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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

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

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

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

Annoncer kan løbende optages og æn-
dres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:

Formand
Claus Fisker     2085 3705
formand@hee.dk 

Næstformand      
Martin Brinch Hansen    5084 1274
martinbrinchhansen@hotmail.dk

Kasserer
Ronnie Sørensen     4088 2926
ronnie@hee.dk

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

Sekretær
Mette Hammelsvang    3086 2411
sekretaer@hee.dk

Udvalgsmedlem
Anita Kristensen    3036 2417
novej15@me.com

Line Maria Noesgaard Ovesen
     2280 7094
linemariaovesen@icloud.com

Deadline 
til næste nummer:

20. 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

Mangler I Sognenyt?

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

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

De sørger for, I får bladet.

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

Det begynder ligeså stille at kunne 
mærkes at foråret er på vej.
De små blomster titter op rundt 
omkring og lyser op.
Det er også tydeligt at mærke at 
dagslængden tager til.

Her i foråret sker der også mange 
ting her i Hee. Vi har gymnastik-
opvisning, fodbold starter op igen. 
Det glæder vi os til at følge med i.

Sommerfestudvalget har også fuld 
gang i planlægningen af årets som-
merfest. I løbet af foråret vil der bli-
ve holdt åbne møder, hvor alle er 
velkomne til at komme med ideer 
og arrangementer de gerne vil stå 
for til sommerfesten. Hold øje med 
Hee.dk for datoerne.

Generalforsamlingen gik godt, der 
blev uddelt unglederpris til Trine 
Isager og initiativprisen gik til Car-
sten Meller.

Claus Fisker, Jesper Knudsen og 
Martin Brinch Hansen og Mette 
Hammelsvang var på valg, Mette 
modtog som den eneste genvalg.
De tre nye der blev valgt ind i be-
styrelsen er, Bjarke Hansen, Nicoli-
ne Mogensen og Max Aaen.

Vi afholder konstituerende besty-
relsesmøde i uge 10.

Bestyrelsen glæder sig til at følge 
aktiviteterne henover foråret.

På bestyrelsens vegne
Claus Fisker

Få et
OK TANKKORT / APP

og støt 
Hee Sogneforening

Når du bestiller kortet/App’en skal 
du vælge Hee SF som din lokale 
forening.

Når man tanker får Hee SF 6 øre 
pr. liter brændstof der tankes.

Hee SF får penge når kortet bruges 
ligegyldigt hvilken OK-tank du be-
nytter rundt i landet.

Se mere på  ok.dk og støt Hee SF.
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Folk er positive over at få lavet en 
velkomstpakke igen (der er lavet 
en velkomst til den). 

Kassererens fremlæggelse af 
regnskab

Ronnie fremlægger regnskabet. Se 
andet sted i Sogne-nyt.
Ros for at den er overskuelig og 
godt sat op.

Beretning fra udvalgs formænd

Anne-Marie Meller mangler nogle 
opslag og input til Sogne-nyt.

Rita fortæller, at fællesspisning er 
faldende i tilmelding, men at det 
fortsætter.

Markedsføringsudvalg: ved ikke 
om busruterne bliver lagt om så No 
sogn kommer ind under Hee sko-
ledistrikt så Heebilen evt. kan ned-
lægges.

Der bliver spurgt til broen til Hindø.  
Meller fortæller, at kommunen har 
afskrevet den. Jens Jørgen Jacob-
sen søger fonde til at få en ny bro. 
Der er et møde med kommunen i 
nærmeste fremtid.

Vi mangler nogle der er gode til at 
søge fonde.
Der er rigtig mange penge gemt 
væk i fonde, som da også skal til 
Hee.
 

Referat fra 
generalforsamling i Hee 
Sogneforening torsdag 
den 23/2 2017

Claus byder velkommen og gen-
nemgår dagsorden.

Valg af Dirigent

Preben Larsen bliver valgt til diri-
gent.

Formandens beretning

Claus læser beretningen. Denne 
kan læses i Sogne-nyt.
Vi snakker bagefter om, hvordan 
vi kan få flere i gang som frivillig. 
Kommunikation i sognet er vigtig, 
samt at der ikke bliver talt ned om 
sognet.

Ole foreslår, at man skal tilbage til, 
at når en går ud af et udvalg, så 
skal vedkommende selv finde en til 
at tage over (dette ser flere som et 
problem, da der så slet ikke er no-
gen som vil ind i bestyrelsen/et ud-
valg).

Frivilliglisten skal med rundt til alle 
arrangementer for at få flere med.

Meller mener, at grunden er, at vi 
er meget mere mobile i dag og har 
arbejde udenfor byen. 
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Behandling af indkommende 
forslag

Der er ikke kommet forslag ind.

Valg af bestyrelsen og 
suppleanter

På valg er:
Mette Hammelsvang 
(Modtager genvalg)

Claus Fisker 
(Modtager ikke genvalg)

Martin Brinch Hansen 
(Modtager ikke genvalg)

Jesper Østergaard Knudsen (Mod-
tager ikke genvalg)

Mette Hammelsvang blev valgt ind.

Bestyrelsen har foreslået:
Bjarke Hansen blev valgt.
Max Aaen blev valgt.
Nicoline Mogensen blev valgt.

Suppleanter

Kristian Døhr bliver valgt igen.
Martin Brinch Hansen bliver valgt.

Valg af revisorer.
Bo Mortensen blev valgt igen.
Egon Aaberg blev valgt igen.

Eventuelt.

Unglederprisen gik til: Trine Isager. 
Trine var desværre ikke til stede.

Initiativprisen gik til: Carsten Mel-
ler for sit arbejde med VestRum.

Hee 
Gl. Stationsbygning

Blå Mandag
Vi vil gerne invitere Hee konfir-
mander og forældere til morgen-
kaffe i Hee Gl. Stationsbygning.

Mandag den 15. maj 2017

Tidspunkt efter ønske. (08.30)
Afsæt 1½ - 2 timer

Tilmelding til 23 88 38 88

Med Venlig Hilsen
Hee Gl. Stationsbygning
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Formandens 
beretning

Tak til jer, som er kommet i aften. 

2016 er afsluttet, og vi er allerede 
godt i gang med det nye år. 

Det forgangne år har i og for sig 
været et stille år, men med gode 
aktiviteter. Året startede flot med 
gymnastikopvisning, både i Hee og 
Ringkøbing. Hee var flot repræsen-
teret med gode hold, der gav en 
flot opvisning. 

Fastelavn, det havde vi ikke i Hee, 
men jeg ved det bliver afholdt i år. 
Det er virkeligt skønt, der er nogle 
der vil tage sig tiden til dette.

Sommerfesten – det er altså højde-
punktet i Hee. Det skaber liv, alle 
er glade og der er godt sammen-
hold. Revyen er højdepunktet, som 
alle glæder sig til – tak til de, som 
år efter år bruger meget tid på det-
te. Vi skal dog huske, at jo flere 
stikord, I, som borgere i Hee, kan 
give holdet, jo længere revy kan de 
afholde. 

Volleyball er stadig attraktiv – der 
var også sidste år turnering til som-
merfesten. Denne er vist kommet 
for at blive! men hvis ikke det var 
for sommerfestudvalget, havde vi 

ikke disse gode dage, så en stor tak 
til udvalget.

Tilmeldingen til aktiviteterne som 
foregår i Hee, er status quo. Igen 
i år har vi problemer. Fodbold og 
gymnastik, som ellers tidligere har 
været meget godt, der kniber det 
simpelthen med tilmelding, samt 
trænere. Derfor har vi blandet os 
med Tim. 

Dog skal det siges, at Lene Lodahl´s 
gymnastikhold er meget godt be-
søgt – det er godt hun kan få kvin-
derne af huse, og det er endnu 
bedre, at man vil starte noget nyt 
op i Hee. Det er det der skal til for 
udvikling, og det er der brug for.

Der bliver stadig slået til fjerbol-
den i hallen, og andre besøger 
svømmehallen til familiesvømning 
– begge aktiviteter har foregået i 
mange år. Vi kommer til at mangle 
en tovholder til svømning, da Con-
nie Nagstrup har valgt at lade sta-
fetten gå videre. Så meld gerne ind 
til bestyrelsen, i så fald nogle vil 
hjælpe med denne opgave. 

Ældreklubben har også været ak-
tive.

Jeg vil gerne takke alle udvalg for 
deres indsats, det er jeres fortjene-
ste at der er et aktivt foreningsliv i 
Hee!
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Jeg vil også gerne takke Lokalrå-
det for deres arbejde – det er vir-
kelig nogle gode og spændende 
projekter som de laver. De udvikler 
virkeligt området, så det er spæn-
dende at besøge naturen omkring 
Hee. Mon ikke Erling, fortæller lidt 
om det.?

Vi, i bestyrelsen har arbejdet lidt i 
kulissen i år. Der er arbejdet meget 
med regnskabet, hvor kan vi spa-
re på omkostninger, da foreningen 
er presset økonomisk. Vi anvender 
nu et andet regnskabssystem. Det 
betyder vi har sparet Landbrugs-
foreningens hjælp væk og dermed 
mange omkostninger. Vi har kigget 
alt igennem, så vi kan stå stærkere 
i fremtiden. 

Vestrum – stadig et spændende 
projekt, som vores Meller er for-
mand for. Vi tror det er vejen frem, 
da alle små samfund kæmper for 
at have noget, de kan være stol-
te af. Alle har noget godt at byde 
på, men alle har også noget som 
kunne være bedre. Det er der vi 
skal bruge Vestrum, vi skal sørge 
for at samle og fordele aktiviteter-
ne rundt omkring, så vi får nogle 
spændende og udfordrerne aktivi-
teter, både til unge som gamle.

Her til sidst vil jeg fortælle lidt om 
en ”Frivilligseddel”, som vi har 
lavet og omdelt her på bordene. 
Hee Sogneforening mangler fri-
villige hænder til at hjælpe. Det 

kan være små ting som at bage en 
kage, sætte flag op i byen ved fest-
lige lejligheder, sørge for juletræer 
til jul, hjælpe med træning i de for-
skellige udvalg osv. – alt kan hjæl-
pe. 

Vi er nødt til at stå sammen og 
hjælpe hinanden, hvis vi vil Hee. 
Man binder sig ikke for mere, end 
man selv ønsker. Det er blot en 
konstatering, at bestyrelsen samt 
udvalgene godt kan bruge en hjæl-
pende hånd…

Vi er nok kommet dertil at, hvis ikke 
man hjælper, så frasiger man sig 
retten til at ytre sig negativt over de 
aktiviteter eller mangel på samme 
som vi har i Hee.

Det var ordene for bestyrelsen – vi 
håber på et godt år, samt masser af 
frivillige til at hjælpe, så vi sammen 
står stærkere…..
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Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing
29 43 45 83  meller.dk  meller@meller.dk

TRYKSAGERSkal du bruge

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

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

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag

Hee

TR
YK
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anc  re

Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - lær genoplivning

Salg af hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

Specialkurser målrettet 
virksomheder, skoler,
foreninger, m.v.

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83

Udfører Elarbejde indenfor:
Landbrug
Privat
Industri 
Vedvarende Energi
24 ti mers vagtservice 

Du er alti d velkommen ti l at ringe 
og få gode råd og vejledning, eller 
evt. kigge ind på vores hjemmeside 
og få god inspirati on.

Thomas Meldgaard – 22663946  •  Jacob Olsen – 22664946
www.Hee-elinstallati on.dk

 
Nørreager 1, Hee  •  6950 Ringkøbing 
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Hovervej 25 - penthouseværelse på 2. sal 
udlejes i kortere perioder som f. eks et gæsteværelse. 

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

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

Henvendelse
Jens Erik Pedersen   53 68 78 36
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Smånyt fra og om Hee

Har du

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

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

eller læg din besked i 
postkassen (Hovervej 11)

HUSK at opgive dit navn

Brug dit lokale sogneblad
90% af målgruppen

læser lokale sogneblade

Flaskecontaineren
står på parkeringsarealet 

mellem banen og Ringgaden

Badminton

Tider til 
badmintonsæsonen

2016/17 
kan reserveres 
på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

Opkridtning af 
banerne

Ansvarlig for opkridtning af 
fodboldbanerne er

Tobias Mateo
2674 3013

Hee
Indre
Mission

Vedrørende program
henvendelse til:

Poul Rossander Nielsen
Nyrupsvej 16, Kloster
6950 Ringkøbing
telefon 9733 7217 - 2420 5014
mail: poul.rossander@gmail.com
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En hilsen 
fra cykelholdet

Vi starter  med at 
cykle mandag den
3 april kl. 18.45.

Alle der har tid og 
lyst er velkommen 
 

Hilsen fra cykelholdet 
Niels og Krista Stengaard

Tour de Pedal
Maj cykelture

I maj måned vil der traditionen tro 
være cykelture mandag aftener.

Turene afvikles på følgende datoer:
1., 8., 15., 22., 25.  og i forbindel-
se med sommerfesten den 29. maj.

Vi bestemmer fra gang til gang, 
hvor turene går hen.

Mød op i klubhuset senet kl. 19.00, 
hvor der vil være afgang i samlet 
flok.

Turene vil være på ca. 10 km.

Husk cykelhjelm og gul vest.

(I år gevinster ved deltagelse kun 
til børnene)

Friluftsudvalget
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 Hee Kvinde Forum Anno 2011
 

Torsdag d. 26. januar 
blev vi alle bedre til at 
bruge en hjertestarter og 

give hjertemassage. Vi havde fået Car-
sten Meller til at give os en instruktion 
- og det gjorde han rigtig godt. Bagef-
ter nød vi synet af Trines flotte blom-
ster. Trine fortalte og viste bl.a., hvor-
dan hun bygger en flot buket op. 

30. marts 19.00 på Hee Skole - vi starter med en gang linedance i hal-
len og slutter af med generalforsamling. Tag indendørssko med, som der 
kan danses med. 
Vi håber, der er 4 friske kvinder, der har lyst til at overtage vores job. 

Tilmelding til dette arrangement kan ske 
Susanne på 5099 8129
Anne-Marie på anne-marie@meller.dk
Facebook ved at trykke deltager

17. maj 18.30 Cykeltur rundt om Stadil Fjord - vi serverer lidt tapas un-
dervejs. Husk cykelhjelm. 
Cykelturen bliver, hvis vejret ikke er med os, kortere.

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

Mere om selve arrangementerne bliver offentlig-
gjort på hee.dk eller på foreningens Facebooksi-
de - søg bare på Hee Kvinde Forum Anno 2011.

De kærligste hilsner
Susanne, Pia, Ina og Anne-Marie
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40 års jubilar kigger 
med tilfredshed tilbage 
på årene der gik

Det er kommet redaktionen for 
øre, at byens murer Erling Madsen 
kan fejre sit 40 års jubilæum som 
selvstændig d. 7. marts 2017, og i 
den anledning har vi aflagt ham et 
lille besøg, som mundede ud i en 
hyggelig snak, med tilbageblik på 
årene der er gået.

Erling kom som 16 årig i mester-
lære som murer hos Edgar Noes-
gaard i Ringkøbing, hvor han star-
tede i august 1971 og blev udlært 
i marts 1975. Egentlig var det gan-
ske tilfældigt, at Erling valgte mu-
rerfaget som sin levevej, en tilfæl-
dighed som udsprang fra et job hos 
en mosters mand, som havde brug 

for en hånd i murerfaget i weeken-
derne.  

Drømmen var dengang at blive ud-
dannet Falckmand, og Erling var 
også i erhvervspraktik hos Falck, 
men da han skulle vente, til han 
blev 18 år med at starte denne ud-
dannelse, grundet krav om køre-
kort til Falckbilen, tænkte han, at 
han da kunne tage mureruddan-
nelsen først, så kunne han altid bli-
ve Falckmand senere. I dag er den 
drøm glemt, og Erling nyder tilvæ-
relsen som selvstændig og Falck-
bilen er erstattet af imponerende 
store gravemaskiner.

Lønnen som murerlærling var den-
gang på 2,25 kr i timen, men som 
Erling siger, så havde de da heldig-
vis en arbejdsuge på 45 timer, lør-
dag formiddag medregnet, så med 
de mange timer kom han heldigvis 
op på en ugeløn på hele 101,- kr - 
som lærling. 

Under mureruddannelsen fandt Er-
ling ud af, at det var en fordel at 
supplere lønnen med lidt ekstra 
arbejde, og da der var godt gang 
i byggeriet, var det aldrig et pro-
blem at finde arbejde, og det var 
så småt starten på interessen i at 
blive selvstændig.

Efter endt uddannelse arbejde Er-
ling som svend i ca. ¾ år hos Ed-
gar Noesgaard, hvorefter han gik 
på Bygmesterskolen i Sønderborg i 
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1 år, allermest for at blive lidt klo-
gere siger Erling, og her lærte han 
efter sigende, meget mere end han 
havde lært under de 9 år i folke-
skolen. Her lærte han alt om kal-
kulationer, byggeteknik, akkord-
arbejde mm, en god løftestang at 
have med og som sammen med en 
uddannelse på Kloakskole i Åben-
rå i 9 uger gjorde, at han blev klar 
til at starte som selvstændig.

Den 7. marts 1977 startede Erling 
så som selvstændig, og endda med 
to mand ansat fra første dag. De 
ansatte var Finn Nielsen fra Hvin-
gel, som startede som lærling, og 
Birger Graversen fra Tim som ar-
bejde som arbejdsmand. Et ungt 
stabilt hold stod klar fra første dag.
Alt imens Erling gik på skolen i Søn-
derborg, havde han startet bygge-
riet af Hjortevej 2, som senere blev 
rammen om familien Madsens før-
ste år, for i mellemtiden kom Bente 
nemlig til, og med et smil på læ-
ben siger Erling, at han ikke ved, 
om det var huset eller ham der til-
trak hendes opmærksomhed.

Erling mindes forskellene fra den-
gang og nu og nævner bl.a., at da 
han startede, kostede 1 liter diesel 
olie 81 øre, hvor den i dag koster 
9,50 kr pr liter.
1m3 meter beton kostede den-
gang 138,- kr, hvor den i dag ko-
ster 1038,- kr. 

Erling kigger i sin første regnings-

bog fra 1977. Her falder han i øv-
rigt over en faktura til Ernst Munk, 
som fik lavet nyt badeværelse, og 
smiler over, at datidens timeløn 
blev udfaktureret med svendeti-
mer til 57,-, arbejdsmand til 54,- 
kr. samt lærlinge 30,- kr. 
Murersten kostede dengang 45 øre 
hvor prisen i dag er ca. 4 kr. 

Erling sætter stor pris på nutidens 
hjælpemidler, for det er i dag me-
get nemmere at være murer, og Er-
ling mindes tiden, hvor de hverken 
havde byggelifte og andre løfte-
redskaber. Dengang var det hårdt 
fysisk arbejde at være murer.

I 1983 købte Erling mejeriet i Hee 
på tvangsauktion fra Hee Huse, og 
familien Madsen flyttede fra et nyt 
hus med opvaskemaskine til en æl-
dre bolig med kold badeværelse 
og uden opvaskemaskine. Det gik 
med det kolde badeværelse i en 
4-5 år, før boligen blev modernise-
ret, og her boede familien til 2006, 
hvor de flyttede i deres nuværende 
flotte villa med panoramaudsigt til 
Hover Å.

Virksomheden har fuldt ud udvik-
let sig, som planlagt, og Erling har 
altid gjort, som han kunne tænke 
sig, og med det samme CVR num-
mer i alle årene er det jo ikke så 
ringe endda.

For 10 år siden købte Michael Niel-
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afsted, og som alle vendte hjem 
med en stor oplevelse i kufferten 
efter en måneds ophold på Grøn-
land.
Der er givet tilbud på yderlige en 
bro til Grønland, en bro der er 
dobbelt så stor som den allerede 
byggede.  Dette tilbud er dog sta-
dig åbent.

Det allerbedste ved at se tilbage på 
40 år som selvstændig er, at man 
har kunnet holde skruen i vandet, 
man kan jo nemt komme i situatio-
ner som klæder en fuldstændigt af, 
og dette har vi heldigvis være for-
skånet for siger Erling tilfreds.

Redaktionen ønsker Erling et stort 
tillykke med det flotte jubilæum og 
siger mange tak for en hyggelig 
snak. 

Bente Kirk

sen sig ind i virksomheden, og der 
er planer om, at Michael med tiden 
skal overtage firmaet. På spørgs-
målet, om der først skal fejres 50 
års jubilæum, før firmaet afhændes 
helt, siger Erling friskt, at det er helt 
afhængig af, om Michael vil have 
ham så længe.
Jeg bestemmer jo selv hvor me-
get, jeg vil lave, siger en tilfreds Er-
ling, så jeg kan nemt holde nogle 
år endnu.
Michael og Erling fordeler arbej-
det mellem sig. Erling står for en-
treprenører, og der er nok at se til 
i en travl hverdag i en virksomhe-
den, som i dag har 25 mand ansat.

Der har været mange spændende 
projekter igennem de 40 år, heri-
blandt også nogle som har været 
mindre spændende, og som regel 
ved man det godt, når der er et 
projekt, der muligvis vil kunne give 
underskud, og så er man ekstra op-
mærksom på, at få alle stumper og 
timer vendt, så projektet kan hol-
des økonomisk sammen, siger en 
erfaren Erling.

Som et af de mere spændende pro-
jekter, mindes Erling et projekt på 
Grønland, hvor der blev bygget en 
glasfiberbro ved Julianehåb. Der 
findes ingen beton på Grønland, 
så derfor skulle broen laves i glas-
fiber, et stærkt og spændende ma-
teriale, som i øvrigt har en levetid 
på 120 år.
Arbejdet betød, at de var 4 mand 

Fotografier
fra Hee og nærmeste omegn.

Når de gamle i familien falder 
fra, og der skal ryddes op i hjem-
met, bliver mange ting sendt til 
genbrug eller kasseret.
Alt for ofte bliver gamle fotoal-
bum smidt væk, og hermed går 
der også historisk billedmateria-
le tabt. Tænk på det lokalhisto-
riske arkiv næste gang, der skal 
ryddes op.
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Kristian 5175 9955  
Bent 6174 8579
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Frivilligliste
Vi i Sogneforeningen vil rigtig gerne, hvis du vil skrive dig på vores frivil-
ligliste og på den måde være med til at lægge en stor arbejdsbyrde ud 
på små opgaver, som det er nemmere at hjælpe med.

Udfyld venligst: navn, telefon og mail.

x af ved den/de opgaver som du vil være behjælpelig med.

Navn:______________________________________
Telefon nummer:_____________________________
Mail:_______________________________________

Jeg vil gerne hjælpe med:

(sæt x)
      Fælde/købe + opsætte juletræer - ved indkørslen til Hee m.m.
      Telt - opsætning og nedtagning f.eks. til Sommerfesten
      Flagallé - ved konfirmation, sommerfest og andre begivenheder
      Kagebagning generelt - bl.a. til sportsfester
      Svømmeudvalg 
      Rengøring klubhus 
      Fastelavn 2018 
      Diverse trænereopgaver/hjælpetrænere fodbold, gymnastik m.m.
 
Tak fordi DU vil hjælpe.

Bestyrelsen for Hee Sogneforening

Input til Sogneforeningen:
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Afleveres på I. C. Christensensvej 17
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Marts
12.
19.
26.

April
02.
09.
13.

14.
16.
17.
23.
30.

Maj
07.
12.
14.
21.

09.00
09.00 O. Lange
10.30 i No, afskeds-
gudstjeneste

19.00
10.30 i No
10.30 Skærtorsdag M. 
Thams
10.30 Langfredag
09.00 Påskedag
09.00 2. påskedag
10.30 i No
09.00 O. Lange

09.00
Ingen, St. Bededag
10.00 Konfirmation
09.00 i No

Dåb

Arthur Georg Frederiksen, No

Bisatte og begravet

Per Gert Jensen
Vita Kirstine Damgaard
Kirsten Helene Bank Gammeljord
Karen Smedegaard Rindom

Offentligt 
menighedsrådsmøde

Tirsdag 28. marts 19.00 hos
Karen Holm Pedersen, Holstebro-
vej 108

Afskedsgudstjeneste i 
No Kirke og frokost

Søndag 26. marts tager vi afsked 
med vores afholdte og trofaste or-
ganist Birgit Busk Jensen, der er 
kommet her i sognene i mere end 
50 år.

Kom og tag behørig afsked 
med Birgit!

Der er først gudstjeneste i No Kirke 
10.30, bagefter er der frokost i No 
Sognehus. 
Tilmelding til frokosten til Dagny 
Kristensen, tlf. 97 33 01 41, senest 
23/3.

Hee og No menighedsråd
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Konfirmation

Søndag 14.maj kl.10.00 konfirmeres følgende i Hee Kirke:

Albert Bækgaard Torp        Agersbækvej 14

Johan Bertelsen                               Langelandsgade 43, Ringkøbing

Karoline Kofod Koch                        Heboltoft 31, Ringkøbing

Maartje Cornelia van den Berg        Voldbjergvej 27

Laurits Vagner                                 Hovervej 63

Martin Vagner                                 Hovervej 63

Melanie Sahl Rasmussen                 Hovervej 18

Mikkel Sørensen                              Søndertoften 14

Oliver Olesen Siig                           Hvingelvej 4A

Sara Jegstrup                                  Holstebrovej 79

Sissel Lindholm Nielsen                   Hovervej 60

Redaktionen ønsker alle hjertelig tillykke
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

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

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Så er det på tide at slå masker op 
til strikkecaféerne i 2017

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

Onsdag 22. marts i Hee  19.30

Lørdag 8. april i butikken  13.00 - 16.00

Mandag 1. maj i Hee   19.30

Lørdag 3. juni i butikken  13.00 - 16.00

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

Lørdag 8. juli i butikken  13.00 - 16.00

Torsdag 20. juli i butikken  18.00 -22.00

Mandag 14. august i Hee  19.30 

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

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

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

Vi ses
Anette
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Gymnastikopvisning

Søndag den 19. marts kl. 14:00 
i Hee multihal.

Kl. 14:00 velkomst
               Indmarch 
               Fælles opvarmning (gymnaster)
               Puslinge
               Spring
               Spring og rytme
               Hit fit
               Gæstehold fra Vedersø
               Tak for denne sæson

Der kan købes sodavand og slik.

Entre er: Voksne 30,00 kr.  - Børn (0-13 år)  10,00 kr.

Vel mødt

Gymnastikudvalget
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Realdania støtter 
Fremtidens 
Bevægelseshus i Hee  

Med en bevilling på kr. 200.000 
fra Realdania kan ildsjælene og ar-
bejdsgruppen vedr. det nye spæn-
dende Fremtidens Bevægelseshus 
nu komme videre med udviklings-
arbejdet. 
Fremtidens Bevægelseshus skal lig-
ge ved Familiepark West og Natur-
parkVest i Hee, og ideen bag huset 
er, at det skal være et bevægelses- 
og aktivitetshus som alle, også folk 
med handicap og funktionsned-
sættelse kan bruge. 
Ringkøbing-Skjern Kommune har 
tidligere af vækstpuljen bevilget kr. 
200.000 til forprojektet. Derudover 
har nogle lokale virksomheder al-
lerede doneret i alt kr. 100.000 
sammen med Syddansk Universi-
tet, så nu mangler der således kun 
kr. 100.000 til forprojektet. For-
eningen for Fremtidens Bevægel-
seshus håber, at andre lokale virk-
somheder vil støtte projektet med 
de sidste kr. 100.000, så hele for-
projektet kan gennemføres.
    
 
Universelt Design
 
Med universelt design ønsker For-
eningen for Fremtidens Bevægel-
seshus, at byggeriet og indretnin-
gen i Hee bliver udformet således, 

at det i størst muligt omfang kan 
anvendes af alle personer, altså 
også folk med handicap og funk-
tionsnedsættelse, og uden at der 
behov for tilpasning eller særlig 
udformning. 
Universelt design er en fundamen-
tal kvalitet ved det byggede miljø, 
som endnu ikke er anvendt gen-
nemført i noget byggeri i Danmark. 

Formand Britta Leth og næstfor-
mand Ejgil Jespersen har store am-
bitioner for Fremtidens Bevægel-
seshus, og de håber, at det lykkes 
at få opført et bevægelses- og ak-
tivitetshus, hvor universelt design 
bliver anvendt optimalt.
Det betyder, at byggeriet og ind-
retningen skal tage højde for køre-
stolsbrugere, dårligt gående, blin-
de, døve m.fl.,  og  med universelt 
design skal der arbejdes værdiba-
seret med sammenhængen mel-
lem brugerdiversitet (mangfoldig-
hed), den arkitektoniske kvalitet, 
designmetoden og byggeproces-
sen. Det skal således skabe et in-
kluderende, ligeværdigt og stimu-
lerende miljø af høj kvalitet.
  
 
Forprojekt med udfordringer
 
Da det er begrænset, hvilken viden 
der er i Danmark om universelt de-
sign, har Ejgil Jespersen, der tidli-
gere har været lektor på Syddansk 
Universitets center for bevægelses-
hæmmede, indsamlet viden om 
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universelt design og anvendelsen 
heraf. Med et studiebesøg i Irland, 
hvor de er langt fremme og med 
dialog med projekter i Norge og 
USA, har han udarbejdet en samlet 
rapport af universelt design og illu-
streret, hvordan det kan anvendes. 
Denne rapport skal bruges som in-
spiration for det videre arbejde. 
Derudover skal Fremtidens Bevæ-
gelseshus koordineres med Ring-
købing-Skjern Kommunes strategi: 
Turisme for Alle og med de øvri-
ge tiltag, som kommunen arbejder 
med. 

Formand Britta Leth håber, at ar-
bejdet med den samlede projekt-
beskrivelse kan være afsluttet i lø-
bet af marts måned.
  

Generalforsamling i foreningen for

Fremtidens bevægelseshus i Hee

Tirsdag den 21. marts kl. 19.00

fællesbygningen i Familiepark West
Hovervej 56, Hee

Alle interesserede er velkomne
Dagsorden ifølge vedtægterne

Unikt arbejde
   
Når projektbeskrivelsen forelig-
ger skal det unikke arbejde med at 
få huset og rammerne tegnet be-
gyndes. Her håber Foreningen for 
Fremtidens Bevægelseshus i Hee 
på et samarbejde med Statens 
Byggeforskningsinstitut, som alle-
rede har erhvervet en del viden om 
universelt design.  
Og sidst men ikke mindst skal der 
igangsættes et stort arbejde med 
at få midler til at bygge Fremtidens 
Bevægelseshus i Hee.
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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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Nyt fra VestRum

Landsbyklyngesamarbejdet VestRum mellem:  No  Hover  Torsted  Tim  Hee  Stadil  Vedersø

Kunst på tværs 
i VestRum

Som en udløber af den tilbage-
vendende kunstudstilling i Stines 
Gl. Lade i Hvingel, laves der nu 
en sammenhængende kunstud-
stilling på tværs i VestRum.

I Kristi Himmelfartsferien den 25. 
- 28. maj afholdes der udstilling 
i Muldbjerg Gl. Mølle, Stines Gl. 
Lade i Hvingel, I. C. Huset i Hee 
og i Stadil Gl. Mejeri.

Er du kunstner og bosat i Vest-
Rum, og har du lyst til at være 
med i udstillingen, skal du kon-
takte Hanne og Jens Mathiesen 
5168 5010 / 2043 0237 senest 
den 16. marts

Fuldt program for arrangementet 
følger medio maj.

FC VestRum
klar til ny sæson

SeniorOldboys er igen klar til en 
omgang fodbold, nu i VestRums 
farver.

Med opstarten til den kommende 
sæson, vil man fra VestRums side  
forsøge at iklæde fodboldholdet i 
VestRums farver.

Det er håbet, at lokale sponsorer 
kan danne grundlag for indkøb at 
et sæt komplet spillertøj til holdet, 
så det kan være med til at profile-
re VestRum rundt på de jyske fod-
boldbaner.

Vil du spille bold skal du kontakte
Zander Kock 2287 2442

Vil du sponsorere FC VestRum
skal du maile til meller@meller.dk

VestRum Erhvervsforum

VestRum Erhvervsforum vil gerne støtte og underbygge udviklingen i 
området. Det skal være en aktiv erhvervsgruppe for området - derfor vil 
vi gerne have dig med.
Opstartende fællesmøde i Tim-Hallen den 5. april kl. 19.00, hvor vi 
skal forme og grundlægge indhold for VestRum Erhvervsforum.

Tilmelding senest den 1. april til: micael.sjoervad@hotmail.com
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Avisindsamling i Hee
Tak til alle, der bakkede op om vores avisindsamlinger i 2016. Efter kom-
munen har trukket stikket, har vi selv måtte bære alle omkostninger - og 
til gengæld fået alle indtægter.
Det har forløbet godt, og det er vigtigt, for vi har brug for pengene! Det 
bliver svære og svære at skaffe penge til foreningsarbejdet, så det er vig-
tigt at Hee Sogn bakker op om vores papirindsamlinger. 
Gem papir og pap til os!
Aflevér pap og papir i containerne bag Isadisa i stedet for at smide det i 
containere omme ved stationsbygningen. 

Næste gang vi har 
indsamling er

Lørdag 
den 8. april
Husk. Det er kun pap og papir, 
vi modtager.

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

Kommende 
indsamlingsdage

Lørdag den 10. juni
Lørdag den 26. august
Lørdag den 11. november
Lørdag den 13. januar 2018
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Søren Gade 
Mandag 13. marts kl 19.00 i Stationsbygningen. 

Foreningen J. C. Christensens Hus arrangerer foredrag ved formanden 
for Venstres folketingsgruppe, tidligere forsvarsminister Søren Gade. 

Efter foredraget er der kaffe og generalforsamling. Dagsorden i følge 
vedtægter.  

Foredrag og kaffe for ikke-medlemmer kr. 75,-  Medlemmer gratis. 

Alle er velkomne. 

Grundlovsdag, mandag (2. pinsedag) den 5. juni 
arrangeres grundlovsmøde med 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 

Klokken 10.30 – ligeledes i Stationsbygningen. 

Derefter mulighed for frokost, nærmere herom senere. 

Med venlig hilsen  

Foreningen J. C. Christensens Hus 

 

Huset er åbent for besøg alle dage i påsken  

skærtorsdag til 2. påskedag fra 14.00 til 17.00 
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Aktivitetskalender

Marts
13.
19.

21.
22.
26.

30.

April
03.
05.

08.
08.
13. - 17.

Maj
01.
01.
08.
14.
15.
15.
17.
22.
25.
25. - 27.
25. - 28.

29.

Søren Gade, 
Gymnastikopvisning
Generalforsamling, 
Fremtidens bevægel-
seshus i Hee
Strikkecafé
Afskedsgudstjeneste 
for Birgit Busk Jensen
Hee Kvindeforum

Cykelopstart
VestRum Erhvervsfo-
rum opstart
Avisindsamling
Strikkecafé
Åbent i I. C.’s hus

Tour de Pedal
Strikkecafé
Tour de Pedal
Konfirmation
Blå mandag
Tour de Pedal
Hee Kvindeforum
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Sommerfest
Kunstudstilling i 
VestRum
Tour de Pedal

Hee Skoles 
Støtteforening

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

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

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

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

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

Her bringes de datoer, som er indleveret til redaktionen ved deadline.
Ønsker du datoer for arrangementer med i kalenderen, så henvend jer 
til redaktionen. 
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Hee Lokalråd
Arbejdet med etablering af stisyste-
met fra I. C. Christensens Vej om til 
Stadilvej er nu igangsat.
Der er påfyldt stabilgrus og knust 
beton på hulvejen ned forbi pum-
pestationen til Nørgaard Bæk. Her-
fra er der ved at blive gjort klar til 
anlæggelse af den nye sti langs 
med diget ud til fjorden.
Stisystemet forventes færdiggjort 
sidst på foråret.

Arbejdet med Haelby havn afven-
ter stadig den endelige godkendel-
se fra Energinet, der står for udlod-
ningen af møllepengene.

Arbejdet med tilbagelægning af 
Hover Å er ved at være tilende-
bragt. Endnu mangler reetablering 
af stierne langs åen, men hvis man 
begiver sig ned langs banens vest-
side, er der mulighed for at se en 
del af den nye åføring. 

Der er allerede opsat bord med 
bænke, og hvis man ikke er alt for 
usikker til bens, kan man også be-
nytte den nye bro over Hover Å.

Måske bliver der også etableret sti 
ud til parkeringspladsen ved Hol-
stebrovej - det vil tiden vise!
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Hee Klub
Hver tirsdag fra 19.00-21.00 for alle piger og drenge fra 3. klasse og 
opefter.

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

Vi starter kl. 19.00 og ikke før.

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

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

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

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

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

Landbobanken          9732 1166

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

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

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

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

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard      6133 3522
Anette Røjkjær

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

Svømmeudvalget
Conny Sandholm  Kristensen 4095 9115
ejstrupbaekgaad@gmail.com

PR & Redaktion Se side 2

Gymnastik
Peder Lodahl      2276 8082
Søren Kristensen      2278 7413
Belinda Jakobsen      2145 9659
Anita Kristensen      4036 2417

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

Sommerfest
Evy Nielsen      9733 5606
Allan Susgaard      6160 0192
Tage Noesgaard      2248 7291
tage@veiumgaard.dk
Lene Christensen      2815 8812
Morten Larsen      5174 3090

Friluft (Tour de Pedal)
Majbritt Gravesen
Bente Madsen      9733 5450
Lis Meldgaard

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

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