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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

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

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

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

Annoncer kan løbende optages og æn-
dres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:

Formand
Claus Fisker     2085 3705
formand@hee.dk 

Næstformand      
Martin Brinch Hansen    5084 1274
martinbrinchhansen@hotmail.dk

Kasserer
Ronnie Sørensen     4088 2926
ronnie@hee.dk

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

Sekretær
Mette Hammelsvang    3086 2411
sekretaer@hee.dk

Udvalgsmedlem
Anita Kristensen    3036 2417
novej15@me.com

Line Maria Noesgaard Ovesen
     2280 7094
linemariaovesen@icloud.com

Deadline 
til næste nummer:

20. oktober

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

Sommeren er ved at være på sit 
sidste, og efteråret banker på.

Vi håber, I alle har haft en god 
sommerferie og nydt den med ven-
ner og familie.

Nu er det på med arbejdshand-
skerne igen, og vi har i bestyrel-
sen mange opgaver, der skal lø-
ses her i efteråret, og en af de helt 
store problemer er desværre stadig 
at finde frivillige. Kontakt os gerne 
hvis du gerne vil hjælpe med et el-
ler andet, stort som småt. Frivillige 
voksne til fodbold og gymnastik og 
til stå for noget sponsor.

Der er gymmastikopstart her i ef-
teråret, og vi glæder os til at følge 
børnene.
Der er også mange andre aktivi-
teter, der starter op her i efteråret, 
volley, badminton og svømning, 
tjek www.hee.dk for mere informa-
tion.

Har I forslag, ris eller ros, så send 
en mail til mettehammelsvang@
gmail.com

På bestyrelsens vegne
Claus Fisker

Fibernetkampag-
nevognen er på 
besøg

Torsdag d. 25. august havde kam-
pagnevognen for RAH EnergiMidt 
taget opstilling ved OK-tanken i 
Hee. 

Mange interesserede var inde i 
vognen for at høre om fibernettet 
eller melde sig til. At flere meldte 
til, kunne ses på de plastikposer 
med flag folk gik hjem med.

Kampagnevognen kommer til Hee 
igen d. 30. august og d. 6. septem-
ber begge dage fra 14-18, så der 
er mulighed for at melde sig til. 

Læs mere om fibernettet på s. 4 - 5 
her i Sognenyt.
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Fiberbånd i Hee!
Hee har nu chancen for 
at lægge sig i den tek-
nologiske førertrøje og 
gøre det endnu mere at-
traktivt for kommende 
bosættere!

Tirsdag d. 16. august havde 
ca. 100 personer fra Hee og 
No sat kursen mod ”Den gam-
le Stationsbygning” i Hee for 
at høre om muligheden for at 
få fibernet her i Hee udbudt af 
RAH EnergiMidt i samarbejde 
med Waoo!

RAH EnergiMidt, som skal stå 
for fibernettet her i kommu-
nen havde indbudt til denne 
aften mest for at fortælle os 
om fibernettet og for at gøre 
os opmærksomme på, at der 
skal være 40% af husstandene 
i Hee by, der skal melde sig, 
for at de må begynde at gra-
ve og lægge fibernettet  ind til 
husene.

Aftenen startede med, at vi hørte 
lidt om baggrunden for at vi skal 
have fibernet og lidt om, hvordan 
det hele kommer til at foregå. 

Mange har tilkendegivet, at de er 
interesseret både her i Hee og i 
No.  - derfor er vi blandt de første 
her i kommunen, der kan få lagt fi-
bernettet ind.  
I vores kommune er det  Borris, 
Lem og Velling, som først har fået 
eller er i gang med at få lagt net-
tet ind. 
I Hee  er der 294 adresser, som 
kan få lagt nettet ind i øjeblikket, 
og  der skal være 118 adresser, der 
melder sig til  inden 9. september 
for at gravearbejdet kan gå i gang. 
Nås det ikke, kommer vi først på 
om 5 år. 

Oplandet føler sig lidt snydt, de vil 
også gerne være med, men pga. 
klagesager fra andre nedudbyde-
re, der er sendt til EU, er der ikke 
sat gang i landområderne - så 
snart der kommer en afgørelse, er 
EnergiMidt klar.
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Derfor Fibernet! 

Behovet for at komme på internet-
tet stiger med ca. 30% hvert år. In-
ternettet bruges til mere.  Hjem-
mesider fylder også mere, så man 
har brug for hurtigere net, så man 
ikke når at blive træt, inden man 
har fundet det, man ledte efter på 
nettet.  
Det kræver meget datakraft at sen-
de billeder, spil, tage del i teleme-
dicin, undersøgelser og genoptræ-
ning fra sundhedsvæsenet, som 
allerede er en del af hverdagen.
Der er mange ting, der kan vælges 
via netforbindelsen. 
For mange unge er det allerede 
meget almindeligt, at man strea-
mer TV, dvs. man finder lige det tv-
program, man gerne vil se, lige på 
det tidspunkt man har tid og lyst og 
henter det ned fra nettet. 
Alle vores teknologiske enheder 
kræver mere datakraft. Telefonen 
kan bruges til meget mere end tid-
ligere  - man kan sende  mails og 
SMS, se film og selvfølgelig også 
bruge den som almindelig telefon. 
Fremover vil mange flere funktio-
ner i hjemmet blive styret over net-
tet. Derfor hører fiber og boligens 
værdi også sammen, fortæller for-
skellige ejendomsmæglere. 

Der skal selvfølgelig ny installation 
til i boligen, når man trækker det 
lynhurtige fiberkablet ind i huset. 

Ved tilmeldingen binder man sig 
kun for et halvt år, men man skal 
huske at melde sig fra, hvis man 
ikke ønsker at fortsætte med fiber-
nettet.

Ud over fibernettet til computeren 
kan man også vælge at få TV til-
knyttet. Her kan man vælge  Viasat 
og Waoo. Man kan selv sammen-
sætte sin pakke, og der er nok at 
vælge imellem med mere end 100 
kanaler. Mobilabonnementet kan 
tilknyttes pakken via Telia. 
 
Aftenen sluttede med, at folk kun-
ne tale med de tre medarbejdere 
fra RAH EnergiMidt og der få svar 
på spørgsmål, som vedkom den 
enkelte og man kunne også afle-
vere sin tilmelding. 
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Bestil nu på  
70 20 50 12 eller

RAH-ENERGIMIDT.DK

RAH Fiberbredbånd A/S  |  Tietgensvej 4  |  8600 Silkeborg

Tlf. 7020 5012  |  www.rah-energimidt.dk  |  fibernet@rah-energimidt.dk

DRØMMER DU OM  
HURTIGT INTERNET?
Bor du i Hee eller No by, kan du 
godt begynde at glæde dig: Du kan 
nemlig få lynhurtigt internet, hvis I 
er tilstrækkeligt mange i området, 
der bestiller.
 
Bestiller over 40% af husstandene i 
området, begynder vi udrulningen 
af fiberbredbåndet. Det betyder, at 
du får mulighed for at koble dig på 
fremtidens hurtige internet, hvilket 
gør din bolig ekstra attraktiv.
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Opstart af 
svømning
Svømmesæsonen starter onsdag 
den 28/9-2016 og slutter onsdag 
den 5/4-2017.

Vi svømmer onsdage fra  
kl 19-20 i Ringkøbing Svømmehal, 
dog ikke i skolernes ferier. 

Alle er velkomne. Der er livredder 
i svømmehallen, men det er vig-
tigt, at der er forældre eller andre 
voksne, der er ansvarlige for min-
dre børn i vandet og til at holde 
øje med især børnene i det dybe-
ste bassin.

Vi har alle bassiner til rådighed, så 
der er plads både til svømning, leg 
og udspring. Det store kolde bassin 
er fortrinsvis til svømning, men ved 
interesse, vil der fra kl 19.40 bli-
ve fundet legeredskaber frem. Ud-
spring og leg hører til i det dybeste 
kolde bassin, og varmtvandsbas-
sinet er fortrinsvis til mindre børn. 
Boblebadet og sauna er også uden 
leg, så vi alle gerne skulle kunne 
være der.

Vi vil meget gerne have nye svøm-
mere med, så tag naboen med.

Tilmelding og betaling foregår via 
hee.dk/svømning. 

Priserne er uændrede – prisen er 
for en hel sæson:
  
Familie kr 850,- 
(hjemmeboende børn t.o.m. 18 år)
Voksen kr 400,-
Barn kr 250,-
Enkelt tur kr 25,-

Idet svømmeudvalget kun be-
står af 1 person, så vil det være 
rigtigt skønt, hvis der sidder en 
person derude og tænker at 
han/hun gerne vil være en del 
af dette. Der er ikke det store 
arbejde i det, men vi vil jo ger-
ne blive ved med at have svøm-
ning som et tilbud i Hee, så der 
skal også lidt frivillige kræfter 
til her. 

Svømmeudvalget
 

Conny Sandholm
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INFORMATION OM GYMNASTIKOPSTART 2016 

GYMNASTIK I HEE S.F. 

Gymnastik 2016/2017

Hold:  Opstart: Træning: Pris: 

Puslinge  (børnehavebørn) 3. oktober Mandag 16.30 - 17.15 400 kr. 

Har du lyst til at lege, danse, hoppe, kravle over forhindringer og lave andre sjove ting, så kom og vær 
med. Vi glæder os til at se dig og ser frem til nogle hyggelige timer sammen.  

Det forventes, at barnet efter 2 træning kan deltage selvstændigt i træningen. Bruger barnet ble, forven-
tes det, at der er en forældre til stede i forhallen. 

Der vil være mulighed for at blive hentet i børnehuset fra 2. træning, hvis ikke mor eller far kan nå det.  

Dorthe, Trine, Susan og Luna

Spring  (0. kl.—2. kl. )  4. oktober Tirsdag 16.45- 17.45 425 kr. 

Er du fuld af power og trænger du til at få brændt lidt krudt af, så kom og vær med på vores hold.  
Vi skal hoppe, lege, springe og bare have det rigtig sjovt. Vi glæder os til at se netop dig! 

Der vil være mulighed for at blive hentet i børnehuset fra 2. træning, hvis ikke mor eller far kan nå det. 

Maja, Susanne, Malene, Søren og Peder 

Spring og rytme (3. kl.  - ) Tidspunkt kommer snarest  425 kr. 

Skal du have rystet rumpeten, så mød op og vær med. Der vil blive masser af både spring og rytme 
gymnastik og mulighed for at fordybe sig lidt mere i de to forskellige former for gymnastik.  
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen -Vi ses! 

Eline, Trine, mfl.

Hit Fit Dance (alle aldre og køn)             3. oktober           Mandag 19.00-20.00    450 kr.  

Hit Fit Dance er for alle aldre og alle niveauer, som har lyst til at bevæge sig på en sjov og lidt anderle-
des måde til super fede hits fra 50érne, 60érne, 70érne frem til 00érne. Lene garantere at du får både 
pulsen og humøret helt i top. Mød op-det bliver en fest ! 

Lene

Gymnastikudvalget 



9

Torsdagsklubben på udflugt
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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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Smånyt fra og om Hee

Støtteforeningen for
Hee Skole

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

Har du

* en nyhed
* en besked
* en opskrift
* et billede
* eller noget 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 badmintonsæso-
nen 2016/17 kan reserve-
res på 6165 5397

Egon
Badmintonudvalget

Opkridtning af 
banerne

Ansvarlig for opkridtning af 
fodboldbanerne er

Emil Roos
2840 5077
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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
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Strikkefesten i Hee blev 
for 2. år i træk en stor 
succes.

Det tager lang tid, og der er en 
masse planlægning, før man kan 
stille en strikkefestival på benene. 
Det er godt nok i mindre målestok, 
end når de professionelle gør det, 
men det lykkedes os til alles til-
fredshed.

Det gode vejr var med os begge 
dage. Alle de fine boder var stil-
let op i et dejligt lyst telt. I år var 
der også andet end garn, da man 
både kunne købe en cowboytaske 
til alle sine garnkøb, eller måske 
en blomst fra Trines bod. Heldig-
vis var der masser af garn i skønne 
farver og kvaliteter, og selvfølgelig 
al tilbehøret til al strikkeriet. Man 
går jo ikke ned på udstyr vel.

Ligesom sidste år var der tilbud 
om forskellige workshops: nålebin-
ding, filtning, engleworkshop og 
blomsterdekoration m.m.

Hele weekenden kom der mas-
ser af gæster i teltet. Flere grupper 
slog sig ned og strikkede og hækle-
de på livet løs. Små workshops op-
stod af sig selv, idet garngale kvin-
der er vilde med at lære fra sig. Ind 
imellem måtte man så supplere 
med mere garn fra de fristende og 
farverige garn boder. 

Enkelte vovede også at deltage i en 
strikkedyst med hæklede firkanter. 
Malene blev den heldige vinder af 
et gavekort til butik Strikkeglad for 
sin flotte firkant.

Der var sørme også 11 flotte trø-
jer, der deltog i konkurrencen om 
gavekort til min butik, og der var 
Jytte den velfortjente vinder. Det er 
skønt, når man kan få nogen til at 
lege med.

Lørdag aften havde vi fest middag, 
hvor alle kunne deltage. Her var 
der bred enighed om, at vi alle var 
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helt høje over, hvor godt 
det var gået, og hvor 
hyggeligt det havde væ-
ret. 

Søndag gik på sam-
me vis, med strik, hyg-
ge, kaffe og kage, mere 
strik og fyldte garnpo-

ser. Det er ganske umuligt, at sige 
noget negativt om denne week-
end, så vi holder jo nok strikkefest 
til næste år igen.

Vi ses 2. Weekend i Juni 2017.

Med venlig strikkehilsen
Lissi, Inger, Jytte, Inge og Anette
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Sensommernyt fra 
Torsdagsklubben
Vi starter igen torsdag 
d. 1. september kl. 14.30.

Vi begynder med kaffen og sam-
vær i Klubhuset. Efter kaffen kan vi 
vælge at gå ud og spille petanque 
eller være inde, hvo vi har mange 
aktiviteter i hallen så som:

Bowls - qurling - petanque - yatzy - 
eller blot hygge sig med snak.
Kaffen koster 10 kr.

Vi havde et godt første halvår med 
deltagelse ved sommerfesten i pe-
tanque. Alle gik til spillet, hvor der 
blev scoret maxpionts af
Karen Hansen
Jesper Knudsen
Martin Rindum
Hans Chr. Hansen
& Lille Frederik
Sommerfestudvalget var sponsorer 
for gevinster.

Torsdag d. 30. juni havde vi en dej-
lig afslutningstur.

Først kørte vi til Skjern Å-forvirring, 
hvor vi fik kaffe & rundstykker i la-
den ved Tjæreovnene. Derefter til 
Gudenåens udspring, hvor vi spi-
ste vores medbragte mad, og så til 
Rørbæk sø, Vester Mølle. Så mod 
Herning via Søby, hvor vi så Brun-
kuls museet. Vi sluttede af med 
stort “Ta’ selv bord” på Flammen i 
Herning.
Vi var alle mætte og trætte efter en 
rigtig god dag.

Tusind tak til Karen & Hans Chr. for 
et godt og veltilrettelagt program 
for dagen.

På gensyn
Torsdagsklubben
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Arbejdet med genopretning af HoverÅ er påbegyndt. I første omgang 
lægges åløbet tilbage i det gamle løb vest for banen. Derefter laves 
der nye slyngninger på åen mellem Heebro og banen.
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NY JULEFROKOST 2016    

HEE GL. STATIONSBYGNING    
Lørdag, den 26. november 2016
    
Tilmelding senest lørdag, den 19. november 2016 KL. 18.30 
Ring på 2530 1600 eller send en mail på 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.    

    

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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Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

September
04.
11.
18.
25.

Oktober
02.

09.
16.
23.
30.

November
06.
13.
20.

09.00 i No
09.00
09.00 O. Lange
10.30 i N0

14.00 Høstgudstjene-
ste. Kaffe bagefter
10.30
09.00 i No. M. Thams
09.00
10.30 Gudstjeneste 
med hørehensyn

10.30 Alle Helgens 
søndag
09.00 O. Lange
10.30 i No

Offentligt 
menighedsrådsmøde

Mandag d. 10. oktober kl. 19.00 
hos Karen Margrethe Nielsen, 
Stadilvej 6

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

Begravet

Johanne Olivia Lauridsen
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Høstgudstjeneste

Søndag d. 2. oktober kl. 14.00

Ove Kristensen spiller trompet til 
salmer. Bagefter er der kaffe og 
småkager.

Gudstjeneste med 
hørehensyn

Søndag d. 30. oktober kl. 10.30

Ved Sognepræst Søren Skov Johan-
sen, Vejen og sognepræsten. Guds-
tjenesten vil være tekstet. Bagefter 
er der frokost i I. C.’s Hus (pris 35 
kr.). Tilmelding til Lars Christoffer-
sen. Bagefter vil der være fortæl-
ling om I. C. Christensen.

Alle er velkomne

Opstillingsmøde til 
menighedsråd 
                                                                                                                          
Mandag 12. september kl.19.00 i 
Stationsbygningen. 
                                                                                                       
Der skal vælges 5 medlemmer til 
menighedsrådet for en 4-årig pe-
riode, gældende fra kirkeårets be-
gyndelse, 1.søndag i advent, og 
vi vil prøve at lave en liste. Øn-
sker man en anden liste kan skema 
hertil hentes på km.dk og denne 
skal afleveres hos Peder Susga-
ard, Foldagervej 6, eller hos Ben-
te Madsen, Hovervej 54, i tidsrum-
met 20/9 – 27/9, sidste dag senest 
kl.19.00.     
                               
Hvis du er medlem af folkekir-
ken og bor i sognet er du med-
bestemmende om, hvad kirken 
skal bruges til. 
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere
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Glimt fra Sommerfesten 2016
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Et lille historisk 
indslag!
Fortalt af Ernst Munck
Fortsat fra Sognenyt nr. 171 

Da undervisningen af almuebørn 
begyndte i år 1522, (snart 500 års 
jubilæum) foregik undervisningen i 
Hee kirke om søndagen før guds-
tjenesten, og læreren var en elev 
fra latinskolen i Ringkøbing. 
(Læs om undervisningen af almuebørn 
i Hee i bogen ”De otte Herrens år”)

Dette fortsatte indtil år 1652. Da 
var man blevet så utilfreds med un-
dervisningen, at kong Frederik 3. 
forlangte, at der blev ansat en fast 
degn som lærer. 
I Haelby blev der bygget en bolig til 
læreren, men han fortsatte med at 
undervise i kirken. I de næste 330 
år havde førstelæreren fribolig.

I år 1741, som var starten på den 
egentlige danske fol-
keskole, bestemte kon-
gen, at undervisningen 
skulle flyttes til et skole-
lokale. Derfor blev der 
bygget et fag til lære-
rens bolig.
Men 200 år senere var 
den gamle lærerbolig 
i dårlig forfatning, og 
samtidig var der kom-
met flere børn til, så 
i 1848 brød man den 

gamle skole ned og byggede en ny 
omkring ti meter vest for den gam-
le. Stadig kun med et skolelokale 
og resten af huset som lærerbolig
I 1892 blev Peder Storgaard Pe-
dersen ansat som førstelærer ved 
Haelby skole, som 8 år senere blev 
flyttet til Hee skoles nuværende 
plads. 

På Bredgade, som det stykke af 
Hovervej, der ligger mellem Hol-
stebrovej og jernbanen, hed ind-
til 1970, var der i 1921 stadig tre 
byggegrunde tilbage på den nord-
lige side.

Førstelæreren ved Hee skole, Pe-
der Storgaard Pedersen, købte den 
midterste grund, (Hovervej 3) og 
i de følgende år byggede han et 
hus, som stod klar, da han i 1926 
flyttede dertil fra skolen med sin fa-
milie.
I 1931 åbnede sønnen Vagn en 
barbersalon i den østlige ende af 
huset. 

Hovervej 3. Med Christiane og Peder Storgaard Pedersen 
samt sønnen Vagn
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Erhardt Jensen fortæller:
”Vagns barbersalon var også stedet, 
hvor mændene mødtes for at få et 
spil kort. Så hvis Vagn selv var med 
i kortspillet, og der kom børn, som 
skulle klippes, sagde han altid: ”Åh 
du kan lige komme igen over mid-
dag”. Hvis spillet så ikke var færdigt, 
fik de besked på at komme igen ef-
ter eftermiddagskaffen, og var der 
stadig gang i spillet, blev klipningen 
udsat til næste dag.” 

Der var et mejeriudsalg på Hee 
mejeri (Holstebrovej 79), som hav-
de åbent et par timer hver formid-
dag. Det blev passet af mejeribe-
styrerens kone, men da hun også 
havde småbørn, som skulle passes, 
ville hun gerne stoppe med arbej-
det i mælkeudsalget.
Verner Jensen arbejdede på meje-
riet. Han fik en aftale med bestyre-
ren om at kunne overtage udsal-
get, så han og hans hustru Johanne 
købte i 1963 Storgaard Pedersens 
hus og lavede barbersalonen om 
til en lille forretning med en disk til 
at ekspedere fra. De fik installeret 
kølefaciliteter og åbnede et meje-
riudsalg.

Endnu var der to byggegrunde til-
bage på den nordlige side af Ho-
vervej.
I 1924 købte Niels Chr. Foldager 
Pedersen hjørnegrunden (Hovervej 
1) og byggede en købmandsforret-
ning med privatbolig.
(Læs om Hee købmandshandel i ”Den lyse 

den blanke” 2001). 

Han så en mulighed i at tage kon-
kurrencen op med Vareindkøbsfor-
eningen og mente sandsynligvis, 
at der måtte være rigelige kunder 
i Hee til, at der kunne eksistere 2 
købmandsforretninger.
Det var der også, indtil biler blev 
mere hvermandseje samt at dis-
count butikker og store selvbetje-
nings butikker begyndte at tiltræk-
ke kunderne.

Det var naturligvis ikke forretninger 
med selvbetjening. Det ord kend-
te man slet ikke den gang. Det var 
butikker hvor personalet stod bag 
disken, og man kom ind og sag-
de, hvad man skulle have, eller af-
leverede sin dosmerseddel. Køb-
manden eller hans personale fandt 
så varerne frem fra skuffer, hylder, 
sække, kasser og flasker.
Flere af varerne skulle først vejes af 
såsom sukker, mel, alle gryn, rosi-
ner, sirup, blød sæbe, gær, ja og alt 
muligt andet. Æg var kommet ind 
fra landbokonerne og blev videre-
solgt. 
Kræmmerhus skulle laves og fyldes 
med alle småtingene. Kaffe skulle 
vejes og derefter males på butik-
kens kaffemølle. Saltede spegesild 
skulle med tang fiskes op af tøn-
den, hvor den lå i en tyk saltlage. 
Petroleum skulle med håndpumpe 
nede i kælderen pumpes op i kun-
dens dunk. Alt sammen klaret af 
personalet, medens kunden vente-
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de med sin kurv til at bære varerne 
hjem i.
Men det var en hård kamp i kriseti-
der. Tre år senere opgav Niels Fol-
dager og solgte til Kristen Kjærga-
ard.
Også han holdt kun i tre år, før han 
satte den til salg. De nye købere 

var Mary og Arne Nielsen, som til 
gengæld drev forretningen i 38 år. 

Senere har der i forretningen i en 
kort periode været manufakturhan-
del. Derefter var der cykelhandel 
med værksted og senere frisørsalon.

Jens Bjerg-Thomsen får sig en hyggesnak med købmandsparret Mary og Arne Nielsen

Hovervej 1 med Cykelhandel og –værksted.
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Fem år senere i 1929 købte Knud 
Hage Jensen den sidste parcel, hvor 
han byggede og drev en træsko- og 
cykelhandel i omtrent 50 år.
Hage havde en svend og en lær-
ling og drev også taxaforretning. 
Han kørte dog ikke selv men hav-
de en chauffør, Frede Pedersen, til 
dette arbejde.

Hage reparerede seletøj for bøn-
derne i sognet og solgte alle mu-
lige landbrugsredskaber såsom 
høleer, strygestål, skovle, grebe, 
håndværktøj og pælebor. Desuden 
lappede og reparerede han cykler.
Alt dette foregik i baglokalet, hvor 
han havde sit lille reparationsværk-
sted. Her hang der kæder ned fra 
loftet, som han kunne hænge cyk-
ler op i, når de skulle repareres.
Langs den ene væg var der et smalt 
bord, og ovenover dette hang 
værktøjet.
Det skete ofte, at en skoleelev om 
morgenen kom ind med sin cykel, 
som var punkteret. Så var den fær-
dig, til eleven skulle hjem igen.
 
Når mændene i byen havde god 
tid, mødtes de hos Hage, som sag-
tens kunne arbejde, medens de 
sad og hyggede sig med en cigar 
eller et stykke chokolade og fik sig 
et spil kort. Der blev ikke drukket 
spiritus eller spillet om de store 
penge. Det var blot tidsfordriv.

I selve butikken var der en disk, 
som nåede næsten fra den ene 

væg til den anden. Butikken var 
fyldt med træsko, tobaksvarer, slik 
og lidt børnelegetøj samt fyrværke-
ri ved nytårstid.

Med Hages cykelforretning var alle 
grunde på Hovervejs nordside be-
bygget, og der var en forretning i 
alle sammen.

På Hovervej 1 en købmandsbutik, 
nr. 3 barber, nr. 5 træsko og cykler, 
nr. 7 og 9 slagteri med slagterbu-
tik, nr. 11 bageri med bagerbutik 
og nr. 13 træhandel.

Knud Hage Jensens forretning ”Cykle og 
træsko” som der står på skiltet.
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Lige bag Hovervej 15 byggedes i 
1934 Hee Vandværk og foran en 
bolig til vandværksbestyreren.
Erhardt Jensen fortæller:
”Vandværket gav næsten kun pro-
blemer, i alle de år det eksisterede. 
Det blev oprettet i 1936 og nedlagt 
i 1973.
Jeg var formand for vandværket i to 
perioder, men det var sådan, at jeg 
næsten gruede for at komme hjem, 
fordi der altid var nogen, som hav-
de ringet og klaget.
Det var galt i den periode, hvor folk 
vandede have, for det var der slet 
ikke vand nok til. Der var også alt 
for meget okker i vandet, så rørene 
stoppede. 
Ligeledes havde mejeriet deres egen 

boring, men vandet i denne boring 
var ikke særlig godt. De var også til-
sluttet vandværket, men da her ikke 
var for meget vand, måtte vand-
værksvandet kun bruges til smør-
produktionen, hvorimod de skulle 
bruge deres eget til rengøring, men 
det endte med, at al vandforbruget 
på mejeriet blev hentet fra vand-
værket. 

Også økonomien var der til stadig-
hed problemer med. 
Der var ikke målere på vandet, så 
vandafgiften blev sat efter, hvor 
mange personer, der var i husstan-
den. Det gav naturligvis også pro-
blemer, idet ikke alle mente, at bru-
ge lige meget vand.

Ejeren Bækby i sin lille alsidige træhandel på Hovervej 13
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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.

Da Kristen Gadgaard afløste mig 
som formand, optog bestyrelsen, 
efter at storkommunen var en reali-
tet i 1970, forhandling med Ringkø-
bing kommune om at blive tilsluttet 
det kommunale vandværk, hvilket 
skete i 1973.”

På Hovervej 17 – 19 lå Hee Fo-
derstofforening, nr. 21 var Vare-
indkøbsforeningen (senere Hee 
Brugsforening), nr. 23 Hee smedje, 
nr. 25 Tatol med salg af parfume-
varer, blomster og ugeblade, nr. 27 
salg af snedker Pedersens møbler, 
nr. 29 bl.a. en lille fiskeforretning, 
og nr. 33 en vognmand samt en sy-
erske.

Foruden disse forretninger, var der 
også på Hovervejs modsatte side 
forretninger og sociale bygninger, 
men mere om dem i næste num-
mer.

Fælles for alle disse forretninger 
var, at bortset fra slik, tobaksvarer 
og andre småvarer drev ingen kon-
kurrence mod hinanden. 
Det var mejeriudsalget som solg-
te mælk, bageren der solgte brød, 
slagteren kød, Tatol ugeblade og 
blomster. Derved kunne alle have 
en levevej. Til gengæld skulle kun-
derne ind i alle forretninger for at 
gøre deres indkøb.

Var det godt eller dårligt? 
Det er nok ikke noget, man vil til-
bage til i vores teknologiske tids-

alder. Man er sikkert uforstående 
og hovedrystende over, at nogen 
overhovedet havde tid til det nu, 
hvor man næsten ikke kan afse tid 
til at handle. 
Men hvor var det egentlig en dej-
lig meget mere afslappende tid. 
Alle havde det overskud af tid, som 
gjorde sådan et indkøbsmønster 
muligt og ikke nok med det; man 
havde altid tid til at snakke med 
hinanden, når man mødtes på ga-
den eller i butikkerne, alle kendte 
hinanden.                    
                          
. . . . ”Teknikkens vidundere” havde 
endnu ikke gjort sit indtog.

fortsættes i næste nummer
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BOGUDGIVELSE

Lørdag den 8. oktober kl. 14.00 
i J.C.s Hus på Holstebrovej 81 i Hee.

Er du til spænding – dramatik – kærlighed og måske interesse for egnens 
historie, må du ikke gå glip af den storslåede saga:    
         

HEIGA-WON . . . FOLKET LANGS ÅEN

skrevet af Ernst Munck, en lokal forfatter.

Sagaen indeholder alle ingre-
dienser på en god, spænden-
de og velskrevet historisk ro-
man, som er bygget op over, 
og i dybeste respekt for, de vir-
kelige hændelser.

Man begynder nu at kunne 
nikke genkendende til de spor, 
der er efterladt til eftertiden:
Flintminerne i Hov, som blev 
fundet i 1950.
Muldbjergmanden og Egt-
vedpigen fundet i henholdsvis 
1883 og 1921.
De store bronzealderhøje, 
Kvindhøjene, som blev udgra-
vet i 1941.
Samt den store bronzeskat, der 
blev fundet i Torsted i 1963.

I 5. BIND, som udgives denne dag, oplever man blandt andet de vold-
somme begivenheder, som skabte disse fortidsminder.

Kom og tilbring en hyggelig kaffepause med forfatteren, som vil fortælle 
lidt om bogen og om sagaens tilblivelse.
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Alle i Hee 
Unge som ældre 
Børn som voksne 

Kom til fællesspisning                         

hallen fredag d. 7. oktober kl.18.00 
Tag din nabo med  

 
Opringning / sms til Anette 61333522  / 

Rita 61265505  senest d. 2. oktober.  

 
OLE VILANT laver maden:  

Krydderstegt svinefilet, helstegt oksefilet, broccoli salat, 
grøn salat, pasta salat, marineret kartoffelsalat,              

små stegte kartofler, brød og kold kryddersausce 
Gammeldags æblekage og kaffe  
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Forældrefiduser 
med fiduser til 
klassens sammen-
hold
Der tales i dag meget om mobning 
og et af de tiltag man kan bruge i 
dag er forældrefiduser.dk

Sammenhold omkring børn skaber 
sammenhold mellem børn. For-
ældrefiduser.dk samler på fiduser, 
der gør det nemt at tage ansvar for 
klassens sammenhold. Helt fra be-
gyndelsen i 0. og 1. klasse.

En forældrefidus er en nem, smart 
og praktisk måde at være noget for 
sit barn og barnets klasse. Det bli-
ver både lettere og sjovere at ar-
rangere og deltage i klassens so-
ciale liv og samarbejde på tværs. I 
lærer hinanden at kende og børne-
ne bliver de helt store vindere.

Sammenhold i klassen 
er helt afgørende

Børn er meget opmærksomme 
på hinanden, og hvert barn tri-
ves bedst i en klasse, hvor alle har 
det godt og er med i fællesskabet. 
Når du som forælder gør noget for 
sammenholdet, gør du i højeste 
grad også noget for dit eget barns 
trivsel.

Helle Rabøl Hansen, mobbefor-
sker, adjunkt ved Aarhus Universi-
tet siger: 

”Det bedste, du kan gøre for dit 
eget barns trivsel i skolen, er det, du 
kan gøre for klassens fællesskab.”

Skolen som igangsætter 

Forældrefiduser.dk er også et site 
for skolens ansatte. Når en klasses 
forældresamarbejde skal godt fra 
start, er det nemlig helt afgørende, 
hvordan skolerne vælger at priori-
tere og give plads på fx forældre-
møder.

Derfor kan du som lærer, pæda-
gog, skoleleder eller skolebesty-
relse også finde fiduser, der sender 
klasserne godt fra start.
Forebyggelse frem for bekæmpelse
Godt begyndt er halvt fuldendt - 
også her. Det er nemlig langt nem-
mere at bygge et godt sammenhold 
op fra starten, frem for at  reparere 
en klasse eller forældregruppe, der 
har et usundt fællesskab. 

Derfor handler det også om at 
komme ganske tidligt fra start - al-
lerede i 0. klasserne. Og så holde 
fast og følge op gennem hele sko-
letiden.
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Strikkecafé 2016 

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

Torsdag 15. september 19.30 - vi glæder os til ”Uldne tider” begynder - i Hee

Lørdag 15. oktober 13.00 - 16.00 - mon ikke de uldne nyheder er kommet? - i 
butikken

Onsdag 2. november 19.30 - hue og sokketid. Den flotteste hue eller sok beløn-
nes med gavekort på 50 kr. - i Hee

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 bu-
tikken

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

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkevendinder

Kærlig hilsen
Anette

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
Peder Nielsen 29215370
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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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Benny Siig  
Hvingelvej 4 . Hee  
6950 Ringkøbing

97 33 54 66 . 2046 4666
www.hee-flyt.dk
heeflyt@mail.dk
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 Hee Kvinde Forum Anno 2011

Vi 4 kvinder i bestyrelsen har nu været samlet og kommet 
frem til dette fantastiske gode program, som vi er stolte af 
at kunne præsentere for jer alle her i Sognenyt.

Vi mangler lige nu at sætte priser på arrangementerne og få styr på loka-
liteterne, men det skal vi nok nå, inden det første arrangement.

29. september 19.30 på Hee Skole Bente Vinther vil tale om tankefelt-
terapi - en alternativ behandlingsform - vi prøver/lærer selv simple værk-
tøjer som kan hjælpe til stressreduktion samt værktøjer til selv at behand-
le almindelige smerter som f.eks. hovedpine uden brug af medicin.

2. november 19.00 på Hee Skole chokoladesmagning ved chokola-
desmagning.dk - der vil være mulighed for at smage 8 forskellige gode 
stykker chokolade - der vil også vær mulighed for at købe chokolade, så 
manden derhjemme også kan smage.

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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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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Holstebrovej 116,  oktober 2014

Holstebrovej 116, august 2016
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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.

VagtplanVagtplan 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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Aktivitetskalender

September
01.

06.

11.
12.

15.
23.
28.
29.

Oktober
03.
03.
04.
07.
08.

15.

20.
20. 

Opstart Torsdags-
klubben
Fibernetkampagne-
bussen er i Hee
Naturens Dag
Opstillingsmøde 
Menighedsrådet
Strikkecafé, Hee
Ølsmagning
Opstart af svømning
Hee Kvinde Forum
foredrag

Puslinge gymnastik
Hit Fit Dance
Spring 0. - 2. klasse
Fællesspisning
Bogudgivelse, 
I. C.’s Hus
Strikkecafé, 
Ringkøbing
Deadline Sognenyt
Kåring af årets jule-
bryg

November
02.
02.

12.
25.

26.

December
11.

24.
25.
31.

Januar
01.

Strikkecafé, Hee
Hee Kvinde Forum
Chokoladesmagning
Avisindsamling
Strikkecafé, 
Ringkøbing
Julefrokost, 
Hee Stationsbygning

Strikkecafé.
Ringkøbing
Juleaften
1. juledag
Nytårsaften

Deadline Sognenyt

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. 
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Læserservice
Nyttige telefonnumre i Hee

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

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

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

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

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

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

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

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard      6133 3522
Anette Røjkjær

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

Svømmeudvalget
Conny Sandholm  Kristensen 4095 9115
ejstrupbaekgaad@gmail.com

PR & Redaktion Se side 2

Gymnastik
Kirstina Fink      2278 7372
krisselise@hotmail.com
Rikke Sonn      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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