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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

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

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

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

Annoncer kan løbende optages og
ændres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:
bestyrelsen@hee.dk

Formand:
Claus Fisker    2085 3705
formand@hee.dk

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

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

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

Sekretær:
Mette Hammelsvang 3086 2411
sekretaer@hee.dk

Bestyrelsesmedlem
Martin Brinch Hansen
martinbrinchhansen@hotmail.dk

Ronnie Sørensen  4088 2926
ronnie@hee.dk

Deadline 
til næste nummer:

20. oktober

Redaktion & PR Udvalget:

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

Bente Kirk  6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

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

Mangler I sognenyt?

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

Men hvis I mod forventning ikke skulle 
modtage - eller kender nogen, der ikke har 
modtaget Sognenyt, så ring til: Judith Van 
Den Berg 2964 4075 - kasserer@hee.dk

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

Svømning

Hee Sogneforenings 
Fa m i l i e s v ø m n i n g 
svømmer fortsat ons-
dage fra kl 19-20.

Dog starter sæsonen lidt senere end 
den plejer. Første svømmedag er 
onsdag den 30. september 2015 og 
fortsætter til og med onsdag den 17. 
marts. 2016. 

Der er ikke svømning i skolernes fe-
rier.

Tilmelding og betaling via hee.dk/
svømning

Sommerferien er slut, det betyder at 
de voksne er startet på arbejde og 
børnene er startet i skole eller børne-
have.

Fodbold er startet op efter en som-
merpause og vi glæder os over, at vi 
fortsat har mange børn, der vælger at 
spille fodbold i Hee.

Inden længe starter der mange flere 
aktiviteter, bl.a. svømning, badmin-
ton, volley og gymnastik. 

Stor tak til de frivillige der gør det mu-
ligt at vi kan tilbyde så mange forskel-
lige aktiviteter i Hee.

Vi glæder os til et spændende efterår.

Husk hvis I har forslag, ris eller ros 
modtages dette gerne på sekretaer@
hee.dk

På bestyrelsens vegne
Claus Fisker

Volleyball

Vi starter op på volleyball torsdag den 
24. september kl. 20.00 – 21.30

Kom og vær med, hvis du har lyst til 
at spille volleyball. Det er gratis de 
første 3 torsdage, så kom og prøv om 
det ikke er noget for dig.

Kontakt Randi Fisker 22 47 09 29 eller 
Connie D. Andersen 23 69 63 87 ved 
spørgsmål.

Med venlig hilsen

Volleyball-udvalget



4

Maj måneds Tour de Pedal ture var ganske godt besøgt, men der kunne 
sagtens være flere, der på den måde fik lidt motion.

De fleste deltagere cyklede med torsdag d. 14. maj, hvor turen traditionen tro 
gik til Hindø, hvor der også blev serveret øl og sodavand.

Tak til arrangørerne for nogle hyggelige og gode ture.

Så tog  vi cyklerne frem igen

Anne-Marie
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Glimt fra Sommerfesten 2015

Lørdag aften blev der holdt fest i teltet. Der var bl.a. revy. Hvis man ikke har 
set den, eller vil gense numrene, kan den ses på Youtube, hvor der er lagt en 
fin video. 

https://www.youtube.com/watch?v=vhBbvd39n8I

Tak til Jens Erik Pedersen for billeder og video
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Strikkefestival 2015

Hermed lidt informationer om vores 
dejlige strikkefestival i Hee 12-13-14 
juni.

Vi startede fre-
dag morgen med 
at sætte flag og 
skilte op og pyn-
te Hee by med 
strik på lygtepæ-
lene, garn-pon-
poner i træerne 
og en gammel campingvogn betruk-
ket med strik.

Så blev jeg interviewet af Radio Klit-
holm on Air, hvor jeg fortalte om alle 
de spændende ting, der skulle ske 
på strikkefestivalen. 

Det store telt (venligst udlånt af Hee 
sogneforening) skulle nu fyldes med 
borde og stole, så alle standene kun-
ne være klar til alle udstillere. I løbet at 
dagen kom de fleste udstillere på ba-
nen, og lavede den ene flotte stand 
efter den anden. Da klokken blev 
15.00, var der fælles strikkecafe’, og 
så kunne hyggen ellers begynde. Vi 
havde forrygende godt vejr denne ef-
termiddag.

Lørdag startede vi kl. 9.30, og der 
gik ikke lang tid, før der var en stadig 
strøm af strikkeinteresserede kvinder. 
Der var godt gang i både hækle og 
strikkeworkshops. Også perleplader-

ne blev brugt af både store og små. 
Der blev handlet, strikket, snakket, 
drukket kaffe og spist kage. Gode 
råd, tips og ideer blev givet videre. 
Ved 12.00 tiden blev jeg igen inter-
viewet af Radio Klitholm. Vejrguderne 
var desværre ikke helt med os, men 
det kunne ikke spolere hyggen i tel-
tet. Boderne lukkede kl. 17.00 og så 
mødtes vi til en lille festmiddag. En 
dejlig hyggelig afslutning på en fan-
tastisk god dag.

Søndag startede ligeledes kl. 9.30. 
Igen kom der hurtigt gæster i teltet, 
og det fortsatte hele dagen. Alle var 
positive og nysgerrige, og snakken 
gik lystigt. Der var travlt ved alle bo-
der, men der var sandelig også man-
ge spændende garnkvaliteter, model-
ler og flotte kurve. Kl. 15.00 blev der 
udløst nogle konkurrencer, og vinder-
ne fundet. Det var en dejlig afslutning 
på søndagen. Kl. 15.30 begyndte ud-
stillerne at pakke deres stande sam-
men, og et par timer senere var teltet 
tømt.
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Alle var enige om, at det havde været 
en rigtig dejlig weekend med masser 
af inspiration og hygge, nye bekendt-
skaber og måske nye strikkeveninder. 
Stor tak til alle, som hjalp med at gøre 
denne weekend til en dejlig oplevel-
se.

Alt i alt en weekend man kun kan  bli-
ve STRIKKEGLAD ALTID GLAD af.

Med venlig hilsen 
Anette Riis Jensen
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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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Fodbold i Hee

Lørdag d. 15/8 startede vi op med 
fodbold. Det var skønt at komme i 
gang igen! 

Vi fik spillere til alle årgange fra sand-
kasse til og med U10. Træner Claus 
Naustrup samlede desuden sit FC 
Tim/Hee U11 drengehold og gen-
nemførte en træning for at komme 
godt i gang og for at skabe stemning 
på opstartsdagen i Hee. Det virkede 
efter hensigten!

Brian fra Sportigan deltog og tog 
imod bestillinger til nye klubdragter i 
klubhuset. De, som gerne vil have en 
klubdragt, men som ikke kunne kom-
me til opstartsdagen, skal blot gå til 
Sportigan i Ringkøbing og bestille en 
dragt. Alle kan købe og prisen er 275 
kr. 

Kvicky Ringkøbing sponserede va-
nen tro frugt og saft til alle spillere!

Vi har i fodboldudvalget fået rigtig 
godt fat om opgaverne og fået fordelt 
dem godt.

Kisser Jegstrup er næstformand, 
nøgle ansvarlig og tager funktionen 
som Skoleleder, når der er FCM akti-
viteter på Hee sportsplads. Kisser bi-
drager desuden med et stort person-
ligt engagement.

Pia Kofod er kampfordeler og tilmel-

der hold til turneringer og organiserer 
kampene for alle hold, så det passer 
efter Hee trænernes- og modstander-
holdenes ønske. Laver desuden en 
oversigt over hjemmekampene. 

Bo Mortensen er FCM kontaktper-
son, træner for FC Tim/Hee og holder 
kurser i målmandstræning.

Claus Naustrup er ligeledes enga-
geret i FCM arbejdet og er fortsat 
materiale ansvarlig i Hee samtidig 
med, at han er i FC Tim/Hee udval-
get og træner for U11 drengene sam-
men med Andreas Andersen. Claus 
er ikke længere med i Hee fodbold-
udvalget.

Fie Nielsen er dommerpåsætter til 
hjemmekampe for 5 og 8 mands-
kampe og arrangerer sommerfesttur-
neringen.

Karen Bæk Christiansen er ny i ud-
valget og vil stå for information i for-
bindelse med opstart og andet. Ka-
ren forbereder desuden at overtage 
Pia Kofod´s kampfordeler funktion til 
næste sæson.

Jesper Knudsen tager sig af ”online 
kontingent betaling” på Hee´s hjem-
meside og styrer programmet ”Con-
ventus”, som er ”hjertet” i online be-
taling på Hee´s hjemmeside. Jesper 
gør desuden ”skyldnere” opmærk-
som på manglende betaling af kon-
tingent. 
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Claus Vang Andersen er sports-
pladsansvarlig og tager initiativ til ar-
bejdsdage, hvor der bygges nyt og 
renoveres eksisterende anlæg. Claus 
er ikke med i Hee fodboldudvalget.

Zander Koch er afgående formand 
og et forslag om at et medlem fra sog-
neforeningen overtager formandspo-
sten er i spil.

Vi håber på, at alle i byen fortsat vil 
bakke op om klubben og bruge de-
res fritid sammen med os på sports-
pladsen. Alle er altid meget velkomne 
og der er altid kaffe på kanden, især 
hvis man selv laver det. 

Vh 
Fodboldudvalget!

Fodbold på Hee Stadion

07-09-15 18:00  U12 FC Tim-Hee 
mod Ørnhøj/Abildå B1986

08-09-1517:30 Tim GIF mod Fodbold 
U 6 Efterår

08-09-15 17:45  Fodbold U 6 
Efterår mod Ringkøbing IF (2)

08-09-15 18:00  Fodbold U 6 Efterår 
mod Ringkøbing IF (1)

23-09-15 18:00  U12 FC Tim-Hee 
mod Skjern GF (3)

24-09-15 18:00  BK Klitten 
mod U11 FC Tim-Hee

24-09-15 18:00  SHN/Ulfborg mod 
U11 FC Tim-Hee

26-09-15 10:00  U11 FC Tim-Hee 
mod Spjald IF

26-09-15 11:20  BK Klitten mod U11 
FC Tim-Hee

29-09-15 17:30  Fodbold U 8 Efterår 
mod Tim GIF (1)

29-09-15 18:30  BK Klitten (1) mod 
Fodbold U 8 Efterår

Billede fra sommerfesten 2014
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Smånyt fra og om Hee

Støtteforeningen for 
Hee Skole

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

Har du 

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

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

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

Brug dit lokale sogneblad

Flaskecontaineren 

Står på parkerings-
arealet mellem banen og 
Ringgaden

Badminton

Tider til badmintonsæsonen 
2015/16
kan reserveres på 6165 5397
 

Egon
Badmintonudvalget

Husk Naturens Dag

13. september 2015

ved Ølstoftlejren
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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



14



15

INFORMATION OM GYMNASTIKOPSTART 2015 

GYMNASTIK I HEE S.F. 

 

 
Gymnastik 2015/2016 

 
 
 

 
Hold:  Opstart: Træning: Pris: 
 

Puslinge - Minions (børnehavebørn)  29. sept. 2015  Tirsdag 16.30 - 17.30 400 kr. 
 
Har du lyst til at gå banana og lege, danse, hoppe, kravle over forhindringer og lave andre sjove ting, så 
kom og vær med. Vi glæder os til at se dig og ser frem til nogle hyggelige timer sammen.  
 
Det forventes, at barnet efter 2 træning kan deltage selvstændigt i træningen. Bruger barnet ble, forven-
tes det, at der er en forældre til stede i forhallen. 

 
Frederikke, Eline, Sara og Maria 

 
 
  

 
Hold:   Opstart: Træning: Pris: 
 

Spring 1 - The Ninja Turtles  (0. kl.—2. kl. ) 28. sept. 2015 Mandag 17.00 - 18.00 400 kr. 
 
Er du fuld af power og vil du udfordre dine superkræfter, så kom og vær med på vores hold. 
Vi skal springe, hoppe og bare have det sjovt. Vi glæder os til at se netop dig! 
  

Kristina, Sandra, Lærke og Laura 
 
 

 
Hold:  Opstart: Træning: Pris: 
 

Spring 2 - Spasmagerne (3. kl.  - ) 1. okt. 2015 Torsdag 18.15 - 19.30 400 kr. 
 
Skal du have rystet rumpeten, så mød op til sjov og spas med rytme og spring hos spasmagerne.  
Vi glæder os til at se jer og få en masse hyggelig gymnastiktid sammen. Vi ses! 
 
 

Julie Skarregaard, Patrick, Julie Bech og Roselin 
 
 
 

Gymnastikudvalget 
 

Rikke Sonn tlf. 24 27 03 69, Kristina Fink (formand) tlf. 22 78 73 72   
Eva Østergaard Knudsen tlf. 20 29 03 24  

Email: gymnastik@hee.dk 
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Hee 
Kvindeforum 
2015/16

Så er sommeren 
ovre, og vi er klar til 
at tage fat på et nyt 
år i Hee Kvindefo-
rum. 

Hee Kvindeforum er for ALLE kvinder 
i Hee Sogn eller mødre, der har børn 
tilknyttet Hee Børneunivers. Vi ple-
jer at have det rigtig hyggeligt, når vi 
er samlet. Vi vil gerne byde nye som 
”gamle” medlemmer velkomne i vo-
res klub. Et medlemskab koster 200 
kr. og for det støtter man et godt for-
mål og man får lov til at deltage i ar-
rangementerne til mere favorable pri-
ser.

Vi synes selv, at vi har stablet nogle 
gode arrangementer på benene og 
håber, at de vil falde i god jord. Vi vil 
lægge arrangementerne på forskelli-
ge ugedage, således at flest mulige 
har mulighed for at dukke op.

 Vi har tænkt os, at lave nedenståen-
de:

”Støt brysternearrangement”
mandag d. 21. september kl 19.00. 

Overskuddet til dette går ubeskåret til 
Kræftens Bekæmpelse.

Vinsmagning 
fredag d. 6. november kl 18.30.

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

Et spændende foredrag om behand-
lingshjemmet Schuberts Minde sam-
men med generalforsamlingen i slut-
ningen af maj.

Der vil komme yderligere information 
og tilmeldingsfrister vedr. ovenståen-
de arrangementer på vores Facebook 
gruppe. Hvis du ikke er på Facebook, 
så henvend dig gerne til én af under-
tegnede, 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
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

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

“Hørt i forbifarten”

En bilist bliver stoppet af politiet. 
Betjenten: Tillykke! Du er bilist nr. 
100 i dag, der har husket selen og 
har derfor har du vundet 10.000 kr. 
Hvad vil du bruge pengene til? Tjaa, 
et kørekort tror jeg? Passageren ved 
siden af skynder sig at sige: du skal 
ikke lytte til ham, han er fuld. Så lyder 
det fra bagsædet: Jeg viste det ville 
gå galt i en stjålet bil. 

V. Strandgade 6 c
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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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Foreningen Hvingel blev stiftet i for-
året 2014. I Foreningen Hvingel arbej-
der vi på at gøre Hvingel og omegn 
til et attraktivt sted at bo, vi ønsker at 
forskønne området og forbedre mu-
lighederne for socialt samvær. 

Foreningen Hvingel har det sidste år 
haft flere spændende tiltag. I august 
blev der afholdt Høstfest i ”Stinnes 
gamle lade. ” Der var stor opbakning 
til arrangementet og vi følger op på 
succesen med endnu en Høstfest 
for medlemmer af foreningen d. 
19/9, hvor grillen vil være klar fra 
kl. 18.00. Se opslag på facebook.dk. 

I oktober var der Kunstudstilling i 
”Stinnes gamle lade” med Jens og 

Hanne Mathiesen, samt deres børn 
som udstillere.

I Kr. Himmelfartsferien var der igen 
kunstudstilling. Denne gang med 12 
lokale kunstnere. Arrangementet blev 
en stor succes- omkring 400 besø-
gende så den alsidige udstilling og 
udtrykte begejstring for initiativet og 
de smukke rammer. De deltagende 
kunstnere var ligeledes glade for ar-
rangementet og ønsker at følge suc-
cesen op i 2016 på samme tidspunkt 
i de samme smukke rammer. Udstil-
lingen tegner således til at blive en 
årlig tradition. Foreningen takker alle 
sponsorerne for støtten.

I Hvingel har der været ønske om 
nedsættelse af fart gennem byom-

Foreningen Hvingel
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rådet. Ønsket er imødekommet fra 
både forvaltningens og politiets side. 
Der bliver således snarest etableret 
60 km zone gennem Hvingel.

Et udvalg under foreningen arbejder 
på at etablere ride/gangstier i områ-
det.

I efteråret ´15 har foreningen på-
tænkt at lave 3 arrangementer, som 
vi håber medlemmer af foreningen og 
andre vil finde spændende.

Onsdag d. 9/9 kl. 19.00. 
Rundtur i Hee og Hvingel med Hans 
Damgaard som ekspert og rundviser.
Mødested: Hee Kirke. Kørsel i egne 
biler. Afslutning i ”Stinnes lade” Hvin-
gelvej 10, med sang og øl/vand. 
Pris 25 kr. for medlemmer. 40 kr. for 
ikke- medlemmer.

Onsdag 28/10 kl. 19.30 
på ”Sorthøj”. Høbrovej 15, Hvingel
Oplæg ved Jens Mathiesen omkring 
2 aktuelle bøger. 
Böss: ”Det demente samfund”. 
Bogen prøver at gøre op med histo-
rieløsheden i nutidskulturen og pe-
ger på vigtigheden af, at vi har en be-
vidsthed om vores fortid. 

Brinkmann:” Stå fast”. Tager fat på lidt 
af det samme, men mere på det per-
sonlige plan. ” Det er vigtigere med 
rødder end fødder”. Den moderne 
udviklingstrang fjerner mennesker 
fra væsentlige ting som pligtfølelse, 
værdighed og sindsro. 
Begge bøger bearbejder problemstil-
linger som også er betydningsfulde i 
”Udkants Danmark”.
Derefter samtale og diskussion om 
emnet. Pris 25 kr. inkl. kaffe for med-
lemmer. 40 kr. for ikke- medlemmer.

Onsdag 25/11 kl. 19.30 
på ”Sorthøj”. Høbrovej 15, Hvingel
Omkring 2 malere. Jens Sønderga-
ard og Oluf Høst. 
Oplæg ved Jens Mathiesen. Pris 25 
kr. inkl. kaffe for medlemmer. 40 kr. for 
ikke- medlemmer.

Tilmelding: Sorthøj@mail.dk 
eller tlf.: 51685010- senest 1 uge 
før hvert arrangement.

Bestyrelsen
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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  
 

Torsdagsklubben

Ved sommerfestens Petanqueturnering var der 20, der deltog. Vi havde en 
sjov og hyggelig eftermiddag. Hee Petanque-mestre blev: Krista Stengård og 
Knud Jensen. 
Tillykke med det.

Den 2. juli var vi på sommertur til Nyminde-
gab Museum, hvor vi fik vores formiddags-
kaffe, derefter videre til Filsøgård, hvor vi gik 
en tur på dæmningen. Vi fortsatte mod Kær-
gård Plantage, hvor vi nød vores frokost.
Turen gik videre til udkigspunktet ved Klov-
bakken og derfra til Bork Havn, hvor vi afslut-
tede med middag på restaurant Panorama.
En stor tak til Jytte, Karen og Hans Christian for et veltilrettelagt program.

Første gang efter ferien er torsdag d. 3. september kl. 14.00.

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

Anna Lise og Arne
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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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09.00 i No. M. Thams
13.30 Ole Lange, Høst-
gudstjeneste
10.30 i No. P. Lützen
10.30 P. Lützen

14.00 i No
09.00
10.30
10.30

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

September

06.
13.

20.
27.

Oktober

04.
11.
18.
25.

November

01.

08.
15.
22.
29.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Offentlige 
menighedsrådsmøder

Tirsdag 29. september hos Karen Holm 
Pedersen, Holstebrovej 108
                                
Mandag 26. oktober hos Stinne Hansen, 
Hvingelvej 10         
                                              
Mandag 23. november hos Karen Mar-
grethe Nielsen, Stadilvej 6                               

Alle møder er kl.19.00

Dåb
Michas Fjord Johannesen

Viede
Mia Sandager Sørensen og 
Brian Kirkegaard

Bisat
Hagbard Andersen
                                                                                                                            
Kim Grønnebæk Holm
                                                                                                                     
Jens Erik Lauridsen

Høstgudstjeneste

Søndag 13.september kl.13.30. 
Bagefter er der kaffebord i Stations-
bygningen, hvor Ole Lange fortæller 
om det at vokse op i grænselandet.

Alle er velkomne,   
Hee menighedsråd
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Naturens Rigsdag

Den 11. juni blev der i Hee, som i 
mange andre sogne i kommunen, 
afholdt Naturens rigsdag.

I Hee var der en del deltagere, som i 
løbet af aftenen fik snakket om det at 
bo i Hee.

Kommunens nye reklamefilm blev 
vist. Har man ikke set den, kan 
den findes på youtube https://
www.you tube .com/wa tch?v=-
ubgyuhnP74&feature=em-upload_
owner

Claus Byskov, en af by-
rødderne deltog i ar-
rangementet. Ud over 
ham havde Zander Koch, 
Erling Madsen og Sophie 
Brundsgaard ordet.

Et par citater fra aftenen

“Hvis du ikke kan lide 
lugten i bageriet, så kom 

og vær med til at ændre den, så den 
lugter godt.”

Zander Koch

“Vi tror hinanden og bakker op, det 
skaber ikke bare små men STORE 
sensationer.”

Gitte Alnor Madsen

Alt i alt en god aften, hvor Claus By-
skov forhåbentligt fik lidt med tibage 
til byrådet.
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Alle, der har lyst... 
Unge som ældre 
Børn som voksne 

 

Kom til fællesspisning i Hee                         
i hallen fredag d. 30. oktober  kl.18.00 

Opringning / sms til Anette 61333522  
/ Rita 61265505  senest d. 25. oktober.  

 
Ole Vilandt og frivillige også laver  

maden denne gang!!  
Menuen er stadig ukendt 

- men kan ses på Facebook  
og på hee.dk senere 
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Avis- & papirindsamling

Den næste indsamling

Lørdag 
31. oktober

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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Avis- & papirindsamling

Den næste indsamling

Lørdag 
31. oktober

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

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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NABOHJÆLP 
KAN FOREBYGGE 
HVERT 4. 
INDBRUD

I denne tid er der mange, der 
oplever indbrud. I USA og an-
dre lande har det været og er 
det meget brugt, at bruge na-
bowatch på dansk nabohjælp. 
Det har også været kendt i 
Danmark i en del år, men det 
er ikke så udbredt her i Hee, så 
vidt jeg ved. Derfor sætter jeg 
lidt her i Sognenyt om det.

Teksten er hentet fra www.nabohjælp.
dk

Hvad er nabohjælp og 
hvordan virker det?

En grundlæggende tanke i nabo-
hjælpskonceptet er, at beboerne i 
et område engageres for at mind-
ske kriminaliteten og øge trygheden 
i området. Oftest handler det om at 
få beboerne til at forbedre sikringen 
af boligerne, at holde øje med hinan-
dens boliger og meddele kontaktper-
soner eller politiet, hvis og når der op-
står noget mistænkeligt.

Der er flere måder, hvorpå nabo-
hjælp kan påvirke kriminalitetsniveau-
et. Det, at beboerne holder øje med 
hinandens boliger, holder udkig efter 

mistænkelige personer og aktiviteter 
i området og rapporterer sine obser-
vationer til politiet, kan have følgende 
kriminalitetsdæmpende effekter:

 Øget social kontrol virker afskræk-
kende på potentielle gerningsperso-
ner, fordi de kan opfatte det som en 
øget risiko for at blive opdaget

Politiet får anvendelig information, 
som kan bruges i forbindelse med ef-
terforskning af sager, og hvis der skal 
rejses tiltale

Selve det, at beboerne holder øje 
med området og hinandens boliger 
betyder også, at mulighederne for at 
begå fx indbrud mindskes, blot fordi 
der bliver holdt øje

Nabohjælp kan bidrage til at øge den 
sociale sammenhængskraft i områ-
det og dermed have en indirekte ef-
fekt på kontrollen af kriminaliteten

GRATIS NABOHJÆLPS-
SKILTE

To gange om året uddeler DKR og 
TrygFonden 300 gratis skilte til om-
råder med Nabohjælp. Uddelingen 
sker efter først til mølle-princippet. 

Næste runde åbner onsdag den 2. 
september 2015. Læs mere om, hvil-
ke betingelser, I skal opfylde for at få 
et gratis skilt.
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• Når du tager på ferie, får dine 
naboer automatisk besked om, 
hvordan de kan hjælpe med at se 
efter din bolig. Og de kan sende 
dig en besked om, at alt er OK 
derhjemme.

• Når du tilmelder dig Nabohjælp 
får du også adgang til et advar-
selssystem. Så kan du, dine na-
boer samt andre brugere i områ-
det give hinanden besked, hvis 
I oplever et indbrud eller noget 
mistænkeligt i kvarteret. 

Anne-Marie

Sådan gør du

• Du tilmelder dig via www.na-
bohjælp.dk eller app’en “Nabo-
hjælp”.

• 7-10 hverdage senere får du et 
velkomstbrev med klistermær-
ker og postkort til at invitere dine 
naboer med.

• Du beslutter selv, hvilke na-
boer du vil invitere med i dit net-
værk og derved hvem, du deler 
ferieoplysninger med. Det behø-
ver ikke være dem, der bor lige 
ved siden af.

• Bank på døren, brug de til-
sendte postkort eller log på din 
online nabohjælpsprofil for at 
invitere din nabo med i dit net-
værk.

Nabohjælp kan også findes på Facebook
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Foldagervej ved at blive gjort klar til de tunge maskiner, som 
konsekvens af den forestående nedlæggelse af de små 
jernbaneoverskæringer.
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

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

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

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

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

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

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Strikkecafé 

hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

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

Lørdag den. 10. Oktober kl. 14.00 – 17.00 i butikken.  20 % på alt strømpegarn.

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. 166:

Inden opførelsen af Hee Vareindkøbs-
forening, Hee Afholdshjem og Land-
bohjemmet (læs forrige Sognenyt) var 
en anden bygning blevet opført i 
1901 som den første i det åbne land-
skab øst for Hee kirke.
 
I 1886 blev den 30 årige J.C. Chris-
tensen ansat som førstelærer ved 
Stadil skole, og to år senere blev han 
valgt som sognerådsformand. 

J.C. Christensen var meget politisk 
interesseret, og i 1890 blev han ved 
folketingsvalget opstillet for par-
tiet Venstre i Ringkøbing og valgt 
ind i Rigsdagen, hvilket gjorde, at 
han måtte pendle mellem Stadil og 
København. 

Han er nok kun kommet hjem til fami-
lien i Stadil ved ferier og højtider, hvor 
der har været flere sammenhæn-
gende dage, for rejsen mellem Chris-
tiansborg og Stadil var lang. 

Først en drosche (hestetrukken 
taxa) fra Christiansborg til hoved-
banegården i København. Derefter 
damptoget fra København til Korsør, 
(sandsynligvis med en topfart på små 
40 kilometer i timen), som naturligvis 

stoppede ved alle stationer. I Korsør 
skulle J.C. gå ombord på færgen og 
sejle over Store Bælt til Nyborg, hvor 
han igen skulle på toget til Middelfart. 
Her skulle han af toget og gå ombord 
på færgen over Lille Bælt fra Strib til 
Fredericia. Herfra igen med toget 
vestpå, og sandsynligvis skifte i Lun-
derskov, som var togknudepunkt, til 
Esbjerg. Her måtte han igen skifte tog 
til Den vestjyske længdebane mod 
Holstebro for endelig at stå af i Hee. 
Men rejsen var ikke slut endnu, for i 
Hee ventede en hest med vogn for at 
køre ham det sidste stykke til Stadil.

Foruden køretiden har der også væ-
ret diverse togstop ved mellemlig-
gende stationer, samt steder hvor lo-
komotivet skulle have fyldt vand på 
dampkedlen og mere brændsel til at 
fyre med under kedlen, desuden ven-
tetider på tog og færger, så sandsyn-
ligvis har rejsen taget mindst 20 timer.

Da J.C. havde levet på den måde i 
10 år, besluttede han sig for at flytte 
til Hee. En medvirken til flytningen har 
været, at med systemskiftet i 1901, 
hvor folketingsparlamentarismen 
blev indført, blev J.C. Christensen 
kirke- og kulturminister, og samtidig 
blev han den egentlige regeringschef 
i ministeriet Deuntzer.

Han kunne skære lidt af sin rejsetid 
ved at flytte til Hee, men mest nød-
vendigt har det nok været, at han ikke 
skulle vente på sin post, når han bo-
ede i Hee.
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Så snart morgentoget kom fra Ring-
købing, stillede J.C. på stationen og 
fik sin post udleveret. Samtidig kunne 
han sende post.

Med den stilling, han nu havde i mini-
steriet, var det en nødvendighed med 
en hurtigere kommunikation, og han 
kunne ikke vente på posten, til den 
senere på dagen nåede til Stadil, hvis 
posttoget i det hele taget holdt i Hee. 
Derfor købte J.C. Christensen Hun-
desvangs gamle aftægtshus (Holste-
brovej 81) i 1901, og lod det ombyg-
ge i 1907.

Da J.C. Christensen nu var minister 
og flyttede til Hee, gav det store pro-
blemer for Statsbanerne.

I de 10 år han havde kørt med toget 
fra Hee til København, havde han i 
dårligt vejr tilbragt ventetiden på Hee 
station i det gamle meget medtagne 
skibsruf, man havde bjerget fra en 
stranding ud for Holmsland, og som 
udgjorde ventesalen.

Desuden havde han altid måttet rej-
se på 3. klasse, da direktøren for De 
jysk – fynske Jernbaner, Niels Holst, 
med beklagelse ikke kunne tillade, at 
der solgtes billetter til 1. og 2. klasse 
fra Hee billetsalgssted, fordi det var 
ledvogteren, som solgte billetterne, 
og det ville kræve en større admini-
stration og mere regnskab. Samtidig 
frygtede man, at andre holdepladser 
ville kræve samme service.

En tredje ting var, at de postbefor-
drende togvogne blev koblet på tog, 
som, hvis der ikke var passagerer, 
kun holdt ved større stationer. Det vil 
sige, at der godt kunne gå flere dage 
uden postforbindelse fra Hee til om-
verdenen.

Dette havde man klaret ved, at toge-
ne havde fået besked på at nedsætte 
farten ved Hee, således at togperso-
nalet kunne kaste posten ud af toget 
og samtidig gribe en sæk med udgå-
ende post fra ledvogteren.

Naivistisk maleri fra omkring 1930 af Vagn 
Storgaard. J.C. står rejseklar med en plaid 
over højre arm til at varme sig med under rej-
sen og en vadsæk i venstre hånd.
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Alt dette kunne ikke fortsætte, da J.C. 
flyttede til Hee. Man kunne simpelt-
hen ikke byde en minister og rege-
ringschef så elendige vilkår.

Allerede samme år fandt folketingets 
finansudvalg 12.000 kr. til opførelse 
af en stationsbygning i Hee, således 
at alle tog skulle holde, og det blev 
muligt at købe billetter til både 1. og 
2. klasse. (Læs: Hjem til Hee – med tog 
gennem Hee i 130 år).

Ligeledes kunne J.C. hver morgen 
gå fra sit hjem og tværs over et styk-
ke hedejord til stationen og hente sin 
post.

I 67 år var stationsbygningen i drift 
med ventesal, billetsalg og bolig for 
stationsforstanderen, men i 1968 
blev Hee station automatiseret og 
bommene fjernstyret, så stationen 
blev nedlagt og bygningen overtaget 
af kommunen, som lod den indrette 
til ungdomsklub. 

Senere er den blevet udvidet, så den 
fremstår som et moderne forsam-
lingshus.

I dag er Hee Stationsbygning stadig 
ejet af kommunen, men drives som 
en selvejende institution med udlej-
ning af selskabslokaler.

Den 14. januar 1905 overtog J.C. 
Christensen hvervet som konseils-
præsident (det der i dag svarer til 
statsminister).

I 1907 var J.C. færdig med ombyg-
ning af huset og året efter kom kong 
Frederik 8. på besøg hos ham.

Desværre måtte J.C. gå af allerede i 
1908 (12. oktober) som følge af  Al-
berti-skandalen (svindel med statsfi-
nanserne). J.C. Christensen blev til-
talt ved  rigsretten, men blev frifundet, 
dog med en bebrejdelse for at have 
vist Alberti for megen tillid.

Hee station set fra vest i det åbne land omkring 1915.
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Men i huset på Holstebrovej boe-
de den store statsmand til sin død i 
1930.
I dag rummer det gamle aftægtshus 
og tidligere bolig for J.C. Christensen 
mindestuer for ham samt Hee Lokal-
historiske Arkiv.

 De næste år skete der en stor udvik-
ling i sognet. Driftige forretningsfolk 
fik øjnene op for den nye nærings-
lov og begyndte at bosætte sig langs 
den vej, der gik fra kirken og ned til 
jernbanen, hvor de åbnede virksom-
heder og butikker.

En af de første var smeden. Med jern-
banen og den nye Vareindkøbsfor-
ening, blev der en større trafik med 
hest og vogn, og når man alligevel 
ikke havde ærinde til Voldbjerg Mølle, 
blev der for langt til smeden nede ved 
møllen, når en hest skulle skoes eller 
andet smedearbejde skulle udføres. 
Derfor byggede smed Hans Jørgen 
Andersen i 1903 en ny smedje med 
beboelseshus (Hovervej 23) lige ved 
siden af Vareindkøbsforeningen.
(Læs:  ”Den lyse den blanke” 2000)

Frederik 8. og dronning Louise modtages i Hee af J.C. Christensen.



39

Smedjen var en larmende arbejds-
plads. Selve smedjen var ikke ret stor, 
så det meste arbejde foregik udenfor. 
I et meget stort område kunne man 
virkelig høre arbejdet med hammer-
slagene på ambolten, og hele grun-
den var fyldt op med alskens land-
brugsmaskiner og andre ting, som 
trængte til en reparation, eller som 
ventede på at blive afhentet.
 
En af smedesvendene kunne få det 
meste af dagen til at gå med den 
række af heste, som stod udenfor og 
skulle skoes. 
 
Denne smedje overtog smedesvend, 
Peder Pedersen, i 1965.

Hee smedje omkring 1920.

Men smedjen var for lille, så han flyt-
tede den til sit nybyggede smede-
værksted, (Hovervej 32) hvor hans 
hustru Stine Bæk Pedersen i privat-
boligen indrettede en frisørsalon.  

Jytta Pedersen fortæller:
”Før det nye smedeværksted blev 

Smedemester Peder Pedersen i gang med 
arbejdet.
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Hee Kartoffelcentral / Hee smedje

Hovervej 32. Hee smedje
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opført, blev grunden brugt som 
byens festplads, hvor blandt andet 
det omrejsende tivoli holdt til om 
sommeren.
Derfra og ud af byen var der ikke 
andre huse end æ’Rytters (Hovervej 
45).
Og efter det var der byens sports-
plads.”

I Hee sogn blev der dyrket mange 
kartofler, og for at have et fælles sted 
til sorteringen af kartoflerne, blev der 
i 1960 bygget en kartoffelcentral på 
sportspladsens grund. Her stod folk 
fra Hee og sorterede kartofler.

Denne kartoffelcentral blev omkring 
år 2000 overtaget af smedemester 
Peder Pedersen som ombyggede 
den og flyttede sin smedje ind i 
moderne lokaler.

Erhardt Jensen:
”Sportspladsen, hvor der nu er 
smedje, blev anlagt på et stykke jord, 
hvor der var mange store jordvolde, 
bakker og brinke. Så karlene kom 
om aftenen med heste og jordskovle 
og planerede grunden. Der anlagde 
man byens fodboldbane.
 
Chr. Jørgensen, Ølstoft, påtog sig at 
dyrke jorden i tre år, hvorved den faldt 
til og blev en god fodboldbane. Men 
desværre uden de rigtige mål, så der 
kunne ikke spilles turneringskampe 
på den.
Før da havde vi spillet på en mark 
nede ved Foldager.” (Foldagervej 1) 

Også i 1903 byggede ledvogteren, 
Simon Jensen, en bolig til sin familie 
(Hovervej 31).

Herfra drev Max Rasmussen fra 1946 
sin vognmandsforretning, og hans 
hustru Karen havde systue.

Fortsættes...
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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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- 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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Ud i naturen

Når man tager en cykeltur rundt i vo-
res flotte natur, kan man ikke lade 
være med at undre sig over, at der 
er nogle, der kan finde på - og det er 
sikkert ikke folk fra Hee - at smide so-
davandsdåser, øldåser, pølsepapir, 
bægre fra Mac Donald, cigaretpak-
ker, cigaretskod,  m.m.

Ja, jeg kunne fortsætte i lang tid end-
nu.  Men det vil jeg ikke. Jeg vil hel-
lere vise nogle billeder taget på vejen 
rundt om Hee og et enkelt fra en P-
plads i Ringkøbing.

Brug dog en skraldespand!!!!

Anne-Marie
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel 
og styrk Hee Sogneforening og Tim GIF

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

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

og Øresundsbron®

TimHee
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Ondt i ryggen? 
Ondt i skuldrene? 
Ondt i lænden? 
Spændingshovedpine? 
Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage 

 
• Fysiurgisk muskelmassage 

• Skadesbehandling 

• Velværemassage 

 
• Hot Stone massage 

• Ansigtsmassage 

• Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa 

Giv et gavekort 

og glæd dine nærmeste 

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

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

 

 

 

 

 

 

          v/Ole Mortensen 
Birkmosevej 9, 6950 Ringkøbing 

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

 

Alt i tømrer- og snedkerarbejde 
samt fag- og hovedentrepriser 

udføres. 
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Hee Gulvservice
din professionelle gulvmand!

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

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

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

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

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

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

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

September
03.

09.

10.
13.
21.

24.
28.

29.

30.

Oktober
01.

10.

20.
28.

30.
31.

Torsdagsklubben 
starter
Foreningen Hvingel 
Rundtur i Hee
Strikkecafé, Hee
Naturens Dag
Hee Kvindeforum
”Støt Brysternearran-
gement”
Volleyball starter
Gymnastikopstart
Spring 1
Gymnastikopstart - 
puslinge
Svømning starter

Gymnastikopstart
Spring 2
Strikkecafé, 
Ringkøbing
Deadline Sognenyt
Foreningen i Hvingel
Møde på ”Sorthøj”
Fællesspisning i Hee
Avisindsamling

November
02.
06.

25.

26.
29.

December
13.

24,
25.
26.
31.
31.

Strikkecafé, Hee
Hee Kvindeforum 
Vinsmagning
Foreningen i Hvingel
Møde på ”Sorthøj”
Strikkecafé, Hee
Hee Gl. Stationsbyg-
ning Julefrokost

Strikkecafé, Ringkø-
bing
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften
Deadline Sognenyt
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Læserservice Nyttige telefonnumre i Hee

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

Lars Christoffersen Præst     9733 5014

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

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

JK-WebIT  Jesper Ø. Knudsen   3029 3129
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280
Landbobanken       9732 1166

Mobilfrisøren  Gitte Alnor Madsen   2080 4702
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012

Anette Riis  Håndarbejde    4071 3919
Røjkjær Minimaskiner Peter Røjkjær    2138 0690
   Christian Røjkjær    2138 0691
Trines blomsterbutik      2360 3658

Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200
Vestjysk Landboforening      9680 1200
Ølstrup Vognmandsforretning     9734 6086

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

Fodbold
Zander Koch  2287 2442
Kirsten Jegstrup  6049 8419
Pia Kofod  2781 0046
Bo Mortensen  8165 7825
Klaus Kristensen  4027 2373

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

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard  6133 3522
Anette Røjkjær

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

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

Svømmeudvalget
Conny Sandholm Kristensen 4095 9115
ejstrupbaekgaard@gmail.com

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

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

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

Friluft (Tour de Pedal)
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


