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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

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

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

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

Annoncer kan løbende optages og
ændres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:
bestyrelsen@hee.dk

Formand:
Claus Fisker  2085 3705
formand@hee.dk

Næstformand:
Lisbeth Skarregaard 2763 8445
mettehammelsvang@gmail.com

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

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

Sekretær:
Mette Hammelsvang 3086 2411
mettehammelsvang@gmail.com

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

Ronnie Sørensen  4088 2926
ronnie@hee.dk

Deadline 
til næste nummer:

31. december

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk  6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

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

Mangler I sognenyt?

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

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

Lisbeth Green Skarregaard
97335857/ 27772784

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

Så er efteråret over os, løvet falder og 
folk har fundet de varme jakker frem.

Det betyder også at diverse udeaktivi-
teter i Hee holder pause. Fodbold slut-
tede sæsonen af med besøg af spillere 
og trænere fra FC Midtjylland og havde 
en rigtig god dag. Når nu udeaktivite-
terne holder pause, så er der tid til inde-
aktiviteter såsom, gymnastik svømning, 
volley og badminton. Som alle er startet 
op.

Vi vil gerne give en stor tak til dem som 
har hjulpet med at male multibanen og 
lægge fliser ved sponsortavlerne og 
klubhuset. Tusind tak for jeres hjælp. 
Uden frivillige når vi ikke langt, og vi kan 
altid bruge flere. 

Der mangler bl.a. pt. frivillige til at hjæl-
pe med at søge sponsorater, kontakt en 
fra bestyrelsen, hvis du gerne vil høre 
mere.

Stegt flæsk med persillesovs lokkede 
mange mennesker til fællesspisning, 
det var en rigtig hyggelig aften med dej-
lig mad, vi glæder os til næste gang.

Sogneforeningens bestyrelse har to 
møder mere i 2014 d. 3. november og 
d. 8. december. vi modtager gerne for-
slag og ideér fra jer, disse skal sendes 
til sekretaer@hee.dk senest en uge in-
den mødet.

Dette er det sidste sognenyt inden jul, 
så derfor vil vi i sogneforeningen øn-
ske jer allesammen en glædelig jul og 
et rigtig godt nytår. pas på jer selv og 
hinanden.

På bestyrelsens vegne.
Claus Fisker

Formand

Julens Glæde 
Julens glæde vil blive udbetalt

Søndag den 23. november
fra kl. 9.30-12.00 i klubhuset

Sogneforeningen vil give kaffe og 
rundstykker. Helle vil lave kaffen.

Til sidst vil der være en lille overra-
skelse.

Mange hilsner 
Anna Lise Sinkjær

telf.27810849
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Julehygge i Vestkystens Gårdbutik

Tirsdag den 18. november kl. 18.30

Adresse: Klitvej 77, Houvig

Vi mødes til en inspirerende og hyggelig aften, hvor kostvejleder 
Solveig Larsen (tidligere Hee-bo) vil kræse om os med hjemme-
lavede lækkerier lavet på gode råvarer. 

Det er ikke nødvendigt at spise hjemmefra, da der vil være smagsprøver på spe-
cialoste, spændende julesalater, spegepølse, hjemmelavet brød, julegodter, gløgg 
mm.

Solveig vil komme med et oplæg på, hvordan vi laver sund juleslik. Der vil være 
opskrifter herpå. 

For de der evt. har lyst, vil der være mulighed for at komme en tur i køkkenet og få 
afprøvet sine kreative evner. 

Solveig planlægger at vi skal lave én julegodte (surprice!). 

Der vil være mulighed for at handle i butikken!

Pris: 
Kr. 50 for medlemmer
Kr. 175 for ikke-medlemmer

Husk at alle kvinder, som er bosiddende i Hee sogn, er meget velkomne, og øn-
sker man medlemskab kan dette stadig lade sig gøre for kr. 200. 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 14. november enten via Facebook eller SMS 

Vi glæder os til at se jer!

       Dorit Larsen      Helle Hansen       Anette Toftdahl            Jytte Larsen     
       20 12 96 56        51 80 50 01          22 37 83 40                50 72 65 70
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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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FC Tim-Hee u14 og 
u15 piger sæson 
2013/2014 

Det siges, at gode oplevelser kan man 
leve længe på, så hermed tak fra træ-
nerteamet til u14 (årgang 2000) og u15 
(årgang 1999) pigerne. I har givet os 
masser af gode oplevelser og lidt røver-
historier til evt. fortælling på en fremtidig 
evt. kedelig vintertræningsaften!

FC TimHee pigesamarbejdet startede 
i sommeren 2013 og u15 holdet skul-
le med nogen betænkelighed starte i A-
rækken efter et godt 2013 forår i Tim.
Al betænkelighed viste sig dog overflø-
dig, begge hold leverede godt fodbold-
spil, og u15 holdet fik efter en række 
meget tætte kampe kæmpet sig på 2. 
pladsen og havde endda chancen for 
førstepladsen i efterårssæsonen 2013, 
hvilket havde krævet en sejr i sidste 
kamp mod førerholdet. Det blev så kun 
til uafgjort i den kamp, men en flot de-
but i A-rækken.

U14 var i en meget tæt pulje, hvor alle 
hold slog hinanden på kryds. Noget vi 
trænerne med tilfredshed noterede os, 

var kommentarer fra flere modstander-
trænere: ”Nøj, hvor spiller FC TimHee 
godt sammen”.

Begge hold havde også fortjent deres 
gode resultater, for der var hele efterårs-
sæsonen et utroligt højt træningsfrem-
møde og en stor interesse i at forbedre 
sit spil. Med ofte mere end 20 spillere 
på træningsaftenerne, så har der væ-
ret god mulighed for at lave kvalificeret 
træning. 
I foråret 2014 hed det A-række for beg-
ge hold og nu med betænkelighed for 
u14-holdet. Heldigvis gjorde pigerne 
al betænkelighed til skamme og viste 
at de var fuldt på højde med de øvrige 
hold i puljen. U15 pigerne fastholdt de-
res niveau og placerede sig på en delt 
førsteplads (bare et mål fra den ultima-
tive førsteplads!). En placering som 
faktisk har betydet, at holdet har kvali-
ficeret sig til u17 (årgang 1998+1999) 
mesterrække (landets næsthøjeste ni-
veau for u17 hold!). Her findes der in-
gen u16 række, så holdet skal pludse-
ligt spille mod en ældre årgang og da 
en håndfuld fra holdet fortsætter på ef-
terskole i denne efterårssæson 2014, 
så må holdet låne yngre spillere. Der-
for har vi valgt at søge om at måtte blive 
i u17 A-rækken og så må vi se til næ-
ste sæson i efteråret 2015!! J Her kan 
alle spillere fra begge hold nemlig spille 
i u17 rækken!  

Et andet rigtigt godt eksempel på piger-
nes sammenhold (godt sammenspil) er, 
når de kommende efterskoleelever al-
lerede har undersøgt efterskolens års-
plan og meddelt, hvilke weekender, de 
forventer at være hjemme og klar til at 
spille for holdet. 
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I dette efterår er U14 holdet nu blevet 
u15 og skal gå fra 9 mands kampe til 
11 mands kampe, når der samtidigt er 
en spiller langtidskadet, så er truppen 
smal. Heldigvis har det nye u14 (årgang 
2001) hold masser af spillere, som med 
stor vilje og gejst er gået lige ind på u15 
holdet og allerede har hjulpet holdet – 
ikke mindst til Ramsing cup!! J

Så længe I spillere har viljen til at for-
bedre Jeres spil og nyder sammenhol-
det, så skal vi trænere nok finde gejsten 
og med stor fornøjelse udfordre Jer i 
opgaven J. 

Vi ses i FC TimHee! 
Bo

Lidt nyt om fodbolden 
fra hee.dk 
Torsdag d. 9. oktober havde Hee SF 
besøg af 10 superligaspillere fra FCM. 
Det skyldtes, at Bo Mortensen, Jacob 
Andersen og Nicklas Noesgaard vandt 
FCM Klub Challenge konkurrencen på 
MCH arena i foråret, hvilket udløste en 
præmie i form af 10 superligaspillere, 
som stod for en træningsaften af 2 ti-
mers varighed.

Endnu engang var der Hee spillere på 
grønsværen på FC Midtjyllands hjem-
mebane MCH Arena. Denne gang var 
det deltagerne FCM Minifodboldskole, 
som jo bl.a. bliver afholdt på Hee Stadi-
on her i efteråret. Godt 200 børn løb på 
banen inden hjemmekampen mod FC 
Vestsjælland. Herefter kunne de sam-
men med de mere end 6.000 andre til-
skuere se FCM sætte 3 point mere på 
kontoen med en lille men velfortjent 1-0 
sejr.

Besøg fra FCM
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Senior Old Boys 2014

Sæson 2014 er nu overstået, og det 
endte med en absolut godkendt place-
ring som nr. 5 ud af 8 hold.

5 sejre, 4 uafgjorte og 5 nederlag rak-
te 19 point, og det gav 4 point ned til 
nr. 6, Grønbjerg, og 6 point op til nr. 4, 
Skjern GF, som desværre vandt den 
sidste kamp i Skjern. Rækkens suveræ-
ne vinder, blev ubesejrede RIF 2, med 
12 sejre, 2 uafgjorte og 0 nederlag, lag-
de kraftig afstand til resten af feltet med 
12 point ned til nr. 2, BK Klitten.

Topscorere 2014 Senior 
Old Boys

Asger Albertsen - 6 mål
Zander Koch - 6 mål
Per Sunesen - 3 mål
Karl Døhr - 3 mål
Peter Poulsen - 2 mål
Niels Poulsen - 2 mål
Niels Chr. Poulsen - 2 mål
Za Uk - 1 mål
Søren Frandsen - 1 mål
Sjakke Jensen - 1 mål

Der må skrives autografer, når FCM besøger 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 61655397
 

Egon
Badmintonudvalget

Redaktionen ønsker alle en 
rigtig glædelig jul og et godt 
og lykkebringende nytår.

Bente, Dorte og Anne-Marie
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

November
11.

December
09.

29.

Januar 2015
12., 13. & 15.

Soldatervenneaften i 
Kloster. Tidligere sol-
daterhjemsleder Leif 
Sørensen, Skjern, ta-
ler og fortæller om 
soldatermissionen.

Adventsfest i Kloster. 
Missionær Bjarne 
Lindgren Christen-
sen, Ringkøbing, ta-
ler. Bogsalg.

Julefest i Kloster.

Evangelisk Aliance 
Bedeuge

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

HEE 
GL. STATIONSBYGNING

JULEFROKOST OG 
HYGGELIG SAMVÆR

For alle over 18 år.

Søndag den 30 november 2014 kl. 
12.30

Tilmelding senest lørdag den 22. no-
vember 2013. 
Max. 80 deltager efter først til mølle prin-
cippet. 
Tilmelding på telefon 23 88 38 88
Send gerne en SMS

MENU

Hvide og røde sild med karrysalat
Æg og tomater
Fiskefiler med remoulade og citron
Sylte med rødbeder og sennep
Leverpostej med bacon & champignon
Frikadeller og kartoffelsalat
Flæskesteg med rødkål
Ris a la mande og kirsebærsovs
Kiks og ost
Kaffe/te og småkager

Pris 150,- kr. pr. person
Incl. 1 øl eller sodavand, snaps af libi-
tum.

Der tages forbehold for evt. ændringer

Med venlig hilsen
Hee Gl. Stationsbygning

Tlf.: 23 88 38 88



11

 
 

    
   
                      Zoneterapeut RAB 

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

 
 
 
 

                                                                  Velkommen 
                                                                     hos…      
 
Zoneterapi: 

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

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

V. Strandgade 6 c
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anc  re

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

Salg af hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

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

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83

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

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

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

 
Nørreager 1, Hee  •  6950 Ringkøbing 
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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

Arne Munk

Etatsråden
Den 21. november gen-
udgives Arne Munks 
spændende fortælling:
Etatsråden.

En fascinerende og 
spændende psykologisk 
gyser, der foregår om-
kring Lokkelykke i Muld-
bjerg for 30 år siden.

En Ingeniør flytter ind på 
Lokkelykke med sin kone 
og tre børn. Villaen er i 
sin tid bygget af en afdød 
etatsråd, der er gravsat i 
en høj nær villaen.

På egnen går der sære hi-
storier om etatsråden og 
langsomt forlader ingeni-
øren sin reelle verden og 
fordyber sig i hallucinatio-
ner - eller er det virkelig 
gengangeri?

Fordord til bogen af
Hanne Munk.

Illustrationer af
Peder Svendsen.

Kan købes på den gamle Præstegaard i Vedersø og direkte fra 
forlaget Heebro, Hovervej 11, Hee.     Pris 100 kr.

Se mere på www.etatsraaden.dk
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Et lille historisk 
indslag
Fortalt af Ernst Munck

Trafik gennem tiderne i og 
omkring Hee

”Mads Peterssøn var karl på Muldbjerg 
Mølle, og han var blevet sendt til Hee 
station med et læs grise, som skulle 
med toget til Esbjerg Svineeksport. 
Han var ikke glad ved situationen. 
Vognen var forspændt en hest og en 
okse, som gik godt i spand sammen. 
Det var en hjemmelavet bred fladbun-
det trævogn med løse sider, hvori der 
med lidt god hjælp kunne presses seks 
fede slagtesvin. 
Vognkassen var sat lige oven på hjul-
akslerne uden nogen form for affjed-
ring, så alle hullerne i vejen, som hju-
lene ramte, dunkede lige op gennem 
Mads. Nogle gange var det så vold-
somt, at han var lige ved at trille ned fra 
agestolen, andre gange var vognen ved 
at vælte. 
Svinene gryntede og hvinede uafbrudt 
højlydt deres utilfredshed, så det kunne 
høres langt væk. 
Det skete, at hesten slog sig i tøjret, 
men oksens ro fik den hurtigt dæmpet.
Det var en tidlig efterårsmorgen, hvor 
det lige var begyndt at blive lyst, men 
regnen nærmest silede ned, og det 
havde den gjort hele natten
Flere gange sad vognen fast, så han 
måtte ned i sølet og tage fat i det ene 
hjul for at hjælpe dyrene med at træk-
ke den tunge vogn gennem mudderet. 
Han var gennemblødt, og hans bukser 

var tunge af den våde jord, som sad fast 
helt op til over knæene.
Vejsporet hen over heden fra Muldbjerg 
til Bratbjerg, hvor han nu nærmest var 
kørt uhjælpelig fast i bunden af den 
gamle hulvej, havde været et stort ælte.” 

(Resterne af denne hulvej kan stadig 
ses, mærkes og fornemmes. Den gem-
mer sig i lyngstykket på den modsatte 
side af vejen overfor bronzealdergrav-
højene, Kvindhøjene, og er sine steder 
så dyb, at den kan skjule en oprejst per-
son.)

Der er ingen tvivl om, at sådanne situ-
ationer har der været mange af på ve-
jen ikke blot mellem Hover og Hee, 
men overalt hvor man færdedes indtil 
de mere moderne tider.  

I middelalderen var der ikke ret mange 
veje herude vestpå. Det var mest dybe 
hjulspor, man fulgte fra det ene sted til 
det andet.
Men selv før hjulet blev opfundet, er no-
gen begyndt denne vandring.

Det må være bondestenalderfolket, idet 
de var de første, der ikke levede spred-
te som jægerstenalderfolket, men bo-
satte sig fast og fældede skoven for at 
dyrke landbrug. 
På deres rejse efter jord har de efterladt 
deres døde i lave gravsteder langs den 
rute, de tog. Og dermed grundlagde de 
flere tusinde års veje.
Bronzealderfolket fortsatte med at bru-
ge disse spor og gjorde dem mere syn-
lige ved at begrave deres døde oven-
på allerede eksisterende grave. Derved 
opstod disse mange gravhøje, som 
man senere brugte til at tage landken-
ding af.   
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Allerede på Frederik 2. tid (omkring år 
1560) kom der mange pålæg om vedli-
geholdelse af veje. Det blev bønderne, 
som skulle stå for denne vedligeholdel-
se, hvor de skulle fylde jord eller kam-
pesten i hullerne på de opkørte veje. 
Men det var næsten et håbløst arbejde, 
for medens nogle bønder reparerede 
vejene, sparede andre bønder sig be-
sværet med at gå langt efter ler til at kli-
ne deres huse med. Når ingen så det, 
gik de blot ud og gravede det op af ve-
jene, hvor det lå blottet i de dybe spor.
(Mon der er ulovligheder, som ikke har 
fandtes i al den tid, menneskeheden 
har eksisteret?)

Man kan tænke sig, hvor svært det har 
været for en tungt læsset vogn som 
Mads Peterssøn på sine faste aksler 
uden fjedre med klodsede hjul en regn-
vejrsdag sidde fast i ælte til navene.
Under sådanne omstændigheder har 
det taget mindst en formiddag at køre 
de 9 kilometer fra Hover til Hee. 
Og man gyser ved tanken om en tur fra 
Ringkøbing til Århus, idet det siges, at 
denne rejse tog 6 dage. Det vil sige 15 
– 20 kilometer om dagen, ad de bedste 
og mest befærdede veje.

Ingen kunne dengang nævne de vestjy-
ske veje, uden at ordet ”øde” faldt dem 
i munden, og det var så sandt, som det 
var sagt.

Det må have været en nedslående for-
nemmelse at færdes på disse enorme 
flader, hvor hverken skov eller menne-
skelige boliger, men måske et kirketårn 
i det fjerne, brød horisontens ensfor-
mighed, hvorover vinden sang døgnet 
rundt.
Men selv i vores vestjyske egn skulle 
nogen jo færdes, og vejene lå fra Arilds 
tid, lige der, hvor man havde brug for 
dem.

En rejsende skrev i 1833, da han kom 
hjem:
”Fra Ringkøbing gik vi til fods længe-
re nordpå (ad vejen ”Heebro”, som var 
landevejen nord - syd). Først var egnen 
ret dyrket og livlig, men siden var det 
bare hede og atter hede. Skarer af myg 
og hjejler, der omsværmede os. Hist og 
her en snurrende agerhøne, der fløj op 
fra lyngen, var næsten de eneste leven-
de væsener, vi så. Hen mod aften tyede 
vi ind til en bonde i Ulfborg for at få nat-
tely.”

Hedebonden opfattedes gerne som 
ordknap – langsom i tankegang – stæ-
dig – mistænksom overfor alt – påhol-
dende – en ustyrlig slider – naiv – uop-
lyst og dybt religiøs.
Han boede i en jordhytte eller tørvehyt-
te, men når han fik tid, opførte han et 
hus af lerblandet lyngris. Gulvet var af 
ler, loftet var rafter, taget tækket med 
lyng, og om vinteren beskyttede han 
huset ved at omgive det med et panser 
af lyngtørv helt op til tagskægget.

Hing herred (knap så stort som det tid-
ligere Ringkøbing Amt) så elendigt ud. 
5/6 af Torsted sogn var hede. Det sam-
me var ½ delen af Tim sogn. Man sag-
de, at kun Bryde Sø og Ulf Sø på græn-
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sen mellem Hee og Hover bidrog til, at 
herredet ikke sank hen i den rene ynk.

Vejsporene blev ofte meget brede, for 
kvægdrifterne, hestene og de tungt 
læssede vogne lavede nogle spor, der 
var så dybe, at de efterkørende ikke 
kunne bruge samme spor, men måtte 
lave nye ved siden af. 

Noget, som siden oldtiden var med til at 
lave og præge vores veje herude vest-
på, var de mange, store kvægdrifter.

Når studene skulle til salgsmarkeder fra 
Holstebro over Ulfborg og Ringkøbing 
til Husum, Itzehoe eller andre nordtyske 
markeder, blev de 50 – 100 dyr drevet 
af studedrivere, som gik og holdt orden 
på studene. 
En af drivvejene var den nuværende vej 
”Heebro” samt den fortsatte markvej 
nord for Hovervej. 
Brølende, stangende, bissende og ure-
gerlige tromlede drifterne af sted i sky-
er af støv og fulgt af millioner af fluer. I 
regn, storm eller døvende hede, ledet 
af studedrivere, der kendte ruterne som 
deres egen bukselomme.
De kunne drive 25 – 30 kilometer om 
dagen. Så en drift stude kunne godt 
være undervejs i 8 – 10 dage.

Studedriverne var ikke Guds bed-
ste børn, men arbejdet krævede også 

en robust indstilling til tilværelsen, og 
dagslønnen på 4 mark plus fri fortæ-
ring men uden brændevin gjorde ingen 
blødsøden.

Man pejlede efter kroerne, hvor driver-
ne kunne overnatte og studene få foder 
og vand. Første stop var omkring Ulf-
borg, og næste stop ved ejendommen 
Heebro øst for Hee, hvor der var indret-
tet en krostue.
De kroer, der fandtes i denne ødemark, 
var ofte af en sådan beskaffenhed, at 
det kunne få anderledes vante til at fort-
sætte med det samme.
I 1849 hedder det om hedekroerne i al 
almindelighed: 
”Her fik man harsk flæsk og smør – tørt, 
hårdt og muggent rugbrød bagt i oret 
(fordærvet af mider) mel – tyndt, surt øl 
og finkeljokum (dårlig fuselbrændevin), 
serveret i en skiden stue med lergulv og 
fuld af tørverøg og med en spyttebakke 
i hjørnet, der sjældent blev ramt af de 
store spytklatter, som de skråtyggende 
drivere sendte ud med jævne mellem-
rum.”
Kroen bestod sjældent af mere end et 
enkelt lavloftet rum med et par langbor-
de og bænke. 
Ville man overnatte, havde man visse 
steder slået brædder sammen til sen-
gesteder og stillet dem i et udhus eller i 
et hjørne af laden.
En nat kostede 25 øre, og det hele var 
smæk fyldt med lus og lopper.
Det var ejerne af studedriften, stude-
handlerne, som betalte forplejningen 
for driverne på turen, og det gjorde sik-
kert meget ondt, hver gang en kroejer 
kom med sin regning.
Der var dog også andre kroer, som så 
en forretning i at betjene studedriverne 
godt, og der var studehandlere, som 
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betalt godt for en ordentlig forplejning 
til sine folk.

Helt fra oldtiden og indtil 1855, hvor den 
nuværende Holstebrovej blev anlagt, 
gik vejen fra Holstebro til Sønderjylland, 
som forbandt Hee med omverdenen, 
øst for byen. 
Den kom fra Tim i en næsten lige linje, 
gik vest om Hvingel by, (ca. 100 meter 
vest for Høbrovej). Direkte ned gennem 
Lilkjær, tæt forbi jordemoderboligen, 
(Lilkjærvej 13) videre ad ”æ’ gam’l wå-
swej” (markvejen mellem Heebro og Lil-
kjærvej, som går øst for Lilkjærvej 4), ad 
Heebro over No og videre sydpå uden 
om Ringkøbing. 

Man kunne kun komme over Hover Å 
ved Heebro via et vadested indtil om-
kring år 1520, da herremanden, Pe-
der Skram, på Voldbjerg lod bygge en 
træbro på stedet og opkrævede bro-
penge for at lade folk passere. (På den 
sydøstlige bred kan man stadig se re-
ster af pæle fra den gamle træbro.)
 Men for at spare penge, fortsatte stu-
dedriverne med at drive over ved vade-
stedet.

                                                                                                              . 
. . . . Fortsættes

Kære læser

Da jeg i januar 2014 begyndte at sen-
de indlæg til Sognenyt, var jeg ikke 
i tvivl om, at noget af det, som kunne 
være spændende for os alle, var at vide, 
hvad de forskellige virksomheder i Hee 
egentlig arbejdede med. Og jeg er da 
også blevet mødt med en meget posi-
tiv indstilling fra de personer, jeg har be-
søgt.
Men desværre har jeg taget munden for 
fuld. Jeg kan simpelthen ikke nå alt ”mit 
skriveri”. 

Hver gang jeg skriver noget, tager det 
ret lang tid at samle materialet og bear-
bejde det. 

Til min bog Heiga-Won skal jeg være ret 
koncentreret med researche og skriv-
ning i 1½ - 2 år for at nå at få et bind 
færdigt på 2 år. 
Det tager en måneds tid at samle mate-
riale og skrive årsskriftet ”Den lyse den 
blanke”, og en uges tid for indlæg til 
hvert Sognenyt
Jeg vil bestemt ikke beklage det, for jeg 
elsker det. Mit problem er blot det evigt 
tilbagevendende; at der ikke fra starten 
af vores tilværelse blev sat flere timer af 
i døgnet.
Derfor vil jeg fortsætte med de histori-
ske indlæg endnu et stykke tid, da det 
er materiale, jeg har samlet gennem 
længere tid, men jeg er nødt til at stille 
omtalen af virksomheder i bero, til jeg 
bliver færdig med sidste del af Heiga-
Won. Men til den tid, vil jeg gerne have 
lov at komme igen.

Venlig hilsen
Ernst Munck



18

Tyndslidt asfalt på 
I.C.Christensensvej/
Agersbækvej 
 
På vegne af Hee Skoles støtteforening 
vil vi gerne undskylde dette, men det 
skyldes såmænd bare nogle rigtige 
dygtige elever fra Hee Skole.

Den 10 oktober blev der nemlig lø-
bet ikke mindre end 1001 km på den-
ne rute. De svedte og de svedte, men 
det var alt be-
sværet værd, 
for 26.000 kr er 
hvad der er gi-
vet tilsagn om 
til skolens støt-
teforening.

Aldrig er der på Hee Skole blevet løbet 
så mange kilometer og penge hjem.
Flere af skolens elever præsterede en 
halv maraton, mens andre tog det lidt 
mere med ro, og hyggede sig i ”Ener-
gitanken”, hvor Støtteforeningenen ser-
verede frugt, kakao, vand mm.

Skolens 7 maraton løbere er:

Martin Vagner 5 kl 27,2 km
Jesper Noesgaard 6 kl 25,2 km
Eline Van Den Berg 6 kl 25,2 km
Albert Torp 5 kl 23,0 km
Frey Fisker 4 kl 21,0 km
Mads Trane 4 kl 21,0 km
Alberte Ovesen 2 kl 21,0 km

STOR TAK TIL ALLE LØBERNE, 
OG IKKE MINDST DE MANGE 

SPONSORERE
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Fødselsdage
Bryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Mindesammenkomst
Og meget mere

Hjælp til
Borddækning
Servering

Internetforbindelse
Plads til 100 personer

Hee Gl. Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

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

STEDET HVOR FOLK MØDES

Forhør nærmere ved Rosa og Kaj Smedegaard

Ringgaden 3A, Hee, 6950 Ringkøbing

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

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

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

Sidste nyt fra torsdagsklubben
Vi er nu kommet godt i gang efter sommerpausen.

Vejret har været fantastisk,så vores petanque-bane er blevet benyttet flittig.Men in-
den længe rykker vi indendørs til mange aktiviteter.

Vi har fået en pengegave fra D.G.I.,så vi er inviteret til idrætscenter vest i Holstebro 
for at se deres forskellige tiltag,som vi måske kunne have interesse i at investerer i.

Vi er inviteret til Torsdag den 20.november 2014 kl. 9.30-1200.

Vi kører i egne biler.

Alle er velkomne

Tilmelding til torsdagsklubben.

Mange hilsner 
Torsdagsklubben
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Torsdag d. 18. september var der dømt 
svampetur for medlemmerne af Hee 
Kvindeforum.

En del kvinder havde fundet vej til Ho-
verdal Plantage, hvor Gitte Roslev fra 
Tim fortalte om de forskellige svampe, 
der blev fundet i skoven.

Hee Kvinde-
forum

Der er blandt andet kantareller i kurven

Der lyttes til de vise ord om svampene
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09.00 Alle Helgen
14.00 Familiegudstjeneste 
Børnekoret medvirker
19.00 i No
19.00 M. Berggrud
14.00 1. søndag i Advent

10.30 K. Nielsen i No
10.30
10.30 i No
14.00 Juleaften
09.00 Juledag
10.30 2. juledag
Ingen

14.00 Nytårsdag
09.00 M. Ørskov i No
09.00
10.30
19.00

November
02.
09.

16.
23.
30.

December
07.
14.
21.
24.
25.
26.
28.

Januar 2015
01.
04.
11.
18.
25.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Konfirmationer

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

Offentlige menigheds-
rådsmøde
                                                                                           
Mandag 24.november hos Karen Margrethe 
Nielsen, Stadilvej 6

Mødet begynder kl.19.00

Litteraturkreds?

Kunne du tænke dig at læse en god 
bog og så drøfte den i fællesskab med 
andre?

I så fald er du velkommen til et møde i 
konfirmandstuen torsdag 20.november 
kl.19.00, så snakker vi om, hvad vi kun-
ne tænke os at læse. 

Du er velkommen til bare at komme og 
se om det er noget for dig, der er ingen 
mødepligt.

Ninna Døhr og Lars Christoffersen
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Ikke en spurv til jorden

Ikke en spurv til jorden
uden at Gud er med.                                                                                                                                             
Ikke en sjæl mod døden                                                                                                                                            
uden hans kærlighed!                                                                                                                                       
ikke en blomst er visnet,                                                                                                                                    
ikke en tåre faldt,                                                                                                                                           
uden at Gud har vidst det,                                                                                                                                             
han, som er overalt.                                                                                                                                         
Tro det, når stormen hærger                                                                                        
bladløse vintertræer!                                                                                                                               
Tro det, når brænding bryder                                                                                                                                           
over de nøgne skær!                    
Tro det, når ubeskyttet                                                                                                                                       
midt i en kamp du står.                                                                                                                                            
Tro det, når helt alene                                                                                                                                            
du med en smerte går.  
Tro det, når noget brister                                                                                                                                          
uden at vokse frem.                                           
Tro det, når nogen mister                                                                                                                                           
det, som var alt for dem!                                                                                                                                            
Tro det, når håb går under                                                                                                                                            
uden at rejse sig:        
ikke en spurv til jorden!                                                                                                                                          
Det er et ord til dig.

Peter Balslev-Clausen   1993

Guldkorn
Lad os ære de døde ved at glæde os 
over livet

Jens Stoltenberg

Den  kærlighedens gerning at erindre 
en afdød er en gerning af den mest tro-
faste kærlighed

S. Kierkegaard

Selv når alle eksperter er enige, kan det 
tænkes, at de tager fejl

Bertrand Russell
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Strikkecafé 

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

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

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

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

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

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

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkeveninder.

Kærlig hilsen 
Anette
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- Følg med på www.vjl.dk

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

Din professionelle 
sparringspartner



29

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

Grete   9733 3373
Bent  9733 3466

eller aflevér på Genbrugspladsen i Tim. 

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

                                                                         På forhaand Tak

Plejehjemmets venner i Tim

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden 

Svendgaardsvej 9 
6980 Tim 

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

Vinduespolering udføres.

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

Andreas Mortensen
40267373

Trines Blomster
Buketter - Dekorationer - Potteplanter

Sommerblomster - Lidt stauder til haven

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

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

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

Trine Damgaard • Skovvej 9 • tlf. 2360 3658

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

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

Frisøren der kommer til dig, når du har tid
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter

A
u

to
v

æ
rk

s
te

d

B
en

yt 
dit l

okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

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

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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En hilsen fra 
Cykelholdet
Igen i år startede vi i april. Vi startede 
langsom ud, men ellers er turene på 15 
- 27 km.

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

Vi kører hver mandag kl. 18.45 og i sen-
sommer kl. 18.30 fra skolegården.

Vi har kaffe/the, vand  med, som vi drik-
ker undervejs.(Så bliver der snakket om 
alt mellem himmel og jord).

I år har vi været 20 M/K .( Der er  kom-
met 5 nye med, dejligt at se.)  Vi er ca. 
12 - 16 M/K hver gang. Kun nogle enkle 
gange, har vi været  mindre og det er 
når det regne eller blæser meget. ( I år 
har vejret været nogenlunde). 

Vi har cyklet 25 gange og det har været 
forskellige  steder:

Men  i år har vi været 2 nye steder: 

Ved Jeppe´s  sø i Tim , og i Skjern enge 
Hvor Bjarne ( pedel) havde  lavet en 
cykel rute til os: ( ca. 20 km.)  Margit 
stod med snitter og kaffebrød da vi kom 
hjem . Vi havde en rigtig god aften. (tak 
for det).

Vi har nogle meget gode ture og ople-
ver en masse. Vi sluttede sæsonen af 
med afslutning, hvor vi hyggede os.

Cykel holdet starter op igen første man-
dag i april 2015.

Alle, der har lyst, er velkomne. 

Vel mødt
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Kære cykelvenner

Tusind tak for jeres besøg her i Skaven 
og turen i Skjern enge, vejret var ikke 
det bedste, men humøret var i top, og 
så håber vi bare på bedre vejr næste 
gang I kommer.

Også tak for budet til jeres afslutning 
hos H.C. og Karen det var rigtig hygge-
ligt.

Mange cykelhilsner fra
Margit og Bjarne
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De gæve cyklister på ture i det danske forår
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Kunstudstilling i 
Stines gl. Lade
Den 11. oktober holdt foreningen Hvin-
gel fernisering i Stines gl. lade. De lo-
kale Hvingel kunstnere  Hanne og Jens 
Mathiessen samt deres voksne børn 
Lars og Karen har hele efterårsferien 
haft kunstudstilling i det smukke rustik-
ke lokale. Det er utroligt så godt det lyk-
kedes når grove vægge, stråtækt loft og 
fritstående konstruktion benyttes til at 
sætte spot på kunsten. Både malerier, 
akvareller, skulpturer og fotos har Hvin-
gel kunstnerne udstilt, en udstilling der 
viste både bredde og dybde. Udstillin-
gen var åben hele efterårsferien, og 170 
mennesker besøgte udstillingen i løbet 
af ugen.

 

Foreningen Hvingel er endnu kun i dens 
spæde start, da der blev holdt stiftende 
generalforsamling tilbage i april måned 
i år. Foreningen har til formål at gøre 
Hvingel og omegn til et godt sted at bo, 
forskønne området og understøtte so-

cielt samvær. Hvingel dækker et stort 
geografisk område og er en egnsbe-
tegnelse for området syd for hoverdal 
plantage mod Hee. Således rummes 
området også af Hee Sogn, men det er 
jo alligevel noget andet at bo på landet 
i et landområde med langt til naboerne, 
end det er at bo i en landsby. Man mø-
des ikke lige til en snak over hækken el-
ler støder på hinanden når man er ude 
at lufte hunden. Således kan det være 
svært for både tilflyttere, men også trav-
le børneforældre eller ældre at mødes 
lokalt. Det er foreningens ønske at støt-
te op om dette. 

Foreningens arbejde til nu har bestået i 
en ansøgning til grøn ordning, hvor der 
blev søgt om at få midler til etablering 
af en bålhytte, grillsted, legeareal mm. 
Tanken var at skabe et offentligt møde-
sted, hvor man havde mulighed for at 
mødes lokalt. Som større landområde 
har vi jo ikke adgang til et bytorv eller 
en skoles grønne areal, og der er der-
for intet tilgængeligt offentligt rum, hvor 
større grupper af mennesker kan sam-
les. Desværre valgte byrådet ikke at 
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bevillige penge til Hvingel. Hvorfor er 
uvist. I august holdt Foreningen Hvin-
gel høstfest, hvor omtrent 50 menne-
sker fra lokalområdet samledes til en 
utrolig hyggelig aften med grill og god 
snak og hvor vi fik god lejlighed til at 
lære vores nærmeste naboer lidt bedre 
at kende. Høstfesten blev holdt i Stines 
smukke gamle lade. Og så kommer vi til 
kunstudstillingen...

For hvorfor lige kunst i den gl. Lade? 
Jo, når mennesker mødes, så opstår 
der ofte gode ideer. Og det var netop til 
høstfesten, at Hanne og Jens Mathies-
sen og Stine kom til at snakke om, hvor 
spændende det da kunne være at hol-
de en kunstudstillingen i den smukke 
lade. Og til ferniseringen kunne Hans 
Damgaard også fortælle at gården er 
næsten 300 år gammel, så mon ikke 
den også har set lidt at hvert i sin tid? 
Men mon ikke det er første gang der er 

blevet holdt kunstudstilling? 
 
 Mvh 
Maria Aaen, 
Formand foreningen Hvingel
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Åbent Hus i 
Lokalarkivet i Hee
Lørdag d. 18. oktober var der indbudt til 
Åbent Hus i Lokalarkivet i Hee.

Samtidig med, at folk kunne komme 
og se nogle nyopsatte plancer m.m. 
på selve arkivet på første salen i I.C.’s 
Hus, holdt Ernst et meget inspirerende 
foredrag om de ting, han havde fundet 
i researchen til sin store saga ”HEIGA-
WON ... FOLKET LANGS ÅEN.”

Foruden den lokalhistoriske udstilling 
på 1. sal, var der en lille maleriudstilling 
med Malene Sandgrav, der præsentere-
de nogle af sine malerier.

Mest spændende var især det om, at 
Atlantis faktisk kunne have ligget ved 
den jyske vestkyst.

Efter foredraget viste Ernst os sin nye 
bog ”HEIGA-WON ... FOLKET LANGS 

ÅEN. Fjerde del. Bo-
gen kunne derefter 
erhverves for 200 kr.

Bogen sælges enten 
hos Ernst eller på Ho-
vervej 11 hos Carsten 
Meller.
Læs mere på 
www.heiga-won.dk
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Avis- & papirindsamling

Den næste indsamling
Lørdag 

10. januar 2015

Hjælp os med at gøre 
det lettere...

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

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

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

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

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

HJÆLP

Vi er ikke for mange om arbej-
det!

Vi efterlyser flere voksne med bil og trail-
er.

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

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

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

Bo Mortensen 30 33 78 25
Klaus Vang 21 72 24 72
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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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Støt os! 

Og gi' skolen en hjælpende hånd! 

Et nyt år = fornyelse af medlemskab 

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

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

Beløbet bedes overført til Vestjyskbank 

Kontonr. 7650-1206957 

HUSK at skrive kontingent + navn på overførslen. 
 

På forhånd tak 

Hee Skoles støtteforening 

Kære borger i Hee og Tim

De unge håbefulde fodboldspillere i 
FC Tim Hee har et brændende ønske 
om at komme på en fodbold-udlands-
tur, gerne til Holland. Turen er baseret 
på, at der er mulighed for at spille lidt 
god fodbold, men ikke mindst for at få 
en sund og god fælles oplevelse med 
kammeraterne i klubben. Vi,  forældre 
og trænere, ønsker at give de sunde 
og boldflittige unge drenge og piger en 
uforglemmelig oplevelse, og vi håber, at 
der vil blive taget godt imod de unges 
forslag til, at tjene en lille skilling til tu-
ren, når sognets borgere i løbet af det 
næste halve års tid vil blive mødt af for-
skellige tilbud, som kan give lidt penge 
på deres fælles konto. 
 

Første tilbud er en flaskeindsamling d. 
29. November. Vi kommer forbi din dør 
og hjælper dig med juleoprydning i flas-
ker og glas. Flaskerne med pant går di-
rekte til spillernes fælles konto til dæk-
ning af udgifter til udlandsturen. 
 
Så kære borger, spar dig selv for be-
sværet med oprydning og gem dine 
pantflasker til denne dag, nemmere bli-
ver det vist ikke.. 
 
Mange glade fodboldhilsner fra udval-
get
FC TIM-HEE til Arnhem Cup
U15 Drenge og U15 + U17 Piger

PS. Sæt flasker og glas ud til vejkanten, 
så kommer de unge mennesker forbi 
efter kl. 9..
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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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Hee Klub
Hver tirsdag fra kl. 19.00 - 21.00 for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter!
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Ondt i ryggen? 
Ondt i skuldrene? 
Ondt i lænden? 
Spændingshovedpine? 
Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage 

 
• Fysiurgisk muskelmassage 

• Skadesbehandling 

• Velværemassage 

 
• Hot Stone massage 

• Ansigtsmassage 

• Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa 

Giv et gavekort 

og glæd dine nærmeste 

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

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

 

 

 

 

 

 

          v/Ole Mortensen 
Birkmosevej 9, 6950 Ringkøbing 

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

 

Alt i tømrer- og snedkerarbejde 
samt fag- og hovedentrepriser 

udføres. 
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

Murer– & Kloakfirmaet 
Michael Andersen 
Nybygning 
Ombygning 
Flisearbejde 
Reparationer 

TV-inspektion 
Strømpeforing 
Punktrenovering 
Nedsivningsanlæg 

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

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

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

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

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

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

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

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

November
01.
03.
18.
20.

20. 
23. 

23.
25.

30.

Avisindsamling
Bestyrelsesmøde
Hee Kvindeforum
Torsdagsklub på tur til 
Idrætscenter Vest
Litteraturkreds opstart
Julens Glæde udbe-
tales
Julestøttebanko
Strikkecafé

Julefrokost, 
Hee stationsbygning

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

2015

Januar
10. 
12. 

Februar
09.

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

Avisindsamlin g
Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde
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Læserservice Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Ancare   Hjertestarter, kurser m.m.   2943 4583
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805

Lars Christoffersen Præst     9733 5014

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

Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Gulvservice       9733 5316
Hee Stationsbygning Rosa & Kaj Smedegaard   2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373

JK-WebIT  Jesper Ø. Knudsen   3029 3129
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280
Landbobanken       9732 1166
Mobilfrisøren  Gitte Alnor Madsen   2080 4702
Andreas Mortensen Plæneklipning    4026 7373
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
Optimera  Tømmerhandel, Tim   9674 7576
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012

Nygaard Zoneterapi      2140 2416
Anette Riis  Håndarbejde    4071 3919
Røjkjær Minimaskiner Peter Røjkjær    2138 0690
   Christian Røjkjær    2138 0691
Trines blomsterbutik      2360 3658
Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200
Vestjysk Landboforening      9680 1200
Ølstrup Vognmandsforretning     9734 6086

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

Fodbold
Zander Koch  2287 2442
Kirsten Jegstrup  6049 8419
Pia Kofod  2781 0046
Bo Mortensen  3033 7825
Klaus Kristensen  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
Hanne Thrane     2171 4576
hanne@juul-thrane.dk
Eva M. Østergaard Knudsen  2029 0324
Rikke Sonn     2427 0369
Rikke Lauridsen     2058 2289

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

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

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

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

PR & Redaktion
Se side 2

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 

- enten som mail eller afleveres i 
postkassen på Hovervej 11



52

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


