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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:

01. januar

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 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

Nu har efteråret for alvor ramt 
byen. Der er kommet godt gang i 
vinterens aktiviteter, det glæder vi 
os over.

Mørket sænker sig hurtigere og 
hurtigere, og det er tid til inden-
dørs sysler og hygge. Inden længe 
begynder juleforberedelserne. Man 
kan allerede nu se juleslik rundt i 
butikkerne. Jul betyder også, at det 
hele lyser lidt op igen, mange har 
flotte dekorationer og lys uden-
dørs. Vi håber, I alle vil være med 
til at gøre Hee til en smuk juleby at 
køre igennem.

Vi ved allerede nu, at der til febru-
ar, når vi har generalforsamling, 
vil komme udskiftninger i bestyrel-
sen, så sidder du og tænker på, at 
du gerne vil være med til arbejde 
for byen, eller kender du den rette, 
så kontakt en fra bestyrelsen eller 
skriv en mail til sekretaer@hee.dk

Denne mail adresse kan også bru-
ges, hvis man har forslag, ris, ros 
eller ideer til sogneforeningen.

Vi ønsker jer alle en god jul

På bestyrelsens vegne 
Claus Fisker

Sommerfesten 
2017
Forslag til arrangementer og tov-
holdere på dette søges til sommer-
festen 2017!

Kontakt en fra sommerfestudvalget 
med din ide!

Nyt fra Hee 
Gymnastikudvalg

Formandsskifte i Hee Gymnastik-
udvalg. 
Ny formand bliver Rikke Sonn som 
overtager posten fra Kristina Fink. 
Kristina takker af efter 3 sæsoner 
i udvalget og alle 3 som formand. 
Kristina rejste den 14. oktober til 
Nuuk i Grønland for at arbejde 
som sygeplejerske. 

Rikke Sonn har igennem 5 sæso-
ner været medlem af udvalget og 
er godt inde i arbejdet. 

Udvalget takker Kristina for hen-
des arrangement og ønsker Rikke 
tillykke med valget og glæder sig til 
det fremtidige arbejde. 
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En hilsen fra 
Cykelholdet 2016

Det er 5 år siden vi startede cykelhol-
det.

Vi  startede igen i år op i april. Vi star-
tede langsomt ud, men ellers har ture-
ne været  mellem 10 - 25 km.

Det er kun i maj vi kører ca. 10 - 12 
km. Der er vi med i Tour de Pedal. 

Vi kører hver mandag kl. 18.45 og i 
sensommer kl. 18.30 fra skolegården.
Vi har kaffe/the med, sommer tider 
også en lille en til halsen  som vi drik-
ker undervejs.(Så bliver der snakket 
om alt mellem himmel og jord).

I år har vi været 20 M/K  og vi er ca. 
12 - 16 M/K næsten hver gang.  Nog-
le enkle gange  mindre. Det  er vejret, 
der bestemmer. Man møder bare op i 
skolegården. Så kører vi kl. 18,45.

Inden vi kører, har vi bestemt, hvor vi 
skal hen.

I år har sommeren drillet meget med  
blæst og regn. Til gengæld har sept. 
været rigtig flot. Desværre  blev det for 
tidligt  mørkt.

Vi har cyklet mange forskellige  steder 
her i området - også nye steder.

.Vi har nogle meget gode ture og op-
lever en masse. F. eks. har vi set rådyr, 
andre dyr, fugle og solnedgang. 

Vi sluttede sæsonen af med smørre-
brød hvor vi hyggede os, vi havde en 
hyggeligt aften. I år var det hos Lis 
Meldgård.

Cykelholdet starter den første mandag  
i april 2017. Alle der har lyst er vel-
komne.

Vel mødt
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Vestjyllands Højskole
Start mellem 10.00 - 11.00
Tilmelding via julemaerkemarchen.dk
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Strikkecafé 2016 

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

Fredag 25. november 18.00 - 22.00
Black Friday og julepynt, der kan strikkes eller hækles - i butikken

Søndag 11. december 13.00 - 16.00
Julestrikafslutning og kaloriefræs - i butikken

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

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkevendinder

Kærlig hilsen
Anette

Fik du ikke lige betalt kontingen for 2016
- bare rolig, du kan sagtens nå det endnu!
Sogneforeningen forsøger at skabe et aktivt fritidsliv 
          for så mange som muligt i Hee Sogn. Selv om 
         det er baseret på frivilligt arbejde koster det 
       penge at drive de mange aktiviteter.
Derfor har Sogneforeningen brug for din økonomi-
ske støtte, og du har naturligvis flere muligheder 
for at indbetale dit kontingent:

Kontingent 2016: 
Husstand kr. 150,-    Pensionisthusstand kr. 75,-

Indbetalingskort:  (+73)  8614 6479
Bankoverførsel: 7670  2042 237
Mobilpay:  5224 6131

     Hee Sogneforening
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Etisk kodeks mod 
deling af kræn-
kende materiale

Ministeriet for Børn, Unge og Lige-
stilling har udgivet en ny folder til 
skoler og forældre, hvor de kom-
mer med gode råd til, hvordan 
man kan undgå at børn og unge 
deler krænkende billeder på nettet.

Kodekset består at syv principper, 
som er afgørende for at skabe en 
god skolekultur, men også hvor 
forældre og de unge selv er med til 
at skabe et godt liv for dem selv og 
deres kammerater.

De 7 principper
1. Vær tydelig om skolens værdier
2. Tag ansvar for jeres fællesskab  
     også uden for skolen
3. Tænk dig om, før du deler
4. Vær klar, når skaden er sket
5. Det er faktisk ulovligt
6. Vis respekt for den enkeltes pri- 
    vatliv
7. Stå fast på en lige netkultur

Jeg synes, der er vigtigt, at alle ved, 
at det faktisk er ulovligt at videre-
dele billeder uden samtykke. Hvis 
man videresender billeder af kam-
merater, der er under 18 år, uaf-
hængig af, hvor uskyldig grunden 
hertil er, kan man gøre sig delagti-
ge i deling af børnepornografi.

Det er vigtigt, at forældre taler med 
deres børn om dette, da deling af 
billeder og film krænker børns ret-
tigheder. 

Folderen kan downolades på alle-
forenmodmobning.dk.

Når film eller billeder af de intime 
situationer spredes videre til andre, 
krænkes både retten til privatliv og 
retten til at bestemme over egen 
krop. Nogle børn og unge oplever 
også at blive afpresset for penge på 
baggrund af intime billeder eller til 
at mødes med en seksuel krænker 
online, der manipulerer og presser 
dem til at sende seksuelle billeder. 
Her krænkes også børns ret til  be-
skyttelse fra udnyttelse og seksuel-
le overgreb.

Rettighederne refererer til FN’s Børne-
konvention

I straffeloven står der

§ 235. Den, som udbreder porno-
grafiske fotografier eller film, an-
dre pornografiske visuelle gengi-
velser eller lignende af personer 
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under 18 år, straffes med bøde el-
ler fængsel indtil to år eller under 
særligt skærpende omstændighe-
der med fængsel indtil seks år. Som 
særligt skærpende omstændighe-
der anses navnlig tilfælde, hvor 
barnets liv udsættes for fare, hvor 
der anvendes grov vold, hvor der 
forvoldes barnet alvorlig skade, el-
ler hvor der er tale om udbredelse 
af mere systematisk eller organise-
ret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod 
vederlag eller gennem internettet 
eller et lignende system til spred-
ning af information gør sig bekendt 
med pornografiske fotografier el-
ler film, andre pornografiske visu-
elle gengivelser eller lignende af 
personer under 18 år, straffes med 
bøde eller fængsel indtil et år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 om-
fatter ikke besiddelse af fotografi-
er, film el.lign. af en person, der er
fyldt 15 år, hvis den pågældende 
samtykker i besiddelsen.

På sikkerchat.dk kan der endvidere 
findes en folder, som ikke kun fag-
folk bør læse men også forældre.

Cyberhus

Hvis man som ung, ikke lige har 
lyst til at tale med en voksen om 
dette, kan man altid starte med at 
skrive til en af de mange rådgivere, 
der findes på cyberhus.dk.

Endvidere kan man kontakte SSP - 
f. eks. Flemming Pedersen på 
2442 2440 

En del 3. klasser bliver endvidere 
undervist af SSP i at være ”Tryg på 
nettet og med mobilen i hånden”

Anne-MariePå sikkerchat.dk gives der ideer til forældre
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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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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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Fællesspisning
Ca. 90 personer havde fredag d. 7. oktober fundet tallerkener, bestik og 
glas frem og bevæget sig over i hallen på Hee Skole. Der var indbudt til 
fællesspisning, og alle var enige om, at det  igen var god mad, udvalget 
bag fællesspisningen havde fundet frem til. Der blev også tid for børne-
ne at lege.
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anc  re

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

Salg af hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

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

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83

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

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

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

 
Nørreager 1, Hee  •  6950 Ringkøbing 
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DIN LOKALE MOBILE FRISØR  

JEG KOMMER TIL DIG, HVOR DU ER

MOBILFRISØR GITTE ALNOR MADSEN

TELEFON 20 80 47 02 - CVR.: 31 12 02 09

Kristian 5175 9955  
Bent 6174 8579



16

97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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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

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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Generalforsamling 
Hee Gl. Stationsbygning

Fredag 27. januar 2017 kl. 18.30

Der serveres en varm middagsret 

Tilmelding senest 20. januar 
SMS til 2530 1600 eller mail til kajhee23@gmail.com

BLÅ MANDAG    

Vi vil gerne invitere Hee konfirmander og forældre til morgen-
kaffe i Hee Gl. Stationsbygning efter nærmere aftale med kon-
firmanderne.  

Kaj Smedegaard
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NY JULEFROKOST 2016    

HEE GL. STATIONSBYGNING
    
Lørdag, den 26. november 2016

KL. 18.30

    
Tilmelding senest lørdag, den 19. november 2016 
SMS til 2530 1600 eller mail til kajhee23@gmail.com
   
Max. 80 personer efter først til mølle princip.    
God musik.    
Pris 200,- kr. pr. kuvert.    
    

MENU    

Røde & hvide sild med karrysalat    
Æg og tomater    
Fiskefiletter med citron og remoulade    
Frikadeller og kartoffelsalat, rødkål    
Sylte med sennep og rødbeder    
Leverpostej med bacon og champignon    
Hamburgerryg med grønlangkål    
Tarteletter med høns i asparges    
Risalamande med kirsebærsauce    
Ost og kiks    
Kaffe     
    

Drikkevarer må ikke medbringes, kan købes til små priser.    

    
Kaj Smedegaard
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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

November
13.
20.
27.

December
04.
11.
18.
24.
25.
26.

Januar 
01.
08.
15.
22.

09.00 O. Lange
10.30 i No
10.30

09.00
10.30 i No
09.00
15.30 Juleaften
10.30 Juledag
09.00 2. juledag

14.00 Nytårsdag
09.00 i No, O. Lange
09.00
09.00

Begravede

Flemming Drest Nielsen 
Agnes Lauridsen                                                                                         

Adventskoncert i 
No Kirke       
Søndag 27. november kl.19.00 er 
der fælles adventskoncert for beg-
ge sogne i No Kirke med Kloster 
Kammerkor
Der er fællessalmer

Alle er velkomne, 
Hee og No menighedsråd

Menighedsrådet
Der er valgt et nyt menigheds-
råd, der træder i kraft fra kirke-
årets begyndelse, 1.søndag i ad-
vent og 4 år frem.

Karen Margrethe Nielsen og 
Stinne Hansen ønskede ikke 
genvalg. 

De 5 følgende er valgt
Peder Susgaard  
Karen Holm Pedersen 
Bente Madsen
Bent Rindom(ny)   
Ninna Døhr(ny)

Offentligt 
menighedsrådsmøde

Mandag 21.november kl.19.00 
hos Peder Susgaard, 
Foldagervej 6
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 Hee Kvinde Forum Anno 2011

D. 2. november havde vi chokoladesmagning. 

Jesper fra Aalborg ledte os flot gennem chokoladesmagningen, hvor vi 
ud over at smage 8 forskellige chokolader også fik viden om, hvordan 
chokoladen produceres. 

Jesper opnåede det, som 
ikke ret mange andre fore-
dragsholdere har nået, 
når mange mennesker af 
samme køn mødes, nem-
lig at få ro i ca. 30 -45 se-
kunder ad gangen, da det 
er svært at snakke sam-
tidig med at man for det 
bedste ud af chokoladens 
smag.

30. marts 19.30 på Hee Skole - vi starter med en gang linedance i hal-
len og slutter af med generalforsamling.

17. maj 18.30 Cykeltur rundt om Stadil Fjord - vi serverer lidt tapas un-
dervejs. Husk cykelhjelm

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

Mere om selve arrangementerne bliver offentliggjort på hee.dk eller på 
foreningens Facebookside - søg bare på Hee Kvinde Forum Anno 2011.

De kærligste hilsner
Susanne, Pia, Ina og Anne-Marie
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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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Julestøttebanko
Traditionen tro afholder Hee Skoles Støtteforening igen i år ”Julestøttebankospil”

Søndag den 20. november 
kl. 13.00 i Multisalen

Dørene åbnes kl. 12.00
Der vil være mulighed for at købe kaffe med kage, øl, vand, slik med mere. 

Du kan selvfølgelig betale med mobilpay!

Alle børn, der afleverer 1 stk. hjemmelavet julepynt, som de hænger på juletræet i salen, 
deltager i lodtrækningen om en flot gave!

OBS  Tegn et medlemsskab til Hee Skoles Støtteforening denne søndag, 
og deltag i lodtrækning om en god præmie!

Vel mødt til en skøn eftermiddag
Venlig hilsen

Hee Skoles Støtteforening
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Et lille historisk 
indslag!
Fortalt af Ernst Munck
Fortsat fra Sognenyt nr. 172 

Sidste Sognenyt sluttede med en 
nostalgisk tur ned ad Hovervejs 
nordlige fortov, hvor vi hilste på 
alle de forretninger, vi kom forbi.
Endnu engang dukker vi op i Mary 
og Arne Nielsens købmandsforret-
ning sammen med lederen af Kalø 
Jægerskole, Jens Bjerg-Thomsen, 
og ser, hvor sirligt varerne står bag 
købmandsparret, så de hurtigt kan 
ekspedere kunderne.

På vores vej ned ad Hovervej lod vi 
os måske rive med af butikkernes 
vinduesudstillinger. Især de mange 
par træsko der var i Hages vindue 
for ikke at tale om Rabjergs slag-
terforretning, hvor vi kunne stå og 

se de lækre udskæringer, der lå 
fremme på disken.

Men måske faldt vi mest i trance 
over lækkerierne, som Anton Ba-
ger havde fremtryllet, og duften fra 
det friskbagte brød. 

Et kig ned af Hovervej med købmandsbutikken forrest til venstre

Jens Bjerg-Thomsen i snak med 
købmandsparret.
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Udenfor Vareindkøbsforeningens 
vindue kunne man lugte den frisk-
malede kaffe fra de to kaffemøller, 
som kunne ses stå og snurre i vindu-
et. Ligesom vi kunne stå og beundre 
de mange nipsting, der var udstillet 
i foreningens andre vinduer.

Man behøvede ikke at have travlt, 
hvis man en fredag aften i oktober 
skulle gennem byen. Forretninger-
ne havde åbent til kl. 20, og selv 
om det var mørkt, og gadebelys-
ningen kun var ret sparsom, var 
der alligevel en hygge og tryghed 

Slagter Rabjerg bag disken i sin butik

Hee Vareindkøbsforening omkring 1928
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ved det lys, der strålede ud fra alle 
forretningernes vinduer.
Hvis vi ved jernbanen går over på 
det modsatte fortov for at fortsæt-
te tilbage til Holstebrovej, kommer 
vi først til Ringgaden 1. Det var en 
tjenestebolig, som DSB havde ladet 
opføre til portøren ved Hee station.

Går vi over Ringgaden, møder vi  
Hee Hotel (Hovervej 18).
Det blev bygget på en grund, som 
ledvogteren, Simon Jensen, solgte 
i 1901.
Det var to veninder, Jensine Mor-
tensen og Ane Kirstine Mortensen, 
som med anbefaling fra sognerå-
det i Hee opførte et afholdshjem.  
Stedet var jo ideelt for eventuelle 
togrejsende.

Afholdshjemmet var en kro uden 
alkoholudskænkning, hvor man 
kunne leje værelser. 
Som det er beskrevet i Sogne-
nyt nr. 166, var sognerådet og det 
meste af sognet imod spiritus. Og 

når man taler om sognet, omfatte-
de det også No, idet de to sogne 
sandsynligvis blev slået sammen i 
1530’erne, da No kirke blev ned-
brudt og bygget til Hee kirke, og 
først blev adskilt igen i 1921. 
Alkohol var blevet en svøbe, som 
kostede kommunen mange penge 
i arbejdsløshed, fattigdom og øde-
lagte familieforhold.
Da Mogens Knudsen i 1903 byg-
gede Landbohjemmet (Holstebro-
vej 100), købte han også den 
forfaldne Hee Kro (Holstebrovej 
114), som havde spiritusbevilling. 
Han ønskede at få spiritusbevillin-
gen overført til sit nye byggeri, men 
selv om han prøvede ihærdigt flere 
gange, nægtede sognerådet hver 
gang at give tilladelsen. 
Alligevel var beboerne i Hee ban-
ge for, at det på et tidspunkt ville 
lykkedes Mogens Knudsen, så man 
gik sammen og samlede penge 
ind, og med dem købte man spiri-
tusbevillingen af ham.
(Der var dog noget dobbeltmo-
ral i sognet, for der var flere for-
retninger, som solgte spiritus, men 
det var tys, tys. Varerne blev opbe-
varet under disken og kun solgt til 
udvalgte personer. Blandt andet til 
”finere folk”, som ”var nødt til” at 
kunne servere alkohol, når de hav-
de gæster. Desuden kom sogne-
rådsformanden også ”luskende”, 
for man kunne ikke holde et sog-
nerådsmøde, uden at der skulle 
serveres en kaffepunch.)

Efter en lang rejse er det rart at kunne 
slappe af på Hee Afholdshotel (1923)
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Hee Hotel fungerede som privat 
afholdshotel, til det i 1946 blev op-
købt af beboere fra Hee, som for-
delte købssummen gennem salg af 
aktiebeviser. 
Grunden til købet skal ses i, at det 
bestående forsamlingshus på hjør-
net af Holstebrovej og J.C. Chri-
stensensvej efterhånden var i en 
ret dårlig forfatning. Og den blev 
absolut ikke bedre af, at de tyske 
soldater beslaglagde huset under 
besættelsen.  
Ved købet skiftede afholdshotellet 
navn til ”Hee forsamlingsbygning 
og afholdshotel”, og der blev ansat 
et bestyrerpar.
I 1964 blev bygningen solgt til Kri-
stian Knudsen, som fik spiritusbe-
villing og drev den videre som Hee 
Hotel. 
Pengene, som aktionærerne fik ind 
ved salget, blev, så længe de slog 

til, brugt til at arrangere en årlig 
julefest for børn.
Omkring 1990 blev hotellet om-
bygget til en privat beboelse.

Den næste bygning, vi møder op 
ad Hovervejs sydlige fortov, er nr. 
16, der blev bygget i 1924. Det var 
Hee Manufakturforretning, som 
blev bygget af Lone og Peder Brø-
de. Lone havde drevet manufak-
turafdelingen i Hee Vareindkøbs-
forening siden 1918. Men med 
bygning af huset på den modsatte 
side af vejen, lejede Vareindkøbs-
foreningen sig ind i lokalet, hvor 
Lone fortsatte som bestyrer. 

Alt dette kan der læses om i Sogne-
nyt nr. 171 samt i årsskriftet ”Den 
lyse den blanke” år 2002.

Hee Hotel januar 2013
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Hovervej 14 med så mange mo-
derne pensionistboliger, at de er 
udstyret med et tillægsbogstav fra 
det halve af alfabetet, var i begyn-
delsen kun den røde bygning, der 
ligger langs Hovervej.
For omkring 200 år siden lå her 
sognets fattighus. En faldefærdig 
simpel stråtækket bygning med alt 
for lidt plads til alle sognets fattig-
lemmer. Huset var overfyldt. Af og 
til med dobbelt så mange beboere, 
som det var bygget til.
Og alligevel var der flere fattige, 
hvor kommunen for restancer måt-
te overtage folks ejendom, men af 
pladsmangel blev nødt til at lade 
folkene blive boende, og dermed 
drive ejendommen videre som fat-
tighus.
Med Hovervej 14 var fattighuset 
virkelig lagt så beskyttende langt 
væk fra ”hovedbyen” Haelby, at 
man ikke kunne blive smittet med 
alle de grimme ting, som fattiglem-

mer kunne være fyldt med.
Huset lå midt på heden (det var 
længe før banen blev anlagt). Mod 
øst begyndte ”byen”, som var Hael-
by, vel ved J.C. Christensensvej 22 
og fortsatte vestud.
Men den historie kan læses i års-
skriftet ”Den lyse den blanke” 
2016.

Også Hovervej 12 har været om-
talt i Sognenyt nr.168. Her lå Hee 
Telefoncentral, som blev oprettet 
i 1904. Den hørte under Jydsk Te-
lefonselskab.
Der var ikke mange, som havde te-
lefon, så skulle man ringe, gik man 
over til centralen og ringede der-
fra, hvor der var en lånetelefon i 
forgangen.
Selv 60 år senere, var der stadig 
mange, som ikke havde fået ind-
lagt telefon. Blandt andet fordi det 
var ret dyrt. Men telefonselskabet 
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kompenserede lidt på prisen, hvis 
folk kunne bruge en ”parttelefon”.
En parttelefon ville sige, at der var 
flere om et abonnement. Hver af 
disse abonnenter havde samme 
nummer, men med et bogstav bag-
efter. 
Ulempen ved parttelefon var, at 
hvis en af abonnenterne brugte 
telefonen, var den blokeret for de 
andre abonnenter. Så det var ikke 
godt, hvis man blot sad og slud-
rede om vind og vejr, eller brugte 
lang tid til at fortælle om den ny-
este sladder, hvis en anden af part-
telefonens abonnenter havde akut 
brug for lægehjælp.
Der står en del mere om Hee Tele-
foncentral i Sognenyt nr. 168.

Hovervej 10 var bolig for besty-
reren af Hee Elektricitetsværk, 
som lå ved siden af på Hovervej 8. 
Det er omtalt i Sognenyt nr.171.

Centralpigerne Gusta og Signe sidder klar 
til at omstille telefonopkaldene.

Så er vi ved at være ved vejs ende 
på den lille rejse fra Holstebrovej 
til banen og tilbage igen. Det sid-
ste hus på Hovervej er nr. 6. Også 
i dette har der være et lille forret-
ningslokale, som Marie Hvistendal 
lejede til fransk vask og stryg-
ning
Fransk vask blev brugt som beteg-
nelse for den særlige behandling, 
der blev det finere linned til del - 
for eksempel de manchetskjor-
ter med løse flipper, som indgik i 
enhver ordentlig mands beklæd-
ning for et par generationer siden. 
Disse skjorter og flipper skul-
le både stives og stryges, og det 
var et arbejde, der krævede tid 
og håndelag. Derfor blev skjorter-
ne ofte sendt ud af huset - faktisk 
eksisterede stillingsbetegnelsen 
»franskvaskerske« om den over-
klasse af vaskekoner, der havde 
specialiseret sig i dette arbejde. 
Senere havde Elly Pedersen et 
håndkøbsudsalg i huset.  

Foruden alle disse forretninger, 
havde Else Marie Ditlevsen en lille 
butik med garn og broderisager 
på J.C. Christensensvej 5. Det æn-
drede hun til et brødudsalg om-
kring 1940, selv om der i forvejen 
var et bageri med bagerforretning.
Jytta Pedersen fortæller:
”Marie Ditlevsen solgte også slik, 
og hun broderede. Hendes forret-
ning var et stort samlingssted for 
unge mennesker.
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På den tid åbnede Gerda Christen-
sen en butik i sit og manden, Peder 
Christensens, nykøbte hus på Ring-
gaden 4 og begyndte med salg af 
sy- og strikkeartikler. 
Manden, postbud Peder Christen-
sen, havde et mindre menageri ved 
huset. Han havde en stald med tre 
jerseykøer og to små islænder he-
ste. Når Peder skulle på posttur, tog 
han sine tre køer med og lod dem 
græsse i grøftekanten på turen.

Da Marinus Rytter holdt som rejse-
post til Ringkøbing, overtog Peder 
dette hverv, og med sine to heste 
forspændt en vogn kørte han bud-
tur til Ringkøbing hver dag.”

Jytta Pedersen fortsætter:
”Sigrid Mogensen boede med sin 
mand og deres tre døtre i den østre 
ende af det lille hus på Hovervej 
41. Huset er ikke stort mere end 40 
til 50 kvadratmeter, men der boe-
de alligevel to familier, idet et par 
ældre mennesker, Mette og Laust 
Enevoldsen, boede inde ved siden 
af, og endda i lang tid havde deres 
voksne søn boende også. 
På de få kvadratmeter havde Sigrid 
sin frisørsalon. 
Når vi skulle til frisør, kom vi ind i 
en lille gang, og så var der et lil-
le køkken, et sovekammer og en 
stue, hvor hun havde frisørsalonen. 
Der var både en forindgang fra ve-
jen og en bagindgang med en lille 
entre til hver lejlighed.

I.C.Christensens Vej 5, januar 2013

Hovervej 41, januar 2013
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Senere flyttede Sigrid sin salon op 
på Holstebrovej, hvor hun fik en 
lejlighed i det gamle Landbohjem” 
(Holstebrovej 100 – Hovervej 2).

På grunden hvor Ringgaden 18 nu 
er, startede murermester Højbjerg 
et cementstøberi, som i 1945 blev 
overtaget af Thorvald Bønderga-
ard, og 5 år senere solgt videre til 
Johannes Ulfkjær. 
Det var i de elektriske vaskema-
skiners begyndelse, så hustruen 
Karen begyndte at udleje vaske-
maskiner på den måde, at Karen 
bragte og hentede maskinerne, så 
folk kunne vaske hjemme.
Da Karen stoppede med udlejnin-
gen, begyndte Ella og Christen 
Gadgaard på Pilealle 1at vaske for 
folk. Christen hentede og bragte 
tøjet, medens Ella vaskede. 
Tøjet blev hentet den ene dag, va-

sket og bragt ud igen næste dag, 
så måtte folk selv sørge for at få 
det tørret.
 
Samme år, som mejeriet blev star-
tet i 1929, lejede Chr. Holm med 
sin familie sig ind i den vestlige 
ende af Anne Katrine Pedersens 
hus, Hovervej 35, hvorfra han drev 
en skomagervirksomhed. 
Friske grøntsager var heller ikke 
noget problem. I 1928 havde tre 
søstre fra ejendommen, Voldbjerg, 
anlagt et frilands- og drivhusgart-
neri, (Voldbjergvej 1) hvor mange 
beboere i Hee og omegn hentede 
deres grønsager.

Ja, vi var i allerhøjeste grad selv-
forsynende her i Hee.
Vi havde alle de forretninger, der 
var behov for i Hee sogn. Så der 

Voldbjerg gartneri
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Fotografier
fra Hee og nærmeste omegn.

Når de gamle i familien falder 
fra og der skal ryddes op i hjem-
met, bliver mange ting sendt til 
genbrug eller kasseret.
Alt for ofte bliver gamle fotoal-
bum smidt væk og hermed går 
der også historisk billedmateri-
ale tabt. Tænk på det lokalhisto-
riske arkiv næste gang, der skal 
ryddes op.

var ingen grund til at køre uden-
bys for at handle. Det gjorde man 
heller ikke. Der var også lokalt 
vandværk og elektricitetsværk samt 
både tømrer, snedker, skomager, 
murer og maler. Foruden de loka-
le renovationsfolk ”æ’Rytter”, hvor 
Marinus også var glarmester.

Med dette 15. lille historiske ind-
slag, hvor der gennem fortælling-
erne er løftet lidt af sløret for Hee 
bys opståen, vil jeg takke af for 
denne gang.

I mine skriverier brænder jeg sta-
dig for Hees historie, som jeg fort-
sætter i årsskriftet ”Den lyse den 
blanke” samt i sagaen ”Heiga-Won 
. . Folket langs åen”.
                                                                                                          

Ernst Munck

HUSK
HEE SOGNEFORENING
har generalforsamling
i februar...

Der mangler nye kandidater 
til bestyrelsen, og måske er 
det noget for dig!

Tænk ikke for meget over 
det, kontakt formanden og 
meld dig på banen!

Hee Sogneforening forsø-
ger til stadighed at skabe 
aktiviteter for hele sognet.

Er der noget du kan byde 
ind med?

Er der noget du savner?

Har du lyst til at give en 
hånd!

- Sogenforeningen er også 
for dig!
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Bogudgivelse
Lørdag d. 8. oktober havde Ernst Munck inviteret 
interesserede til bogudgivelse af Historiesagaen 
HEIGA-WON nr. 5 i I. C.’s Hus.

Ernst fortalte om tilblivelsen 
af bogen, mens Thea læste 
højt fra bogen.

I bogen kommer Ernst omkring mange spændende 
ting og mennesker. Der fortælles om Kvindhøjene, 
Egtved Pigen, Muldbjerg-manden samt om den sto-
re bronzeskat, der blev fundet ved Torsted i 1963.

Bogen kan købes hos forfatteren, i Superbrugsen eller på forlaget Heebro.

Der lyttes til Ernst og Theas fortælling
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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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Aktivitetskalender

November
12.
20.

25.

26.

December
04.
11.

24.
25.
31.

Januar
01.
27.

Avisindsamling
Julebanko, Hee Sko-
les støtteforening
Strikkecafé, 
Ringkøbing
Julefrokost, 
Hee Stationsbygning

Julemærkemarch
Strikkecafé
Ringkøbing
Juleaften
1. juledag
Nytårsaften

Deadline Sognenyt
Generalforsamling 
Hee Stationsbygning

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 ind-
leveret til redaktionen ved dead-
line.
Ønsker du datoer for arrangemen-
ter med i kalenderen, så henvend 
jer til redaktionen. 

Redaktionen øn-
sker alle en rig-
tig glædelig jul 

og et godt og 
lykkebringende 

nytår
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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

Vagtplan i Hee Klub 2016
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 
16.08 33 Randi Fisker Anette Susgaard

23.08 34 Benny Siig Eva Ø. Knudsen

30.08 35 Anette Røjkjær Marianne Bak

06.09 36 Klaus Andersen Dan Noesgaard

13.09 37 Randi Fisker Helle Christensen
20.09 38 Eva Ø. Knudsen Benny Siig

27.09 39 Anette Røjkjær Dan Noesgaard
04.10 40 Marianne Bak Helle Christensen

11.10 41 Klaus Andersen Dan Noesgaard

18.10 42 Efterårsferie
25.10 43 Anette Røjkjær Randi Fisker

01.11 44 Eva Ø. Knudsen Benny Siig

08.11 45 Marianne Bak Helle Christensen

15.11 46 Klaus Andersen Randi Fisker

22.11 47 Eva Ø. Knudsen Benny Siig

29.11 48 Anette Røjkjær Marianne Bak

06.12 49 Randi Fisker Helle Christensen

13.12 50 Anette Røjkjær Dan Noesgaard

20.12 51 Eva Ø. Knudsen Benny Siig

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.
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Følgende læserbrev blev bragt i Ringkøbing Skjern Dagblad onsdag den 2. november. 
Dagen, hvor avisen ikke udkom på grund af strejke. Derfor bringes læserbrevet her!

No-Hee skoledistrikt.
En kreds af forældre i No har ansøgt kommunen om, at deres sogn kom-
mer til at høre under Hee skoledistrikt. En naturlig konsekvens efter den 
nu lukkede No Friskole og at flere børn har valgt Hee Skole, men også 
som en følge af det samarbejde, der gennem flere år har været mellem de 
to sogne.

Et samarbejde som kommunen det sidste års tid aktivt har været med til 
at styrke og sætte fokus på gennem Landsbyklyngesamarbejdet VestRum.

Formålet med landsbysamarbejdet er bl.a., at landsbyer, der ligger i 
nærheden af hinanden, skal samarbejde om de forskellige faciliteter og 
tilbud. Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet og livet i lands-
byerne, samtidig med, at den kommunale service og drift optimeres!

Som et af hovedoplæggene til VestRum-samarbejdet  blev der  lagt meget 
vægt på, at der som en del af den kommunale landdistriksstrategi  arbe-
jdes der derfor i  højere grad med at udnytte ressourcer på tværs af lands-
byerne og involvere borgerne i at foretage nødvendige tilpasninger og 
sikre livskvaliteten i områderne.

Og det er lige præcis det, som borgerne i No og Hee foretager sig i ønsket 
om fælles skoledistrikt.

Det vil styrke samarbejdet og foreningslivet de to sogne imellem. Det vil 
styrke Hee Skole, så den har en lidt lysere fremtid i en periode med små 
fødselsårgange. Og det vil styrke den sydlige del af VestRum til en god 
ballast for det videre klyngesamarbejde.

Naturligvis vil det koste kommunen lidt på bundlinjen i form at bl.a. 
udgifter til en ændret busrute, men udvikling koster som regel i opstarts-
fasen. Går det godt, kan en god udvikling give tifoldigt tilbage.

I VestRum har vi helt klart opfattelsen af, at kommunen med Landby-
klynge-projektet, også er positiv indstillet over for udvikling i området - 
også selv om der skal tilføres beskedne ekstra midler!
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Derfor kan jeg kun se, at kommunen velvilligt vil tilgodese ønsket om et 
fælles skoledistrikt for No og Hee.

I modsat fald har jeg svært ved at se, hvad kommunens formål med lands-
bysamarbejdet så skulle være!

Carsten Meller

Formand for styregruppen VestRum.
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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.

Sidste dato for i år vil der være indsamling

Lørdag 12. november
Vi vil på det kraftigste minde folk om, at det er et fællesprojekt det her, 
så meld gerne ind med hjælp på indsamlingsdagene. Vi vil også gerne 
opfordre folk til at levere deres pap og papir i containerne bag Isadisa i 
stedet for at smide det i de nyopsatte containere omme ved stationsbyg-
ningen. 

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

Evt.spørgsmål kontakt:
Klaus Vang 2172 2472
Bo Mortensen 8165 7825
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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
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
Rikke Sonn (formand)     2427 0369
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)
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
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