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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:
Kristian Døhr Jensen   2542 7154
kristian.d@hee.dk

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

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

Sekretær:
Mette Hammelsvang 3086 2411
sekretaer@hee.dk

Bestyrelsesmedlem
Martin Brinch Hansen
martinbrinchhansen@hotmail.dk

Ronnie Sørensen  4088 2926
ronnie@hee.dk

Deadline 
til næste nummer:

20. august

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.



3

Nyt fra 
bestyrelsen

Kontingent

Så er det igen blevet tid til indbetaling 
af kontingenter 2015. 

Med kontingentet støtter du og din 
familie foreningen med et lille beløb 
om året.

Du får bladet Sogne-Nyt 5 gange 
årligt.

Prisen er som den plejer   
                     
150 kr. per husstand
                                                                 
75 kr. til pensionister

Reg. 7670 Konto nr. 2042237

Med Venlig Hilsen
Kasserer Hee Sogneforening 

Judith Van den Berg
www.hee.dk

Tel : 29644075

Så har foråret for alvor ramt Danmark,
det betyder at mange udendørs ak-
tiviteter kan begynde.

Fodbold er startet op så der er 
masser af aktivitet på boldbanerne. 
Zander arrangerer familiesøndage 
med forskellige aktiviteter, hold øje 
med disse på www.hee.dk og på 
sogneforeningens facebookside. 

Alle er altid velkomne til at bruge bold-
banerne, multibanen og petanque.

Sommerfesten er lige rundt om hjør-
net, her håber vi at se rigtig mange, til 
de forskellige aktiviteter i de tre dage. 
Som noget nyt ligger mini triatlon 
sammen med sommerfesten.

Bestyrelsesmøderne i sogneforenin-
gen ligger indtil efterårsferien i uge 
21, 27, 33 og 39. Så har i forslag, 
ideer, ris og ros så modtages dette 
gerne på mail: sekretaer@hee.dk

På bestyrelsens vegne

Claus Fisker
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Mandag d. 4. maj Voldbjergvej/Ølstrupvej/Heebro

Mandag d. 11. maj Ejstrup Bæk

Torsdag d. 14. maj Sommerfest Hindøturen

Mandag d. 18. maj Vonå Engbro

Mandag d. 25. maj Høvring Sø
 
Tidspunkt 18.45 fra klubhuset.

Vi cykler i samlet flok da ruten ikke bliver afmærket.

Husk cykelhjelm og den gule vest

Vi glæder os til at se jer

Tour de Pedal/Friluftsudvalget
 

Så ta’  vi cyklerne frem igen
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Kom til kæmpe pinsefest i 
Familiepark west

Lørdag d.23.05.2015   kl.18.30 til 01.00

Biletter købes i Familieparken senest d.17.05.2015

Pris pr. person kr.125.-
Børn under 14 år kr.70.-

 
Menu

 Helstegt pattegris med tilbehør.
Drikkevarer må ikke medbringes.

 
Live musik ved Kildegaards.

Kendt fra tideligere år.

Underholdning Thorsen “Beatboxer”
Kendt fra Danmark har talent.

HUSK: 
Butikken i Familieparken

er åben hverdage
fra 08.00 til 17.00

Fredage - lørdage 
og helligdage

åben fra 07.30 til 20.00
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Sponsorer: Hee Auto og Pava - Hee Offset –KM Radio –Foreningen Hvingel –Daglig Brugsen Tim  

Wiese El Service –Hee Entreprise 

Hvingelvej 10 Hee 6950 Ringkøbing. 

Uds llingen er åben i dagene 14 –15 –16 og 17 maj 
mellem 13.00 og 17.00 

Uds llere: i samarbejde med foreningen Hvingel.  
Henrik Voldmester, Karen Lund Andersen,  

Ole Faneskov-Jensen, Alex Jänichen,  
Jan Torstenson, Ghita Søgård Thorsen,  

Andreas Exner, Hanne og Jens Mathiesen,  
Gert Skøt, Anne Brodersen og Lone Hvid. 
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PRESSEMEDDELELSE

KUNSTUDSTILLING  13. -  17. maj

HVINGEL – nogle få huse,et par heste, lidt rod og store marker omkring 
– men også STINES GL. LADE, HVINGELVEJ 10, HEE.

Her i denne smukke lade fra begyndelsen af 17 hundredtallet sker der kul-
turelle tiltag.

I efterårsferien -14 en stor udstilling – og nu – endnu en udstilling med 12 
”lokale” kunstnere med meget forskellige udtryksformer.  Udstillingen er kom-
met i stand ved to ildsjæle – Stine Hansen og Hanne Mathiesen, samt Hving-
elforeningen. 

Initiativet har mødt stor imødekommenhed og hjælpsomhed fra firmaer og 
enkeltpersoner, således at besøgende kan forvente en stor kunstnerisk oplev-
else i en fin oplyst, smuk arkitektur.

Flg..kunstnere udstiller : Anne Brodersen, Lone Hvid, Karen Lund, Gitte Sø-
gaard, Jan Tosstensen, Alex Janichen, Ole Faneskov, Henrik Voldmester, Gert 
Skyt, Andreas Exner, Hanne og Jens Mathiesen.

Fernisering, ons.. d. 13. maj, kl. 19.
Åben  14. - 17. maj, kl. 13. - 17.

Glimt fra efterårsudstillingen
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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
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I.C.`s Hus

Grundlovsmøde

5. juni kl 14.00 holder foreningen grundlovsmøde i huset 

Taler er formanden for Ringkøbing – Skjern Kommunes Kulturudvalg 
Kristian Ahle.

Samtidig fejres foreningens 25 års jubilæum. Hans Damgaard, Hee vil fortælle 
om foreningens tilblivelse og de første 25 år med I.C.`s Hus.

Alle er velkomne.

Huset har sommeråbent søndag – mandag – tirsdag – onsdag i perioden fra 
28. juni til 5. august. Åbningstiden er fra kl 14 til 17. Grupper efter aftale.
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Workshop, Arbejdende stande, 
salgsstande m. garn, strik mm. 
strikkecafé mm. 
Mere udførlig program kan findes på Familieparkens 
hjemmeside. Reservation af stand, campingplads eller hytte 
sker ved henvendelse til Familieparken.  

Der kan også hentes flere oplysninger ved butik Strikkeglad 
Altid glad i V.strandgade 6, 6950 Ringkøbing. tlf.: 40713919 

Familiepark West, Hovervej 56-58 Hee, 6950 Ringkøbing.  
Tlf.: 97335411                               mail: info@familiepark.dk 

www.familiepark.dk

Strikkefestival 
Og andet godt med hånd og tråd        
12.-13.-14. Juni 2015                          
ved Familiepark West i Hee
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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 6165 5397
 

Egon
Badmintonudvalget

Barnepige

Mangler du en barnepige, vil jeg ger-
ne hjælpe. 

Jeg hedder Marie, er 13 år og går i 
7.klasse på Tim skole, jeg har telefon 
97 33 50 14, så ring bare.
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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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Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

Skal du bruge TRYKSAGER
Vi hjælper dig gerne med
foldere · hæfter · bøger · plakater · postkort · m.v.
Vi kan levere hele opgaven
Vi kan også trykke direkte fra dine filer
Hovervej 11 · Hee · 6950 Ringkøbing
9733 5130 · 2943 4583 · meller.dk · meller@meller.dk

Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag
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Hee 
Kvindeforum

Tur til 
Fru Pedersens
have, Vemb.

Sidste arrangement i denne sæson 
og Generalforsamling

Hee Kvindeforums næste 
arrangement bliver 2. juni.

Der afholdes i den forbindelse også 
generalforsamling. Vi skal have valgt 
en ny bestyrelse, og der er heldigvis 
allerede mange, der har meldt sig på 
banen.

Vi skal denne gang til Vemb og se Fru 
Pedersens have. Det er en romantisk, 
engelskinspireret have med masser af 
blomster, lysthuse, gæs, køkkenhave 
i højbede og hyggelige opstlillnger 
med med antikke havemøbler og 
genbrugsting.

Vi får også en rundvisning i huset, ind-
rettet lidt i stil med haven. 

Til slut får vi alle serveret kaffe/te med 
2 slags kage - inde eller ude afhæn-
gigt af vejret. 

Vi mødes i Vemb på adressen

Skalstrupvej 36 kl. 19.00 

Pris for medlemmer: gratis
Pris for ikke medlemmer: 100 kr.

Aftal selv kørsel dertil.

Vi håber, mange har lyst til at deltage, 
også nye, som måske ikke har været 
med før.

Vi tror, hun kan inspirere os både med 
hensyn til have og indendørs.

Sidste tilmelding er 29. maj på Face-
book eller til en af os.

Mange hilsner 

Helle, Jytte, Anette og Dorit

Helle:   5180 5001
Jytte:   5072 6570
Anette:  2237 8340
Dorit:   2013 9656
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Strikkefestival i Hee
12. - 14. juni 
Der vil være boder med masser af garn, strikketilbehør, fær-
dige modeller, strikkekits og andre håndarbejdsrelateredede 
boder. Der er tilmeldt spændende boder fra bl.a. Lystbæk- 
gaard, Esbjerg, Ringkøbing, Balling, Grenå m.m.

Der vil være workshops med filtning, vævning, strikning og hækling. Der vil være 
mulgihed for at prøve forskellige ting også for børn. Måske kan en workshop op-
stå ud fra efterspørgsel?

Stor strikkekonkurrence

Køb garn hos ”Strikkeglad altid glad”, strik en fin trøje og deltag i konkurrencen om 
et gavekort på 500 kr. til ”Strikkeglad altid glad”, i Vester Strandgade 6.c.

Der vil også være andre små konkurrencer, samt fordels-rabatkuponer ved køb i 
min bod.

Får man lyst til at strikke, vil der være mulighed for at sætte sig i teltet, eller uden-
for hvis vejret tillader det.

Evt. medfølgende mænd og børn kan jo fiske, mens mutter strikker og kigger på 
garn.

Husk - Det er skønt at møde andre strikke-entusiaster.

Campingpladsen er behjælpelig med kaffe, kage og andre livsnødvendig fortæ-
ring hele weekenden. 

Husk at melde til festmiddagen, hvis du ønsker det.

Festmiddagen koster 200 kr. 

Helstegt pattegris med tilbehør samt dessert + kaffe 

Tilmelding senest 28. maj til campingpladsen

Anette Riis Jensen
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

Angående program henvendelse til:
 
Poul Rossander Nielsen
Nyrupsvej 16, Kloster
6950 Ringkøbing
telefon 97 33 72 17 - 24 20 50 14
mail poul.rossander@gmail.com 

“Hørt i forbifarten”.
Et ægtepar fra Nordjylland havde  
aldrig været over grænsen for at 
handle, og det ville de gerne prøve.  
Men så må vi jo have en trailer, sagde 
konen til manden. Det fik de, og da de 
havde brugt den 4 -5 gange, sagde 
konen: Nej, det er nu alt for besvær-
ligt, vi skal da også have en bil.

Børneunderholdning lørdag 16. maj
kl. 12.30 i teltet

15.00 - 21.00

Program for 
strikkefestival

Fredag 12. juni
Åben strikkecafé, hvor man 
selv medbringer det håndar-
bejde, man ønsker.

Mulighed for opstilling af bo-
der. Tilmeldig senest 28. maj 
til Campingpladsen.

Lørdag 13. juni
09.30

10.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 15.00

15.00 - 17.00

17.00

18.00

Boderne åbner

Workshop

Frokostpause

Workshop

Workshop

Boderne lukker

Festmiddag

Søndag 14. juni
09.30

10.00 - 12.00

12,00 - 13.00

13.00 - 15.00

15.30

Boderne åbner

Workshop

Frokostpause

Workshop

Boderne lukker
Tak for denne gang
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V. Strandgade 6 c

Hawkeye and Hoe underholder fredag 15. 
maj kl. 21.00 i teltet

LigaDK spiller på til dans lørdag 16. maj kl. 
21.30 i teltet.
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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 Lokalråd

Vil du være med til at 
gøre en forskel!
Lokalrådet ser det som et stort 
ønske, at en håndfuld personer 
vil være ”bystanders” til vores til-
gængelige hjertestartere i Hee.

Vi giver et kvalificeret kursus i før-
stehjælp og genoplivning.
Til gengæld skal deltagerne lade 
sig registrere op om hjertestarter-
ne, og i givet fald vil blive kontaktet 
af Alarmcentralen, hvis der bliver 
brug for en hjertestarter i Hee (112 
hjertestop).

Er du interesseret hører vi meget 
gerne fra dig.
Du får et kursus på 6-9 timer af-
hængig af antal deltagere.
Et opfølgningskursus på 3 timer 
de følgende år.

Tilmeld dig til:

Carsten Meller
meller@meller.dk

Der er sikkert
1000 gode grunde
til at bosætte sig i Hee

Vi vil gerne markedsføre de 

10 bedste grunde for at 
bosætte sig i Hee, 
og ikke mindst: at blive boende i Hee.

Derfor laver vi en lille rask konkurren-
ce op til Sommerfesten, som vi håber 
rigtig mange vil deltage i.

Kom med dit bud (gerne flere) på en 
god grund til at bosætte sig i Hee.

Deltag i konkurrencen
Du kan aflevere dine bud på en sed-
del i ”stemmekassen” i det store telt i 
forbindelse med sommerfesten. 
Eller du kan maile dine forslag til:
em@hee-entreprise.dk

Forslagene skal være afgivet i kassen 
eller på mail 
senest lørdag den 16. maj kl. 12.

Herefter vil en nedsat jury finde de 
bedste forslag, som vil blive bragt på 
Top 10 listen over gode grunde til at 
bosætte sig i Hee.
Listen bliver naturligvis efterfølgende 
bragt på hee.dk.

Det bedste forslag vil blive offentlig-
gjort under spisningen i teltet lørdag 
aften. Så husk at skrive navn på dine 
forslag. Der følger en lille præmie med!
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Hee Skoles Støtteforening præsenterer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til Hee Sommerfest 2015 
Torsdag d. 14. maj kl. 19:30 i teltet 
75,- pr. person og børn u. 12 år gratis  

Entré betales v. indgang og går ubeskåret til  

Hee Skoles Støtteforening.  
 (Baren er lukket under arrangementet) 
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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  
 

Sidste nyt fra torsdagsklubben

Der er stadigvæk  gang i Torsdagsklubben og der er plads til flere. Vi mø-
des i Klubhuset hver torsdag 14.00.

Ca. kl. 15.00 er der kaffepause. Medbring kop og brød, kaffen koster 5. kr.

Anna Lise Sinkjær
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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



23

10.00 Konfirmation
10.00 Kr. Himmelfarts-
          dag - teltguds-
          tjeneste
10.30 i No
10.30 Pinsedag
10.30 2. pinsedag
09.00 i No, Mogens Thams

10.30
09.00 i No, Mogens Thams
13.30 Biskop Elof Westerga-
ard, sommermøde
19.00

10.30
09.00
10.30
09.00 Ole Lange

10.30 i No, Ole Lange
09.00 Ole Lange
10.30
19.00 i No
10.30 Gudstjeneste for høre-
hæmmede

Maj
10.
14.

17.
24. 
25.
31.

Juni
07.
14.
21.

28.

Juli
05.
12,
19.
26.

August
02.
09.
16.
23.
30.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014 Offentlige 
menighedsrådsmøder

Mandag d. 11. maj  18.00 i konfir-
mandstuen

Tirsdag 9.juni 19.00 hos  Stinne 
Hansen, Hvingelvej 10  

Bisat

Karl Christian Kirkeby Larsen 
Grethe Lauridsen
  

Sommermøde for Hee og 
No sogne

Søndag 21. juni med biskop Elof 
Westergaard

13.30: Gudstjeneste i Hee kirke

Bagefter er der kaffebord i Stations-
bygningen, hvor biskoppen vil tale 
over emnet: ”Danmark, sol og som-
mer. Om billedet af Danmark i vore 
sange og litteratur.”

Alle er velkomne  
Hee og No menighedsråd
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Konfirmation

Søndag 10.maj kl.10.00 konfirmeres følgende i Hee Kirke

Maja Elise Andreasen   Grævlingevej 20
Lærke Baden Christensen  Østbanevej 4
Karen Thunbo Jensen   Hovervej 29
Mikkel Ditlev Johansen  Bildstsvej 24, Ringkøbing
Marie Elmo Kirkeby   Agersbækvej 20
René Gullev Lauridsen   Pile Allé 1
Tobias Damgaard Nielsen  Østbanevej 19
Anna Elisabeth Østergaard Oxfeldt Ølstoftvej 22
Danny Sahl Rasmussen  Hovervej 18
Marcus Røjkjær   Vinkelvej 13
Naja Sangill    N. P. Jeppesensvej 5
Laura Martine Amtkær Slot  Søndertoften 16
Josefine Rubæk Vineke  Ringgaden 8
Marie Zederkof-Christoffersen  I. C. Christensensvej 16

Søndag d. 10. maj kl. 10.00 konfirmeres  i Tim Kirke

Mark Vang Lauridsen,    Ringgaden 9
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Sogneudflugt til Ribe

Tirsdag 16.juni

Afgang fra Stationsbygningen kl.9.00.
På vejen derned får vi kaffe og rund-
stykker.

I Ribe vil der være en guidet tur igen-
nem byen på 1½ time.

Vi spiser middag og får eftermiddags-
kaffe i en af byens restauranter.

Pris: 150 kr.

Tilmelding senest 9.juni til:

(overhold venligst tilmeldingsfristen af 
hensyn til bestilling af guider)

Karen Margrethe Nielsen, 2395 6167
kmnhkhandel@gmail.com
                                                                                                                                
Stinne Hansen, 9733 5288
kirstinesh@gmail.com       
                                                                                                                                           
Lars Christoffersen 9733 5014
lzc@km.dk

Bistandspræst i 
Rindum sogn

Der sker sammenlægninger overalt 
i samfundet: kommuner, foreninger, 
sogne o.s.v. lægges sammen.  

Nabopræsterne i Tim og Thorsted har 
fået flere sogne at skulle betjene.

Sognepræsten i Hee og No slipper 
nu heller ikke længere, fra 15.august 
skal jeg være 25% s bistandspræst i 
Rindum sogn. 

Det gør mig nu ikke noget, jeg har al-
lerede i et par år haft et fint samar-
bejde med præsterne i Rindum og 
Ringkøbing sogne, bl.a. på grund af 
en stor skole i Rindum, der jo, som 
bekendt, tiltrækkes fra landsognene.
                                                       
De 2 præster jeg fremover skal arbej-
de mest sammen med og som I frem-
over vil møde herude af og til, ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger, 
vil være Mogens Thams, Rindum og 
Ole Lange, Holmsland.

Lars Christoffersen
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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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Sommerfest i Hee

14.maj - 17. maj 2015
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Torsdag d. 14. maj
10.00

11.00

11.30

13.00

13.30

18.00

19.30

00.00

Gudstjeneste i teltet 
Herefter serverer Menighedsrådet kaffe og rundstykker

Bordreservation til spisning - lørdag aften!
foregår i teltet mellem 11.00 - 12.00 først til mølle 
5 kr. pr. plads/sæde

Tour de Pedal - Hindøtur

Telt, burgervogn, tombola og klubhuset åbner

Fodbold. Informationer/tider kan ses på www.hee.dk

Raflekonkurrence

Tørfisk!
Entré betales v. indgang og går ubeskåret til Hee Skoles Støttefor-
ening.
75,- pr. person og børn under 12 år gratis
(Baren er lukket under arrangementet)

Pladsen lukker -  Tak for i dag og på gensyn i morgen

Egne drikkevarer må ikke medbringes
på festpladsen!

Ingen udskænkning af alkohol 
til personer under 18 år!

Armbånd udleveres på pladsen ved 
fremvisning  af gyldig billed-id!

Det er under hele Sommerfesten ikke tilladt 
at campere på festpladsen
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Fredag 15. maj
12.00

12.30

14.00

15.00 - 17.00

18.00 - 22.00

18.30

20.00

21.00

Telt burgervogn og klubhuset åbner

Banko for alle - i teltet

Petanque-turnering - tilmelding i Baren fra torsdag

Heste/Ponyopvisning (På den gamle boldbane)

Børnediskotek (Til og med 6. klasse) - i hallen

5-mandsdyst
Kunne du tænke dig at få håneretten over naboen, familien eller 
en anden fra byen? Saml et hold på 5 og meld jer til by-dysten. 
Der vil være mange sjove konkurrencer. Tilmelding til Julie Mor-
tensen 3012 5360 og Ida Damgaard 2091 5345 senest torsdag. 
Skriv holdnavn samt deltagere ved tilmeldingen.

Raflekonkurrence

Hawkeye And Hoe
Kendt fra pubscenen igennem 2 årtier
Kom og oplev den sande pubstemning

Pladsen lukker - Tak for i dag og på gensyn 

Ændringer og tilføjelser kan ses på byens hjemmeside www.hee.dk

Hee Sommerfest 2015 præsenteres af

Ringkøbing Landbobank & Sportigan Ringkøbing
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Lørdag  d. 16. maj
09.00

10.00

10.00

10.00

11.00

12.00

12.00

12.30

14.00

15.00

18.00 - 19.30

20.00 - 21.00

21.30

02.00

10.00

Bukkepral - i teltet, Jagtforeningen er vært ved en lille ting.

Mini-triatlon

Telt, burgervogn og klubhuset åbner

Børneboder

Motorcykel-fremvisning - alle cykler er velkomne

Volleyball-turnering - Tilmelding til Randi Fisker 2247 0929 eller 
Connie Andersen 2369 6387 senest torsdag aften

Fodbold U 17 piger FC Tim/Hee  -  Måbjerg IF      Hee Stadion

Børneunderholdning Snydekunstneren Hr. Plys
Tryllekunstner for børn i alle aldre. Kendt fra TV og Lalandia

Raflekonkurrence - finale

Fodbold Tim Serie 5    Tim GIF  -  Videbæk IF   Hee Stadion

Spisning
Menu: Forskellige stege, 3 slags kartofler, grøn salat
Pris: 125,- Tilmelding til Evy 2466 8891 
(Husk selv at medbringe kaffe/te)

Revy
(Baren er lukket under forestillingen)

LigaDK
4-mandspartyband, der helt sikkert får gang i dansegulvet.
Spiller alt for moderne pop til 60’er rock

Pladsen lukker - Mange tak for i år

Rengøring af telt og boldbane, borde/stole samles., oprydning, 
nedtagning af scene, rengøring af toilet- og burgervogn, samle af-
fald på boldbaner, veje, stier, legeplads og skolegård.
Ung som gammel kom og gi’ en hånd.

Søndag d. 17. maj
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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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Strikkecafé 

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

Lørdag den 16. maj kl. 14.00 – 17.00 i Butikken. 
Kom maj du søde milde, til de fingersnilde.

Torsdag den 4. juni kl. 18.00 – 22.00 i Butikken (Wild West open by night)

Den 12. og 13. og 14. juni er der strikkefestival på Hee campingplads. 
Se program her i Sognenyt

Lørdag den 11. juli kl. 14.00 – 17.00 i butikken. 
Sommerferie-strik. 10 % på sommergarn.

Mandag den 10. august kl. 19.30 i Hee. 
Har du noget spændende på pindene?

Torsdag den 10. september kl. 19.30 i Hee. 
Sensommer-strik.

Kærlig hilsen 
Anette
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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

Plejehjemmets venner i Tim

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 contai-
ner, hvor man kan sætte ting ind.

                                                                         På forhånd Tak
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Et lille historisk 
indslag!

Fortalt af Ernst Munck

Fortsat fra Sognenyt nr. 165:
 

. . . og butikkerne 
begynder at dukke frem.

For at kunne drive handel eller hånd-
værk skal man have et næringsbevis. 
I ”gamle dage” blev det udstedt af det 
offentlige, men blev strengt overvåget 
af laugene, der var foreninger af han-
dlende og håndværkere, hvis oprin-
delse går tilbage til middelalderen. 
Alle næringsdrivende skulle stå i fa-
gets laug, og der måtte kun findes 
næringsdrivende i købstæderne.
Laugsordningen eller laugstvangen, 
som det jo var, begrænsede antallet 
af selvstændige næringsdrivende i 
hvert fag og lagde snærende bånd på 
erhvervsfriheden. Især muligheden 
for at etablere en forretning udenfor 
købstaden.

Denne ulighed blev fjernet med 
grundloven i 1849, som bestemte: 
”Alle indskrænkninger i den fri og 
lige adgang til erhverv, som ikke er 
begrundede i det almene vel, skal 
hæves ved lov.”

Derefter kom næringsloven i 1857, 
som ophævede den tidligere laugst-
vang.

Indførelsen af næringsloven betød, at 
enhver kunne etablere sig som selvs-
tændig erhvervsdrivende. 

Indtil omkring 1960 var kravene for at 
få næringsbrev, at man havde dansk 
indfødsret, bopæl i Danmark, myn-
dighed, rådighed over boet og ikke 
straffet for visse grove forbrydelser 
inden for de sidste 5 år.
I dag kræves blot at man er myndig 
og har adresse i Danmark.

På gårdene i Hee sogn var man indtil 
omkring år 1900 selvforsynende med 
fødevarer til såvel dyr som mennesk-
er, ligesom husmoderen og gårdens 
piger selv producerede familiens tøj. 
Det var også her, beboere uden land-
brug kunne købe de daglige fødevar-
er såsom kød og mælkevarer.

Ud over dette havde man i fordums 
dage, før år 1900, mulighed for at 
købe eller bytte sig til andre fornøden-
heder på det ugentlige marked, der 
holdtes om torsdagen på den store 
markedsplads syd for kirken, hvor 
skolen nu ligger.

Her kom landmandsfamilier fra nær 
og fjern og opstillede deres boder, 
hvorfra der handledes med alskens 
hjemmeavlede og hjemmelavede 
varer, såsom frugt og grønsager, 
brød, slagtervarer, børstevarer som 
nogle landmænd fremstillede i de 
mørke vinterdage, landbrugsredsk-
aber, tøj som kvinderne havde frem-
bragt, lertøj til husholdningsbrug, se-
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letøj og kotøjr samt husdyr og meget, 
meget andet.

Det har været en dag, alle har set 
frem til. Et afbræk i den daglige tum-
merum, hvor en stor broget og meget 
livlig flok højrøstet har faldbudt og 
købslået. 
Her ordnede mændene såvel den 
lokale- som verdenssituation. Kvin-
derne gav hinanden gode råd og 
diskuterede de kvinder, der ikke var 
i nærheden. De børn, som ikke var 
i skole, løb råbende og legende ud 
og ind mellem folk og boder efter-
fulgt af råb og trusler, når de kom så 
nær, at noget væltede, eller dyr blev 
skræmte.

Ud over denne markedsdag var hele 
sognets handelscentrum Voldbjerg 
Mølle, indtil omkring år 1900. Her blev 
der malet korn for bønderne lige fra 
engang i 1300’tallet.

Voldbjerg Mølle. 
Bygningen til højre er bageriet

Den fik vandkraften til at drive de 
store hjul fra den gamle Møllebæk.
Men omkring 1640 blæste den gamle 
vindmølle, der stod på Holmsland, 

ned. Den blev ikke genopbygget, 
hvorfor alle holmboerne måtte sejle til 
Voldbjerg Mølle med deres korn. 

Med det ekstra pres på møllen som 
derved opstod, var vandstrømmen 
for ringe, og det er sandsynligvis på 
det tidspunkt, man ændrede på Ho-
ver Å, således at det nu var den, der 
gav kraften til drivhjulet.

Lige siden den sidste istid har Ho-
ver Å delt sig i Bratbjerg lige øst for 
Kvindhøjene, således at en stor del 
af vandet løb nord om gravhøjene, 
Kvindhøjene, og Nr. Bratbjerg. Her 
gav den vand til den omkring 50 tdr. 
land store sø, Ulfsø, hvis brink gik lige 
bag Nr. Bratbjerg’s bygninger, samt 
Brydesø, der lå omkring 200 meter 
nord for Ulfsø og fyldte omkring 100 
tdr. land.

Ved Kvindhøjene lukkede man denne 
arm af åen, således at alt vandet kom 
til at løbe, som vi kender det i dag, og 
Voldbjerg Mølle kunne udnytte kraften. 

Men efterhånden blev møllen nedslidt 
og for svag til den ekstra vandkraft. 
Derfor nedrev man Sanddal Mølle, 
som var blevet nedlagt år forinden, 
da ”den lå for langt væk fra alting”, 
og brugte materialet til at forstærke 
møllen i Voldbjerg.

Til Voldbjerg mølle hørte en firelænget 
stråtækket avlsgård, som lå på den 
modsatte side af vejen; øst for møl-
len.
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Bønderne kom til møllen for at få 
malet deres korn, og medens de 
ventede, kunne de sætte sig ind i 
krostuen, der lå i forlængelse af stue-
huset.
På den modsatte side af vejen syd 
for åløbet lå smedien. Dermed var 
alt, hvad man havde brug for, samlet 
på et sted.
Senere blev der bygget et bageri på 
samme side af vejen som stuehuset, 
men på modsatte side af åen. Her 
bagte man hovedsagelig rugbrød. 

I året 1888 overtog Niels Grønlund 
Voldbjerg Mølle efter sin far. Den 33 
årige Niels havde været på Askov 
Folkehøjskole, der gjorde meget ud 
af at oplyse om den gryende andels-
bevægelse. – Om samarbejdet og 
sammenholdet ”en for alle, alle for 
én” og ”én mand én stemme” uanset 
størrelse af virksomhed.

Han var den første her på egnen efter 
næringsloven blev indført, som satte 
sig op mod storkøbmændenes mo-

En tegning af Voldbjerg Mølle
Tegnet af Anton Nielsen, født på møllen, 

senere bagermester i Hee by.
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nopol. Og sammen med nogle land-
mænd, der lovede at levere mælken 
oprettede han samme år et mejeri 
ved møllen. Det kom til at ligge i for-
længelse af bageriet, men blev ned-
lagt igen allerede året efter, da han 
som ildsjæl fik hele områdets bønder 
til at gå med til at opføre et helt nyt 
mejeri i Heager. 
(Læs ”Den lyse den blanke” 2007 – Sognets 
mejerier.) 

Huset med smedjen, som var lille 
og stråtækket, blev i 1919 købt af 
Enevold Enevoldsen, der i en år-
række var en kendt skikkelse som 
fiskehandler.

Han cyklede til Ringkøbing klokken 
fem om morgenen og købte et par 
kasser fisk, og så kørte han rundt i 
Hee og omegn fra dør til dør og sol-
gte fiskene.

Følgende lille episode fortæller Er-
hardt Jensen:
”Enevold havde haft børnelammelse 
som barn, hvilket gjorde, at han var 
skæv i ryggen og trak på det ene 
ben.
En dag under besættelsen, da han 
var på vej fra Ringkøbing med fisk, 
blev han stoppet ved en vejspærring 
af en tysk soldat, som råbte ”Halt! 
Halt!”
Enevold sprang af cyklen og 
svarede, ”Ja, ja, men kun på det 
ene ben.” Hvorefter han satte sig på 
cyklen og fortsatte.”
 

Al begyndelse er svær. Således også 
at sætte sig op mod en flere hun-
drede år gammel tradition, som det 
var, når behovet opstod, at gå eller 
tage hest og vogn for at køre til Ring-
købing og handle i en af de mange 
købmandsgårde.

Vestjyder er et sindigt folkefærd, 
og der skulle da også gå 45 år fra 
næringslovens indførelse til andels-
tanken greb nogle beboere i Hee. 
Førstelærer Peder Storgaard Ped-
ersen og gårdejer Eskild Toft havde 
gennem et stykke tid arbejdet for en 
indkøbsforening på andelsprincip-
per. Det vil sige: ”Oprettelse af fælles 
varelager og butik til fordeling af 
fødevarer og andre daglige artikler til 
medlemmer.”

I marts 1902 købte man en byggegr-
und på Hundesvang Mark (Hovervej 
21) for 400 kr. Her byggede man en 
butik, pakhus, staldplads og lejlighed 
for uddeleren til en samlet pris af 
4.350 kr.

I november 1902 åbnedes Vareind-
købsforeningen ”Samvirke”, som i 
1968 ændrede navn til Hee Brugs-
forening. 
Hee Brugsforening eksisterede indtil 
1998, hvor købstaden, Ringkøbing, 
efterhånden var ved at tage ” sit 
monopol tilbage”.  Dog ikke i kraft 
af storkøbmænd, men i tidens nye 
handelsmønster ”discountbutikker”, 
samt den enormt lettere samfærdsel 
byerne imellem. 
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(Læs ”Den lyse den blanke” 2002 – 100 års 
jubilæum i 2002)

Erhardt Jensen fortæller: 
Omme i Vareindkøbsforeningen blev 
jeg lidt forfordelt, hvis jeg havde 
tjent en 2 øre eller 5 øre ved at gå 
et ærinde og kom og skulle have 
bolcher for pengene, så fik jeg altid 
et kræmmerhus med lidt ekstra 
i. Grunden til det var, at hvis en af 
kommiserne fra forretningen om af-
tenen skulle på pigebesøg i et andet 
sogn, kunne de godt låne min fars 
lastbil. Der var jo ingen af dem, som 
selv havde bil, men der blev lidt snak 
om, at Oles lastbil nu igen holdt ved 
pigekammervinduerne. 

I Hee, som de fleste andre steder i 
Danmark, blev der kæmpet en in-
dædt kamp mod et tiltagende drik-
keri, anført af den landskendte Lars 

Larsen-Ledet, som havde haft prob-
lemet inde på livet, idet han oplevede 
at se sin far synke til bunds i drukken-
skab. Som han fortæller: 
”Af og til forsøgte han at rejse sig, 
men flasken var altid den stærkeste. 
Og i brændevinens kølvand følger 
der jo andet og mere end fattig-
dom. Der følger råhed af enhver art, 
ubeskrivelig råhed. Selv det aller-
bedste menneske – og min far var 
en ejegod sjæl – bliver ond og bal-
styrig, når han får det satans sprøjt 
hældt på dunken. Tilværelsen var 
et helvede for os alle. – En junidag 
i 1908 fandt en af mine brødre vor 
stakkels far liggende død på marken 
med en tømt flaske ved sin side.”

Hee kro (Holstebrovej 114) havde i 
forbindelse med at landevejen mel-
lem Ringkøbing og Holstebro blev 

Hee Vareindkøbsforening omkring 1913
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anlagt i1855 fået det kongelige privi-
legium for en periode på 60 år, som 
den eneste i Hee, at måtte drive 
gæstgiveri og beværtning med ret til 
udskænkning af stærke drikke. 

En stor del af beboerne i Hee havde 
nok fundet, at der blev drukket rigeligt 
spiritus. Derfor gav sognerådet med 
glæde tilladelse til Jensine Mortens-
en, da hun søgte om tilladelse til at 
opføre et afholdshjem, (Hovervej 
18) sammen med sin veninde Ane 
Kirstine Mortensen. Dette var en 
realitet i 1902.

Samme år gik Hee kro på tvangsauk-
tion. Den blev købt af gæstgiver Mo-
gens Knudsen, som ønskede kroen 
flyttet hen til krydset Holstebrovej 
– Hovervej, hvor han havde købt en 
grund. 

Til dette andragende svarede sogne-
rådet:
”At sognerådet ikke anser, at der er 
nogen grund til at flytte Hee kro, da 
der ved stationen er oprettet en be-
værtning af Jensine Mortensen, hvor 
alle spise- og drikkevarer kan købes 
undtagen spiritus. 
Desuden er der ved Vareindkøbsfore-
ningen indrettet god staldplads, så 
dette heller ikke savnes. Endvidere 
kommer en nybygning til at ligge lige 
overfor forsamlingshuset, hvor sog-
nets unge karle mødes til gymnastik 
to gange om ugen hver vinter.

For de vejfarende, som brænd-
selskuske og lignende, ligger kroen 
lige så bekvemt, hvor den ligger, 
som andet sted.
At der i andragendet står, at kroen 
er et yndet opholdssted for om-
liggende sognes beboere, og at det 
vil blive mere, når kroen flyttes, kan 
sognerådet ikke anse, som begrun-
delse til at flytte kroen, da sognerå-

Jensine Mortensen og Ane Kirstine 
Mortensen i afholdshotellets have
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det mener, at kroen er til for dem, der 
færdes på landevejen og ikke dem, 
der bor lige ved.” 

Selv om han ikke kunne få flyttet 
spiritusbevillingen, byggede Mogens 
Knudsen i 1903 Landbohjemmet, 
(Holstebrovej 100), der skulle være 
erstatningen som kro og gæstgiveri 
for Hee kro, og prøvede gennem de 
næste ni år uden held at få spiritus-
bevillingen flyttet.

Der blev alligevel i smug udskænket 
alkohol. Men når folk skulle hjem, og 
ikke var for ædru, gik de ”ad bag-
vejen”. Det vil sige på en markvej 
syd om Landbohjemmet. Det blev 
sagt, at de fulde folk trak en bjørn 
hjem. Derfor blev vejen i folkemunde 

døbt ”Bjørnevej”. Et navn som ve-
jen fik mere officielt, da kommunen i 
1970’erne skulle navngive alle veje i 
kommunen.

I 1918 solgte Mogens Knudsen byg-
ningen til skrædder Niels Peder Ped-
ersen, der drev skrædderi og blandet 
forretning indtil 1942. Desuden havde 
han en benzinstander med ”Nafta” 
benzin samt en del automater, som 
stod udenfor med tobaksvarer, slik 
og chokolade.
Hans søn, Erhardt Pedersen drev i en 
årrække taxa i Hee. 

I 1942 blev forretningen overtaget af 
købmand Laurids Jensen. 
                                                                                    

. . . . Fortsættes

Landbohjemmet, hvor man tydelig stadig kan se navnet ”Skrædderforretning” over gavlen.
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Vagtplan i Hee Klub 2015
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 
06.01 2 Connie Andersen Anette Røjkjær

13.01 3 Benny Siig Anette Susgaard

20.01 4 Arne Christensen Peder Galsgaard

27.01 5 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

03.02 6 Connie Andersen Anette Røjkjær

10.02 7 Vinterferie
17.02 8 Benny Siig Arne Christensen
24.02 9 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

03.03 10 Connie Andersen Anette Røjkjær

10.03 11 Peder Galsgaard Dorthe Nilsson

17.03 12 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

24.03 13 Benny Siig Gitte Dam Jacobsen

31.03 14 Påskeferie
07.04 15 Connie Andersen Anette Røjkjær

14.04 16 Dorthe Nilsson Gitte Dam Jacobsen

21.04 17 Eva Ø. Knudsen Dorthe Nilsson

28.04 18 Benny Siig Hanne Thrane

05.05 19 Connie Andersen Anette Røjkjær

12.05 20 Dorthe Nilsson Gitte Dam Jacobsen

19.05 21 Eva Ø. Knudsen Randi Fisker

26.05 22 Hanne Thrane Dorthe Nilsson

02.06 23 Benny Siig Gitte Dam Jacobsen

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.

Hee Klub

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

Vagtplan foråret 2015
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Avis- & papirindsamling

Den næste indsamling

Lørdag 
13. juni

22. august
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 8165 7825
Klaus Vang 2172 2472
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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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Billeder på Facebook, 
Instagram, Snapchat m.m.

Der er ingen tvivl 
om, at det at 
lægge billeder 
på digitale midler 
kan sammenlignes med det “gam-
meldags” fotoalbum, men der er stor 
forskel. Hvor det tidligere var et privat 
album, som kun blev set af familien 
og de nærmeste venner, er de digi-
tale albums ikke så private, som man 
kunne ønske.

I dag lægges alt ud på de sociale 
medier, hvor alt fra pottetræning over 
strandbilleder med børn med eller 
uden badetøj til studentereksame-
ner gavmildt bliver delt med resten af 
verden. Desværre glemmer forældre 
i deres iver efter at fremvise deres 
dygtige og kønne børn, at billederne 
og kommentarerne kan bringe deres 
børn i forlegenhed, både nu og se-
nere i livet.

Lige som vi siger til jeres børn, at de 
ikke skal sende eller lægge et billede 
op af en kammerat uden at spørge, 
og at de skal tænke på, hvordan de 
selv ville have det med at have lige 
netop det billede liggende til offen-
tlig skue, bør forældre også spørge 
børnene. Selv om billederne og kom-
mentarerne til billederne virker harm-
løse, kan de i høj grad overskride 
børnenes grænser, fordi forældrene 
nogle gange bruger det til at promo-

vere både sig selv og børnene i en 
bestemt retning. Især når det gælder 
små børn, som man ikke kan spørge, 
er det vigtigt med en særlig god etik. 
Man skal også tænke på, at billeder 
der er lagt på de digitale midler ikke 
er så nemme at fjerne igen. Selv om 
man sletter, vil det f. eks. ligge på Fa-
cebook for evig tid. Billederne kan 
endvidere misbruges af andre. F. eks. 
ved vi, at nogle firmaer kan finde på 
at bruge folks billeder i deres reklam-
er lige som vi ved, at nogle billeder 
(børn og unge 
med lidt tøj på) 
bliver viderefor-
midlet til diverse 
pornosider.
Selv om man 
tror, at billeder 
man udgiver på 
Snapchat, forsvinder i løbet af et par 
sekunder, skal der ikke meget til, før 
de er blevet gemt af personer, man 
ikke ønsker at dele billeder med.

Beskeder

Lige som billeder forsvinder beskeder 
heller ikke på de sociale medier. Man 
skal tænke over, hvad man skriver. 
Når en far skriver, at nu har hans søn 
eller datter fået 12 igen, kan det godt 
være, at  deres kammerater synes, 
det er utåleligt. Vi skal alle tænke os 
godt om, når vi bruger de sociale me-
dier til at udstille andre, især børn og 
unge, som sjældent bliver spurgt først.

 Anne-Marie
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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
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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. 

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
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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.

Maj
04.
10.
11.

11.
13.
14.
14.
14.
15.
15.
16.
16
16.
17.
18.
23.

25.

Juni
02. 
04.
05.

12.
13.
13.
14.
16.

Tour de Pedal
Konfirmation
Konfirmandmorgenmad 
i Hee Gl. Stationsbyg-
ning
Tour de Pedal
Kunstudstilling, Hvingel
Sommerfest
Tour de Pedal
Kunstudstilling, Hvingel
Sommerfest
Kunstudstilling, Hvingel
Sommerfest
Strikkecafë, Ringkøbing
Kunstudstilling, Hvingel
Kunstudstilling, Hvingel
Tour de Pedal
Pinsefest, Familiepark 
west
Tour de Pedal

Hee Kvindeforum tur 
Strikkecafé, Ringkøbing
Grundlovsmøde, 
I. C.’s Hus
Strikkefestival, Hee
Avisindsamling
Strikkefestival, Hee
Strikkefestival, Hee
Sogneudflugt til Ribe

Juli
11.

August
10.
20.
22.

September
10.

Oktober
10.
20.
31.

November
02.
26.

December
13.
31.

Strikkecafé, Ringkøbing

Strikkecafé, Hee
Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Strikkecafé, Hee

Strikkecafé, Ringkøbing
Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Strikkecafé, Hee
Strikkecafé, Hee

Strikkecafé, Ringkøbing
Deadline Sognenyt
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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

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
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012

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  8165 7825
Klaus Kristensen  4027 2373

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
Kirstina Fink     2278 7372
krisselise@hotmail.com
Eva M. Østergaard Knudsen  2029 0324
Rikke Lauridsen     2058 2289
Rikke Sonn     2427 0369

Hee Lokalråd
Erling Madsen, formand
Ole Mortensen, næstformand
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)
Maibrith Graversen
Bente Madsen  9733 5450
Lis Meldgaard

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


