Nr. 3 — Marts 2019
Gymnastikopvisning
Fodboldfitness
Fællesspisning
Foredrag

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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GYMNASTIKOPVISNING I MOT-MULTI
SØNDAG DEN 24. MARTS
Opvisningsprogram:

(Alle tider er ca. tider)

10.30 Indmarch
10.45 Vedersø Idrætsefterskole
Nina, Frederikke, Kristian og Mads
11.25 Forældre/barn (1-3 år)
Lene
11.35 Puslinge STIF (3-4 år)
Maria, Maria, Camilla, Sasha, Karoline og Hannah
11.45 Spring 10+ (4.-6. kl.)
Michael, Thomas og Michael
12.00 Puslinge MOT (3-4 år)
Anni, Nanna og Mathias
12.10 Spring 16+
Der vil være mulighed
Rasmus
for at købe, sandwich,
12.20 Gymnastik & Dans 1 (1. – 3. kl.)
kaffe og kage, øl,
Astrid og Emma
sodavand og slik.
12.30 Minitons STIF (5-6 år)
Annemette, Mads, Alberte og Isabella
Der kan betales med
12.45 Spring 13+
mobile pay.
Line, Lauge og Rene
12.55 Teenagepiger
Simone og Fie
13.05 Minitons MOT (5-6 år)
Anni, Gry, Maja og Thilde
13.20 Pigetons og Drengetons ”Power-holdet” (1.-3 kl.)
Sanna, Irene, Kamilla, Maria, Thomas, Annika og Svenning
13.45 Herregodt
Steen, Svenning og Ivan
13.55 De ”unge” piger 25+
Birgitte og Helle
14.05 Juniortræningsholdet Ølgod
Clara, Michelle, Kristian, Nicklas og Mads.
Afslutning og udmarch
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Generalforsamling i
Støtteforeningen for MOT Friskole og Naturbørnehave
Afholdes torsdag den 28. marts 2018 klokken 19.00 i Aulaen på Friskolen

5.
6.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
2.
Bestyrelsen aflægger beretning
3.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.
Fastsættelse af medlemskontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Kenneth Wulff, Steen Schjællerup, Nina Wolff - Modtager alle genvalg.
Valg af to suppleanter. På valg: Pia Øhlenschlæger og Michael Knudsen Pia modtager genvalg, Michael modtager ikke genvalg.
7.
Valg af revisor
8.
Indkomne forslag
9.
Eventuelt

Vi håber at se mange forældre fra skolen, børnehaven og vuggestuen samt
andre medlemmer.

Generalforsamling i Den selvejende institution
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave
afholdes den 28. marts 2019 kl. 21:00 i Aulaen på friskolen.

5.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
2.
Bestyrelsen aflægger beretning
3.
Skoleleder aflægger beretning.
4.
Tilsynsførende aflægger beretning.
Bestyrelsen og revisor Poul Thomsen forelægger den reviderede
årsrapport og regnskab til orientering
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
8.
Valg af suppleanter i hhv. forældrekreds og skolekreds
9.
Indkomne forslag
10.
Eventuelt
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Fodbold Fitness for Kvinder starter op på Orten
Stadion onsdag den 13. marts kl. 19-20:15.
Det er Sundt, Sjovt og Socialt at gå til Fodbold Fitness.

Alle piger mellem 16 og 101 år er velkomne.
Kom og leg med os, kom og slap af fra hverdagen, glem de daglige
gøremål! Dette er din friaften!
Tro mig, vi hygger virkelig og griner meget, men får en masse motion
uden at tænke over det!!
Flg. udsagn er fra træningsaftner i 2018:
Hej, det er jo Sambafodbold! (Vi skulle føre bolden rundt om maven
med hænderne!)
Jeg er altid glad i låget, når jeg går hjem. Vi skal jo ikke præstere, blot
grine sammen. Her er det tilladt at lave fejl.
Nu døde den! (Vi jonglerer med bolden. Holder den i luften ved at aflevere til hinanden.)
Vi leger Kongens Efterfølger, mens vi dribler med bolden, men vi er
tre efter hinanden. Den forreste er Kongen, nr. to er Efterfølgeren, og
den sidste er langt nede i rangstigen, bliver vi enige om – ja, den sidste
skal smage maden først – du er mundskænken.
Tjah, måske lyder det ikke så sjovt på skrift, men vi grinede meget!
KOM OG LEG MED OG UDEN FODBOLD.
Hej fra Lisbeth, tovholder,
2521 1756 – kontakt mig bare, hvis du har spørgsmål.
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Escape Room Varde har nu været i gang et par måneder i
den gamle Brugs i Tinghøj.
Vi har allerede haft mange besøgende, som har fået en god oplevelse. Vi har haft
mange nybegyndere, men vi har også haft glæden af at byde velkommen til flere
Escape Room entusiaster, som har prøvet i flere lande – og de har sørme også fundet
til Tinghøj.
Vi får ros for en personlig og nærværende betjening og begejstringen er stor for den
autentiske indretning. Vores escape room henvender sig til børn, voksne og ældre, og
kræver ingen særlig viden eller kompentence. Det hjælper at have en god fantasi og
være nysgerrig. Til forskel fra mange andre Escape rooms bliver man ikke her låst
inde, og det er ikke uhyggeligt.
Vi glæder os til at tage imod endnu flere gæster. Følg os på facebook ”Escape Room
Varde” eller kig ind på escaperoomvarde.dk
Venlig hilsen Escape Room Varde/ Marius, Laura, Ulla & Henrik.

OBS:
Vi mangler akut hjælp til at tilrettelægge sportsugen 2019,
da flere i sportsfest-udvalget ikke har mulighed for at hjælpe i
år.

Det vi mangler hjælp til er tilrettelæggelse af sportsugen,
hvad der skal ske, samt koordinering. Vi forventer cirka 5 møder over de næste 3 mdr.
Hvis du kan hjælpe — ring til
Brian Petersen: 27 10 88 25
Lise Runge: 42 39 08 18
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FREDAGSBAR
I
TINGHØJ FORSAMLINGSHUS
Kl. 16.00 – 18.00
TORSDAG DEN 4. 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

I april er støtteforeningen klar
med dette års præmiespil.
Vi håber, at mange vil benytte
muligheden for at støtte vores
arbejde på friskolen, i naturbørnehaven og vuggestuen
ved at købe et præmiespil i
løbet af april.
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Tak til Susanne
Der blev i december
samlet ind til Susanne
til Spis Sammen.
Susanne Vigsø har nu i
10 år været foregangskvinden i køkkenet til
Spis Sammen i
Tinghøj Forsamlingshus.
Dette, synes vi, skulle
påskønnes. Der blev
samlet cirka 2000 koner ind.
Hun fik en Kay Bojesen abe og penge til
billetter til musical.
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Tinghøj Forsamlingshus amba
afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d.14 marts 2019 kl. 20.15 i lille sal - Tinghøj Forsamlingshus (efter fællesspisning)
Dagsorden
Valg af dirigent, skriftfører og stemmetæller
Bestyrelsens beretning ved formanden
Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er : Tommy Jessen
modtager genvalg
Jette Pedersen
modtager genvalg
Ole Jul Jessen
modtager genvalg
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Forslag fra andelshavere og bestyrelse.
Eventuelt
Skriftlige forslag indsendes til bestyrelsen 10 dage før generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og kage.
Venlig hilsen
Bestyrelsen Tinghøj Forsamlingshus.

Romsmagning
Kom til romsmagning i Tinghøj Forsamlingshus fredag den 15/03-2019 kl.
19.00 til cirka... Ja, til det slutter selvfølgelig..
Der vil være 8 forskellige slags rom og 4 styk øl samt lidt tapas og Chips.
Pris 300 kroner - minimum 25 personer for at arrangement kan blive til noget. Tilmelding og betaling til mobilpay 27 45 22 75. Sidste frist for tilmelding
7/3-19. Noter antal, navn og ROM i kommentarfeltet.

Med venlig hilsen
JP Vigsø og Karsten Degling
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Kom og træn med andre med en lungesygdom
Hver onsdag fra klokken 18.00-19.00 er fitnesscenteret i
Horne Hallen forbeholdt personer med KOL eller andre lungesygdomme, og de, der deltager, kan konstatere, at det hjælper.
Selvom holdet er godt i gang, er der plads til flere, og da alle
træner efter et individuelt træningsprogram, vil ingen være bagud fra start uanset, hvornår de begynder.
Vi kan ikke fjerne de skader, der er sket på lungerne, men en
god kondition kan holde sygdommene i skak, give en bedre
hverdag og øge livskvaliteten. Hvis man har en god kondition,
bliver det meget nemmere at slæbe indkøbsposen fra butikken
til bilen, og jeg kan nu tage trappen til førstesal uden problemer.
Derfor opfordrer jeg alle med lungesygdomme til at være fysisk
aktive, og det kan I være:
hver onsdag i fitnesscenteret i Horne Hallen fra 18.00-19.00
Vi samarbejder med Lungeforeningen og repræsentanter fra
Varde Kommunes Center for Sundhedsfremme om holdet, og vi
har på baggrund af de gode resultater fået lokale tilskud fra Varde Kommune til holdet i 2019.
Det koster 30 kroner per gang at være med,
og hver træning slutter med kaffe, frugt og masser af snak.
For tilmelding eller yderligere information kontakt: tovholder
Gunhild Lauridsen på gunhildlauridsen@mail.tele.dk eller på 23
23 31 84
De bedste hilsner
Tovholder Gunhild Lauridsen
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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. 4
NR. 5

Telefon: 24 47 46 56

19.03.19
23.04.19
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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

Her er plads til din annonce!
Der er plads til din
annonce her :)

Her er plads til din annonce!
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