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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:

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: Judith Van 
Den Berg 2964 4075 - kasserer@hee.dk

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

Efteråret er for alvor over os. De in-
dendørs aktiviteter som svømning, 
badminton og volleyball er begyndt. 
Gymnastik er naturligvis også startet, 
og her kan de gøre brug af den air-
track og nedfaldsmåtte, som vi har 
fået sponsoreret af Tuborgfonden og 
Ringkøbing Landbobank.

Vi har i bestyrelsen gang i mange 
ting, vi har bl.a fået sponsoreret en 
projektor til klubhuset, så der kan ses 
film, når der er klub. Den kan også 
bruges til møder mm.. 

Fodboldudvalget søger en ny for-
mand, så giv lyd, hvis du sidder og 
har lyst til dette. 

Vi er også ved at tænke frem på gene-
ralforsamlingen til februar. Vi ved al-
lerede nu, at der vil komme lidt ud-
skiftninger i bestyrelsen, og derfor 
hører vi gerne fra nye kræfter som 
kunne tænke sig at arbejde for at gøre 
en forskel i vores by. Vi søger både 
stærke kræfter i sognefor-eningens 
bestyrelse, og nogle der vil prøve 
kræfter med at få penge ind i forenin-
gen vha. sponsorerer. Hvis man har 
ideer til andre indtægtsmuligheder i 
foreningen hører vi også rigtig gerne 
fra jer. Der er brug for at vi alle gør en 
indsats.
Alle forslag og ideer modtages gerne 
på sektretaer@hee.dk

På bestyrelsens vegne
Formand Claus Fisker.
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Foredrag 
I.C. Christensens Hus inviterer alle interesserede til foredrag om 
besættelsestiden med Svend Erik Nielsen fra Århus – søndag den 
8. november kl. 14,00 i I.C.`s Hus.  

Svend Erik Nielsen vil fortælle om sin egen familie, der betalte 
den højeste pris for sin aktive indsats i modstandsbevægelsen i 
Århus, hvor stikkeren Grethe Bartrams virke fik store 
konsekvenser for modstandsbevægelsen.  

I sit foredrag vil Svend Erik Nielsen give sit syn på 
samarbejdspolitikken og berette om politiets jagt på 
modstandsfolk og danske myndigheders behandling af politiske 
fanger i Horserød og Vestre Fængsel. 

Svend Erik Nielsen har gennem mange år været tilknyttet 
Besættelsesmuseet i Århus og holdt foredrag gennem flere år om 
emnet. 

Foredrag og kaffe kr. 50,-  
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Kommunen har opsagt aftalen med 
de forskellige foreninger om indsam-
ling af papir og pap. I stedet har man 
etableret nye samlestationer, i Hee 
på pladsen ved banen. Her er det så 
meningen, at borgerne fremover selv  
skal aflevere blandt andet deres pap 
og papir til genbrug.

Dermed står Hee Sogneforening til at 
miste omkring 25.000 kr. om året fra 
indtægterne for salg af papir og pap, 
penge der vil mangle i det lokale ung-
domsarbejde!

Sogneforeningen vil gerne fortsætte 
med at samle papir og pap, hvis det 
er muligt at få økonomien til at hænge 
sammen, men der skal findes en an-
den plads, hvor containerne kan stå, 
for kommunen har frabedt sig, de 
fremover står på pladsen ved banen. 
Det er ifølge kommunen konkurren-
ceforvridende. Af samme gund står 
metalcontaineren på den anden side 
af banen. På den baggrund kan man 
kun tolke, at kommunen er en tung 
modspiller overfor de forskellige for-
eninger, som de reelt burde bakke op 
om! Kommunen har travlt med at hyl-
de det frivillige arbejde, men når det 
kommer til at give de selvsamme fri-
villige (og ulønnede), økonomisk mu-
lighed for at eksistere, er opbaknin-
gen forsvundet!

Sogneforeningen satser fortsat på 
indsamling af papir i Hee

Trods modstanden fra kommunen, 
håber Hee Sogneforening, at der fin-
des en plads til kontainerne, og der 
kommer så meget balance i økono-
mien, at papirindsamlingerne kan 
fortsætte. Andre foreninger har op-
daget, at afregningsprisen på gen-
brugspapir er væsentlig højere, når 
man sælger direkte til papirfabrikker-
ne, end den pris, man fik af kommu-
nen. Dermed er der mulighed for at få 
dækket en del af transportudgifterne.

Derfor opfordres borgerne i Hee 
Sogn til fortsat at gemme papir og 
pap til Sogneforeningen. Om fremti-
den for papirindsamlingerne kan man 
læse i næste nummer af Sognenyt, 
der udkommer til januar og på hjem-
mesiden Hee.dk
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Tre elever fra Hee Skole har skrevet om 
deres oplevelser, da elever fra kommu-
nen drog til København d. 18. september.

Jeg stod op klokken 5:30, og gjorde 
mig klar. Jeg blev kørt op på skolen 
klokken 6:20. Der blev vi talt op, jeg 
var vildt spændt, og især da jeg fandt 
ud af at det var en dobbeltdækker vi 
skulle køre i. Min klasse kom til at sid-
de øverst. Og vi skulle også have tv 
midtvest med.  Vi kørte klokken 6:30 
mod Kbh. Jeg sad ved siden af Mik-
kel i min klasse, det var en hygge-
lig tur. Mikkel og mig hørte musik og 
sang. Lige pludselig kom der en quiz, 
Mikkel og jeg var ikke særlig gode til 
det. Der var også banko i hele bus-
sen, jeg vandt en gang. Alle var vil-
de, da vi kørte over Storebæltsbroen, 
men jeg har været over den mange 
gange, så det var ikke så vildt for mig. 
Og alle var også vilde, da de så de 
store bygninger i København.

 Da vi så DR byen var alle mega 
spændte, men da vi kom ud af bus-
sen, skulle vi vente tre kvarter på at 
komme ind og høre musikken. Vi kom 
endelig ind, og så  skulle vi vente lidt 
tid på, at alle fandt sine pladser. Så 
startede de med at spille klassisk mu-

sik. Jeg syntes at det lød godt, og 
det blev det ved med. Jeg kendte 
alle musikstykkerne. Det var sjovt at 
høre det i virkeligheden og ikke bare 
på cd. Jeg syntes, at det var en fed 
oplevelse. Da vi kom ud fra salen 
stod tv midt vest, der ville de intervie-
we Simon fra 4.kl, Niclas fra 5.kl og 
så Karoline fra min klasse. 

Da vi kom ud i bussen, kørte vi på 
grund af at der var en parkerings- 
vagt. Men da vi kom længere, op-
dagede vi, at vi manglede Thyra og 
4.kl. Da vi så var færdige, blev vi kørt 
til Nationalmuseet. 4.kl + 5.kl skul-
le se  klunkehjemmet. Og min klas-
se skulle ind og se Danmark i det 
20 århundrede. Det var lidt kedeligt, 
men sjovt at se det. Da vi var færdi-
ge, skulle vi ud at gå en tur, vi fik en 
is og vi så Christiansborg. Da vi var 
færdige skulle vi hjem. Turen hjem 
var ikke som der over, der var meget 
mere stille, indtil de fleste vågnede. 
Jeg byttede plads med en pige, der 
ikke var helt tilfreds med sin plads. 
Alle var trætte på vej hjem. De fleste 
hørte musik, det var hyggeligt. 

Lavet af Oliver 6.kl 

Københavnerturen 18/9 2015
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Tidligt fredag morgen skulle vi med 
bussen fra Hee skole. Vi havde en 
lang tur foran os. Vi skulle til Køben-
havn og besøge DR’s koncertsal.
Da alle var samlet på skolen, tog vi af 
sted med bussen. Vi havde TV midt 
vest med i bussen. Der blev afholdt 
banko og quiz for os som støttefor-
eningen havde planlagt. Det var rig-
tig sjovt. Der var bare total hygge hele 
vejen til København. Alle havde lidt 
forskellige ting med til at få tiden til at 
gå med. Vi havde et par hold på vejen 
derover. En af pauserne gik med at 
spise vores madpakker, som vi havde 
med hjemmefra. Det var en stor op-
levelse at køre over Lillebælt og Sto-
rebælt.

København nærmede sig, og vi blev 
spændte og lidt urolige i kroppen. 
Bussen stoppede ved DR’s koncert-
sal, hvor vi fik lov til at rende lidt rundt 
inden vi skulle ind og høre musik. Vi 
gik samlet ind i salen. Hjemmefra 
havde vi stemt om, hvilken sang vi 
gerne ville høre, og der var flest der 
havde stemt på Star Wars. Da vi kom 
ind i salen, sagde mange ”waw”. Det 
var så stort og flot. Vi hørte en rigtig 
god koncert, og det var en stor op-
levelse.
Bagefter skulle vi på museum. Mens 
vi ventede på at komme ind, fik vi 
en is af støtteforeningen. Der var tid 
til lidt hygge, og vi var henne og se 
Christiansborg. Da vi gik tilbage, kun-
ne vi komme ind i Klunkehjemmet. 
Klunketiden er anderledes end det, vi 
har i dag. Der var mange forskellige 

ting end vi har i dag. Bagefter havde 
vi lidt tid, så vi gik en tur over i Chri-
stiansborg park, hvor der var masser 
af ænder.
På køreturen hjem havde vi et stop, 
hvor vi fik mad som støtteforeningen 
havde købt til os. Mange sov på tu-
ren hjem for det havde været en lang, 
men god dag. Det var blevet mørk, 
da vi igen kom hjem til Hee skole.
Tak til DR for invitationen og til støt-
teforeningen for at give os så meget 
på turen og tak for at det er muligt at 
komme på sådan en god tur.

Esben 5. klasse

Jeg skulle tidligt op om morgnen. Vi 
skulle køre klokken 06:20. Bussen var 
en dobbeltdækker. Tv midt vest fulg-
te os hele dagen. Der var fem fra vo-
res klasse, der sad forrest oven på 
i bussen. Vi havde en smuk udsigt, 
Men det føles hele tiden, som om at 
vi væltede. Det var hyggeligt på vej 
der over. Mig og mine venner havde 
det rigtig sjovt. Efter den første time 
holdte vi en pause, vi skulle alle på 
toilet, så der var kø. Da vi alle sad i 
bussen igen, skulle vi lave en quiz. 
Bagefter hyggede vi os. Vi hørte mu-
sik og spillede på vores telefoner. Ef-
ter to timer holdte vi endnu en pause, 
der tog vi alle lidt at spise. Da vi kør-
te igen, skulle vi spille banko. Mig og 
min veninde vandt nogle blyanter. Da 
vi lige var kørt over Storebæltsbroen, 
holdte vi en pause, hvor vi igen fik no-
get at spise. Da vi kørte igen, var der 
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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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kun 20 minutter, til at vi var ved kon-
certhuset i DR byen.

Da vi ankom til DR byen var vi alle 
spændte. Men der var stadig en halv 
time, til at vi kunne komme ind til kon-
certen. Så nogle af os fik tiden til at 
gå med at lege fangeleg og at lege 
med en af vores lærere. Lige pludse-
lig var der en, der kom ud og hentede 
os. Vi var alle spændte på at komme 
ind at høre musik. Da vi kom ind i sel-
ve bygningen hvor koncertsalen lå, 
var der lige en masse trapper vi skul-
le op af. Så var vi endelig inde i salen, 
og så skulle vi vente i ti minutter. Nu 
begyndte det. De spillede en mas-
se fantastisk musik. Undervejs da de 
spillede, kom der en dame og fortalte 
om alle musiknumrene. Der var også 
et balletpar der kom på besøg un-
der koncerten. Og monster fra DR Ul-
tra kom også, og han elsker at spise 
børn. Da vi var færdig med at se kon-
certen, skulle Niclas, Karoline og Si-
mon filmes til aftnens Aftenshow. 

Da vi var færdige, satte vi os ud i bus-
sen og kørte til Nationalmuseet. Men 
da vi så at vores inspektør blev ståen-
de på P-pladsen, blev der en mærke-
lig stemning. Men lidt efter fandt vi ud 
af, at vores lærer Thyra og 4 klasse 
var blevet væk. Lidt tid efter kom de 
alle løbende efter bussen. Da vi an-
kom til Nationalmuseet, skulle vi ind 
og se et hus der hed Klunkehjemmet. 
Men 4kl. skulle ind og se det først. Så 
vores klasse gik ned i byen og fik en 
is. Derefter gik vi ind og så Christians-

borg. Så efter et stykke tid gik vi tilba-
ge til museet. Der henne var der en 
dame ved navn Ane, der hentede os. 
Vi skulle gå et lille stykke for at kom-
me derhen. Det var rigtig spændende 
der henne. Da vi kom derind, skulle vi 
have nogle futter på. Vi måtte heller 
ikke røre ved noget. Vi så en masse 
værelser. Bland andet så vi køkkenet, 
stuen, herreværelset, toilettet, spise-
stuen, og soveværelset. Rundt i hele 
huset fortalte Ane os en masse om 
alle værelserne. Da vi kom til bage til 
museet igen, skulle vi alle gå på toi-
let. Og så skulle vi gå hen til bussen, 
fordi vi skulle til at tage hjem.

Vejen hjem var rigtig lang. Fordi at 
bussen skulle have brændstof på. 
På vejen hjem kørte vi på en raste-
plads, hvor vi fik vores aftensmad. Vi 
fik sandwich og juice. Bagefter fik vi 
en slikpose og en myslibar. Jeg nåe-
de at sove lidt på vejen hjem. Men da 
jeg vågnede, udfordrede min ven mig 
til en duel på min i-Pad. Vi prøvede 
at slå hinanden hele vejen hjem. Men 
før vi vidste af det, var vi hjemme. Vi 
var hjemme meget sent aften. Da jeg 
kom ud af bussen, så jeg mine foræl-
dre, de stod at ventede på mig. Det 
første, jeg sagde til dem, var, at jeg 
havde haft en god dag i København.

Lise 5. klasse
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Westcoast craftbeer
Selvgjort er velgjort! – det kan også 
være noget amatøragtigt klamhugge-
ri – bitter erfaring!
Det er jo især smagsoplevelsen, som 
tæller, når det gælder øl, her vælger 
jeg at se bort fra de, der prioriterer ru-
sen.

Bag Westcoast Craft Beer står tre na-
boer (Bo Mortensen, Lars Kristensen 
og Keld Torp), som med udsigt til klit-
terne og lyst til at udforske ølbryg-
ningsprocessen. Vi gik i gang for små 
to år siden. I de to år er der løbende 
blevet investeret i udstyr og eksperi-
menteret med mæsketemperatur, ko-
getider, malt, humle og gær. Skal vi 
have en mæsketemperatur, som gi-
ver sukker og sødme i øllet og/eller 

skal vi ændre lidt på temperaturen, så 
kornets stivelse bliver tilgængeligt for 
gæren og omdannes til alkohol?? Er-
faringerne er gemt i logbog ved hver 
enkelt brygning.

Brygprocessen starter helt fra bun-
den med at vi kværner malten, så sti-
velsen i kernerne bliver tilgængeligt. 
Vores udstyr kan rumme fra ca. 25 
liter (for lidt! – men rigeligt ved fejl-
bryg!) til 45 liter. 
Efter en fornøjeligt brygdag, det tager 
ca. 5 timer, så kan man nyde blop-ly-
dene fra gærlåsen på gæringstanken 
i nogle uger. Derefter kommer flask-
ningen, hvor vi også gerne skal have 
sikret at øllet carboneres og ikke en-
der som flad fadøl uden kulsyre. En-
deligt efter X antal uger på flaske 
kommer finalen – smagning! 
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Der har været et væld af input og 
selvfølgeligt smagstest.  Der har 
også været bitre erfaringer – bogsta-
veligt talt!! Forhåbentligt var det bør-
nesygdomme, som er blevet luset 
væk med ændringer i renseproces-
sen af udstyret!
 
På det seneste har vi fået flasket en 
juleøl, hvor vi er tilfredse med sma-
gen og vi vil fastholde opskriften og 

brygprocessen. Ligeledes er vores 
Quadruple ved at være på plads. 
Ønskerne for fremtiden er, udover et 
par øltyper mere, som vi allerede er 
i gang med, så kunne vi også godt 
tænke os lidt større anlæg til brygnin-
gen. Der er heldigvis endnu masser 
af drømme og forventningens glæde 
er heller ikke så ringe, når det er en 
ølsmagning der venter forude!
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Naturens dag
Søndag den 13. september blev der 
landet over holdt naturens dag. I Hee 
var arrangementet sat i scene af Sct. 
Georgsgildet, Hee Lokalråd og Ring-
købing Sportsfiskerforening. Senere 
sluttede man sig sammen med Hee 
Familiepark, der også havde åbent 
hus denne dag.

Det var synd at sige, at arrangemen-
tet blev overrendt af interesserede 
deltagere. Om formiddagen var der 
stort set ingen, men over middag, da 
solen begyndte at komme gennem 
skydækket, kom der mere liv på ak-
tivitetspladsen omkring bålhytten ved 
Hover Å og Sct. Georgsgildets  spej-
derhytte. 
Den ringe opbakning kan skyldes 
mange ting; Naturen omkring Hee 
er for kedelig, dårligt vejr, eller alt for 
mange arrangementer på stort set 
samme tid. Om fredagen var der Kul-
turnat i Ringkøbing og samme week-
end, skolefodbold i Skjern, plus en 
del andre arrangementer!

Om der bliver afholdt Naturens dag i 
Hee næste år, eller måske noget helt 
andet, må tiden vise.
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Motionsløb Hee Skole

D. 9/10 deltog Hee Skoles elever tra-
ditionen tro i skolernes motionsløb. 
Hvert år tænker vi, at nu er rekorden 
slået mht. løbede kilometer og ind-
samlede sponsorkroner. Men igen i 
år, kan vi næsten ikke få armene ned 
af bare begejstring! 1.121 km blev 
der i alt løbet, og et tilsagn om godt 
30.000 kr. er der givet fra elevernes 
sponsorer.

Ud af de mange elever har ikke min-
dre end 14 elever løbet en halv ma-
raton. Tænker lidt, om den gode kon-
di skyldes at eleverne er i super god 
træning, da der hver dag på Hee 
Skole er indlagt et `løbebånd`, hvor 
der rigtig bliver fyret noget energi af.

De 14 halvmaraton løbere 
er:
Johan Brunsgaard Pedersen 1 kl.
Josefine Fisker 1 kl.
Maurits Van Den Berg 1 kl.
Alberte Ovesen 3 kl.
Ide Brunsgaard Pedersen 4 kl.
Janneke Van Den Berg 4 kl.
Simon Dalsgaard Andersen 4 kl.
Camilla Vineke 5 kl.
Helene Dam Läng 5 kl.
Mads Juul Thrane 5 kl.
Niclas Bak Noesgaard 5 kl.
Albert Bækgaard Torp 6 kl.
Johan Mørbak Bertelsen 6 kl.
Karoline Kofod Koch 6 kl.

Skolens støtteforening havde som al-
tid sørget for frugt og vand under lø-
bet, så benene måske kunne klare en 
omgang mere. 

STOR TAK til de mange sponsorer.

Lone Noesgaard
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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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fredag den 13. & lørdag den 14. november kl. 20.00

BIOKUBEN  •  Bredgade 14  • Ulfborg

Billetter sælges ved indgangen.    
Kan forudbestilles på Tlf: 6154 3526
Entre:  Voksne 75 kr.   Børn 50 kr.

www.lullebier.dk

ELVIS
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Smånyt fra og om Hee

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

Har du 

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

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

eller læg din besked i 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 
2015/16
kan reserveres på 6165 5397
 

Egon
Badmintonudvalget

Redaktionen ønsker 
alle en glædelig jul og 
et godt og lykkebrin-

gende nytår.
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Fremtiden

Et event med fysisk aktivitet i slutnin-
gen af februar.

Et spændende foredrag om behan-
dlingshjemmet Schuberts Minde 
sammen med generalforsamlingen i 
slutningen af maj.

Der vil komme yderligere informa-
tion og tilmeldingsfrister vedr. ov-
enstående arrangementer på vores 
Facebook gruppe. Hvis du ikke er på 
Facebook, så henvend dig gerne til 
én af undertegnede, så vil vi sørge 
for, at du får alle nyheder sendt pr. 
sms.

Vi glæder os meget til at være sam-
men med alle jer skønne quinder 

Mette Hammelsvang – 3086 2411
Pia Kofod – 2781 0046
Trine B. Nielsen – 2521 5534
Fie B. Nielsen – 2635 4868

Hee 
Kvindeforum 

Vinsmagning

Næste arrangement 
er fredag d. 6/11 kl. 
19.00 i Klubhuset.

Carsten Meller fortæller om tyske 
vine. De tyske vine er oversete på 
markedet, så her er en god lejlighed 
for at få smagt noget nyt- og måske 
finde sin nye yndlingsvin. Carsten 
tager et bredt udvalg af vine med, så 
der vil være noget for enhver smag.

Efter smagningen, vil der være lidt 
lækkert at spise.

Alle bedes spise hjemmefra og med-
bringe 2 vinglas.

Ingen kører bil hjem!!

Pris for medlemmer: 150 

Pris for ikke medlemmer: 200

Tilmelding via Facebook 
(Hee Kvindeforum) eller 
Pia Kofod 27810046
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V. Strandgade 6 c

Rygning i regnvejr

To damer står i parken og ryger, mens regnen siler ned. Den ene dame siger 
til den anden: “Hvad er det, du har omkring?” “Jo, det er et kondom.

Den næste dag går den anden dame ind på apoteket for at købe kondomer. 
Apotekeren spørger: “Hvilken slags skal det være?” “Det ved jeg ikke,” svarer 
damen, “det skal bare passe til en Advokat.”
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

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  
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Ingen kan det hele - sammen kan vi rigtig meget

Det er udgangspunktet for et nyt 
samarbejde mellem landsbyerne 
Hee, Tim, Hover, Torsted og Stadil-
Vedersø. Det er borger- og sogne-
foreningerne i de 6 sogne, der har 
taget initiativ til samarbejdet. 

De står nu sammen, de har an-
søgt om - og er blevet udvalgt 
til - at deltage i pilotprojekt, der 
hedder Landsbyklynger. Formå-
let med projektet er at etablere et 
samarbejde, der styrker de enkel-
te landsbyer og hele området. 

Alle borgere inviteres med ind i 
projektet. Det er borgerne, der skal 

høres og være med til at pege på 
potentialerne i de enkelte landsby-
er og i området som helhed. 

Vil du være med? 
Så sæt kryds i kalenderen den 
12. januar 2016, hvor styregrup-
pen bag projektet indkalder til bor-
germøde kl. 19-21.30 i Tim Hallen. 
Yderligere oplysninger følger, så 
følg med på hjemmesiden hee.dk 
og naturligvis i Sogne Nyt.
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Torsdagsklubben

Vi er nu ved at rykke indendørs med vores aktiviteter i torsdagsklubben.
Vi er så heldige at må låne hallen torsdage fra kl.15.30 til 16.30,så der-
for begynder vi først kl.14.30 med at drikke kaffe, og derefter er der 
”Frit Slaw” til at deltage i det, man har lyst til.

Nye deltagere er velkomne. Kaffen koster 10 kr. Medbring selv kop og 
brød.

Vel mødt og på gensyn
Mange efterårshilsner fra

Torsdagsklubben



22

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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09.00 Alle Helgens
søndag
09.00 M. Thams
10.30 i No
10.30
19.00 1. søndag i 
Advent

19.00 i No. ;- Thams
10.30
10.30 i No
14.00 Juleaften
10.30 Juledag
10.30 2. juledag

15.30 Nytårsdag
09.00 i No O. Lange
10.30
09.00
10.30

November

01.

08.
15.
22.
29.

December

06.
13.
20.
24.
25,
26.

Januar

01.
03.
10.
17.
24.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Offentlige 
menighedsrådsmøder
                                             
Mandag 23. november 19.00 hos 
Stinne Hansen, Hvingelvej 10 

Begravet og bisat

Gerda Højmark Graversen 
 Inger Jensen       

Adventskoncert 
tirsdag 15.december

Kl.19.30 er der adventskoncert og 
fællessalmer med Skjern Mandskor

Alle er velkomne
       

Hee menighedsråd
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Guldkorn
Rejs dig for de grå hår, vis ærbø-
dighed mod de gamle. Du skal frygte 
din Gud.                                                  

 3.mosebog 19,32

Giv øl til den, der er ved at gå til grun-
de og vin til de fortvivlede, lad ham 
drikke og glemme sin armod, holde 
op med at tænke på sin elendighed.                                                                                                          

Ordspr.Bog 31,6-7    

Gør intet af selviskhed og heller ikke 
af indbildskhed, men sæt i ydmyghed 
de andre højere end jer selv.   

Filipp.br.2,3

Kagekoner/-mænd 
søges!

Til støtteforeningens ju-
lebanko søndag d. 22/11 
mangler vi nogle friske 
”bagere”, som kan levere 
en kage eller to til kaffe-/
kagebordet. 

Vi mangler også nogle fris-
ke piger, som vil hjælpe 
med at servere kaffen. 

Har du lyst til at støtte Hee 
Skole og hjælpe os med 
dette, så send en sms til 
Rasmus på 20990663 eller 
Lone på 40195556.

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 

Hee-Holmsland
Indre
Mission
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Kommunen har ingen planer om at være med til 
løse det trafikale problem omkring Hee

Trafikbelastingen omkring Hee i alminde-
lighed og Holstebrovej/Hovervej i særde-
leshed giver stigende utilfredshed blandt 
de berørte beboere og trafikanter, der 
færdes gennem Hee. Situationen er ikke 
ny, problemet har før været forelagt kom-
mune og vejdirektoratet, men er aldrig 
blevet løst på tilfredsstillende vis. Pro-
blemet har de sidste år været stigende 
som følge af den tiltagende trafik på ikke 
mindst Holstebrovej, men også på Hove-
rvej. Med udsigt til, at Bane Danmark om 
få måneder lukker de mange små bane-
overgange, bliver belastningen bare end-
nu større.

Lokalrådet har diskuteret, hvordan man 
kommer videre med løsning af proble-
met, og i håb om at få kommunen ind-
draget som medspiller, blev følgende 
spørgsmål sendt til byrådet:

Hvordan har kommunen tænkt sig at 
løse det stigende trafikale problem i Hee. 
Nærmere betegnet Hovervej - Holstebro-
vej, hvor belastningen af tunge køretø-
jer nu er så massiv, at trafikken til tider 
går helt i stå. Problemet bliver kun værre, 
når Bane Danmark lukker de små over-

skæringer langs banen, hvorefter trafik-
ken med store, tunge landbrugsmaskiner 
øges væsentligt. Samtidig har vi erfaret, 
at Vestjysk Andel har ansøgt om tilladelse 
til at benytte modulvogntog til bl.a. foder-
fabrikken i Hee. En øget trafikal belast-
ning, som vejforholdene efter vores op-
fattelse slet ikke kan bære.

Efter en længere udredning fra Ole Kamp 
om, at det problem fantes mange steder, 
kan svaret kort konkluderes: Ingen ting!
Byrådet har åbenbart den opfattelse, at 
de trafikale problemer i Hee, ikke er kom-
munens ansvar. Så skal der gøres noget, 
er det op til borgerne selv at gøre noget!

Det agter vi så at gøre. Problemerne er 
menneskeskabte, og bør kunne løses, 
hvis der er vilje til det.

Lokalrådet vil forsøge at belyse proble-
met og få rettet henvendelse til de instan-
ser, som har mulighed for at ændre på 
forholdene. 

Ind til videre er det Carsten Meller, der 
forsøger at være tovholder i projektet.
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Avis- & papirindsamling

Den næste indsamling

Der arbejdes ihær-
digt på at finde 

løsninger, så ind-
samlingerne kan 

fortsættes.

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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HEE GL. STATIONSBYGNING

JULEFROKOST 2015

JULEFROKOST OG HYGGELIG SAMVÆR 
for alle over 18 år.

Søndag den 29 november 2015 kl. 12.30

Tilmelding senest lørdag den 21. november 2015

Max. 80 deltager efter først til mølle princippet

Tilmelding på telefon 23 88 38 88   Send gerne en SMS
   

MENU

Hvide sild med karrysalat
Æg og tomater
Fiskefiletter med remoulade og citron
Sylte med rødbeder og sennep
Leverpostej med bacon og champignon
Frikadeller og rødkål
Glaseret hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler
Ris a la mande og kirsebærsovs
Kaffe/te og småkager
Klar suppe til afslutning

Pris 150,- kr. pr. person

Incl. 1 øl eller sodavand, snaps ad libitum

Der tages forbehold for evt. ændringer

Med Venlig  Hilsen
Hee Gl. Stationsbygning

Tlf.: 23 88 38 88
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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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Strikkecafé 

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

Mandag den 2. November kl. 19.30 i Hee. Uldne ideer modtages gerne.

Torsdag den 26. November kl. 19.30 i Hee. Uha nu får vi snart juletravlt. Har 
du garn nok?

Søndag den 13. December kl. 14.00 – 17.00 i butikken. Juleafslutning. Kom 
og del nogle kalorier med mig, da jeg ikke må være alene med dem.

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. 167:

Også andre ting var medvirkende til, 
at Hee by begyndte at opstå øst for 
kirken. 

En af danskernes reaktioner på ulyk-
kesåret 1864, da Danmark mistede 
Sønderjylland helt op til Kongeåen til 
Tyskland, var oprettelsen af skyttefor-
eninger. Danskerne ønskede at være 
beredt. Det var jo ”kun” Sønderjyl-
land, vi mistede, selv om de tyske 
tropper havde været meget længere 
oppe i Danmark. Så man kunne risi-
kere, at tyskerne kom igen.

Kun 4 år efter det fatale nederlag ved 
Dybbøl oprettede Hee og No en skyt-
teforening, hvor der foruden skydning 
også indgik gymnastik og halvmilitæ-
re øvelser.
 
Den 27. oktober 1889 holdt skytte-
kredsen en vellykket fest med fore-
drag, præmieuddeling og dans på 
Eskild Toft’s gård, Nygaard, (Agers-
bækvej 10). 
Under festlighederne meddelte den 
initiativrige Niels Grønlund, Voldbjerg 
Mølle, der fire dage senere skulle 
være med til at åbne det nyopførte 
Trekløver Mejeri, som han havde væ-
ret ophavsmand til, at der ville blive 

forsøgt dannet en husflidsforening i 
Hee.

Samme aften har man igen haft dis-
kussionen om det rimelige i, at no-
gen skulle lægge hjem til, hver gang 
der skulle være aktiviteter i sognet og 
især pladsen, når der skulle danses. 
Det var ikke mange steder, man kun-
ne være i efteråret, når landmænde-
ne lige havde fået fyldt deres lader 
op.

Med stor ildhu er der blevet snakket 
om de fritidsmuligheder, der kunne 
oprettes og den tilslutning, man kun-
ne forvente. Ligesom der var fortalere 
for mulighederne for at kunne dyrke 
indendørs gymnastik i dårligt vejr og 
om vinteren, samt det urealistiske i at 
aktiviteter som større foredrag og fe-
ster med dans skulle afholdes i priva-
te hjem. Hvem kunne blive ved med 
at lægge hjem til? Man var nødt til at 
have et sted at kunne samles.
Snakken endte ud i, at der blev teg-
net aktier til bygning af et forsam-
lingshus, hvis formål skulle være at 
udleje lokaler, inventar og service. 

På det tidspunkt havde heeboerne 
fået øjnene op for, at udvikling ville 
komme til at ske øst for Haelby.
Landevejen mellem Ringkøbing og 
Holstebro var blevet anlagt omkring 
1850, og fem år senere fik Jens Pe-
der Hansen på ejendommen Nørtoft 
(Holstebrovej 114) kongelig bevilling 
til at oprette en krostue i sin ejendom. 
I 1856 havde man opført det nye fat-
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tighus, ”Nissens Minde”, og i 1875 
var jernbanen blevet oprettet. Derfor 
blev man enig om, at placere forsam-
lingshuset lige op ad den nye lande-
vej.

Forsamlingshuset blev hurtigt opført 
med forgang, køkken og sal samt 
udendørs lokummer bagved. 
Huset blev flittigt brugt til dets formål, 
idet der blev holdt flere foredrag, mø-
der, dilettant og fester hvert år, man-
ge med så stor tilslutning, at det var 
en stuvende fyldt sal. 
Skolen brugte det til gymnastiksal, 
lige indtil der i 1953 blev opført en 
gymnastiksal ved skolen. Da var for-
samlingshuset også ved at have ud-

tjent sin værnepligt og de fleste akti-
viteter var flyttet til afholdshjemmets 
festsal. Blandt andet havde de tyske 
tropper besat huset under besættel-
sen og efterladt det i en ringe stand. 

Erhardt Jensen fortæller:
”Forsamlingshuset var jo ejet af 
nogle aktionærer, som mest var 
landmænd. De holdt juletræsfest i 
forsamlingshuset, hvorimod Borger-
foreningen holdt juletræsfest på af-
holdshotellet, hvor også byens bal-
ler altid foregik.
Det var, som sognet var delt op i to, 
hvor man ikke kom til hinandens fest.
Hotellet var jo et afholdshotel, så 
man kunne ikke købe øl eller spiri-
tus, hvilket heller ikke måtte nydes i 
lokalerne.
Men vi kunne da ikke gå til bal uden 
at nyde spiritus, så vi stod rundt om 
hushjørnerne og drak håndbajere, 
eller hvad vi nu kunne få fat i. 
Vi unge holdt os gode venner med 
byens original, Marinus Rytter, der 
som rejsepost rejste til Ringkøbing 
med tog hver dag og besørgede 
ærinder for heeboerne. I krigsårene 
skaffede han, hvad der nu kunne fås 
af drikkelige genstande, og det var 
bestemt ikke lige godt alt sammen. 
Det skete vi fik noget, der smagte 
mere af terpentin end af spiritus.
Det var slet ikke godt med spiritus-
forbud på hotellet, for folk blev me-
get mere fulde af bare at drikke alt, 
hvad de kunne få fat i, i stedet for at 
man kunne købe det på stedet.”
 

Hee forsamlingshus er den aflange bygning 
med sort tag i forgrunden yderst til højre. Hu-
set var beliggende i krydset Holstebrovej – 
Agersbækvej, hvor der i dag er parkerings-
plads.
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I Ringkøbing Amts Dagblad stod der 
den 18. november 1955 bl.a.:
”Det gamle forsamlingshus i Hee 
skal nu rives ned. Det besluttede 
en ekstraordinær generalforsamling 
i aftes med ca. 30 deltagere. Sam-
tidig besluttede man at opløse for-
eningen, eftersom der ikke mere er 
brug for den. Forsamlingshuset er 
bygget i 1890, og er således et af 
landets ældste.
Baggrunden er, at beboerne efter 
krigen overtog Hee Afholdshotel og 
her indrettede lokaler til møder og 
lignende.
Det gamle forsamlingshus var allere-
de da for gammelt og for lille. 
Det ligger på en af byens bedste 
grunde, og overskuddet ved salget 
af huset skal bruges til forbedrin-
ger af afholdshotellet, hvor man især 
savner en scene og moderne toilet-
ter. Der er ytret ønske for at indret-
te en holdeplads for rutebiler på ste-
det.”
Postbud, landmand m.m. Peder Chri-
stensen overtog forsamlingshuset og 
flyttede det ud på sin ejendom (Vold-
bjergvej 7).  

En anden ting, der blev flyttet østpå 
var skolen.
Undervisningen af almuebørn i Hee 
begyndte i 1522, og foregik i kirken 
indtil 1741, hvor der blev bygget en 
skole med ét skolelokale, som blev 
brugt til alle syv klasser, samt lærer-
bolig i Haelby. I 1848 var den blevet 
for gammel, og en ny blev bygget ca. 
10 meter længere mod vest.

Haelby skole, J.C. Christensensvej 24.

I år 1899 hørte der 8 tdr. land til skole-
lodden, hvis udkomme var en stor del 
af førstelærerens løn. Samme år kom 
der en ny skolelov, som forlangte æn-
dringer i skolens lokaler, samt at der 
skulle sikres bolig til lærerne og stilles 
en have til rådighed.
Det kunne slet ikke lade sig gøre i 
den daværende skole, så man holdt 
et beboermøde i forsamlingshuset. 
Her gik bølgerne højt, men man ene-
des om at bygge en ny skole med læ-
rerboliger og have på et stykke jord 
overfor kirken.
Skolen stod færdig i år 1900 med 
skolestuer i den østlige halvdel og 
bolig for førstelæreren i den vestlige 
halvdel samt lejligheder for de øvri-
ge lærerkræfter på loftet og have bag 
skolen.  

 Hee skole omkring 1910
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Landpost Thomas Lauridsen på sin posttur.

I 1902 begyndte Vareindkøbsforenin-
gen at forhandle med Jydsk Telefon-
selskab for at få en telefonforbindel-
se til forretningen. Det var i telefonens 
vorden i Vestjylland, og telefonsel-
skabet havde ingen central, hvorfra 
de kunne levere ydelsen.

I 1904 købte landpost Thomas Lau-
ridsen en byggegrund ved siden af 
Nissens Minde. Her byggede han et 
hus, hvor der blev installeret et tele-
fonanlæg, og hans kone, Dorthea, 
blev bestyrer af Hee Telefoncentral. 
(Hovervej 12).

Så snart telefoncentralen var etable-
ret, fik bl.a. Vareindkøbsforeningen 

Hee telefoncentral med tilbygning  
Fra højre datteren Signe med hund, barnebarn Dorthea. Centralbestyreren Dorthea, bedstemor 
og en tilfældig tilskuer.
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indlagt telefon. Denne skulle 
de betale 100 kr. om året for 
i afgift. Disse penge, forven-
tede foreningen, ville komme 
ind igen ved at tage 25 øre, 
hver gang andre benyttede 
telefonen. Da der igennem 
de næste adskillige år, ikke 
var mange andre, som hav-
de telefon, lånte medlem-
merne vareindkøbsforenin-
gens telefon, når de havde 
behov. Men da der ikke var 
så mange, som havde tele-
fon, var der heller ikke man-
ge at ringe til.
Dersom der ikke indkom 100 kr. om 
året ved telefoneringen, skulle udde-
leren betale differencen.
På Hovervej 12 var der foruden te-
lefoncentral også en skomager i hu-
sets østre ende, og i en tilbygning til 
husets vestre ende drev datteren Kir-
stine en systue.
Efter forældrenes død i 1941 over-
tog de tre døtre huset og centralen, 
til den blev nedlagt først i 1970’erne.

De tre søstre; Kirstine, Signe og Augusta. I 
daglig tale kaldtes de ”centralpigerne”.

Gusta og Signe ved telefoncentralen.

I 1990’erne blev huset overtaget af 
kommunen, som ombyggede det til 
pensionistboliger.

Telefonledningerne var luftledninger, 
som blev båret af de kendte telefon-
pæle. Man havde indtryk af, at der 
blev snakket meget. For når der var 
stille udenfor, kunne man tydelig høre 
en summende lyd fra ledningerne.
På grund af storme og om vinteren is-
lag skete det ofte, at ledningerne faldt 
ned. Derfor blev der i stedet i 1956 
nedgravet telefonkabler op gennem 
byen fra stationen til kirken.

Fortsættes...
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Bådebroen på vej ved Hover Å

Pengene til projektet med etablering 
af en bådebro ved shelterne er nu fri-
givet. Da Hover Å står for at blive lagt 
tilbage til nogle af de gamle slyngnin-
ger fra Heebro og ud mod fjorden, 
overvejer man at se tiden an, inden 
broen etableres. Det ville være fjollet 
at bygge en bådebro, hvis åen kom-
mer til at løbe et andet sted!

Herefter er det stor ønske at på lavet 
en udkigskasse, så man kan følge li-
vet i åen under vandspejlet. En sådan 
undervandskigkasse findes allerede 
ved Ganer Å. Når hele området en gang er færdigt, 

bliver det et sandt eldorado for alle 
naturelskere, hvor der bliver mange 
muligheder op oplevelse og adspred-
else.
Allerede nu benyttes området flittigt 
af såvel lokale som folk uden for sog-
net til vandreture, fiskeri, overnatning 
og sejlads på Åen. Man bedes dog 
venligst huske at putte penge i kas-
sen, når man benytter fiskeretten. Det 
koster penge at vedligeholdet stedet!
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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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97 33 53 60
Holstebrovej 79  Hee

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

Hovedentreprise
Fagentreprise

Entreprenør
Vognmand

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

Alt hvad du tænder på

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

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

Hee El-service
Morten Brændgaard

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

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

Ringkøbing:
Birkmosevej 22
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 04 05  Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard
Mobil 24 22 61 21
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Hee 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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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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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



48

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

Vagtplan i Hee Klub 2015
Dato Uge Arrangement Forældre Forældre Forældre 
11.08 Anette Røjkjær Anette Susgaard

18.08 34 Benny Siig Ulla Nørgaard

25.08 35 Helle Christensen Eva Ø. Knudsen

01.09 36 Gitte Dam Jacobsen Randi Fisker

08.09 37 Peder Galsgaard Louise Holm
15.09 38 Eva Ø. Knudsen Anette Røjkjær

22.09 39 Benny Siig Dorthe Nilsson
29.09 40 Gitte Dam Jacobsen Randi Fisker

06.10 41 Helle Christensen Louise Holm

13.10 42 Efterårsferie
20.10 43 Anette Røjkjær Klaus Andersen

27.10 44 Helle Christensen Dorthe Nilsson
03.11 45 Benny Siig Ulla Nørgaard

10.11 46 Marianne Bak Eva Ø. Knudsen

17.11 47 Peder Galsgaard Randi Fisker

24.11 48 Klaus Andersen
01.12 49
08.12 50 Eva Ø. Knudsen Klaus Andersen

15.12 51 Anette Røjkjær Anette Susgaard

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 klub-
huset. Ny aftale at vi kun har bolde i hallen, og de ligger i skabet i klubhuset  
 
Alle hjælpes ad med oprydningen i hallen, inden man går hjem.
  
Når man er kommet/afleveret i klub, går man ikke om på ”Tanken” efter slik 
el.lign.     
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Aktivitetskalender

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
02.
06.

08.
13.
14. 
22.
25.

26.
29.

December
13.

15. 

24,
25.
26.
31.
31.

Januar
12.

Strikkecafé, Hee
Hee Kvindeforum 
Vinsmagning
Foredrag i IC.’s Hus
Lullebi show i Ulfborg
Lullebi show i Ulfborg
Bankospil
Foreningen i Hvingel
Møde på ”Sorthøj”
Strikkecafé, Hee
Hee Gl. Stationsbyg-
ning Julefrokost

Strikkecafé, Ringkø-
bing
Adventkoncert
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften
Deadline Sognenyt

Borgermøde i Tim 
Hallen

Skiltning til 
arrangementer m.v.

Er der brug for ekstern skiltning 
har jeg 6 stk. A-skilte der frit kan 
lånes.
Plakatmålene er 50 x 70 cm.

Venlig hilsen
Carsten Meller

meller@meller.dk
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Læserservice Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Ancare   Hjertestarter, kurser m.m.   2943 4583

Lars Christoffersen Præst     9733 5014

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

Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee 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)
Majbrit 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


