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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, november.
450 eks. Tryk: Hee Offset.

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

Stof til bladet skal være redaktionen i hæn-
de senest den 20. måneden før udgivel-
sen, hvis ikke andet er nævnt.

Annoncer kan løbende optages og
ændres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:
bestyrelsen@hee.dk

Formand:
Claus Fisker  2085 3705
formand@hee.dk

Næstformand:
Lisbeth Skarregaard 2763 8445
mettehammelsvang@gmail.com

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

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

Sekretær:
Mette Hammelsvang 3086 2411
mettehammelsvang@gmail.com

Kristian Døhr Jensen 9733 5515
k.d@jensen.mail.dk

Ronnie Sørensen  4088 2926
ronnie@hee.dk

Deadline 
til næste nummer:

20. oktober

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk  6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

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

Mangler I sognenyt?

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

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

Lisbeth Green Skarregaard
97335857/ 27772784

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

Sol og sommer det må man da sige vi har 
haft denne sommer. 

Vi håber at alle har haft en dejlig sommer og 
er klar igen til at tá fat.

Skolen er begyndt, og alle de aktiviteter vi 
kan tilbyde, begynder også så småt. Fodbold 
er starte op igen efter ferien. Det skal så lige 
siges, at ikke alle hold har holdt ferie. U15 
og U17pigerne fra fc Tim/Hee har trænet 
hele sommeren, hvor de så sluttede af med 
at deltage i Ramsing Cup i Spjald. U15 pi-
gerne vandt en flot 1.plads, og U17pigerne 
vandt en flot 2.plads. Stort tillykke med det 
og vi er glade for den flotte pokal, vi nu har 
i vores klubhus. 

Vi holdt jo sommerfest som altid i Kristi 
Himmelfartsferien, en dejlig og vellykket 
fest, med godt vejr og masser af aktiviteter  
og godt besøgt.

Stort tak til sommerfestudvalget og alle de 
frivillige som hjælper til, vi glæder os til næ-
ste sommerfest. 

Vi i bestyrelsen har holdt vores første møde, 
og er i gang med en masse ting.
Vi lægger nye mødedatoer ind, så har alle 
mulighed for at se, hvornår det er, og har 
man noget på hjertet, som vi skal have op til 
et af møderne, så skriv til vores sekretær en 
uge før, så tager vi det med på mødet.    

HJÆLP

Vi kunne godt bruge noget hjælp fra en eller 
flere, som kunne stå for et sponsor- udvalg.

Der ligger mange penge ude, som kan hentes 
til sognet /klubben, vi mangler bare nogen, 
der kan dette.   
Henvendelse til formand Claus Fisker .

Bestyrelsens nye mødedatoer 

Alle møder ligger på mandage . 

2014  er det den 8/9. 6/10. 3/11. 8/12.
                                                    
2015 er der den 12/1. 9/2. 

        
                              

På bestyrelsen vegne 
                                  

Claus Fisker    
                                   

Formand 
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Hee Kvinde-
forum
Så har vi taget hul på 
en ny sæson i Hee 
Kvindeforum.

Den nye bestyrelse består af: Dorit Lar-
sen, Helle Hansen, Anette Toftdahl og 
Jytte Larsen.

Vi har holdt vores første møde og plan-
lægger arrangementer den 18. septem-
ber, sidst i november samt i marts og 
maj/juni 2015.

Hold øje med arrangementerne på 
Facebook, www.hee.dk og Sognenyt.

Hee Kvindeforum er åben for alle kvin-
der bosiddende i Hee sogn, så vi håber 
at se mange nye såvel som gamle med-
lemmer.

Vel mødt!

Dorit Larsen 
Mobil: 20 12 96 56
 
Helle Hansen
Mobil: 51 80 50 01

Anette Toftdahl
Mobil: 22 37 83 40

Jytte Larsen
Mobil: 50 72 65 70

SVAMPETUR TIL 
HOVERDAL PLANTAGE

Torsdag den 18. september tager 
vi på svampetur. 

Gitte Roslev fra Tim har samlet svampe 
i mange år, og hun har lovet at dele sin 
viden med os. 
Vi mødes på rastepladsen på Præstevej 
i Hoverdal Plantage (på højre hånd når 
man kommer fra Hee) allerede kl. 17.00 
af hensyn til solnedgang. 
Vi går i nogenlunde samlet flok med 
vores medbragte kurv og urte-kniv og 
samler forskellige svampe. Undervejs 
vil Gitte identificere svampene og bl.a. 
fortælle, hvordan man kan kende de 
spiselige fra de giftige. 
Hun medbringer desuden opskrifter, 
som hun har god erfaring med. 
Inden vi skilles kl. ca. 20. spiser vi en 
sandwich, som bestyrelsen vil sørge for, 
ligesom vi medbringer drikkevarer. 

Husk fornuftigt tøj og fodtøj! 

I tilfælde af regnvejr: hold øje med Face-
book – så laver vi en plan B – og sørger 
for at alle tilmeldte får besked. 

Tilmelding på Facebook eller via SMS 
senest den 11. september af hensyn til 
bestilling af mad. 
Pris: 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for 
ikke medlemmer. 
Årligt medlemskab koster 200 kr. 

Vi håber, vi får en hyggelig og lærerig 
tur i det grønne.

Med venlig hilsen 
Helle, Dorit, Jytte og Anette
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Det handler om viljen 
til at stå bag de frivillige

 vestjyskbank.dk/ringkoebing

Lokal idræt handler om mere end sammenhold, talent 
og træning. Det handler om viljen: Viljen til at give alt for 
holdet, til at træffe den bedste beslutning under pres og 
til at bygge et positivt fællesskab op for store og små.

I vestjyskBANK ved vi, hvor vigtigt det er at have viljen. 
Og derfor bakker vi op om lokalområdets fightere – både 
på og udenfor banen. 

Velkommen i vestjyskBANK - din lokale bank.

Et stærkt og godt foreningsliv bygger på vilje



6

Familiesvømning 2014/15 
Familiesvømning fortsætter i sæson 2014/15 onsdage fra kl. 19.00-20.00 i 
Ringkøbing Svømmehal. Start:

onsdag den 3. september 2014. 

Betaling foregår via conventus (http://www.hee.dk/svomning) og man møder bare op i 
svømmehallen derefter. 

Selvom vi kalder det familiesvømning, er alle Hee-borgere velkommen – også selvom man 
ikke har skolesøgende børn i Hee Skole 

Dog er vi godt klar over, at børnene fylder meget i bassinerne, så fra den nye sæson vil vi 
gerne henstille til, at det store bassin er til de, der gerne vil svømme fra kl 19.00-19.40. Der-
efter bliver legeredskaberne fundet frem i det store bassin. Boblebadet er IKKE beregnet til 
leg og plask, derimod er der plads til børn og leg i resten af varmtvandsbassinet og i det dybe 
bassin. 

Vi er blevet spurgt, om vi kan spare penge ved selv at stille en livredder til rådighed. Dog er 
reglerne sådan, at sogneforeningen så skal tegne en ulykkesforsikring (kan ikke dækkes af 
vores egen ulykkesforsikring) og det vil i sidste ende blive en dyrere løsning end at betale 
Ringkøbing Svømmehal for livredder.

Idet der kun er 1 livredder i svømmehallen, er det en stor hjælp, når en voksen har mulig-
hed for at være ved det dybe bassin og kan holde øje med børnene – og livredderen, når han 
”falder i”. :-)

Håber at se rigtig mange til endnu en hyggelig sæson 14/15
Svømmeudvalget



7

GYMNASTIK I HEE S.F. 

 

Hold:   Opstart: Træning: Pris: 
 

Mor, far og barn - De små alfer (0 - 3 år)  2. okt. 2014 Torsdag 16.30 - 17.10 250 kr. 
  

 De små alfer er et nyt hold for alle børn fra 0 til 3 år og deres forældre. Vi skal kravle,  
 bruge vores sanser, synge, lege, løbe og hoppe. Her er der plads til alle børn og forældre,  
 uanset om du kan gå eller løbe. Det er 40 min. kvalitetstid på dit barns niveau. 
 Vi glæder os til at se jer. 

 

Rikke Sonn m.fl. 
 

Hold:  Opstart: Træning: Pris: 
 

Puslinge - Junglebørn (3 - 5 år)  1. okt. 2014  Onsdag 16.30 - 17.30 400 kr. 
 

 Har du lyst til at tage med en tur på eventyr i junglen, hvor vi skal svinge i lianer, lege og 
 danse, hoppe over forskellige forhindringer og lave andre sjove ting. Så kom og vær med.  
 Vi glæder os til at se dig!.   
 

Rune Lauridsen og Mie Mortensen 
 

Hold:   Opstart: Træning: Pris: 
 

Spring 1 - De Utrolige (5 år (grøn hold) - 0. kl.) 30. sep. 2014 Tirsdag 16.30 - 17.30 400 kr. 
 

 Er du fuld af power og vil udfordre dine super kræfter, så kom og vær med på vores   
 hold. Vi skal springe, hoppe, lege, danse og bare have det sjovt. Vi glæder os til at se   
 netop dig!.  
  

Patrick Pedersen og Marie Andersen 
 

Hold:  Opstart: Træning: Pris: 
 

Spring 2 - The Flying Kids (1. - 3. kl.) 29. sept. 2014 Mandag 17.00 - 18.00 400 kr. 
 

 Kan du lide fart over feltet og luft under fødderne, så kom til The Flying Kids’ gymnastik  
 træning, hvor du får masser af sjov og gode oplevelser i gymnastikkens tegn. Håber vi ses  
 til et brag af en sæson.   
 

Gitte Noesgaard, Patrick Pedersen og Laura Baden 
 

Hold:  Opstart: Træning: Pris: 
 

Spring 3 - Hee´s Superhelte (4. kl. - ) 29. sept. 2014 Mandag 18.00 - 19.30 400 kr. 
 

 Skal du have rystet rumpetten og fart under fødderne, så mød op til spring og rytme på  
 Hee´s Superhelte hold. Vi ses til en fed sæson.  
  

Ida Damgaard, Julie Skarregaard og Hanne Thrane 
 

Hold:  Opstart: Træning: Pris: 
 

Kvindeholdet   29. sept. 2014 Mandag 19.30 - 20.30 250 kr. 
 

 Er du med på at få pulsen op og styrket din krop, så kom og vær med. Tag din nabo, veninde, 
 søster under armen og kom med på et hold, hvor der ud over motionen også er fokus på det 
 sociale samvær. Vi glæder os til at se dig/jer. Holdet slutter i uge 51, 2014. 
  

Ida Damgaard og Julie Skarregaard 

 2014/2015 
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Nyt fra torsdagsklubben
Navnet er ændret fra ældreklubben til torsdagsklubben, især for at gøre opmærksom på, at 
alle er velkomne.

Vi starter torsdag den 4. september kl.14.00

Der bydes på mange forskellige tiltag både ude og inde f.eks. petanque, kongespil, australsk 
golf, kroket, yatzy. 

Indendørs mange forskellige brætspil, kortspil m.m. I er også velkomne til at tage hobbyting 
med.

Ca kl.15.00 er der kaffepause. Medbring kop og brød, kaffen koster 5.00 kr.

Kom og vær med. Der er mulighed for at deltage hele eftermiddagen eller en del af den.

Vi håber, at der bliver plads til, at vi må bruge hallen.

Har I en god ide til andre tiltag, så sig til.

Mange venlige hilsner 

Torsdagsklubben
Hee landsbyen med hyggelig samvær 

Glimt fra sommerfesten 2014
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Smånyt fra og om Hee

Støtteforeningen for 
Hee Skole

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

Har du 

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

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

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

Brug dit lokale sogneblad

Flaskecontaineren 

Står på parkerings-
arealet mellem banen og 
Ringgaden

Badminton
Tider til badmintonsæsonen 2014/15 
kan reserveres på 61655397
 

Egon
Badmintonudvalget

Fejlkøb
Epson farvepatroner nr.TO715 
sælges til halv pris

Sort TO711
BLÅ TO712
RØD TO713
GUL TO714

Anna Lise Sinkjær
telf.2781 0849
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

September
09.

26.

30.

Oktober
02.

24.

November
11.

Kvindeseminar i Ring-
købing. 
Landsleder i Agape An-
nette Vad, Videbæk, taler.

Høstfest i Kloster. Børne-
konsulent Hanne Peder-
sen, Herborg, taler.

Oktobermøde i Ny Sogn 
Kirke 19.00.
Prædikant Valgmenig-
hedspræst Flemming 
Mose Lauridsen, Ølgod. 
Derefter i Kloster missi-
onshus.

Oktobermøde i Kloster. 
Lærer Søren Eriksen, 
Skjern kristne Friskole, 
taler.

Bazar. Konsulent Bjarne 
Gerta Olsen, Fredericia, 
fortæller om IM’s Børne-
hjem i Indien.

Soldatervenneaften i Klo-
ster. Tidligere soldater-
hjemsleder Leif Sørensen, 
Skjern, taler og fortæller 
om soldatermissionen.

Møderne begynder 19.30. 
Alle er meget velkomne. 
Kontaktperson: 
Esther Thomsen, 9733 5001

Julefrokost 

søndag, den 30. 
November kl. 12.30. 

For alle over 18 år

Max. 80 personer.

Tilmelding senest lørdag den 22. no-
vember efter først til mølle princip.

Se mere  på
 www.hee-stationsbygning.dk

Glimt fra sommerfesten
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                      Zoneterapeut RAB 

                    Jonna Mortensen 
                    Agersbækvej 10, Hee 
                       6950 Ringkøbing 
                    Tlf. 21 40 24 16 
               nygaard.zoneterapi@hee.dk    

 
 
 
 

                                                                  Velkommen 
                                                                     hos…      
 
Zoneterapi: 

 
• Styrker balancer i krop og psyke 
• Kan fremme din almene sundhed 
• Kan lindre smerter 
• Er effektiv som behandling af en række lidelser 
• Bygger på et helhedssyn på dig og dit liv 

 
Der gives tilskud fra Sygeforsikring ”danmark”  
- ring og hør nærmere. 

V. Strandgade 6 c
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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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COUNTRY & WESTERN SONGS II

Den 26. & 27. september 2014 
kl. 20.00

BIOKUBEN  •   Bredgade 14  •  U l fborg
Bil le t ter  sælges  ved indgangen   

Kan forudbest i l les  på T l f :  6154 3526
Entre:  Voksne 60 kr.   Børn 30 kr.

www.lullebier.dk

Plakatsponsor: meller.dk
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Et lille historisk 
indslag
af Ernst Munck

Fortsat fra Sognenyt nr. 161

Jens Graversen fortæller:

I 1914 udbrød første verdenskrig, og 
jeg husker, min mor kom hjem fra en fle-
re dages husmandsrejse til Salling og 
Skiveegnen, og at hun grædende fortal-
te den sørgelige nyhed, som hun havde 
hørt på Hee station.

Stationen var den tids nyhedsformid-
ler. Der var ikke radioer, kun meget få 
havde telefon, og aviserne var mindst 
en dag gamle, inden de nåede ud på 
landet.

Men Hee station var også telegrafstati-
on, så her fik man de sidste nyheder pr. 
telegraf.                                                             

Hee station omkring 1910

Hjemme hos os var det almindeligt, at 
når der var en spændt situation, blev én 
sendt af sted de fire kilometer op til Hee 
station for at læse de sidste nyheder på 

stationens opslagstavle. Ud over dette 
var vores nyhedsformidler landposten, 
Kr. Hansen. Han havde læst alle de op-
slåede telegrammer om morgenen, in-
den han tog på sin postrute.

I løbet af krigen kom vareknapheden 
med erstatningsvarer; rugkaffe, kunst-
smør og alt det andet.

Jeg mindes, min bror blev født i juleda-
gene, og at min far kørte jordemode-
ren hjem i den fine hestevogn med fjed-
re. Hun fik en stor pose rug med til at 
brænde kaffe af. Det var godt nok ulov-
ligt, da al rug skulle afleveres til brød-
korn.

Det var en lykkelig dag i november 
1918, da budskabet om krigens afslut-
ning kom.

I mine første barndomsår havde vi ofte 
en gammel mand, Anders Skannerup, 
i dagleje. Han og hans kone Sine bo-
ede i det nordligste af de to små huse 
oppe ved Nørgaard (J.C. Christensens-
vej 28). 

(I dag er det svært at sætte sig ind i den 
tæthed, husene lå med indtil for godt 
100 år siden. Men i ”gamle dage” hav-
de de større gårde brug for periodevis 
arbejdskraft. Derfor opstod der mange 
daglejerboliger og gadehuse. Det var 
små huse på måske kun 30m2. Det var 
fattigfolks lod og vilkår at bebo gade-
husene, af hvis lille jordlod alene ingen 
kunne leve.

Hvor tæt kan man se af, at der lå tre 
huse mellem Haelby skole (J.C. Chri-
stensensvej 24) og svinget ved Vejom-
gaard (J.C. Christensensvej 17). 
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Da der lå mange større gårde vest for 
Hee kirke, var det også her, de fleste 
gadehuse blev bygget, og dermed det 
største landsbysamfund var, nemlig 
Haelby. red.). 

Anders Skannerup var en slider af den 
gamle type, vel nok lidt grov i munden 
og glad for brændevinflasken. En gang 
imellem kunne det hænde, at han fik lidt 
for meget, som da han i en rus en aften 
ret sent ville besøge Hee Kro (Nørtoft, 
den nuværende Holstebrovej 114). Men 
han tog forkert af dørene og trådte lige 
ind i spisekammeret, hvor han plantede 
sine fødder i et stort fad med fedt.
Indskannet ?
                                              

Hee Kro, Nørtoft Holstebrovej 114

Det var en regel, at han skulle have en 
enkelt snaps til sin formiddagsmellem-
mad, også når han var i engen for at slå 
hø. Og jeg husker, jeg blev sendt ned 
til ham med en pakke mad, en øl og en 
lille medicinflaske med de for ham så 
kære dråber.
En gang kom mor galt af sted. Han var 
inde for at få omtalte formiddagsmel-
lemmad. Mor havde travlt med et el-
ler andet og satte derfor flasken med 
snaps, troede hun da, på bordet, så 
han selv kunne skænke sig en snaps. 

Men da han fik det hældt i munden, vi-
ste det sig at være kogesprit. Mor hav-
de taget fejl af de to helt ens flasker. Det 
varede længe, inden Anders tilgav hen-
de, for han troede bestemt, det var for 
at drille ham, hun havde gjort det.

Kun en gang, da jeg var omkring 7 år, 
mindes jeg, at Anders og jeg ikke var 
gode venner, hvad der så end kom til 
ham. Vi var i gang med en større om-
bygning derhjemme, og jeg havde fået 
nogle bræddestumper og nogle søm. 
Med dem var jeg ved at lave noget, som 
skulle forestille et kaninbur. Og jeg hu-
sker, at Anders kom forbi og brumme-
de noget om, at det var også en måde 
at ødelægge materialerne på, og så fik 
det et spark, så det røg i mange stykker.
Det var et hårdt slag for den gamle 
mand, da brændevinen i 1918 blev be-
lagt med en voldsom statsafgift, hvor-
ved en hel flaske snaps steg fra 25 øre 
til 8 kroner.

Han døde i 1920.

Det er kun spredte minder, jeg har om 
mine første barneår indtil skolealderen, 
men jeg husker, at min moster, Kristi-
ne, engang kom med en fin legevogn 
til mig og en dukkevogn til min søster. 
Legetøj var ellers ikke noget, vi fik me-
get af.

Det var altid en glæde, når moster kom 
på besøg. Hun tjente på den tid i Ves-
tergaard i Ejstrup og kom af og til om af-
tenen en lille tur. Så fik vi som regel lov 
at være lidt længere oppe. 
I efterårstiden havde hun tit en kurv 
med pærer med til os, for i Vestergaard 
havde de et mægtig stort pæretræ.
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Østlige Vestergaard, Stadilvej 4

(Østlige og Vestlige Vestergaard, som 
de kaldes, ligger meget tæt ved hinan-
den på Stadilvej 4 og 6.

Vestergaard var utvivlsomt fra meget gam-
mel tid og langt frem én gård med to fæstere 
(lejere). Man ved ikke, hvornår de er blevet 
adskilt, men fra 1600’tallet indtil 1792, hvor 
alle bønderne frikøbte deres ejendomme, 
var de ejet af godsejeren på Voldbjerg.

I 1867 overgik Østlige Vestergaard til Peder 
Nielsen, senere hans enke Kirsten Vesterga-
ard og blev i slægten, indtil den i 1940 blev 
overtaget af Karl Christensen, som 30 år se-
nere overdrog den til næste generation, søn-
nen Peder og Lis. I dag sidder tredje genera-
tion, Claus og Conny, på gården. red.) 
Min søster og jeg kom ofte hen til Vesterga-
ard, hvor der var børn, som var jævnaldren-
de med os, og hvor min mor og hendes sø-
skende alle havde tjent. Min mor vist i syv år 
og hendes søster, Kristine, i femten år. Dels 
ved gamle Kirsten, Kjen Væstego, som hun 
hed i daglig tale, og dels ved sønnen Niels 
Graversgaard, som overtog gården efter 
hende.

Niels Graversgaard var døvstum, og så-
vel min mor som moster talte flydende fin-
gersprog, da de jo brugte det dagligt i disse 
mange år.

Gamle Kirsten levede stadig i mine barneår, 
idet hun først døde omkring 1926.
Når vi var på besøg i Vestergaard i julen, og 
det var vi altid, skulle vi gerne spille kortspil-
let ”rakker” med hende om pebernødder. Så 
blev vi fyldt med småkager og fik en mas-
se snak. Hun var en hyggelig gammel kone, 
som jeg aldrig glemmer, og der var en egen 
stemning i den gamle gård.

Hun havde haft sit at trækkes med. De har 
vel haft syv børn. Tre eller fire var døvstum-
me, hvoraf den ene tillige var åndsvag. To af 
de øvrige var lærere i folkeskolen og en an-
den gift med en lærer. Min mor havde gået i 
skole til en af dem, Bolette, som senere blev 
gift og bosatte sig i Hee. (Siersbæklund, J.C. 
Christensensvej 36.)

Men af alle børnene, var det kun Niels Gra-
versgaard, der fik børn. En søn og to døtre.

I 1917 tilkøbte min far tre parceller, og sam-
tidig byggede han nye udhuse, kostald og 
lade. Det var jeg meget optaget af. Der kom 
jo tømrere, murere og smede, og jeg skulle 
helst være med i det alt sammen.

Især var jeg optaget af murermesterens mo-
torcykel, som var en af de første, der var i 
Hee. Det var en af de gamle, der skulle løbes 
i gang. Men mest spændende var det, når de 
ikke kunne starte den, og derfor skulle til at 
rode med den.

Murermesteren var Chr. Højbjerg fra Hee, 
og tømrermesteren Hans Peder Lauridsen, 
som på den tid boede i Hvingel. 

Jeg husker, da de begyndte at høvle tømmer 
til. Det foregik ved håndkraft med en mæg-
tig stor høvl, som der skulle to mand til at 
bruge. En mand skubbede, og så var der en 
tværpind foran, som en mand trak i.



17

Høvlen kaldtes en tyr, fik jeg at vide, da jeg 
beundrende havde kigget på dem lidt. 

Det var en stor dag, da de nye huse skulle 
rejses. Hele dagen var der nogle naboer, som 
hjalp til med at rejse spærrene til taget. La-
den blev rejst, inden der endnu var noget 
murværk at støtte sig til. Det så helt farligt 
ud, når tømrerne klatrede rundt i det sva-
jende bjælkeværk, inden der rigtig blev hold 
på det. 
Håndværkerne og alle, der hjalp til, spiste 
hos os hele den dag. Om eftermiddagen kom 
tømrermesterens kone og om aftenen en del 

unge med rejsekranse.  Så blev alle budt på 
kaffe og kringle, men ikke noget med øl el-
ler spiritus.
Bagefter blev der leget ude i det grønne om-
kring huset.
I dagene derefter kom murerne så i gang, og 
det gik raskt. Murermesteren havde mange 
svende i arbejde, selv hans far gamle Jens på 
halvfjerds svang murskeen hele dagen, men 
det blev alligevel langt hen på efteråret, in-
den det hele var færdigt.

. . . . Fortsættes

Hee Erhvervsforening afholdt sin årlige ge-
neralforsamling den 8. maj.
Fremmødet var ikke stort og der blev natur-
ligt talt om foreningens fremtid. Da man star-
tede foreningen var alle fulde af optimisme 
og gåpåmod, men her et par år efter, måtte 
man indrømme at foreningen ikke har været 
synlig nok i lokalsamfundet.

Det tog dog ikke modet fra de fremmødte: 
Foreningen skal bestå - også fremover. I det 
næste års tid har man dog valgt at lade for-
eningen hvile lidt, for så til næste forår at 
komme med nye ideer og oplæg til forenin-
gens fremtidige status og aktivitet.

Foreningen burde blive i stand til at vise et 
aktivt erhvervsliv i Hee - og samtidig blive 
et aktiv for de forskellige erhvervsdrivende 
i sognet, hvor bl.a. nye ideer fødes og hjæl-
pes på vej.
Det kræver blot lidt opbakning, men det kan 

Hee Erhvervsforening

være at det af regeringens udmeldte op-
sving har bidt sig så meget fast i Hee, at 
man ganske enkelt ikke har tid!

Foreningen er velkonsolideret, og der kan 
afholdes mange generalforsamlinger i frem-
tiden til stegt flæsk med persillesovs, inden 
det bliver nødvendigt at opkræve kontingent 
igen!
Og midlerne må gerne komme i arbejde for 
foreningens medlemmer. Har man en god 
ide, et godt forslag, der kan løftes i forenin-
gens regi, hører bestyrelsen gerne fra jer.
Og skulle man have lyst til at gå ind i arbej-
det med foreningen, er man ligeledes vel-
kommen til at henvende sig!

Formand: Michael Nielsen
9733 5606 
3016 3010
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Volleyball Hee 2014/2015 

 

Så starter vi igen op på volleyball og vi vil 
meget gerne se nogle nye spillere. Du 
behøver ikke være god til volleyball, bare 
du har lyst til at spille og have det sjovt. 

Vi mødes i hallen torsdag d. 18. september 
kl. 20.00 og spiller herefter hver torsdag 
fra 20.00 – 21.30. 

Mød op og prøv om det er noget for dig 

 

Håber vi ses!  

Volleyballudvalget 

Randi Fisker tlf. 22 47 09 29 

Connie D. Andersen tlf. 23 69 63 87 
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Fødselsdage
Bryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Mindesammenkomst
Og meget mere

Hjælp til
Borddækning
Servering

Internetforbindelse
Plads til 100 personer

Hee Gl. Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

 heestationsbygning@gmail.com -  Agersbækvej 23 - Hee - 23 88 38 88

STEDET HVOR FOLK MØDES

Forhør nærmere ved Rosa og Kaj Smedegaard

Ringgaden 3A, Hee, 6950 Ringkøbing

Festtelt udlejes
•  9x30 m (max)
•  Rød-hvide farver
•  Mange vinduer
•  Borde: 80x240 og 80x360
•  Runde borde: Ø180
•  Stole og gulv

Kontakt Aksel 
på tlf: 21 63 71 12
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JK-WebIT                               Web, Marketing & IT 
Hjemmesider, Internet-marketing, Software & Hardware 
v/Jesper Østergaard Knudsen - Søndertoften 13, Hee - 6950 Ringkøbing 
 
JK-WebIT udvikler hjemmesider til alle behov, fra den lille håndværker, der bare gerne vil kunne 
findes på Internettet, til virksomheder med salg eller udlejning via en hjemmeside.  
 
Du kan også få hjælp til at få dit firma eller din forening på Facebook.  
Annoncering på Facebook, Google m.fl. Søgeoptimering for bedre Google-placering. 
Hjælp til indkøb og opsætning af diverse systemer, både på nettet og lokalt. 
Hjælp til indkøb og opsætning af computere, netværk, trådløs sikkerhed, back up-løsninger mm. 
 
Kontakt JK-WebIT for at få et tilbud på: 
 
Tlf/SMS:      30 29 31 29 
E-mail:      post@jk-webit.dk 

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

INDENDØRSHÅNDBOLDSÆSON  2014/2015

Tim GiF håndbold træner torsdage i Tim Hallen.
Første 3 træninger er gratis – så kom og prøv 

Opstart d. 28. august
U14+U16 (årgang 1998/99/00/01)   kl. 18:30 – 20:00
Senior Damer + Herrer               kl. 20:00 – 21:30

Opstart d. 25. september
U8   (årgang 2006/07/08)  kl. 16:45 – 17:30
U10+U12          (årgang 2002/03/04/05)              kl. 17:30 – 18:30

Vi glæder os til at møde jer !
F. Tim GiF

Malene
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TUSIND TAK TIL HAGBART
D. 7. maj 2014 fik vi i Hee Børnehus en sjov oplevelse, da vi havde besøg af Kolling 
& Lillebror. De underholdte os med sang og dans og bagefter fik vi en is.

Dette kan vi takke Hagbart Andersen for,, da han har været så sød at give os 
10.000 kr. til en oplevelse.

Venlig hilsen
Børn og personale i Hee Børnehus



22

Ingen
10.30
10.30 K. Nielsen
14.00 Høstgudstjeneste
Børnekoret medvirker
Kaffe bagefter

14.00 i No
19.00
Ingen
10.30 L. Hvejsel

09.00 Alle Helgen
14.00 Familiegudstjeneste 
Børnekoret medvirker
19.00 i No
19.00 M. Berggrud

September
07.
14.
21.
28.

Oktober
05.
12.
19.
26.

November
02.
09.

16.
23.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Konfirmationer

Konfirmation 2015: søndag 10.maj
                                                                                                              
Konfirmation 2016: søndag   1.maj
                                                                                                               
Konfirmation 2017: offentliggøres 
1.februar 2016     
                                                                              
Konfirmationer 2018-19-20 o.s.v.: ?

Dåb

Valdemar Aksel Frederiksen

Vielse i telt

Line Maria Ovesen og Tage Noesgaard

Begravelse og bisættelse

Astrid Hedegaard
                                                                                                                                                                          
Else Mogensen

Offentlige menigheds-
rådsmøder  

Mandag 29.september hos Stinne Hansen, 
Hvingelvej 10
                                                                                           
Mandag 24.november hos Karen Margrethe 
Nielsen, Stadilvej 6

Møderne begynder kl.19.00

Aftensang
                                                                                                                                                                               
Tirsdag 28.oktober kl.19.00

Vi synger salmer og der fortælles ind 
imellem, bagefter er der kaffe.
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De to geder

Det ender galt med verdens riger,
hvis ikke no’en i verden viger,
hvis hver kun holder på sin ret.
To geder mødtes på et bræt.
Forbi ku’ ingen af dem komme,
da ingen af dem veg en tomme,
og derfor kom de op at slås
på brættet over bjergets fos.
Da begge havde horn i panden,
så stangede de straks hinanden.
Så kæmpede de ged mod ged,
og så faldt begge geder ned.

Det fik de altså ud af trodsen:
De drukned bege to i fossen.
Og de faldt begge ned deri,
og ingen af dem slap forbi.
Vi kæmper tit som disse geder,
om ret og magt og herligheder,
du laver ganske samme fejl
hver gang, du viser dig for stejl,
og derfor bør du lige vide,
at man kan også gå til side.
Hvis én vil gi’ den anden ret.
kan begge gå på samme bræt.

La Fontaines Fabler
Gendigtet af Johannes Møllehave

Billeder fra 
Sommerfesten 2014
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Strikkecafé 

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

Tirsdag 02. september Royalt besøg i Ringkøbing, derfor må der strikkes hele dagen i bu-
tikken.

Onsdag 03. september  19.30 Septemberstrik og hvem så dronningen (i Hee) 

Tirsdag 30. september 19.30 Efterårsnyheder måske (i Hee) 

Lørdag 18. oktober 14.00 - 17.00 Butiksstrik i Ringkøbing

Mandag 03. november 19.30 November kræver uld, uld, uld (i Hee)

Tirsdag 25. november 19.30 Hvem har de sjoveste uldne ideer (i Hee)

Lørdag d. 13. december 14.00 - 17.00 Juleafslutning i butikken 

Husk torsdage eftermiddage i ulige uger må der strikkes i butikken.

Kaffe og kage må gerne medbringes, men kan også købes for 20 kr. pr. næse.

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkeveninder.

Kærlig hilsen 
Anette
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Peter Røjkjær 21 38 06 90 

Christian Røjkjær 21 38 06 91 
kontakt@r-minimaskiner.dk 

www.r-minimaskiner.dk 
 

Bixen     Genbrug
Nørreager 2 • Hee

Vi modtager gerne: møbler, porcelæn, elektronik, børnetøj, 
legetøj, malerier, m.m. Alt har interesse.

Vi afhenter gerne, men tingene kan også afleveres på 
Nørreager 2 • Hee

Mobil: Peter 2138 0690           Anette 3057 0430

Åbningstider:
Fredag 13.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 13.00
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- Følg med på www.vjl.dk

Herningvej 3-5
6950 Ringkøbing
Tlf. 96 80 12 00

Din professionelle 
sparringspartner
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
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yt 
dit l

okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

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

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Har I ting, som I vil give til forårets 
Loppemarked så kontakt:

Grete   9733 3373
Bent  9733 3466

eller aflevér på Genbrugspladsen i Tim. 

Der har vi opstillet en container, hvor man kan sætte ting ind.

                                                                         På forhaand Tak

Plejehjemmets venner i Tim

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden 

Svendgaardsvej 9 
6980 Tim 

 Telefon: 96747576, Fax:96747577  
tim@optimera.dk
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Plæneklipning med egen havetraktor samt

Vinduespolering udføres.

I Hee, Hover, Torsted, Tim Ringkøbing & omegn.
Erhverv & Privat

Andreas Mortensen
40267373

Trines Blomster
Buketter - Dekorationer - Potteplanter

Sommerblomster - Lidt stauder til haven

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

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

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

Trine Damgaard • Skovvej 9 • tlf. 2360 3658

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

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

Frisøren der kommer til dig, når du har tid
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Arbejdsdagen på 
Hee sportsplads!
Vi havde en rigtig god dag på pladsen 
med gode projekter. Vi fik ændret en del 
i boldhuset, så der nu er styr på bolde, 
overtrækstrøjer og kegler til alle hold. Se-
bastian smurte alle ventilhuller i boldene 
med olie og pumpede boldene op, Sv-
end og Claus knoklede med boldrummet 
mens Sjakke malede baner op. Under-
tegnede fik ryddet op i malerummet. Pia 
Vagner reparerede nettene i målene og 
sørgede for maden. Der blev samlet af-
fald op på pladsen og i de levende hegn 
og der blev stablet fliser til den store 
guldmedalje, især her var børnene su-
per gode til at hjælpe Kevin og Joe Ann, 
som var de 2 nye ansigter til arbejdsda-
gen. Kevin og Joe Ann var de 2 første, 
som tilmeldte sig og var de første, som 
mødte op lørdag morgen og blandt de 
sidste, som gik ved 16 tiden. De gjorde 
en meget stor indsats! :) Det er især suc-
cesfuldt med en arbejdsdag, når nye 
ansigter møder op, så det ikke altid er 
”tordenskjolds soldater,” som bidrager.  

Vi havde dog håbet på, at kunne få malet 
boldhuset og multibanen, men pga. regn 
må det blive en anden gang. Rækværket 
skulle også have monteret plader til re-
klamer, men det var der ikke folk til, så det 
må også blive en anden gang. 

Vi holdt kaffepause med pap og pa-
pirindsamlingsholdet, da de var færdige 
og nød den kage som Anette Susgaard 
havde lavet.

Svend fik også buskryddet en del på 
kælkebakken, så den er kælkeklar, når 
den tid nærmer sig!! :)

Slutteligt kan siges, at vi var få, som 
havde meget at lave og da arbejdsda-
gen er en tilbagevendende begivenhed, 
håber vi på, at vi i byen og i sognet kan 
blive bedre til at hjælpe hinanden, så det 
ikke er nogle få, som skal gøre livet sjovt 
for alle andre. Tingene laver ikke sig selv 
og vedligeholdelse af sportspladsens 
materialer og bygninger er meget vigtigt 
for, at man fortsat nyder at komme på 
pladsen, og benytte de faciliteter der er. 

Husk til næste gang at tilmelde jer i god 
tid, så vi kan få orienteret madmor om, 
hvor mange vi kommer, så der er mad 
nok. :) 

Mvh Fodboldudvalget
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En dambruger med 
visioner
Bratbjerg Dambrug blev oprettet af firmaet 
Priess & Co fra Glyngøre i 1956, da ejeren af 
Store Bratbjerg, Andreas Rindom, solgte en 
parcel ned til Hover Å til firmaet.

Gunnar Andersen blev ansat som fiskeme-
ster. Han var med til at bygge dambruget op 
og havde stillingen, indtil han gik på pensi-
on og blev afløst af Lars Ditlev Hansen i 1990
                                               

Bratbjerg Dambrug

Lars fortæller:
”Jeg er født i Roskilde, men har været dreng 
i Ringkøbing, hvor vi boede på Mågevej. 
Mine forældre er jyder. Min far fra Nr. Nebel 
og min mor fra Randers.
Min far var fængselsbetjent og arrestforva-
rer, og på grund af hans job og ambitioner 
flyttede vi lidt rundt. Vi boede bl.a. 3½ år i 
Grønland og derefter forskellige steder i Jyl-
land.
Lige fra jeg var dreng og så fiskene blive læs-
set af på fiskefileteringsfabrikken Skandia i 
Ringkøbing, som lå tæt ved mit hjem, vidste 
jeg, at jeg ville arbejde med fisk.
I dag tager det et sted mellem 3½ og 5 år at 

uddanne sig til fiskemester. Man kan tage 
uddannelsen som fiskeriteknolog med over-
bygning eller som almindelig dambrugsud-
dannelse.
Jeg var så heldig, at da jeg begyndte, var det 
på det tidspunkt, hvor man lige havde startet 
uddannelsen op. De folk, som var før mig, 
var vel nærmest på gammeldags oplæring, 
ved at man arbejdede under en mester.
Jeg begyndte min uddannelse som 15-årig 
og kom som 17-årig på forsøgsdambruget i 
Brøns, der vel nærmest kan sidestilles med 
forsøgslandbruget i Foulum.
Jeg har arbejdet med opdræt i England og 
Schweiz, været på havbrug, hvor man ude på 
havet opdrætter fisk i store trådgårde. Jeg har 
været ved forskellige dambrug i Jylland samt 
på et større anlæg ved Kalundborg, som blev 
udvidet kraftigt, medens jeg var der.
Så jeg har brugt omkring 10 år til uddannel-
se og videreuddannelse, hvor jeg nærmest 
gav den fuld gas for at lære så meget og så 
bredt som muligt. Jeg var ude at lede efter 
begrænsningerne indenfor dambrug, for se-
nere at kunne være med til at nedbryde dis-
se grænser. Jeg sugede til mig, de steder jeg 
var, og fandt et nyt sted når jeg ikke mente, 
der var mere .

Atlanterhavslaks

I 1990 opfordrede Priess & Co mig til at 
tage stillingen som fiskemester ved Brat-
bjerg Dambrug. Jeg har været så heldig, at 
jeg har fået en del tilbud om stillinger, men 
når jeg slog til her i Bratbjerg, var det fordi, 
at størrelsen på dambruget passede mig, og 
jeg trængte til at slå rødder et sted.
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Alligevel havde jeg, som jeg plejede, sagt til 
mig selv, at det kun skulle være for højest 2 
år. Dette fortalte jeg Gunnar Andersen, da 
jeg overtog jobbet, men Gunnar sagde: ”Du 
kommer aldrig herfra.” Det mente jeg nu, at 
vi var flere om at bestemme.
Senere kom vores postbud Frede Post og 
sagde: ”Nå er du den mand, der skal være 
her nu? Ja det bliver nok ikke så lang tid.”
Så tænkte jeg: ”Hvor ved han det fra?”
Men han troede, jeg skulle være ny med-
hjælper ved dambruget. Frede vidste ikke, 
jeg afløste Gunnar. 

Bratbjerg Dambrug er ikke en virksomhed, 
hvorfra der avles ørreder til salg, men et sted 
hvorfra man får kaviar. Her har vi manuelt 
stået og strøget ørredkaviar til salg. 
Det gør vi ikke mere. Jeg var selv med til at 
starte den kaviarproduktion op, som vi har i 
dag, ved at fiskene bliver sendt til vores slag-
teri i Årøsund ved Haderslev, som så stryger 
ørrederne for rogn. Produktionen er om-
kring tidoblet, siden vi startede op, så det er 
blevet en kerneforretning i foretagendet.
Men medens jeg stod for dambruget, ville vi 
prøve at leve den tanke ud, at gøre dambru-
get til et rent økologisk brug og dermed ikke 
bruge nogen som helst tilsætningsstoffer.
Vi havde en produktion af store røde ør-
reder til rognproduktion, og det gør, at det 
produkt, vi skal have ud af vores arbejde, 
skal være det bedste.
Men for at kunne sælge kaviaren er vi nødt 
til at sikre os, at den er rød. Det kan kun gø-
res ved at tilsætte farvestof i foderet, hvilket 
igen gør, at det så ikke er muligt at få et øko-
logistempel.

Jeg har to filosofier. For det første; at det er 
bedre at forebygge end at helbrede, og for det 
andet; at man tænker som en fisk, behandler 
fisk som fisk og på deres præmisser. Det har 

blandt andet gjort, at vi kunne skære ned på 
forbruget af medikamenter. Vi har undgået 
mange problemer ved rettidig omhu.
Vi har naturligvis ikke kunnet undgå syg-
dom i produktionen, som vi har måttet be-
kæmpe.
En af de værste i Region Syd har været syg-
dommen VHS. En virus som også blev kaldt 
Egtved-sygen, da det var der, den begyndte. 
Det er en AIDS-lignende fiskesygdom, der 
nedbryder fiskens immunforsvar. Den fand-
tes ikke nord for en linje fra Holstebro – Vi-
borg.
Der er mange, som har prøvet at udrydde 
sygdommen, uden at det er lykkedes. 

Det var en kæmpe belastning især herude i 
området, at så mange dambrug var ramt af 
sygdommen. Da det var værst, var 260 – 270 
dambrug ud af 572 ramt, og for et dambrug 
af Bratbjergs størrelse var det et tab på om-
kring 1 million kr.
Men jeg var så heldig at komme med i et ud-
valg sammen med fem andre dambrugere 
samt veterinærer fra Vejle, som skulle finde 
ud af, hvordan vi kom af med sygdommen. 
Og selv om alle sagde, at det ikke var muligt, 
så lykkedes det for fem – seks år siden at få 
den udryddet i Danmark.
I korte træk gik det ud på, at vi tørlagde, ren-
sede og kalkede dambrugene og med elek-
tricitet fiskede vi åerne fri for regnbueørre-
der, som formentlig har været smittede, og 
så gjorde vi alt for at inddæmme de risici, 
der måtte være.
Hele planen kostede 56 – 58 millioner kr., 
som blev delvis finansieret af staten og EU 
og tog 3 år. Men der var mange dambrug, 
som ikke overlevede omkostningerne.
Danmark har nu fået status af foregangsland 
for andre lande, hvor virussen stadig er me-
get udbredt.
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Hele landet har det, vi kalder klasse 1 status i 
dag, og kan afsætte varerne hvor vi vil.

Teknologimæssigt er vi langt foran andre 
lande på grund af, at vi har været udfordret 
af vore fiskesygdomme og miljøforbedrin-
ger. 
Men mine 2 år holdt altså ikke stik, for nu 
har jeg snart været her i et kvart århundre-
de. Grunden til det skal nok findes i firmaet. 

Priess & Co eller Aquapri, som det hedder i 
dag, er et kernesundt og arbejdsvenligt fore-
tagende, som behandler deres folk ordent-
ligt. Hvis folk er blevet syge, skeles der over-
hovedet ikke til regler om fyringsgrundlag. 
En sygdom tager den tid, den tager, og når 
man er frisk, starter man på arbejde igen.
Ejeren, Anders Priess, har været en rigtig 
god og uvurderlig læremester for mig. Han 
er nu bestyrelsesformand for Aquapri, og jeg 
har et meget tæt forhold til ham. 
Hvis man gør sine ting ordentligt, er der in-
gen, som blander sig, og det, der er sket for 
mig, er, at vi har fået virksomheden ind-
delt i en Region Nord og en Region Syd, og 
der har jeg været så heldig at stå for Region 
Syd, som er en del dambrug. Samtidig har 
jeg været med til at træffe beslutninger om, 
hvad der foregår i virksomheden.
Det er nok også det, der gør, at jeg i dag 
er udlejet af Aquapri for 2 år som chef for 
Langsand Laks, hvor Aquapri ejer 10 %.
Det gør, at jeg nu arbejder 100 % for Langs-
and Laks og faktisk ikke har noget med 
Aquapri at gøre. Men udlejningen har også 
det formål, at Aquapri ikke har givet slip på 
mig, men kan trække mig tilbage til firma-
et igen. 

Her på Bratbjerg Dambrug er det nu fiske-
mesteren, Thomas Jensen, på Vadhoved 
Dambrug i Hover, der er leder.

                                             
Firmaet Langsand Laks i Hvide Sande

Jeg har sagt ja til at være leder af Langsand 
Laks, fordi det er et foregangsprodukt. Det 
er verdens første og største af sin art, og det 
er miljøneutralt. Foderet er indfarvet med 
naturlige jordbakterier i stedet for kemika-
lier.
Miljøet, fisken opdrættes i, er så tæt på dens 
naturlige miljø som muligt. 
Laks er skabt til at svømme, så vi har skabt 
bassiner, som giver laksen de optimale mu-
ligheder for at opføre sig naturligt i de for-
skellige stadier af fiskens liv, lige fra et bas-
sin som illuderer det; at stå i åen, i sine første 
år, til bassiner, der giver fisken samme mu-
lighed, som når den i fri natur foretager en 
vandring på flere tusinde kilometer for at 
æde sig tyk og fed og komme tilbage for at 
blive kønsmoden. Det er den vandring og 
det liv, vi prøver på at efterligne på Langs-
and Laks. 
Hver 4. måned får vi æg ind fra Island. De 
bliver lagt i bakker og stilles i det bassin, som 
skal ligne den øvre del af en bæk. Senere flyt-
tes de til den nedre del af bækken. Her be-
gynder de at svømme lidt. Så kommer de 
ned i mundingen af bækken, som er et fjerde 
system. Det er fire isolerede systemer, hvor 
vi i alt efterligner de forhold, de naturligt le-
ver under.
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Det næste bassin, de kommer til, illuderer 
havet med lys, mørke, sommer og vinter, 
men måden vi leder vandstrømmen på, gør 
at vi får en mere slank og fedtfattig fisk.

Vores opdrætsforhold er virkelig sunde og 
vandforbruget så lille, at der egentlig er tale 
om genbrug. Der er brugt utrolig meget tek-
nologi i anlægget, som er et lukket miljø, 
hvor alt er under tag. Også ny teknologi for 
at rense det vand, vi får ind i anlægget. Det 
er en teknologi, som også anvendes på bore-
platforme til at rense vand fra olie. Ligeledes 
har vi været ude at finde en membran, som 
kan give den rette UV bestråling. Den fandt 
vi i Israel. Og en teknologi, som via en føler 
kan lukke, hvis en sygdom eller virus allige-
vel skulle slippe gennem.
Det er nyt, teknisk, og vanvittig spændende 
at være med til at udvikle.

Teamet som arbejder med Langsand Laks
Fra venstre: direktør Lars Ditlev Hansen, bio-
log Bram Rohan, fisker Michael Kristensen, 
dambruger Preben Kristensen, skibsmontør 
Martin Jensen

(Vores team er forpligtet til visionen om at 
skabe en atlantisk laks af højeste kvalitet 
og samtidig være opmærksomme på det 
naturlige miljø og dets ressourcer. ” 
- Lars Ditlev, direktør)

Vores genbrug af vand er så tæt på 100 %, 
som det er muligt, idet der er en naturlig for-
dampning.

Om mulighederne ved genbrug er det meget 
fortællende, at i Gobi Ørkenen har de op-
stillet et anlæg fuldstændig mage til Langs-
and, hvor de henter vandet op fra 470 meters 
dybde. De har kun fundet en smule vand, 
men da anlæggets genbrug af vand ligger på 
næsten 100 %, er det vand nok til, at de kan 
producere 1000 tons fisk om året. Og det er 
i Gobi Ørkenen, som er et af jordens tørre-
ste områder.

Vi snakkede i Aquapri om, at vi hentede 
fisk i dambrugene og kørte dem i lastbiler 
til Årøsund, hvor de blev slagtet. Så pakke-
de vi dem i en frysecontainer og sejlede dem 
til Kina. Der fik vi dem fileteret, skåret ud i 
små pakker og sendt tilbage til Europa, hvor 
de landede i Rotterdam eller et andet sted og 
blev distribueret derfra. Meget af det endda 
til Rusland, som er naboland til Kina.

På et møde snakkede vi om det tåbelige i vo-
res andel af miljøforureningen ved denne 
transport, og der var straks enighed. Der-
for blev det hurtigt lavet om, således at vi nu 
sender den ferske fisk til kunden, som så selv 
pakker. Derved får kunden et virkeligt kva-
litetsprodukt og sikken en lettelse for vores 
miljø.

I Langsand Laks er det ikke rognen, vi går 
efter, men derimod kødet på fisken.
Det er ideen. Det; at man kan neutralprodu-
cere en fisk under forhold, som ikke belaster 
miljøet på nogen måde.
Ideen er udsprunget af dambruger Preben 
Kristensen, som havde Langsand Åleop-
dræt, samt Billund Akvakultur, som er en af 
verdens førende i at designe og skabe recir-
kuleringssystemer i akvakulturerhvervet. 
Begge kunne se, at der skulle noget nyt til, 
og det startede Langsand Laks. Vi er i gang, 
men det er stadig i sin udvikling, og vi bru-
ger stadig mange penge på at nå vores mål. 
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Som direktøren i Billund Akvakultur sagde: 
Skal man være den første, så koster det, men 
der er absolut ingen garanti for, at det er en 
selv, der vinder. Men den, der går foran, er 
også den, der viser vejen.

Det er en helt ny ide, og vi får en stor økono-
misk støtte fra EU. Helt ny teknologi, helt ny 
form for opdræt og ikke en sjæl aner, om det 
vil lykkes. Men vi har troen på det.

Hvis ideen er der, og den er bæredygtig, vil 
det være tossedumt af EU ikke at støtte det 
og lade fællesskabet være med til at betale. 
Derved kan vi måske blive førende indenfor 
en teknologi, som vil være rigtig meget værd 
plus værdien af proteinerne, som er livsvig-
tige. 

Det er således, at der nu bliver opdrættet 
mere protein, end der bliver fanget i have-
ne. Og det bliver nok mere og mere, måske 
ikke til gavn for fiskeriet men til gavn for 
verdenshavene, som ikke kan blive ved at le-
vere fisk nok. 

Fisken sælges bl.a. på at være en proteinkil-
de, som ikke har belastet miljøet. Vi leverer 
til hele verden, og vi kan ikke producere nok 
til at dække efterspørgslen.”

Samtalen stoppes, ved at hustruen Helle rå-
ber, at Lars skal komme ud at se. 

Ude på terrassen bag huset med den vidun-
derlig brede udsigt ud over landskabet, som 
Hover Å snor sig igennem, står den 13-åri-
ge Malthe med en havørred på omkring fire 
kilo, som han lige har fanget i Hover Å.

Malthe er søn af genboen Jytte og Finn Lar-
sen.      

Malthe med sin flotte fangst

Han har ofte været nede ved åen for at fiske 
sammen med venner, og de har efterhånden 
alle fanget mange fisk. Men her slog Malthe 
alle rekorder med den meget, meget flotte 
havørred, som blev beundret af os alle. Ikke 
mindst af Lars. 
Selv om han arbejder med tusindvis af laks 
hver eneste dag, kunne han ikke skjule sin 
dybfølte glæde på Malthes vegne over den 
flotte fangst.

                                                                                                                                            
Ernst Munck
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Alle, der har lyst... 
Unge som ældre 
Børn som voksne 

 

Kom til fællesspisning i Hee                         
i hallen fredag d. 10. oktober  kl.18.00 

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

 
Ole Vilandt og frivillige laver  

maden denne gang!!  
Menuen kommer senere—hold  øje med  

opslag, hee.dk og facebook 
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Avis- & papirindsamling

 Næste indsamling

Lørdag 
01. november

Hjælp os med at gøre 
det lettere...

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

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

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

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

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

HJÆLP

Vi er ikke for mange om arbej-
det!

Vi efterlyser flere voksne med bil og trail-
er.

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

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

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

Bo Mortensen 30 33 78 25
Klaus Vang 21 72 24 72
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Avis- & papirindsamling

 Næste indsamling

Lørdag 
01. november
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det lettere...

Bundtning
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bøger.
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fra: tandpasta, sæbe, cornflakes, the, 
chokolade, elpærer, færdigretter m.v.

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

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

HJÆLP

Vi er ikke for mange om arbej-
det!

Vi efterlyser flere voksne med bil og trail-
er.

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

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

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

Bo Mortensen 30 33 78 25
Klaus Vang 21 72 24 72

Hovervej hårdt belastet af tung trafik
Sogne-Nyt bragte i majnummeret et ind-
læg om Bane Danmarks planer om at lukke 
de små overgange over banen. Det er nu en 
realitet. Bane Danmark har besluttet at luk-
ke begge de små overgange mellem Hover-
vej og Hvingelvej. En beslutning, der bliver til 
meget bøvl for både de nuværende brugere 
af overgangene, trafikanterne på hovedvejen 
og ikke mindst beboerne ved Hovervej i Hee. 
Også Hvingelvej kan forventes en væsentlig 
øget belastning.

En betydelig konsekvens er naturligvis den 
øgede riciko for medtrafikanterne på de be-
rørte veje - ikke mindst de bløde trafikanter, 
der meget let bliver klemt, når de store ma-
skiner skal kante sig vej på de smalle veje i 
Hee i samspil med flere hundrede daglige 
lastvognstog.

Noget helt andet er, at vejene slet ikke kan 
klare den øgede belastning. Det vil koste om-
kring 3,5 milioner (ifølge det lokale dagblad) 
at bevare en af de to berørte overkørsler.
For kommunen kan det meget hurtigt blive 
væsentligt dyrere at vedligeholde de små 
veje.
Hovervej er allerede ved at bryde sammen 
under den tætte, tunge trafik. Flere steder gi-
ver vejen efter og der opstår store huller. Og 
det er ikke kun de mange, tunge lastvogns-
tog, der dagligt kører til og fra Vestjysk An-
del, det er også de store og ofte meget tunge 
landbrugsmaskiner, der allerede nu belaster 
vejen massivt.

Et synligt tegn, er hullet i vejen overfor Hover-
vej 13 og 8. Allerede i det tidlige forår blev 
kommunen gjort opmærksom på problemet. 
Der gik meget lang tid, inden der skete noget, 
men så en dag var der smidt en klat asfalt i 
hullet. Siden da, er vejen sunket igen og hullet 
måler nu 5 cm i dybden.
Kommunen er for længst igen gjort opmærk-
som på problemet, men der er stadig ikke 

sket noget. Det nytter ikke at smide mere as-
falt i hullet. Vejen skal graves op og årsagen 
fjernes.

Ud over at vejskaden giver en frygtelig larm 
og ryster de omkringliggende huse i deres 
grundvold, når de store lastbiler og land-
brugsmaskiner rammer hullet, er det en latent 
fare for trafikanterne. Især de tohjulede trafi-
kanter kan komme alvorligt til skade, hvis de 
rammer hullet.
Vi må jo så håbe, at kommunen i givet fald 
vil stå ved deres ansvar for manglende ved-
ligehold.

Og det store hul er kun begyndelsen. Ned 
langs Hovervej er der ved at opstå huller ved 
flere brønddæksler. Det haster med en repa-
ration og vedligeholdelse af vejen.

- Eller skabe alternativ vejføring for den mas-
sive, tunge trafik gennem byen!

Carsten Meller



40

97 33 53 60
Holstebrovej 79  Hee

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

Hovedentreprise
Fagentreprise

Entreprenør
Vognmand

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

Alt hvad du tænder på

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

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

Hee El-service
Morten Brændgaard

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

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

Ringkøbing:
Birkmosevej 22
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 04 05  Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard
Mobil 24 22 61 21
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Hee Smede- & Maskinforretning ApS
Hovervej 53  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 51 66 
mail@heesmed.dk www.heesmed.dk

 Forhandling og reparation af landbrugsmaskiner
 Alt i smedearbejde
 Alt i VVS
 Autoriseret naturgasinstallatør
 Olie- og naturgasservice

Støt os! 

Og gi' skolen en hjælpende hånd! 

Et nyt år = fornyelse af medlemskab 

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

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

Beløbet bedes overført til Vestjyskbank 

Kontonr. 7650-1206957 

HUSK at skrive kontingent + navn på overførslen. 
 

På forhånd tak 

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

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

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

og Øresundsbron®

TimHee



45

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

 

Vagtplan i Hee Klub 2014 
 Dato Uge Arrangement Forældre  Forældre Forældre  
 12.08 33   Anette Susgaard Anette Røjkjær   
 19.08 34   Benny Siig Randi Fisker   
 26.08 35   Connie Andersen Anette Røjkjær   
 02.09 36   Helle Christensen Arne Christensen   
 09.09 37   Eva Ø. Knudsen Dorthe Nilsson Anette Susgaard 
 16.09 38   Anette Susgaard Dorthe Nilsson   
 23.09 39   Benny Siig Eva Ø. Knudsen   
 30.09 40   Connie Andersen Anette Røjkjær   
 07.10 41   Helle Christensen Arne Christensen   
 14.10 42 Efterårsferie       
 21.10 43   Benny Siig Anita Kristensen   
 28.10 44   Connie Andersen Anette Røjkjær   
 04.11 45   Helle Christensen Arne Christensen   
 11.11 46   Peder Galsgaard Randi Fisker   
 18.11 47   Benny Siig Anita Kristensen   
 25.11 48   Connie Andersen Anette Røjkjær   
 02.12 49   Helle Christensen Arne Christensen   
 09.12 50   Anita Kristensen Randi Fisker   
 16.12 51   Connie Andersen Anette Røjkjær   
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Ondt i ryggen? 
Ondt i skuldrene? 
Ondt i lænden? 
Spændingshovedpine? 
Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage 

 
• Fysiurgisk muskelmassage 

• Skadesbehandling 

• Velværemassage 

 
• Hot Stone massage 

• Ansigtsmassage 

• Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa 

Giv et gavekort 

og glæd dine nærmeste 

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

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

 

 

 

 

 

 

          v/Ole Mortensen 
Birkmosevej 9, 6950 Ringkøbing 

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

 

Alt i tømrer- og snedkerarbejde 
samt fag- og hovedentrepriser 

udføres. 
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

Murer– & Kloakfirmaet 
Michael Andersen 
Nybygning 
Ombygning 
Flisearbejde 
Reparationer 

TV-inspektion 
Strømpeforing 
Punktrenovering 
Nedsivningsanlæg 

RING 40 33 58 05 
aut. kloakmester 
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Hee Gulvservice
din professionelle gulvmand!

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

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

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

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

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

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

Her bringes de arrangementer og datoer, som redaktionen havde fået besked om inden dead-
line, eller har fundet på www.hee.dk m.m.
Har du arrangementer, der skal bringes her,  send en mail til redaktionen.

September
02.
03.

03.
04.

08.
25.
29.
29. 
29. 
30.
30.

Oktober
01.
02.

06.
18.
18.

20.

November
01.
03.
25.
30.

Strikkecafé
Familiesvømning - op-
start
Strikkecafé
Torsdagsklubben - op-
start
Bestyrelsesmøde
Håndbold i Tim opstart
Spring 2 - opstart
Spring 3 - opstart
Kvindeholdet - opstart
Spring 1 - opstart
Strikkecafé, 

Puslinge - opstart
Mor, far og barn - op-
start
Bestyrelsesmøde
Strikkecafé
Hee Lokalhistoriske Ar-
kiv - ny udstilling og ny 
bog
Deadline Sognenyt

Avisindsamling
Bestyrelsesmøde
Strikkecafé
Julefrokost, 
Hee stationsbygning

December
08.
13.
20.
24.
25.
26.
31.

2015

Januar
12. 

Februar
09.

Bestyrelsesmøde
Strikkecafé
Deadline Sognenyt
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Nytårsaften

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde
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Læserservice Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Ancare   Hjertestarter, kurser m.m.   2943 4583
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805
Bixen Genbrug  Peter     2138 0690
   Anette     3057 0430
Lars Christoffersen Præst     9733 5014
Hee Auto & Pava       9733 5155
Hee Børnehus       9733 5645
Hee Entreprise       9733 5360
Hee El-service  Wiese A/S    9733 5290
Hee El-Installation APS Thomas     2266 3946  
   Jacob     2266 4946 
Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Gulvservice       9733 5316
Hee Stationsbygning Rosa & Kaj Smedegaard   2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373
JK-WebIT  Jesper Ø. Knudsen   3029 3129
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280
Landbobanken       9732 1166
Mobilfrisøren  Gitte Alnor Madsen   2080 4702
Andreas Mortensen Plæneklipning    4026 7373
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
Optimera  Tømmerhandel, Tim   9674 7576
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012
Nygaard Zoneterapi      2140 2416
Anette Riis  Håndarbejde    4071 3919
Røjkjær Minimaskiner Peter Røjkjær    2138 0690
   Christian Røjkjær    2138 0691
Trines blomsterbutik      2360 3658
Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200
Vestjysk Landboforening      9680 1200
Ølstrup Vognmandsforretning     9734 6086

Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen  9733 5656
Egon Aaberg  9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Zander Koch  2287 2442
Kirsten Jegstrup  6049 8419
Pia Kofod  2781 0046
Bo Mortensen  3033 7825
Klaus Kristensen  

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

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard  6133 3522
Anette Røjkjær

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

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

Svømmeudvalget
Conny Sandholm Kristensen 4095 9115
ejstrupbaekgaard@gmail.com

Gymnastik
Hanne Thrane     2171 4576
hanne@juul-thrane.dk
Eva M. Østergaard Knudsen  2029 0324
Rikke Sonn     2427 0369
Rikke Lauridsen     2058 2289

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

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

Friluft (Tour de Pedal)
Trine Damgaard  2360 3658
gravertrine@hotmail.com
Bente Madsen  9733 5450

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

PR & Redaktion
Se side 2

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 

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

initiativer. 

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

Vi støtter lokalt
 D

IN
 L

O
K

A
L

E
 B

A
N

K

I Landbobanken sætter vi en ære 
i at være med til at sætte nye ting 
i gang og at støtte op om gode 
lokale initiativer - derfor støttede 
vi med gule sikkerhedsveste til 
børnene på Hee Skole.

Har dit barn ikke fået en gul vest  
- så spørg på Hee Skoles kontor

Hovedsponsor for Hee Sogneforening


