Nr. 11 — December 2018
Adventsmøde
Julebanko
Fredagsbar

Her er der plads til din annonce!

Stilbjergvej 57, Tinghøj
Tlf: 2876 8140

Her er plads til din
annonce

...eller måske skal
den være her?
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Julebankospil Tinghøj Forsamlingshus
Søndag d. 16 december kl. 19.00
Der spilles Københavner banko, 10 omgange med 3 spil i
hver. (30 gevinster)
I pausen afholdes ”Amerikansk lotteri” og der kan købes
kaffe, gløgg og æbleskiver.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Tinghøj Forsamlingshus
Vil du være frivillig på Stafetten?
Da Lene Pedersen er flyttet til Varde, mangler vi en frivillig fra lokalområdet
til at hjælpe med Stafetten. Mange tak til Lene for 20 års indsats :)
Arbejdet kræver lidt computersnilde og indebærer, at vi mødes et par timer
en gang om måneden for at samle Stafetten. Det er altid hyggeligt og også
meget fleksibelt, så hvis man ikke kan komme, afløser vi hinanden.
Ring til Nina på 22 94 88 26, hvis du er interesseret i at høre mere.
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FREDAGSBAR
I
TINGHØJ FORSAMLINGSHUS
Kl. 16.00 – 18.00
FREDAG DEN 4. JANUAR: Blomkålssuppe med kødboller,
karrysuppe med hønsekød, løgsuppe med ostebrød.
Spis hvad du kan for kr. 50,00.
OBS. KUN I HUSET FRA KL. 18.00 – 19.00.
FREDAG DEN 1. MARTS: 2 fyldte tortillas med fyld af oksekød, hertil grøn salat. Pris kr. 60,00.
FREDAG DEN 5. APRIL: 1 stk. landgangsbrød med 4 slags pålæg og ost. Pris kr. 50,00.

TORSDAG DEN 18. APRIL (SKÆRTORSDAG)
Påskefrokost fra kl. 11.00 - ?. Pris kr. 110.00
(DENNE DAG KUN I HUSET)
FREDAG DEN 3.MAJ: Italienske kødboller i tomatsauce, hertil
pasta samt salat. Pris kr. 50,00.

KUN MOD FORUDBESTILLING TO DAGE FØR
PÅ SMS/TLF: 22 57 02 59
ELLER E-MAIL: jpvig@c.dk
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Det bliver snart vinter…
På foranledning fra borgerne i Tinghøj er der
igen mulighed for snerydning og saltning efter
Jens Christians mangeårige arbejde.
Har du tænkt på, om du selv vil klare saltning og sne rydning af dit fortov i løbet af vinteren. Eller om du gerne vil
have en hjælpende hånd med at klare den opgave, hvis det er
tilfældet, så lad os det vide på nedenstående kontakt oplysninger.
Hvad prisen angår, så er det afhængigt af hvor mange husstande, som tilslutter sig ordningen.
Kontaktoplysninger:
Koch´s Maskinstation
Henrik Koch
Askærgårdvej 20, Sig
40682235
kochhen@hotmail.com

OBS: MOT Borgerforening har skiftet penge
-institut til Sparekassen Kronjylland.
Nyt reg.nr.: 6237 og kontonr.: 0013394075.
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Adventsmøde
Torsdag den 6. december kl. 19 til 21 i
Tinghøj forsamlingshus.

En tradition mange holder af:
MOT-sammen holder fast i den gamle tradition
med, at vi en aften i december synger advent- og julessange sammen med Morten Thaysen, der er sognets præst.
Morten fortæller på en spændende måde om julen.
Det er både tankevækkende og morsomt.
Der pyntes hyggeligt op med servietter, duge og lysestager.
Der trakteres med kaffe/gløgg og æbleskiver - pris
30 kr.
Ingen tilmelding – kom og vær med!!
Idegruppe: Lisbeth, Ella, Warny, Else og Betty
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Julemarked
Lørdag den 17. november
var der julemarked på friskolen, og
det var en dejlig dag med rigtigt
mange besøgende og godt gang i
handlen. Der var en flot omsætning
på dagen, og vi glæder os til at melde overskuddet ud.

Vinderen af konkurrencen af de to
fribilletter til foredraget med Mette
Bluhme Rieck samt den fine kurv
blev friskolens egen George Hearn.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i støtteforeningen
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Ring,
hvis du ikke kan skrive!
Jeg giver dit budskab kant
i folderen, i pressemeddelelsen, på hjemmesiden, i magasinet, i nyhedsbrevet…

Her er
plads til
DIN
annonce!
Kontakt

Stafetten 2018

Inge på

Deadline
for indlevering:
NR. 1
NR. 2

Telefon: 24 47 46
56

11.12.18
22.01.18
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Skjern Maskinforretning
Sakskærvej 100, Orten
Industrivej 13-15, 6900 Skjern

Tlf: 97 36 10 20
Belægningsarbejde og haveservice

HT. Belægning og Service
v/ Henning Thomsen, Blaksmark
Ringkøbingvej 176, 6800 Varde
Tlf. 24 46 97 37—75 26 13 86
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Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj
Mejls:
Tinghøj:
Orten:

Vita Tryk, Elmelyvej 31, Mejls
Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Mejls
Nina Wolff, Ortenvej 163, Orten

75 26 10 33
24 47 46 56
22 94 88 26

Stafetten udkommer i 525 eksemplarer 11 gange årligt den første i hver måned, undtaget
juli. Annoncer: Kontakt Inge Jacobsen.
Indlæg sendes som Word-fil til:
mot.stafetten@gmail.com
Se mere på:
www.mot-info.dk

Der er plads til din
annonce her :)
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