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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

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

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

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

Annoncer kan løbende optages og æn-
dres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:

Formand
Claus Fisker     2085 3705
formand@hee.dk 

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

Kasserer
Judith Van Den Berg    2964 4075 
kasserer@hee.dk  

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

Sekretær
Mette Hammelsvang    3086 2411
sekretaer@hee.dk

Bestyrelsesmedlem
Martin Brinch Hansen
martinbrinchhansen@hotmail.dk

Ronnie Sørensen     4088 2926
ronnie@hee.dk

Deadline 
til næste nummer:

20. april

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

Glæd dig til årets 
Sommerfest

3 dage med et 
spændende program

Vi ses 
den 5.-6.-7. maj

Foråret er over os, der begynder at 
komme farver rundt i haverne.

Når foråret rammer Hee, så bety-
der det, at der er gymnastikopvis-
ning, dette er i år d. 20/3 kl. 14.30. 
programmet for dagen kan læses 
på www.hee.dk eller ses her i Sog-
nenyt.

Når vejret bliver mere mildt bety-
der det også at fodbold starter op 
igen, vi glæder os til at følge vores 
hold her over foråret.

Sommerfestudvalget er også i fuld 
gang med at forberede årets som-
merfest, der er to åbne møder d. 
9/3 og d. 13/4 kl. 19.30 i Klubhu-
set, her er alle velkomne til at kom-
me med forslag og ideer og med 
hjælpende hænder.

Vi har haft en god generalforsam-
ling, med god ro og orden, og ef-
terfølgende god mad. Inden ma-
den kom på bordet blev der uddelt 
Initiativpris og Unglederpris. Initia-
tivprisen gik til Rita og Ungleder-
prisen gik til Andreas.

Judith og Kristian udtrådte af be-
styrelsen og ind kommer Line No-
esgaard og Anita Kristensen.

Vi afholder konstituerende besty-
relsesmøde i uge 10.

Vi glæder os til alle forårets aktivi-
teter i sognet.

På bestyrelsens vegne 
Claus Fisker

Ny Døgnstation i Hee

Den gamle genbrugsplads er luk-
ket ned, og i stedet bliver det nu 
muligt at aflevere sit affald til gen-
brug ved den nye døgnstation på 
grusparkeringspladsen ved Hee 
Stationsbygning.

Se mere om avisindsamlingen her 
i Sogne-nyt.
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Generalforsamling

Foreningen I. C. Christensens Hus afholder ordinær generalforsamling 

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

Dagsorden ifølge vedtægter.

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

Alle er velkomne, foreningen er vært ved kaffen. 

Påskeåbent

Huset er som sædvanligt åbent for besøg i påsken, alle dage fra skær-
torsdag til 2. påskedag i tidsrummet 14.00 til 17.00.

I år er der maleriudstilling ved Charlotte Christensen, Hvide Sande. Char-
lotte er ret ny i faget og maler nogle meget farverige abstrakte billeder.

Der er fernisering for Charlotte skærtorsdag klokken 14 – 17.

Følg os på www.jcchristensen.dk. 
Evt kontingent eller støttebeløb 7670 – 1624225.
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Kristian Døhr byder velkommen.

Punkt 1:
Arne Fink vælges som dirigent for 
generalforsamlingen, han siger tak 
for valg og gennemgår aftenens 
dagsorden. Og formår at få os alle 
sikkert gennem aftenen.

Punkt 2:
Formandens beretning aflægges af 
Jesper Knudsen, da Claus er forsin-
ket. Denne kan læses i Sognenyt.

Punkt 3:
Judith gennemgår regnskabet og 
denne godkendes.
Der er i år brugt mange penge på 
at vedligeholde og godkende tel-
tet. Peter Galsgaard kommer med 
en kommentar om, at selvom der 
er underskud i år, så skal vi stadig 
se frem og ikke gå i stå over det.

Punkt 4/5:
Der er ikke modtaget indkomne 
forslag, bestyrelsen har selv et for-
slag til ændring af vedtægterne, 
disse ændringer godkendes og kan 
læses på www.hee.dk

Punkt 6:
Kristian Døhr og Judith van Den 
Berg er på valg og modtager ikke 
genvalg. Bestyrelsen har to, der 
gerne vil indtræde i stedet for, Line 

Noesgaard og Anita Kristensen. 
Der er ikke andre, der melder sig 
eller har forslag, og disse to væl-
ges.
Judith og Kristian vælges som sup-
pleanter til bestyrelsen.

Punkt 7:
Bo og Egon genvælges som reviso-
rer.

Punkt 8:
Anne-Marie Meller fortæller kort 
om Sognenyt og næste deadline 
er allersenest d. 20. april, da bla-
det gerne skal ud senest 1. maj på 
grund af Sommerfesten.

Referat generalforsamling Hee Sogneforening 
25/2-16
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Endnu et år er nu gået siden vi sidst 
var samlet. Tak fordi I vil komme.

2015 har budt på mange oplevelser, 
men også mange udfordringer. Det 
bliver ikke nemmere at være et lille 
landsbysamfund. 

Året er gået med en flot gymnastikop-
visning både her i Hee, men så san-
delig også i Ringkøbing. Fodbold har 
også været fremme på banen – igen i 
år blev der afholdt FCM Akademi, med 
mange deltagere fra nær og fjern. 
FCM roser vores fine sportsplads samt 
faciliteter.

Sommerfesten var rigtig god, Tørfisk 
spillede så teltet var ved at lette. Lør-
dag gik rigtig godt med super musik 
og endnu en fantastisk revy. Det er 
simpelthen højdepunktet. Der var også 
mange andre gode ”indslag” – Volley-
ball-turneringen  er virkelig ved at bide 
sig fast som en tradition. Som noget 
nyt var der arrangeret hesteshow på 
den gamle boldbane. Det blev efter-
følgende rost og jeg er sikker på at det 
må man gerne gentage i 2016. Det er 
en fornøjelse at se at sommerfesten er 
en anledning til at alle kan mødes på 
kryds og tværs. 

Der er også alle de andre udvalg som 
gør det godt, svømning er godt besøgt, 
til badminton bliver der slået til fjerbol-
den og triatlon har også markeret sig.
Vi vil gerne takke alle udvalg for det 
fantastiske arbejde de har gjort i 2015. 
Uden jer kan det ikke lykkes.

Vi i bestyrelsen har også fået udrettet 
lidt – det er lykkedes at få sponseret 
en ny Airtrack fra Tuborg fonden samt 
Ringkøbing Landbobank.

Martin fik hevet et sponsorat hjem til 
Klubhuset, som består af projektor, ak-
tive højtalere, afspiller samt fast og 
flytbar lærred. Vi håber at både de 
unge til klubaften samt de som lejer 
klubhuset kan få gavn af dette. Det er 
endnu ikke monteret, men det vil det 
blive snarest.

Vi arbejder stadig med flere sponsorer 
og der er ledige pladser ved boldba-
nen, hvis nogle skulle have interesse. 
Lidt om sognets tilstand – det bliver 
ikke nemmere at stå alene. 2015 har 
været hårdt økonomisk. Der har været 
faldende tilmeldinger til  gymnastik og 
fodbold, samt vi har mistet genbrugs-
pladsen. Avis indsamlingen var også 
lige ved at smutte i svinget. Tilskud 
fra kommunen bliver sat ned – husle-
jen op.  Der er kommet nyt reglement 
vedrørende telt opstilling, så vi nu skal 
have denne godkendt. Det er der brugt 
mange penge på i  2015 og vi er ikke 
færdige endnu. Det er nu vi skal stå 
sammen og alle skal hjælpe. Hvert år 
er det et stort problem at skaffe folk til 
bestyrelsen. Der er én fra Hee som har 
meldt sig. I år har vi forespurgt os hos 
No folkene, især til de personer som 
har skolesøgende børn i Hee. Gymna-
stik har det ligeledes svært. Det er ikke 
sikkert der bliver gymnastik i 2016, da 
vi mangler frivillige hænder.

Formandens beretning - generalforsamling 2016
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Vi vil gerne at alle, som vil give en eks-
tra hånd kontakter os – der er behov 
for det…

Vi er ikke det eneste lille sogn, som har 
det svært, det har de andre små sog-

ne omkring os også. Derfor er der nu 
taget initiativ til et landsby klyngepro-
jekt, som har fået navnet ”Vestrum”. 
Det er endda Meller som er blevet for-
mand. Meller vil fortælle meget mere 
om dette senere. Vi i sogneforeningen 
håber faktisk på det vil lykkes at skabe 
samarbejde med de andre sogne. Det 
er måske den eneste måde at overle-
ve på??.

Vi I bestyrelsen vil gerne takke for 
2015. 2016 byder på mange udfor-
dringer, men vi er klar – det kræver 
bare at alle hjælper til…

Efter generalforsamlingen fortalte Car-
sten Meller lidt om ”Klyngesamarbej-
det” - Vestrum samt om Foreningen 
for Fremtidens Bevægelseshus, der 
har generalforsamling 30. marts.

Rita Byskov fik årets initiativpris.
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Regnskab for Hee Sogneforening
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Regnskab for Hee Sogneforening
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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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VestRum
Styregruppens arbejde med at få 
etableret et funktionelt samarbejde 
på tværs af sognene er ved at kom-
me ind i den konstruktive fase.

Spørgeskemaundersøgelsen gav et 
godt fingerpræg i hvilken retning 
borgerne ønsker samarbejdet. Det 
samme gjorde de mange forslag 
fra borgermødet i Tim i januar.
Der ud over har jeg fået en del 
henvendelser fra borgerne. Alle 
forslag er modtaget med stor tak, 
og indgår i styregruppens arbejde.

Nu gælder det din indsats..

Vi hører meget: 
I skal arbejde med...!
Det er ikke helt korrekt: 
Der er jer, der skal arbejde med...!

Styregruppen kan slet ikke over-
komme det kæmpe arbejde, det er 
at få gennemført alle de forslag. 
Derfor starter vi nu på at nedsæt-
te nogle arbejdsgrupper, og det 
er her alle borgere i de syv sogne 
kommer i spil.

Det er vigtigt, at netop du møder 
frem og tilslutter dig den arbejds-
gruppe, som du har interesse for.
Du behøver ikke den store erfaring 
med diverse bestyrelsesarbejder, 
bare du har en masse ideer!

Etablering af 
arbejdsgrupper

Tirsdag den 15. marts 
kl. 19.00  til 21.00
på Friskolen i Torsted

Styregruppen har besluttet at starte 
med at nedsætte følgende arbejds-
grupper:

• Idrætsområdet
• Natur og friluftsliv
• Aktiviteter på tværs
• Ungdom

Kortlægningen af mødesteder bli-
ver en del af arbejdsopgaverne i 
arbejdsgrupperne.

I nærmeste fremtid skal erhvers og 
skolesamarbejde drøftes, lige som 
konsulent for projektet Lise grøn-
bæk, vil påbegynde nogle interes-
sentmøder og evt. interviews for at 
få så mange interessenter på ba-
nen som muligt.

Vær med til at skabe et godt 
fundament for det fremtidige 
samarbejde i VestRum. Mød op 
i Torsted - og tag din nabo til 
begge sider med!

Carsten Meller
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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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Program: 
 
Minions (børnehavebørn)   Eline, Eva, Frederikke, Sara & Kasper  
 
The Ninja Turtles (0. kl. - 2. kl. ) Patrick, Sandra, Lærke, Andrea & Naja 
 
Spasmagerne (3. kl. - )   Patrick, Julie S., Julie M. & Eline 
 
Powertumbling     Gudmund Kristensen, Hanne Thrane, 
Gymnastik i Ringkøbing (1. - 8. kl.)  Sofie Fonager Jepsen & Lisbet Jensen 
 

LB - HGF Rytmechicks    Christina Andersen & Rikke Jæger 
 
 
 

 
Sodavand, vand og slik sælges ved indgangen. 

Entré: Voksne 40 kr. og børn (0 - 13 år) 10 kr. Fri entré for børn der skal lave 
opvisning. 

Gymnastikudvalget 
Hee Sogneforening 

 

Gymnastikopvisning 
2016 

 
Søndag d. 20. marts 2016 

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

Støtteforeningen for
Hee Skole

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

Har du

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

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

eller læg din besked i postkassen
(Hovervej 11)

HUSK at opgive dit navn

Brug dit lokale sogneblad

Flaskecontaineren
står på parkeringsarealet 

mellem banen og Ringgaden

Badminton

Tider til badmintonsæsonen 
2015/16
kan reserveres på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

Konfirmationskjole 

sælges billigt (700 kr.)
Anette Susgaard, tlf. 61 33 35 22
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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

FIBER TIL VESTJYLLAND

Nu kan borgere og virksomheder i Ringkøbing -Skjern Kommune se 
frem til lynhurtigt bredbånd baseret på fibernet.

RAH EnergiMidt skal etablere fibernet til Ringkøbing- Skjern Kommu-
nes institutioner og erhvervslivet i kommunen. Som en afledt effekt af 
udbuddet vil private borgere også blive tilbudt fiberbredbånd i forbin-
delse med udrulningen. Inden for en femårig periode skal der såle-
des rulles fiber ud til 33.000 husstande og virksomheder i kommunen.

Meld jer til på:www.rah-energimidt.dk/ - og bring Hee frem i køen!
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Kunstudstilling 4. - 8. maj

Foreningen Hvingel holder igen i år kunstudstilling 
i Stines gamle lade, Hvingelvej 10 Hee.

10 lokale kunstnere deltager 

Anne Brodersen, Andreax Exner, Alex Janichen, Karen Lund An-
dersen, Ghita Søgård Thorsen,   Henrik Voldmester, 

Jan Torstenson, Lone Hvid,  Jens og Hanne Mathiesen.

Fernisering: onsdag den 4 maj kl. 19.00- 20.30

 Ustillingen 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

Venligst 
Foreningen Hvingel
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

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

April
03.
10.
17.
24.

Maj
01.
05.

08.
15.
16.

22.
29.

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

10.30
10.30
09.00 i No
Konfirmation i Rindum

10.00 Konfirmation
10.00 Kr. Himmelfarts-
dag, teltgudstjeneste
10.30 i No
10.30 Pinsedag
Fælles friluftsgudstjene-
ste i Alkjær Lukke
19.00 Ole Lange
10.30 i No

Offentligt menigheds-
rådsmøde

Torsdag 10.marts kl.19.00 hos 
Stinne Hansen, Hvingelvej 10 

Onsdag 6.april kl.19.00 hos Peder 
Susgaard, Foldagervej 6

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
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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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Foreningen for Fremtidens Bevægelseshus 

indbyder til generalforsamling 
onsdag den 30. marts 2016, kl. 19.00 
i Familiepark West , Hovervej 56, 6950 Ringkøbing. 
 
Dagsorden i.h.t. foreningens vedtægter samt orien-
tering om projektet. 

Alle er velkomne
 

De bedste hilsener  
Britta Leth  

Turismekonsulent  
86 61 53 62
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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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Skammerens Datter. 
 

Endnu en 
fantastisk bog er 
blevet udgivet.  

Man kommer i 
både gode og 
onde verdener.  
Roman.                         
Lene Kaaberbøl: 
Skammerens Datter. 

Forlag: Forum, sider, 218. 

_____Karoline______ 
Resumé 

3 børn har en mor som er 
skammer. Skammeren 
bliver hentet af en mand, 
som siger det er vigtigt 
hun tager med. Børnene 
må så blive hjemme 
mens hun er væk. 

Et af børnene, Dina har 
arvet meget af sin mors 
skammerhed. Dina bliver 
nu også hentet af en 
mand, som forklarer at 
hendes mor har brug for 
hjælp.  Da de ankommer 
til Dunark og kommer ind 
i selve borgen til 
skammeren - bliver der 
kamp om skam eller ej? 
Dina og hendes mor 
bliver adskilt, og ses ikke 
før hende og skammeren 
bliver ført til skafottet, og 
kan nu kun vente på at 
dragen spiser dem. Nogle 
venner har lagt planer, og 

får så de to reddet og 
bragt i sikkerhed. 

Genre  

Genren er fantasy, fordi 
der sker en masse 
overnaturlige ting i 
historien. Der er fx 
drager, overnaturlige ting 
- fx en skammer som kan 
føle skam hos andre. 

Personerne 

Dina er skammerens 
datter, og har arvet en 
masse fra sin mor, som er 
skammer. 

Dina er hovedpersonen 
og har 2 andre søskende 
- Davin og Melli. 

Hun kan rigtig godt lide 
dyr. Hendes hår er som 
en hests hale, sort og 
langt. 

_________________ 

Dina, Davin og Mellis mor 
er skammer og hedder 
Melussina Lonerre. 

Hun har rødbrunt hår og 
er slank og fin.                                            

Miljø 

Deres tøj er anderledes, og 
husene er små og slidte. 
Der er ikke særlig mange 
mennesker i byen, og byen 
er fattig. 

Inde i borgen er der en 
dragegård. I dragegården er 
der mørkt og trist og ikke 
særlig meget lys. 

Tema  

Bogens temaer er venskab, 
fordi de hjælper hinanden. 
Gys, fordi der er en masse 
ting Dina er bange for - og 
bange for at gøre. Sorg, 
forræderi og had, fordi Dina 
ved ikke om hun kan stole 
på folket. 

Tid 

Handlingen foregår omkring 
middelalderen, og strækker 
sig ca. over 1-2 år. 

Mening 

Jeg synes bogen er god, 
fordi jeg godt kan lide 
uhyggelige bøger, og så 
fordi der sker så mange 
ting, og personerne 
udvikler sig.                  
Bogen henvender sig mest 
til 10-12 årige børn. 

 

 

 

Forfatterbiografi. 

Lene Kaaberbøl er født 1960. I 
2015 blev Skammerens Datter 
filmatiseret. Den første bog hun 
udgav var sølvhesten,1992.  
Sirene, 2006 og senest 
Fjendeblod,2013 fra serien 
Vildheksen. 

Skrevet af Karoline Kofod Koch, elev på 
Hee Skole
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En hilsen fra Cykelholdet

Vi starter op mandag den 4 april. 

Vi mødes omme ved skolen  kl. 
18,45.

vel mødt 
hilsen cykelholdet

Tour de Pedal

I maj måned vil der traditionen tro 
være Tour de Pedal cykelture.

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 samlet flok.
 
Vi slutter samme sted, hvor vi vil 
trække lod om aftenens præmier.

Turene vil hver gang være på ca. 
10 km.

Torsdag d. 5. maj vil der være cy-
keltur til Hindø. 
Se mere info i sommerfestfolder.

Husk cykelhjelm og gul vest

Friluftsudvalget

Hee Kvindeforum

Glad motion og sved 
på panden
tirsdag d. 8. marts 
17.30

Vi mødes omklædte og klar til at 
få en gang glad motion kl. 17.30 
udenfor gymnastiksalen. Cha-
nique vil sørge for at vi får rørt 
alle muskler incl. lattermuskler-
ne. Vi har hallen indtil kl 19.

Herefter vil vi byde på en sand-
wich og lidt at drikke. Pga bestil-
ling af sandwich, så er der bin-
dende tilmelding senest d. 4/3...

Prisen er 50 kr for medlemmer 
og 100 kr for ikke medlemmer
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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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Et lille historisk indslag!

Fortalt af Ernst Munck

Fortsat fra Sognenyt nr. 169

I år 1855 blev den nuværende Hol-
stebrovej anlagt.
Alle kunne dog ikke bare bruge 
”de store” veje, som de ønskede. 
Da det var kommunen, der skulle 
anlægge og holde vejene, var det 
også den, der bestemte. 
Således blev det i 1910 vedtaget, at 
man kunne anbefale, at der måtte 
køres automobilkørsel på landeve-
jen fra klokken 12 midnat til klok-
ken 4 om morgenen.
I 1915 fik herredsfogeden og hans 
fuldmægtig tilladelse til at køre i 
bil på kommunens biveje, men kun 
om dagen og når den fornødne 
sikkerhed kunne garanteres med 
fornødent hensyn til kørende og 
anden færdsel. 
Samme år fik vognmand N. Søren-
sen, Tarm afslag på en anmodning 
om at måtte foretage bilkørsel på 
de kommunale veje. 
Til gengæld måtte distriktslægen 
ikke benytte cykelkørsel på kom-
munens regning.

Oskar Poulsen fortæller: 
”Vejene var grusveje. De var ujævne 
som et vaskebræt at køre på, og be-
lysningen var meget sparsom. Kun 
to til tre lamper op ad Hovervej, og 
det samme ad Holstebrovej.”
Indtil 1950’erne var vejene i Hee 

grusveje, medens Holstebrovejen 
blev brostensbelagt. 

Erhardt Bøndergaard Jensen for-
tæller:
”Jeg husker, min far var med til at 
køre brosten til belægningen, da 
Holstebrovej blev brolagt. Stene-
ne kom med coastere fra Sverige til 
havnen i Ringkøbing, hvor far hen-
tede dem og fragtede dem videre. 
Efterhånden, som vejarbejdet nå-
ede længere væk fra Ringkøbing, 
blev stenene transporteret videre 
med tog og læsset af ved den sta-
tion, der var nærmest arbejdsstedet, 
og de skulle så kun fragtes videre 
derfra med bil.” 
Langs vejsiderne løb alt kloakvan-
det med husstandenes spildevand 
fra blandt andet tøjvask og hus-
holdning. En ulækker grågrumset 
væske, som efterlod et fedtet lag.
Fra ”kirkebyen” løb kloakvandet ud 
i Haelby gadegrøft og med den vi-
dere ud i fjorden. ”Stationsbyens” 
vejgrøfter løb ud i Hover Å.
Først i 1950’erne begyndte man at 
asfaltere. Samtidig begyndte man 
at kloakere Hee by. 
Der gik omkring 5 år, inden dette ar-
bejde var færdigt, fordi der i under-
grunden er et meget kraftigt vand-
tryk, idet Hee by kun ligger 6 meter 
over havspejlet. Derfor opstod der 
mange problemer. Renderne, som 
rørene skulle ligge i, blev udgravet 
med håndkraft, og det skred uaf-
brudt sammen for arbejderne. Fik 
man endelig lagt nogle rør, kunne 
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man næsten være sikker på, at de 
stod lige op i vejret, når man kom 
på arbejde næste dag. Det var hel-
ler ikke muligt at suge vandet væk, 
for sandet var så fint, at det stop-
pede sugerørene. Der måtte derfor 
adskillige ekstraforhandlinger og 
entreprenørskift til for at få fuldført 
arbejdet. Der var nemlig flere entre-
prenører, som gik bagud af foreta-
gendet.

I 1906 var Laura Andersen blevet 
enke. Hun solgte bostedet Meldhe-
de i Hover, som lå på ejendommen 
Kjeldgaards yderste hede nordvest 
i skellet mellem Hover og Hvingel.
Laura købte en byggegrund i Hee. 
(Hovervej 26 og 28). 
Hun blev senere gift med smed Jør-
gensen, som oprettede en smedje 
på Hovervej 26, men da der i for-
vejen var en smedje i byen (Hover-
vej 23), lykkedes det ikke Jørgen-
sen at få fodfæste i byen, så efter 

en kort årrække måtte han lukke 
igen. 
Hans smedeværksted stod i man-
ge år som et rødt træskur og for-
faldt, men blev så erhvervet af mu-
rer Knud Aage Nielsen og brugt 
som oplagsplads for byggemate-
rialer, indtil det blev købt af Inger 
og Flemming Jensen, som byggede 
hus på grunden.

I huset ved siden af (Hovervej 24) 
boede fra 1908 til 1913 malerme-
ster Anton Poulsen. 

Da Mads Danielsen i 1945 købte 
huset, byggede han et stykke til i 
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den vestre ende, hvor han indrette-
de en cykelforretning. Den bestod 
dog ikke ret længe, da konkurren-
cen fra Hage Jensens forretning 
(Hovervej 5) var for stor.

En anden malermester, Carl Johan-
nes Rasmussen boede i 17 år fra 
1920 i huset lige sydvest for Anton 
Poulsen.( Østbanevej 3). 

Her havde Simon Poulsen også en 
lille lejlighed med et skomager-
værksted i husets nordlige ende.

Om jorden mellem de to huse (nu-
værende have til Østbanevej 3) 
fortæller Erhardt Jensen:
”Det var et stykke ingenmandsland, 
hvor vi spillede fodbold. 
Alle de, der ikke havde plads til de-
res brænde derhjemme ved huset, 
f.eks. de, der boede til leje hos de 
forskellige forretningsfolk i byen, fik 
leveret deres rummeter træ på den-
ne plads.
På dette stykke jord mødtes folk så 
om aftenen, hvor de savede, klø-
vede, lavede fine stakke, og drille-
de hinanden, når stakkene vælte-
de. Her løb børnene rundt, og hele 

byen samledes og hyggede sig.
De samme mennesker, som ikke 
havde eget hus, havde kolonihave. 
Det var Mette Jensen i Sønderbyga-
ard (Holstebrovej 71), som havde et 
smalt stykke jord, der hvor husene 
ligger på den nordlige side af Hjor-
tevej. Denne jord lejede hun ud i 
småparceller til kolonihaver.”

Omkring århundredskiftet var der 
blevet mere interesse for at dyrke 
sin have. Ikke blot med de nødven-
dige grøntsager men også blom-
ster, buske og træer. Som noget 
helt nyt blev der i 1907 startet en 
forening, som hed: ”Foreningen 
til have- og plantebrugets fremme 
i Hee sogn”. Denne forening op-
rettede en forsøgshave lidt syd for 
Hee kirke.  
Foreningen købte det store stykke 
jord på Holstebrovej, der lå mel-
lem forsamlingshuset (nuværende 
parkeringsplads) og ejendommen 
Søndertoft. (Holstebrovej 75). 
Her blev anlagt en forsøgshave og 
plantet en høj hæk udenom. Ind-
gangen var en havelåge, hvorpå 
der hang et skilt med ordene ”Ad-
gang forbudt”. 
Det har sandsynligvis været en 
slags medlemsejet planteskole. 

Interessen for foreningen holdt sig 
i omkring 20 år, hvorefter jorden 
blev købt af murermester Chr. Høj-
bjerg, der brugte stedet som op-
lagsplads.
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I 1929 havde bønderne i Hee slået 
sig sammen. De købte et stykke af 
den gamle forsøgshave og opret-
tede Hee Andelsmejeri. (Holstebro-
vej 79) (Læs ”Den lyse den blanke 
2007), hvor der naturligvis også 
var mejeriudsalg, indtil dette i 1963 
blev flyttet til Hovervej 3. 
Desuden var der i mejeriet et of-
fentligt baderum. Der var nemlig 
ikke mange, som havde baderum 
i deres boliger.
Efter 40 år havde udviklingen og 
sammenlægninger overhalet Hee 
Mejeri og i 1969 blev bygningerne 
købt af Ejler Fisbechhus, som brug-
te dem til sin produktion af Hee Fri-
tidshuse. 
I 1983 overtog murer- og kloak-

mester Erling Madsen stedet og 
begyndte Hee Murer- og Entrepre-
nørforretning. I dag har Hee Total-
entreprise til huse i bygningerne. 

På det åbne stykke jord mellem 
landevejen og Vareindkøbsforenin-
gen skød der endnu en bygning op. 
Det var i 1912, da slagter Christen 
Astrup byggede sin slagterforret-
ning (Hovervej 9) med både slag-
teri og butik. 
(Læs ”Hee slagterhus” i ”Den lyse 
den blanke” 2002). 
Da slagtermester Hans Rabjerg 
overtog huset, byggede han en af-
tægtsbolig til i den vestlige ende. 
(Hovervej 7) Her flyttede hans mor 
ind.

Et billede ud over Hee Kirkeby. Der hvor mejeriet samt bygningen ved siden af ligger 
(Holstebrovej 77) lå forsøgshaven
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En kort årrække omkring 1940 
havde Elsebeth Braagaard indret-
tet en damefrisørsalon i aftægtsbo-
ligen.

Samme år, som slagteren byggede, 
købte Anders Nikolajsen grunden 
(Hovervej 13), hvor han byggede 
hus med forretning, hvorfra han 
drev træhandel. Det var en alsidig 
forretning med lidt af hvert, men 
primært træsko. 
Marius Nielsen, der var søn af 
Nielsine Kamp og Niels Peder Niel-
sen fra den vestlige Vestergaard i 
Ejstrup, og hans hustru Mette var 
som unge emigreret til Amerika, 
hvor deres døtre Elly og Irma (Imse) 
blev født. Men de fandt sig ikke til 
rette derovre, hvorfor de kom tilba-
ge til Hee og overtog butikken med 
træhandel i 1921. Ret hurtigt fik 
han tilnavnet Marius Træskomand.
Marius ændrede sortimentet, så 

det nærmest blev en mindre køb-
mandsforretning.

Erhardt Jensen fortæller:
”Marius’s forretning var af en eller 
anden årsag den eneste i byen, som 
havde fået sognerådets godkendel-
se til at forhandle øl, så det var vel 
nærmest dette salg, der var hans le-
vebrød. Øllet, man kunne købe, var 
Ceres pilsner.
Under krigen 1940 – 45 var det ikke 
ubegrænsede mængder af øl, der 
kunne fås, så der var en vis ratione-
ring. Men når drengene i byen var 
blevet konfirmeret, havde de omme 
hos Marius en lille kurv med plads 
til seks øl. Den kunne de få fyldt op 
to gange i måneden. Det var så den 
enkeltes ration.
”Jo, vi skal have vænnet knægtene 
til at drikke nogle bajere,” sagde 
Marius.
Når ølbilen havde været der, var der 

Slagterforretningen Hovervej 9 med aftægtsboligen Hovervej 7.



32

en gevaldig trængsel i butikken, for 
folk skulle have hentet deres rati-
on.” 

Sognerådet havde også bestemt, 
at der ikke måtte sælges spiritus i 
Hee, men de var godt klar over, at 
forbuddet i det skjulte blev over-
trådt hos Marius. Og dobbeltmo-
ralen florerede i bedste velgående. 
For når der var sognerådsmøde, 
troppede formanden op i forret-
ningen og gik derfra med en flaske 
snaps godt gemt i frakkelommen.

I 1974 købte Svend Aage Iversen 
huset. Han var i mange år en af-
holdt pedel ved Hee skole, men 
drev også en lillebilforretning. Så 
det var ham, der blev sendt bud 
efter, når byens ungdom skulle til 
fest i en af omegnsbyerne. Og det 

Døtrene Elly og Irma foran faderens forretning

blev aftalt, hvornår han skulle hen-
te dem igen. 
Og det var en betryggelse for for-
ældrene, at Svend Aage kørte, for 
han var klar over, hvem han havde 
haft med til festen, og han sørgede 
altid for, at de alle kom med ham 
hjem igen.

Grunden vestfor (Hovervej 11) 
mellem slagteren og Anders Nico-
lajsen havde Mette Marie Nielsen 
erhvervet i 1907 men endnu ikke 
bygget på. 
Hun var i en forholdsvis ung alder 
blevet enke efter møller Johannes 
Nielsen på Voldbjerg Mølle men 
drev stadig møllen videre.  
I 1913 solgte Mette Marie Nielsen 
Voldbjerg Mølle med tilhørende 
landbrug og bageri, og på grunden 
mellem slagteren og træhandleren 
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Luftfoto af Hee Bageri til venstre sammen med Marius træskomands forretning til højre

byggede hun beboelse og bageri 
med bagerforretning. 

Hun tog sin bagermester fra møl-
len, gamle Pilgaard, med op til 
det nye bageri. Her arbejdede 
han til Mette Marie’s søn, Anton 
Nielsen, overtog bageriet. Han 
var selv udlært bager, og blev nu 
selvstændig bagermester, medens 
Pilgaard købte bageriet i Tim.
I de senere år på Voldbjerg møl-
le var man begyndt at sælge mere 
og mere brød. Derfor havde Mette 
Marie oprettet en brødtur, hvor en 
kusk med hest og vogn kørte rundt 
til folks dør i Hee, No og Hover og 
solgte brød.

Bageriet blev nedlagt i 1974, og 
efter Anton Nielsen’s død blev 
bygningen i 1989 solgt til Anne-

Marie og Carsten Meller, som har 
renoveret bageriet til et helt mo-
derne trykkeri, hvorfra de driver 
trykkeriet Hee Offset samt forlaget 
”Heebro”.

Bagerforretningen få år efter den blev byg-
get. i forgrunden til venstre datteren Signe 
med en veninde
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Naturens dag den 11. september 2016
Også i år arrangeres der Naturens dag. I år med temaet: Langs Hover Å.

I samarbejde med Lyngs-
mosefæstningen, Sct. Ge-
orgsgildet, Ringkøbing 
Sportsfiskerforening, Kryw-
ilygaard og Hee Lokalråd, 
afholdes Naturens dag i år 
langs Hover Å fra Lyngsmo-
se til Hee, hvor der vil blive 
tilbudt flere forskellige ak-
tiviteter.

Det hele er naturligvis stadig på planlægningsniveau og først til maj for-
ventes det, at det endelige program er klar.

Den nye afvandingssø har bestået sin prøve
Afvandingssøen, der skal opsamle overfladevand fra de mange byg-
ninger hos VA, har under den megen regn sidst på året bevist sit vær.
Nu har vi en sø! Hvad kunne vi så bruge den til?
Måske kunne man plante lidt bevoksning, nogle træer og buske. Så 
noget græs og måske nogle blomster. Sætte nogle bænke og lave 
nogle stier, så heeboerne, kunne bruge det som et rekreativt område, 
når VA ikke bruger det som opsamlingssø!
Det var bare et forslag - og vi kunne sikkert gøre det i fællesskab!
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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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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

Lør. 4/6
Lør. 27/8
Lør. 12/11

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 21722472
Bo Mortensen 81657825
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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 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

Marts
05.
08. 

09.
10.

14. 

20.
24.
25.
26.
27.
28.
30.

April
04.
13.
20.

Avisindsamling
Glad Motion Hee Kvin-
deforum
Sommerfestmøde
Generalforsamling
Hvingel
Generalforsamling
I.C.’s Hus
Gymnastikopvisning
Udstilling I. C.’s Hus
Udstilling I. C.’s Hus
Udstilling I. C.’s Hus
Udstilling I. C.’s Hus
Udstilling I. C.’s Hus
Generalforsamling
Fremtidens Bevægel-
seshus

Opstart cykelholdet
Sommerfestmøde
Deadline Sognenyt

Generalforsamling 
Foreningen Hvingel 

10. marts kl. 19.00
Høbrovej 20, Hvingel

Maj
02.
04.

05.

05.
05.
06.

06.
07. 

07.
08.

09.
16.
23.
30.
30.

Juni
04.

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
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Sogneudflugt, kirken

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

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

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

Fodbold
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
Eva M. Østergaard Knudsen 2029 0324
Rikke Lauridsen      2058 2289
Rikke Sonn      2427 0369

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

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

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

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

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

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



48


