-
ægelseshus, der bliver til glæde for både områdets beboere og turister.  

Se mere om Fremtidens Bevægelseshus på www.hee.dk, under Sognenyt 
januar 2015. 

Yderligere oplysninger:
Kontakt formand Paul Oxfeldt, 9733 5161/ 2422 6205 eller 
Claus Fisker, 9733 5570 /2247 0929.  

Der er ingen tilmelding, alle er velkommen. 
Foreningen er vært ved en øl/vand. 
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Lørdag d. 21. februar havde Torsdagsklubben i samarbejde med DGI Vestjyl-
land inviteret til Åbent Hus i Multihallen og klubhuset.

Et arrangement som trak ca. 50 personer af huse. Vi havde alle en god for-
middag, hvor Torsdagsklubben sørgede godt for os.

Formiddagen startede med kaffebord - som der 
blev sagt: “Kaffe og brød er en meget vigtigt del af 
det sociale ved de forskellige arrangementer.”

Derefter blev det tid til at prøve nogle af de aktiv-
iteter som DGI Vestjylland og de aktive i Torsdag-
sklubben havde sat frem.

Der blev spillet New Age Curling, der meget ligner den form for curling, som 
ellers foregår på isen. Den største forskel var nok, at der ikke blev fejet og 
huet, men grinet en del, både når man skød ved siden af eller skubbede mod-
standerne længere ind eller ud af feltet.

Åbent Hus
i Torsdagsklubben
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Bowls var der også gang i. Det viste sig at der var lidt sværere end man 
troede. Kunne man nu komme uden om “politimanden”, som den tingest, 
der stod midt på banen blev kaldt. Det lykkedes ikke altid, men af og til kom 
bolden forbi og lagde sig flot tæt på den lille gule bold. Mange af de frem-
mødte pensionister blev meget gode til det, så der bliver noget at leve op til 
for en kommende pensionist. 

Indendørs Petanque var også en aktivitet, der var velbesøgt. Når man stod 
ved Curling, kunne man høre, “grøn fører”,  “blå fører” eller “rød fører”. Et 
ganske udemærket spil, som også kan spilles udendørs, når vejret er til det.

Volleyball med storbold var der ikke så mange der spillede, men jeg prøvede 
det selv sammen med Eva og hendes familie. Ganske sjovt med den store 
bold, som af og til var svær at få over nettet, især for de yngste.

Handminton var også et spil, der ikke 
blev spillet så meget, men der var 
gang i det. Handminton spilles som 
badminton, men ikke med en ketscher 
men med en lille 
tingest, der ligner 
en fjer med en fje-
drende prop i den 
anden ende.

”politimanden” ses midt på dette billede
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Efter vi havde svedt en times tid, blev der igen serveret kaffe/te og det gode 
brød. Her gik snakken om de herlige og sjove ting, vi havde prøvet eller skulle 
ind og prøve efter pausen.

Stor var glæden hos mange, da det viste sig, at foreningen havde indkøbt 
både New Age Curling og Bowls.

Omkring kl. 13 var der ikke mange tilbage i salen. De viste sig, at mange af 
dem havde igen fundet vej til kaffebordet.

Nu er der kun tilbage at sige tak til alle de aktive torsdagsklubmedlemmer for 
en rigtig hyggelig formiddag. Jeg håber, jeg af og til får tid til at komme og 
“lege” med.

Stor hilsen  og tak fra 
Sognenyts udsendte reporter & fotograf

Anne-Marie
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JK-WebIT                               Web, Marketing & IT 
Hjemmesider, Internet-marketing, Software & Hardware 
v/Jesper Østergaard Knudsen - Søndertoften 13, Hee - 6950 Ringkøbing 
 
JK-WebIT udvikler hjemmesider til alle behov, fra den lille håndværker, der bare gerne vil kunne 
findes på Internettet, til virksomheder med salg eller udlejning via en hjemmeside.  
 
Du kan også få hjælp til at få dit firma eller din forening på Facebook.  
Annoncering på Facebook, Google m.fl. Søgeoptimering for bedre Google-placering. 
Hjælp til indkøb og opsætning af diverse systemer, både på nettet og lokalt. 
Hjælp til indkøb og opsætning af computere, netværk, trådløs sikkerhed, back up-løsninger mm. 
 
Kontakt JK-WebIT for at få et tilbud på: 
 
Tlf/SMS:      30 29 31 29 
E-mail:      post@jk-webit.dk 

Eller læs mere på www.jk-webit.dk/hee  
 

Sidste nyt fra torsdagsklubben

Der er stadigvæk  gang i Torsdagsklubben og der er plads til flere. Vi mø-
des i Klubhuset hver torsdag 14.00.

Ca. kl. 15.00 er der kaffepause. Medbring kop og brød, kaffen koster 5. kr.

Nu er der, som fortalt andet sted i bladet, mulighed for at tage del i nye ak-
tiviteter, men der vil stadigvæk være mulighed for et brætspil.

Anna Lise Sinkjær
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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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10.30
09.00 i No L. Hvejsel
09.00

19.00 Skærtorsdag 
          aften altergang
09.00 i No Langfredag 
          M. Ørskov
09.00 Påskedag
10.30 2. påskedag 
10.30 i No
10.30
09.00
19.00 Aftensang

Bededag, ingen
ingen
10.00 Konfirmation
10.00 Kr. Himmelfarts-
          dag - teltguds-
          tjeneste
10.30 i No
10.30 Pinsedag

Marts
15.
22.
29.

April
02.

03.

05.
06.
12.
19.
26.
28.

Maj
01.
03.
10.
14.

17.
24. 

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Aftensang tirsdag 28.april 
kl.19.00

Vi synger sammen, og bagefter er 
der kaffe og småkager.

Offentlige menigheds-
rådsmøde

Mandag d. 02. marts 19.00 hos Bente 
Madsen, Hovervej 54
Mandag d. 13. april 19.00 hos Peder 
Susgaard, Foldagervej 6
Mandag d. 11. maj  18.00 i konfir-
mandstuen

Bisat

Jens Christian Oxfeldt   

At frygte Herren, det er visdom, at 
holde sig fra det onde er indsigt                                                                               
Jobs Bog, 28,28   

Visdommen fra oven er først og 
fremmest ren, og desuden er den 
fredselskende, mild, omgængelig, 
fuld af barmhjertighed og gode 
frugter, upartisk og oprigtig                                                                                                           
Jakobsbrevet 3,17
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Konfirmation

Søndag 10.maj kl.10.00 konfirmeres følgende i Hee Kirke

Maja Elise Andreasen   Grævlingevej 20
Lærke Baden Christensen  Østbanevej 4
Karen Thunbo Jensen   Hovervej 29
Mikkel Ditlev Johansen  Bildstsvej 24, Ringkøbing
Marie Elmo Kirkeby   Agersbækvej 20
René Gullev Lauridsen   Pile Allé 1
Tobias Damgaard Nielsen  Østbanevej 19
Anna Elisabeth Østergaard Oxfeldt Ølstfotvej 22
Danny Sahl Rasmussen  Hovervej 18
Marcus Røjkjær   Vinkelvej 13
Naja Sangill    N. P. Jeppesensvej 5
Laura Martine Amtkær Slot  Søndertoften 16
Josefine Rubæk Vineke  Ringgaden 8
Marie Zederkof-Christoffersen  I. C. Christensensvej 16

Søndag d. 10. maj kl. 10.00 konfirmeres  i Tim Kirke

Mark Vang Lauridsen,    Ringgaden 9
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Strikkecafé 

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

Lørdag den 28. Marts kl. 14.00 – 17.00 i Butikken. 
Vel mødt i garnslaraffenland.

Torsdag den 16. April kl. 19.30 i Hee. 
Dronningens fødselsdag, så får vi nok lagkage.

Lørdag den 16. Maj kl. 14.00 – 17.00 i Butikken. 
Kom maj du søde milde, til de fingersnilde.

Torsdag den 4. Juni kl. 18.00 – 22.00 i Butikken (Wild West open by night)

Den 12. og 13. og 14. Juni er der strikkefestival på Hee campingplads. 
Mere herom senere.

Lørdag den 11. Juli kl. 14.00 – 17.00 i butikken. 
Sommerferie-strik. 10 % på sommergarn.

Kærlig hilsen 
Anette
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En hilsen 
fra Cykel- 
holdet

Vi starter op mandag den 6 april. Vi 
mødes omme ved skolen  kl. 18.45.

vel mødt 

hilsen 
Cykelholdet

Tour de Pedal cykler ud ad den dan-
ske landevej  - dog i nærheden af 
Hee og ca. 10 kilometer pr. gang.

Mandag d. 4. maj 
Mandag d. 11. maj
Torsdag d. 14. maj
Mandag d. 18. maj
Mandag d. 25. maj

Vi mødes ved Klubhuset, hvor der 
udleveres startkort. Der sluttes 
samme sted, hvor der trækkes lod 
om de flotte præmier, som udvalget 
henter ind i løbet af de næste par 
måneder.

Vel mødt
En cyklist

PS. Husk cykelhjelm og den gule vest

Hee Kvinde-
forum

Det næste og sidste 
arrangement inden 
sommerferien er 
planlagt til tirsdag 
den 2. juni.

Vi skal besøge Fru Petersens Have i 
Vemb, så sæt kryds i kalenderen al-
lerede nu. 

Yderligere informationer følger i det 
næste nummer af Sognenyt.

Husk at alle kvinder bosiddende i 
Hee Sogn er meget velkomne!

Vi glæder os til at se jer!

Dorit Larsen
Anette Toftdahl
Helle Hansen
Jytte Larsen

Hestepærer og 
hundelorter
På opfordring fra en del Hee-boere 
vil jeg gerne huske alle heste- og 
hundeejere at det er høfligt at 
huske posen til jeres kæledyrs 
efterladen-skaber. Det er ikke be-
hageligt for folk at træde hverken 
i en hestepærer eller en hundelort.
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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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Beretning for fodbold 
2015  HSF

Året 2014 er gået og vi tænker tilbage 
på et år med mange gode oplevelser.
Vi har i fodboldklubben 8 årgange 
i gang med udendørsfodbold og i 
samarbejde med Tim har vi yderlige-
re 6 hold fordelt på pige og drenge-
hold. Det er flot af en mindre klub at 
have gang i 14 hold. Desuden har vi i 
samarbejde med No og Hover 2 hold 
i gang, et oldboyshold (30 til 40 år) og 
et senior oldboyshold (40 og opefter). 
Vi forsøgte i vinterperioden med in-
dendørsfodbold for ungdomsholde-
ne U10 og U11 og det er gået godt. 
U10 er tilmeldt i 2 rækker (B og C) og 
U 11 er tilmeldt 1 række (B-rækken). 
Sammen har de to hold også deltaget 
i det nye og meget teknisk udviklen-
de spil, Futsal, som også er fodbold, 
men som spilles uden bander og bol-
den er anderledes. Det er nyt for os 
alle også modstanderklubberne, så 
vi skal lige finde os til rette med spil-
let.  Resultatmæssigt trækker vi ingen 
pokaler hjem i år, men på sigt får vi 
nogle meget dygtige fodboldspillere 
i klubben, som vi kan være stolte af. 

Oldboys’erne har også været i gang 
med indefodbold, i år har det været 
hver tirsdag aften i Vesterhavshallen 
fra kl. 20.30 til 21.30. Sidste år var 
det i Tim hallen, også tirsdag aften 
fra 20.30 til 21.30. Det fungerer godt 
og det skaber rigtig gode relationer 
til naboklubberne, som er med til at 

styrke foreningslivet, som er under 
pres for tiden. I den forbindelse skal 
nævnes, at alle mindre klubber kraf-
tigt opfordres til af både DBU og DGI, 
at gå i samarbejde med andre klub-
ber for at  fastholde deres tilbud til de 
unge. Det arbejder vi i fodboldudval-
get kraftigt på for tiden. Klubber som 
Ulfborg, Hover, Rindum er i søgelyset 
og vi har kontakt og vi har drøftet mu-
lighederne for at hjælpe hinanden på 
bedste måde. Hvad der konkret skal 
ske er ikke på plads, men vi har hul 
igennem til især Ulfborg og Hover. 

Sommerfesten var også en fest, som 
fodboldudvalget så frem til, hvor vi 
spillede nogle gode kampe og hvor 
især de helt små Ronaldoer og Mes-
sier fra de yngste årgange kom i 
kamp og viste deres talenter. Vi fik ros 
for arrangementet af besøgsklubber-
ne, både pga. stemningen på plad-
sen, men også den flotte medalje og 
sodavanden, som sommerfesten fi-
nansierede til alle spillere. Det er en 
god ordning og sommerfestudvalget 
skal have tak for det initiativ. Også en 
tak til de forældre, som stod for at 
bage kage til alle spillerne.

I 2014 havde vi desuden 2 nye tiltag 
i gang:
Målmandstræning, som blev vare-
taget af Bo Mortensen, og som var 
et ekstra tilbud til alle klubbens mål-
mænd fra både Hee og FC Tim/Hee. 
Målmændene var meget begejstrede 
for tilbuddet, og vi håber, at Bo vil fort-
sætte tilbuddet.
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FCM mini akademi i efteråret på Hee 
sportsplads var også en succes med 
omkring 60 deltagere, med spillere 
helt fra Lemvig og Hemmet. Claus 
Naustrup og Bo Mortensen var ini-
tiativtagerne, med Kisser som den 
praktiske medhjælp. Vi forventer, at 
gennemføre mini akademiet igen til 
efteråret.

Sidst havde vi besøg af FCM´s su-
perligaspillere, 11 stk., som stod for 
fællestræning med alle klubbens spil-
lere, en fantastisk dag, hvor ligaspil-
lerne afsluttede arrangementet af 
med at skrive autografer til alle, der 
ville have.. ligegyldigt om det så var i 
hovedet eller på ryggen!! 

Ønsker for fremtiden:

Vores største behov er et Lysanlæg 
til oplysning af den store sportsplads. 
Dernæst et materiale-skur mellem 
petanquebanen og multibanen, hvor 
der kan være plads til Crockett ud-
styr, petanque kugler og al udstyret til 
multibanen, og skuret kan evt. byg-
ges med et halvtag til petanque- og 
Crockettspillerne, så de kan puste ud 
i halvlegen i læ fra vestenvinden. 

På sigt ønsker vi en reklameport og 
en tribune ved kampbanen. 

Klaus Andersen og Peter Røjkjær 
m.fl. har desuden lavet nye fliseplad-
ser og det skal også gerne indrettes 
med borde og bænke inden længe.
Til sidst har vi plan om at starte fa-

milie idræt op midt i april, hvor idé-
en er at man mødes ved klubhuset 
hver søndag formiddag kl. 9.30 med 
de familiemedlemmer, som har lyst. 
Dernæst deles vi op i de sportsgre-
ne, vi har lyst til. Fx basket, petanque, 
crockett, hockey, fodbold, håndbold, 
gåtur, løbetur eller cykle en tur etc. Ef-
ter en times tid stopper legen og så 
er der kaffe eller saft i klubhuset som 
afslutning, hvis man har lyst til det. 
Formålet er, at få voksne og børn til 
at lave aktiviteter sammen. Det er ef-
terspurgt og vi har erfaring med, at 
det bliver godt. Vi håber, at I er med 
på idéen og har lyst til sjov og motion 
søndag morgen og i hvert fald er med 
på at sprede idéen, så vi kan komme 
godt fra start. Det bliver et gratis til-
bud.. og så må vi se, om det på sigt 
skal  koste noget til dækning af kaffe 
og saft.

Det var ordene! 

Vh Zander Koch, Fodboldudvalget

De nye huer og halstørklæder kan kø-
bes ved henvendelse til Zander eller i 
Klubhuset.
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Nu er det ved at være at være 2 år 
siden dette under-udvalg i Sogne-
foreningen opstod. Baggrunden for 
Markedsføringsudvalget er, at vi skal 
være bedre til at markedsføre Hee og 
alle vores gode muligheder ud over 
vores egen sogne-grænse.

For at vi skal trække i samme ret-
ning, så er det bedst, at der sidder 
repræsentanter fra Sogneforeningen, 
Støtteforeningen, Børnehuset og 
Skolen. Herudover er der selvfølgelig 
også plads til andre, der er villig til at 
give en hånd med.

Folderen som blev delt ud med Sog-
nenyt sidste gang - er delt ud i nogle 
af nabo-sognene. Nogle vil mene, 
at det er, at stjæle fra andre skoler, 
og ja det er det måske også, men 
man kan jo ikke tvinge forældre til 
at vælge vores skole, og det som vi 
føler er vigtigt er, at hvis man bor i et 
sogn med en fri-skole og ikke ønsker 
at ens børn skal gå i fri-skolen, så vil 
vi gerne at de tænker på Hee i stedet 
for f.eks de store skoler. Det kan også 
være, at man har sit barn til at gå på 
en stor skole og hellere vil have, at 
barnet går på en lille skole. Dem skal 
vi også se om, vi kan få fat i i ste-
det for, at de vælger friskolen. Altså vi 
vil gøre opmærksom på, at vi har et 
super godt alternativ til den skole de 
allerede har.

Hvis vi kan ”kapre” nogle elever til 
skolen, så kunne det være at de 
havde små søskende, som de vil 
have til at gå i vores børnehus. Når 
eleverne går på vores skole, så er 
chancen for at de vil dyrke sport i 
vores forening også større og derfor 
vil Sogneforeningen også få gavn af 
det. Det er netop derfor, at det er så 
vigtigt, at vi arbejder sammen og i 
samme retning.

Vi har fået samlet sponsorer sam-
men, således at vi har fået vores bil 
købt og har muligheden for at hente 
børn i nabo-sognene, hvis ikke de 
offentlige transportmidler er mulige. 
Her kan man igen se, at vi har et fan-
tastisk sammenhold i sognet, da vi 
har en række frivillige chauffører. Det 
er da skønt, at være en del af et sam-
fund, hvor der er  så mange, der giver 
en hånd med.

Nyt fra markedsføringsudvalget
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Folderen kan I selvfølgelig selv 
kigge i eller give videre til andre, der 
kunne have interesse for vores tilbud 
udenfor sognet. Hvis I mangler no-
gle foldere, så kontakt én af neden-
stående, så har vi flere. Med folderen 
håber vi, at I vil være de gode am-
bassadører for vores samfund. Husk 
at viderebringe den gode historie til 
jeres netværk, så vi på den måde kan 
tiltrække flere børn og unge til os.

Hvis du har ris, ros, forslag og idéer til 
markedsføringsudvalget eller hvis du 
kender til nogle mulige sponsorer til 
Sognet, så kontakt 
endelig én af os i 
udvalget - også 
hvis du har lyst til 
at give en hånd 
med i arbejdet om 
at fremme Hee i 
området.

Udvalget består pt af:

Trine Kristensen (Børnehus) 
buffy@kristensen.mail.dk

Kristian Døhr (Sogneforeningen) 
 k.d@jensen.mail.dk

Bo Mortensen
bo@heeollaug.dk

Niels Kristian Nielsen 
abnikl@almbrand.dk

Rita Byskov (Skolen) 
rita@byskovhee.dk

Sophie Nielsen (Skolen)  
sophieerik@gmail.com
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HEE
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&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

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

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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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 forhånd Tak

Plejehjemmets venner i Tim

Hee Revyen har brug for hjælp!!!

Vi burde allerede være i fuld gang, men der er i skrivende stund 
kun kommet 7 henvendelser med ting til Hee Revyen 2015 - det 
er simpelthen ikke nok!!!

Hvis I stadig mener, der skal være en revy i forbindelse med Som-
merfesten, er det vigtigt, at I bidrager med stort og småt fra årets 
løb, som kan bidrage til underholdningen.

Vi håber, at Revyen kan bestå, men det kan kun ske, hvis I skriver 
ind med sjove ting, vi kan skrive tekster ud fra.

Så skriv til os nu - hellere i dag end i morgen - på revy@hee.dk
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Trines Blomster
Buketter - Dekorationer - Potteplanter

Sommerblomster - Lidt stauder til haven

Pyntning af kister og urner - Kranse - Bårebuketter og Båredekorationer
Indsamling til begravelse = 25 kr. pr. person, skriv navn på kuvert og læg penge i, 

også navn på afdøde. Sidste frist er kl. 21 dagen før. 

Juledekorationer - vinterkranse - Kors - Puder og Hjerter
Brudebuketter - Knaphulsblomst -  Kirkepyntning

Trine Damgaard • Skovvej 9 • tlf. 2360 3658

Ps. Der er åbent,  når jeg er hjemme. Eller bestil så stiller jeg tingene ud i garagen.MOBILFRISØREN - Gitte Alnor Madsen
Som mobilfrisør tilbyder jeg klipning:
- der hvor du er
- når du har tid
- efter dine behov

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

Frisøren der kommer til dig, når du har tid

Sommerfest

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

Mvh
 Lene

Sommerfestudvalget



35

Et lille historisk 
indslag!
Fortalt af Ernst Munck

Fortsat fra Sognenyt nr. 164:

Hee by opstår

Omkring år 1140 var man blevet færdig 
med at bygge Hee kirke, der stadig be-
tegnes som en af Danmarks smukkeste 
og mest ejendommelige kvadrestenskir-
ker.
Den lå selvfølgelig på det mest velegne-
de sted, nemlig hvor der i omkring 350 
år havde stået en gammel trækirke. Før 
den havde det været beboernes offer-
plads. (Stedet, som i sagaen ”Heiga-
Won – Folket langs åen” bind 4 beskrives 
som Njords offerplads med offersted og 
en langdysse på omkring 90 meter.) 
Da bugten af Vesterhavet, som nu er 
Ringkøbing og Stadil fjorde, gik så langt 
ind, at vandet derfra kunne holde vold-
graven omkring borgen og voldstedet 
Voldbjerg opfyldt, lå kirken så tæt ved 
vandet, at den kunne ses viden om.

Folk kunne derfor komme sejlede lang 
vej fra, både inde fra landet på Hover Å 
og ude fra havet, når de skulle til kirke. 
Eller når de på de torsdage, hvor der var 
tingdag, skulle til tingstedet, som lå lige 
syd for kirken, (hvor skolen ligger i dag) 
for at følge med i de stridigheder der var 
blevet bragt til herredstinget. Tingdagen 
startede altid med en gudstjeneste i den 
propfyldte kirke, hvor alle skulle stå op, 
da der ikke var stolestader.

Den ”tætte” bebyggelse i sognet lå vest 

for kirken opdelt i de små samfund; Hal-
by, som langt det største, Siersbæk, 
Agersbæk, Vester og Øster Voldbjerg-
mark og Sønderby.
Kirken dannede skellet til den øvrige ver-
den. Øst for den begyndte en endeløs 
hede, som strakte sig meget langt ind i 
Jylland. 
På denne hede levede der dog også 
mennesker.
Lad os se på det område, hvor vi i dag 
finder Hee by.

Ikke meget øst for kirken lå ejendommen 
Hundesvang (Holstebrovej 106). Første 
gang, vi hører om den, er i 1560, hvor 
den tilhører Kronen. Op gennem tiderne 
har den været handelsobjekt, således at 
forstå at den har været ejet af mange for-
skellige, som har købt og solgt den hen 
over hovedet på fæsterne (lejerne), der 
blot har drevet ejendommen og betalt ti-
ende (afgift) til den ejer, som på det givne 
tidspunkt havde ejendommen.                                          

Hundesvang. Yderst til højre står Marie, 
gift med Niels Kristian Kjeldsen. De havde 
ejendommen fra 1907 til 1941.

Fæsteren på Hundesvang var mellem de 
111 fæstebønder, der i 1792 købte deres 
ejendomme fri fra godset Voldbjerg.
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Når den tid kom, da der på grund af al-
der skulle ske et ejerskifte, var det sjæl-
dent, man kunne finde en køber med så 
mange kontanter. Kreditforeningslån eller 
banklån var heller ikke en mulighed. 

Derfor handlede man på den måde, at 
den nye ejer lod de gamle blive boende i 
aftægt med en aftægtskontrakt.

(Læs om Hundesvang i Hee Sognenyt 
nr.160) 

I 1878 byggede sælgeren af Hundes-
vang sit eget aftægtshus lige over for 
ejendommen.
Dette hus købte J.C. Christensen i 1901 
og boede der til sin og senere hustruens 
død i 1935
I dag er det museum for J.C. Christensen 
samt lokalhistorisk arkiv.

Aftægtsboligen til Hundesvang

Men bortset fra disse to bygninger, var 
der frit udsyn ud over heden mod øst.

Ikke langt fra kirken lidt sydøst på lå en 
anden ejendom, Søndertoft (Holstebro-
vej 75).

Også den har ligget der siden Arilds tid, 
men indtil 1910 lå den på den modsat-
te side af Holstebrovej (omtrent der hvor 

husene Søndertoft 7 og 11 ligger).

Også denne ejendom har været gennem 
mange ejendomshandler med skiftende 
fæstere.

I 1724 hed fæsteren Thomas Andersen. 
Ham kneb det at få så stort udbytte af sit 
arbejde, at han kunne betale fæsteafgif-
ten, så i 1733 blev han fradømt sit fæste 
for misligholdelse. Men det har nok ikke 
været muligt at finde en bedre fæster, så 
han har fået lov til at blive siddende i 5 
år mere. Det var trods alt bedre, at ejen-
dommen blev drevet videre, end at den 
kom til at stå tom, da heden så meget 
hurtigt ville overtage den opdyrkede jord 
igen.

I 1787 kom en ny ejer. Det var Knud Jen-
sen, som kom fra ejendommen Gam-
meltoft i No. Her havde han som 31 årig 
overtaget fæstet i 1755 efter Anders Ras-
mussen. Samtidig giftede han sig for an-
den gang med Anders’s datter Karen, 
der var 19 år. 

Men Knud Jensens år i Gammeltoft var 
lidt af en tragedie. I løbet af de 32 år han 
var på ejendommen, måtte han lægge 
fire hustruer og dertil flere småbørn i 
graven. Sandsynligvis da hans femte 
hustru døde, overtog han ejendommen 
Søndertoft i Hee ved at gifte sig med en-
ken Lisbeth Nielsen, som var 21 år yngre 
end han. Samtidig tog han navneforan-
dring til Knud Toft.

I 1910 købte gæstgiver Mogens Knud-
sen Søndertoft, og da der alligevel skulle 
renoveres en del ved bygningerne, valg-
te han at opføre nye bygninger på den 
modsatte side af vejen og rive de gam-
le ned.
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Ud over disse ejendomme, lå der i det 
hedeområde, hvor ”Hee By” senere skød 
op endnu et par ejendomme.

Herude langt øst for de små samfund 
lå Sønderby fattighus. (Hovervej 14). En 
gammel forfalden lerklinet bygning hvis 
lyngtag næsten dækkede murene og 
nåede jorden. Indenfor havde huset ler-
stampet gulv og små beskedne, sand-
synligvis overfyldte rum med små vindu-
er, som næsten var dækket af taget.  

I 1843 oprettedes et stort legat, ”Nis Nis-
sens Legat for værdigt trængende i Hee 
Sogn”. Legatstifteren var søn af Peder 
Nissen, som i årene 1778 -1784 ejede 
det store gods, Voldbjerg, der lå i Hees 
sydlige udkant. Både far og søn havde 
skabt deres formue ved studehandel og 
Nis Nissen også ved arv fra forældrene. 
Nis Nissen og hustru var barnløse, hvor-
for de testamenterede formuen til bebo-
erne i de sogne, de havde levet i - for-
holdsmæssigt alt efter hvor længe de 
havde boet der. 

Hee Sogn betænktes med 4 %, som var 
den nette sum af 13.100 rigsdaler. Det 
vil sige, at Nis Nissens formue har været 
327.500 rigsdaler, og da 1 rigsdaler om-
regnet med inflation, pristal og lønniveau 
vel er omkring 6.700 kr. værd i år 2015 
kroner, var det ikke så ringe endda. Le-
gatet skulle bestyres af forstanderne for 
fattigvæsenet og senere sognerådet. Ho-
vedstolen udlåntes mod pant i fast ejen-
dom, og renterne blev anvendt til fattig-
forsørgelse.

I 1856 blev det gamle fattighus i Sønder-
by erstattet af et nyt. Fattighuset kom til at 
koste 1.350 rigsdaler og blev kaldt ”Nis-
sens Minde”. Navnet klæber stadig ved 

de pensionistboliger, som i dag er opført 
på stedet, Hovervej 14. 

I de følgende år anvendtes renterne bl.a. 
til ”Det Almindelige Fattigvæsen”, samt 
et større beløb for ”Andre værdige træn-
gende”.

I 1865 havde Nissens Minde 42 beboe-
re - 13 enlige voksne, 10 ægtepar og 9 
børn. Det var alt, hvad der kunne være, 
når de blev presset godt sammen, og så-
dan var det år efter år. Derudover ydedes 
der hjælp mange steder i sognet. I 1872 
ydedes der hjælp i 28 tilfælde.

Disse ”tilfælde” var steder, hvor fattigvæ-
senet på kommunens vegne overtog be-
boelse og alt indbo for ”i længere tid at 
have ydet forsørgelse”, medens beboer-
ne blev anbragt i fattighuset. Men der var 
ikke plads til alle i fattighuset. Derfor var 
nogle nødt til at blive boende i deres hidtil 
ejede, nu ”nye” fattighus. Forsørgelses-
væsenet skulle så yde fattiglemmerne 
alle fornødenheder: Husly, varme, føde, 
klæder, sko, træsko, tobak, brændevin, 
samt i sygdomstilfælde lægehjælp, me-
dicin og pleje og til allersidst; begravel-
sen.

Den anden ejendom lå lige overfor fattig-
huset.

Det var en trelænget gård, som var blevet 
bygget i 1854. Den lå, hvor Hovervej 25 
og 27 ligger i dag.  

Jens Pedersen var kommet fra Stadil, 
hvor han i 1910 havde bygget og drevet 
Stadil Købmandsgård. Nu flyttede han til 
Hee på grund af, at byen var ved at kom-
me i en rivende udvikling, 25 år efter at 
jernbanen var blevet anlagt.



38

Jens Pedersen nedbrød den gamle land-
ejendom, og på grunden byggede han 
husene Hovervej 25, 27 og 29.

(Læs om Jens Pedersen i årsskriftet ”Den 
lyse den blanke” årgang 2006.)

Udover disse, var der, samme år som 
jernbanen blev anlagt i år 1875, blevet 
bygget et lille vogterhus (Hovervej 33) til 
den person, som skulle passe overkørs-
len på Hovervej.

Vogterhuset var på ca. 50 m2. med nøj-
agtig samme udseende både udvendig 
og indvendig som alle vogterhuse langs 
jernbanen.

(Læs ”Hjem til Hee. Med tog gennem 
Hee i 130 år”.) 

Disse ejendomme var de eneste, der ind-
til 1889 lå på hele det område, hvor Hee 
by ligger i dag.

Selv om jernbanen var blevet anlagt i 
1875, skete der ikke noget før 14 år se-
nere, da tømrer og snedker Niels P. 
Jeppesen så mulighederne i banedrif-
ten og begyndte at bygge sit tømrer- 
og snedkerværksted lige øst for banen 
(Østbanevej 5). 
Men først skulle han have noget at bo i. 
Derfor opførte han i 1889 Hee bys første 
parcelhus, nemlig det, som ligger på Ho-
vervej 35. 

Hee by’s ældste hus Hovervej 35

Foto fra 1913. I baggrunden til højre ejendommen fra 1854. På vejen ejeren, Jens Pe-
dersen. I højre side skimtes lidt af Hee Afholdshjem (Hovervej 18), som blev bygget i 
år 1902. Bag træerne ligger Nissens Minde.
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N.P. Jeppesens tømrervirksomhed

Her flyttede han ind, medens han i 
1891blev færdig med at bygge sin virk-
somhed med en kraftig vindmølle til at 
drive savværket.  
En virksomhed, som videreførtes gen-
nem fire generationer. 

Samtidig anlagde han en plantage med 
grantræer, som strakte sig langs Ho-
vervej fra savmøllen til den nuværende 
Skovvej. (Området, hvor boligerne på 
N.P. Jeppesensvej ligger.) 

Således så det vindomsuste hedeområ-
de med kraftigt skrånende og mod øst 
bøjede træer og buske ud ved århund-
redskiftet fra år 1899 til år 1900, hvorpå 
Hee by begyndte at rejse sig.

. . . Og dog! Nogle år før var der blevet 
sat et gammelt styrehus fra et strandet 

hollandsk skib op ved banelegemet som 
venteskur, hvis det kan medregnes som 
bebyggelse?

Ledvogter Simon Jensen foran skibsruf-
fet, der virkede som ventesal ved Hee 
station.
  

                                                                                                     . 
. . . fortsættes
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Alle i Hee 
Unge som ældre 
Børn som voksne 

Kom til fællesspisning                           
i hallen fredag d. 10. april  kl.18.00 

 
Tilmelding: Opringning / sms til Anette 61333522  
/ Rita 61265505  senest d. 3. april.  
Betaling ved indgangen i hallen           
Pris: 65 kr. for voksne og 35 kr. for børn  
(t.o.m. 12 år)                    
Husk service — også til dessert og kaffe.                                        

 
Vi får igen maden fra Anita,  

Vedersø Kulturcenter:  
 Menuen kommer senere - hold øje med opslag 

og Facebook   
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Vagtplan i Hee Klub 2015
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 
06.01 2 Connie Andersen Anette Røjkjær

13.01 3 Benny Siig Anette Susgaard

20.01 4 Arne Christensen Peder Galsgaard

27.01 5 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

03.02 6 Connie Andersen Anette Røjkjær

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

03.03 10 Connie Andersen Anette Røjkjær

10.03 11 Peder Galsgaard Dorthe Nilsson

17.03 12 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

24.03 13 Benny Siig Gitte Dam Jacobsen

31.03 14 Påskeferie
07.04 15 Connie Andersen Anette Røjkjær

14.04 16 Dorthe Nilsson Gitte Dam Jacobsen

21.04 17 Eva Ø. Knudsen Dorthe Nilsson

28.04 18 Benny Siig Hanne Thrane

05.05 19 Connie Andersen Anette Røjkjær

12.05 20 Dorthe Nilsson Gitte Dam Jacobsen

19.05 21 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

26.05 22 Hanne Thrane Dorthe Nilsson

02.06 23 Benny Siig Gitte Dam Jacobsen

Vi vil gerne lige oplyse om nogle regler, der gælder i klubben:
Vi starter kl. 19.00 og ikke før.
Slik, chips og sodavand nydes i klublokalet, så der ikke spildes overalt. 
Al leg foregår i hallen. Redskabsrummet skal låses fra start, nøglen i klubhuset.
Ny aftale at vi kun har bolde i hallen og de ligger i skabet i klubhuset
Alle hjælpes ad med oprydningen i hallen inden man går hjem.
Når man er kommet/afleveret i klub, går man ikke om på "Tanken" efter slik el.lign.

Hee Klub

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

Vagtplan foråret 2015
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Nyt i Sognenyt

“Hørt i forbifarten”.
Ernst Munk foreslår, at vi opfordrer 
jer til at sende små vittigheder, børns 
pragtfulde meninger, eller andet, som 
kan have interesse for alle her i Hee.

Det gør vi så her. Har du en god vittig-
hed, en sjov historie eller andet, der 
kan glæde os alle, så send det straks 
til redaktionen (anne-marie@meller.
dk) eller læg det i postkassen (Hover-
vej 11).

Ernst starter selv ud med

Advokaten ringede til sin meget vel-
havende klient og meddelte, at han 
havde en god og en dårlig nyhed.

”Lad mig få den gode nyhed først.”

Advokaten: ”Deres kone har netop 
købt et billede for 50.000 kr., og i lø-
bet af ganske kort tid bliver det millio-
ner værd.”

”Og hvad er så den dårlige nyhed?”

Advokaten: ”Billedet forestiller Dem 
og deres sekretær.”

”Ved De hvad hr. pastor? Jeg tror min 
svigersøn er min stakkels datter utro.”

”Jamen hvordan kan de dog tro det, 
kæreste fru Clausen?”

Fru Clausen løftede dynen i bar-
nevognen. ”Jo pastoren kan selv 
se. Det er mit 3. barnebarn, og som 
de andre har det ikke den fjerneste 
lighed med min svigersøn.”

Læreren: Hvad vil du helst ha’ en 
tredjedel eller en femtedel af en ba-
nan?
Bent: En femtedel.
Læreren: Men ved du ikke, at en tred-
jedel er mere end en femtedel?
Bent: Jo, men jeg kan ikke li’ bananer.

Matematiklæreren: Hvis jeg lægger 
fem æg på bordet, og du lægger 7 
æg på bordet, hvor mange æg er der 
så?
- Jamen, jeg kan ikke lægge æg….

Anders på ni var ikke særlig god til 
regning, og en aften ved middags-
bordet forsøgte hans far at få lidt at 
vide om, hvordan det gik ham i det 
fag i skolen. Anders veg uden om, og 
efter en lille pause sagde han med et 
suk:
- I skal i alle tilfælde være glad for, at 
jeg har en god appetit.
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Avis- & papirindsamling

Den næste indsamling

Lørdag 
28. marts

Hjælp os med at gøre 
det lettere...

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

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

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

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

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

HJÆLP

Vi er ikke for mange om arbej-
det!

Vi efterlyser flere voksne med bil og trail-
er.

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

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

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

Bo Mortensen 8165 7825
Klaus Vang 2172 2472
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97 33 53 60
Holstebrovej 79  Hee

6950 Ringkøbing
info@hee-entreprise.dk
www.hee-entreprise.dk

Hovedentreprise
Fagentreprise

Entreprenør
Vognmand

Murer
Beton
Kloak
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Benny Siig  Hvingelvej 4  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 54 66  www.hee-flyt.dk

Alt hvad du tænder på

Ringkøbing:
Nørregade 8
6950 Ringkøbing
Tlf.  97 32 04 05 · Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard:
Mobil 24 22 61 21

Hee:
Nørreager 2, Hee
6950 Ringkøbing
Tlf.  97 33 52 90 · Fax 97 33 54 35
Montør Hans Knudsen:
Mobil 20 29 59 93

Hee El-service
Morten Brændgaard

E-mail: morten@c-wiese.dk · Web: www.c-wiese.dk
Aut. el-installatør

Hee:
Tlf. 97 33 52 90
Montør Hans Knudsen
Mobil 20 29 59 93

Ringkøbing:
Birkmosevej 22
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 04 05  Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard
Mobil 24 22 61 21



46

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

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

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

og Øresundsbron®

TimHee
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Ondt i ryggen? 
Ondt i skuldrene? 
Ondt i lænden? 
Spændingshovedpine? 
Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage 

 
• Fysiurgisk muskelmassage 

• Skadesbehandling 

• Velværemassage 

 
• Hot Stone massage 

• Ansigtsmassage 

• Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa 

Giv et gavekort 

og glæd dine nærmeste 

Ilse Højberg Andersen – Lægeexamin. massør og skadesterapeut 
Jens Bjerg-Thomsens Vej 6, Hee, 6950 Ringkøbing 
 

Klinik ENGHOLM          RING 20 31 32 80 
www.klinikengholm.dk 

 

 

 

 

 

 

          v/Ole Mortensen 
Birkmosevej 9, 6950 Ringkøbing 

Tlf.: 97.32.12.74 
Mail: Ole@om-byg.dk 

 

Alt i tømrer- og snedkerarbejde 
samt fag- og hovedentrepriser 

udføres. 
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Hee Gulvservice
din professionelle gulvmand!

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

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

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

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

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

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

Marts
03.
08.
11.
15.
26
28. 
28.

April
6. 
15.
16.
19.
20.

Maj
04.
10.
11.

11.
14.
14.
15.
16.
16
18.
25.

Juni
02. 
04.
12.
13.
13.
14.

Bestyrelsesmøde
Katten af tønden
Sommerfestmøde
Gymnastikopvisning
Borgermøde
Avisindsamling
Strikkecafé, Ringkøbing

Cykelholdet starter op
Sommerfestmøde
Strikkecafé, Hee
Familieidræt
Deadline Sognenyt

Tour de Pedal
Konfirmation
Konfirmandmorgenmad 
i Hee Gl. Stationsbyg-
ning
Tour de Pedal
Sommerfest
Tour de Pedal
Sommerfest
Sommerfest
Strikkecafë, Ringkøbing
Tour de Pedal
Tour de Pedal

Hee Kvindeforum tur 
Strikkecafé, Ringkøbing
Strikkefestival, Hee
Avisindsamling
Strikkefestival, Hee
Strikkefestival, Hee

Juli
11.

August
20.
22.

September

Oktober
20.
31.

November

December
31.

Strikkecafé, Ringkøbing

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt
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Læserservice Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Ancare   Hjertestarter, kurser m.m.   2943 4583
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805

Lars Christoffersen Præst     9733 5014

Hee Auto & Pava       9733 5155
Hee Børnehus       9733 5645
Hee Entreprise       9733 5360
Hee El-service  Wiese A/S    9733 5290
Hee El-Installation APS Thomas     2266 3946  
   Jacob     2266 4946 

Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Gulvservice       9733 5316
Hee Stationsbygning Rosa & Kaj Smedegaard   2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373

JK-WebIT  Jesper Ø. Knudsen   3029 3129
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280
Landbobanken       9732 1166

Mobilfrisøren  Gitte Alnor Madsen   2080 4702
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012

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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Støt os! 

Og gi' skolen en hjælpende hånd! 

Et nyt år = fornyelse af medlemskab 

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

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

Beløbet bedes overført til Vestjyskbank 

Kontonr. 7650-1206957 

HUSK at skrive kontingent + navn på overførslen. 
 

På forhånd tak 

Hee Skoles støtteforening 
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen  9733 5656
Egon Aaberg  9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Zander Koch  2287 2442
Kirsten Jegstrup  6049 8419
Pia Kofod  2781 0046
Bo Mortensen  8165 7825
Klaus Kristensen  4027 2373

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

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard  6133 3522
Anette Røjkjær

Klubhus
Anna Lise Sinkjær  9733 5302
Ina Jepsen
Anette Røjkjær
vinkelvej13@mail.dk

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

Svømmeudvalget
Conny Sandholm Kristensen 4095 9115
ejstrupbaekgaard@gmail.com

Gymnastik
Kirstina Fink     2278 7372
krisselise@hotmail.com
Eva M. Østergaard Knudsen  2029 0324
Rikke Lauridsen     2058 2289
Rikke Sonn     2427 0369

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

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

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

Triatlonudvalget
Bo Mortensen  3033 7825
Zander Koch  2287 2442
Keld Torp  2982 4740
  
Sponsor & Hjemmeside
Vedr. sponsor - der henvises til bestyrelsen
Jesper Ø. Knudsen 3161 7353

PR & Redaktion
Se side 2

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 

- enten som mail eller afleveres i 
postkassen på Hovervej 11
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Din lokale bank 
støtter gode  

initiativer. 

Tlf. 9732 1166  /  post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk

Vi støtter lokalt
 D
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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


