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Sankt Hans 
Kunsttur til Ølgod 
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Her er plads til din  
annonce  

 ...eller måske skal 
den være her? 

 

 

Stilbjergvej 57, Tinghøj 
Tlf: 2876 8140  

 

 

Her er der plads til din annonce 
for kun 1700 kroner (+moms) pr. år 
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Skt. Hans aften i Tinghøj 
 

 
 

Søndag den 23. juni afholder MOT Borgerforening 

Skt. Hans aften på legepladsen i Tinghøj  
 

Der vil være mulighed for at grille sin medbragte mad. 

Grillen er klar kl. 18:00 

Medbring selv tæpper eller andet til at sidde på. 

Der kan købes øl, vand, te, kaffe og kage. 

Det vil være muligt at benytte toiletter ved Tinghøj Forsamlingshus 

Bålet tændes ca. kl. 20:00 ved badesøen i Tinghøj 

Båltale ved sognepræst Morten Thaysen  
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Tur til 
Den internationale skulpturudstilling i 

Ølgod 
 
I år medvirker over 40 kunstnere i udstillingen med i alt 
over 80 værker. 
 
Vi har igen i år arrangeret en tur til ”Skulptur Ølgod”. 
. Der er for første gang tale om en censureret udstilling 
– og udstillingen har ligeledes for første gang fået et te-
ma: 
 

”  menneskets evige vandring” 
 
Det finder sted d. 16. juni 2019. Vi mødes ved: 

Kulturhuset, Vestergade i Ølgod, senest kl. 14.00. 
 

 På turen vil en af kunstnerne fortælle om udstillingen. 
Efter turen drikker vi kaffen i anlægget i Tistrup, hvis 
vejret er med os. 
 Hvis det, mod forventning, skulle vise sig at blive dårligt 
vejr, drikker vi kaffen i Tinghøj Forsamlingshus. 
 
Arrangementet  er gratis for medlemmer/ donatorer af 
støtteforeningen. 
 
For øvrige interesserede koster det 50 kr. incl. kaffe.  

 

Tilmelding til turen senest d.10. juni 2019 påSMS 
22333765  
Eller Mail am-nilausen@mail.dk 
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Evaluering af sportsugen 
 

Torsdag d. 20/6 kl. 19:00 i klubhuset ved Orten stadi-
on, afholdes der evaluering af sportsugen 2019. Alle 
er velkommen til at komme med sin mening. Så om 
det er ris, ros eller bare rigtige gode forslag til en end-
nu beder sportsuge, så bare kom med det, vi modtager 
gerne konstruktive tilbagemeldinger. 
 

Venlig Hilsen 
Sportsfestudvalget     

Bestyrelsen i Tinghøj gamle Brugsforening har  
konstitueret sig således: 
 
Formand Annelise N. Jessen (1 år) 
Næstformand Thomas B. Thomsen (2 år) 
Kasserer Villy Pedersen (1 år) 
Sekretær Ulla Pedersen (2 år) 
Menig medlem Rune Andersen (2 år) 
Medlemmerne får snarest mulig deres nye medlemsbe-
vis i deres fysiske postkasse.  
Til info er der bygget de første 8 brugs bokse – og alle er 
udlejet. 
Erhvervslejemålet i stue-etagen er ligeledes taget i brug. 
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 Bestyrelsesmøde mandag d. 06.05.19 i MOT-Multi kl 19.15  
  

Til stede: Nina Eriksen, Bo Andersen, Nathasia Jensen, Dorthe Palle-
sen.  Afbud: Frederikke Hedegaard.  Referent: Dorthe Pallesen  
  
Sportsfest Sportsfestudvalg samlet d. 07. februar omkring sportsfesten.  
Der er flere nye med i udvalget. Program kan ses i Stafetten, på div. 
facebook-sider og på MOT-gu.dk.   
  
Gymnastik:  Gymnastikopvisning. God dag til opvisningen. God idé 
med popcorn-salg. Næste år undersøges priser lidt nærmere på bland-
selv-slik i indkøb. Efterfølgende afslutning med trænere. 20 deltagere. 
Pris på opvisningstøj regnes med i kontingent fremover. Der skal ar-
bejdes lidt med at skaffe nye trænere - især til springholdene.  T-shirts
-levering fra Sportmaster. Der har været meget rod med bestilling og 
levering - vi forsøger at lægge nogle retningslinjer for bestilling i 
kommende sæson.   
  
Formandspost/kassererpost/CVR/bank/Foreningsservice: Besked fra 
SKAT omkring overdragelse af CVR til Nina.  Papirer til banken af-
venter svar fra CVR.  Nina og Nathasia deltager i kommunalt kursus 
omkring rollefordeling i foreningsregi. Adressen på foreningen er/
bliver rettet til Stilbjergvej 30. Posten om-adresseres derfra.   
  
Badminton: Afslutning. Sæsonen sluttede med udgangen af marts må-
ned.  Sommerbadminton? - til og med juni 2019 på gymnasiet i Varde  
Baneleje skal tages op med støtteforeningen på næstkommende møde.  
  
Floorball: Kontingentbetaling. Holdet fortsætter frem til sommerferi-
en. Der mangler stadig enkelte betalere.   
  
Fodbold: Træner til udendørssæsonen. Der er to hold, som Bo pt. sty-
rer. Til august vil der mangle træner til børnehaveholdet.  Fodboldfit-
ness opstart. Holdet kører - Lisbeth styrer det.  Orten Stadion. IFV gør 
klar med rengøring og opstregning forud for sportsfesten.   
 
Svømning: Er afsluttet og der er ønske om en ny sæson til efteråret. 
Alle armbånd blev returneret ved afslutning af sæsonen. Det starter 
igen næste sæson.   
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 Yoga:   
Afslutning af tidligere sæson. Fra april starter yoga i naturen.  Uden-
dørs yoga kører med 5-6 personer pr. gang. Nyt indendørs hold starter 
til september i forsamlingshuset i Tinghøj om formiddagen. Nærmere 
info følger på facebook.   
  
Fitness: Der er oprettet et fitnessudvalg: Kirsten, Mona, Karl, Dorte, 
Nils Peter, Emma, Annesofie, Lotte og Nathasia .  Vision, formål og 
mål er udarbejdet. Milepælsplan er lavet. Reklame sportsfest, facebook 
og hjemmeside.  Udvalget har haft møde nogle gange. Der er godt 
gang i udviklingen omkring projektet. Der laves yderligere reklame 
ved sportsfesten.   
  
Persondataloven: Politik er lavet skal på hjemmesiden. Kan læses i 
mappen “personadatalov” på vores drev.  Vi læser selv op på det i 
mappen. Giv besked til Nathasia, når det er læst, så det kan lægges ind 
på hjemmesiden.   
  
Kurser/møder: Conventus Samling med borgerforening ang. 5 årig ud-
viklingsplan: Hvad er vores vision?  Udskydes til næste møde.   
  
Hjemmeside: Nyt design Guide til os andre: opdater egne ansvarsom-
råder. Vi arbejder videre med fortsat udvikling af hjemmesiden.   
  
Lan-party: Styregruppen er oppe at køre. De har ideer til andre aktivi-
teter, som konkurrence i løbet af aftenen, samt ideer til konkurrence 
inden for spillene. Desuden ideer til fremvisning af film, osv.   
  
Evt.:  
Halleje-ansøgning er sendt afsted til fritidscentret. Afventer svar.  
Godtgørelse. Til udbetaling pr. 1. november.  Synlighed google. Refe-
rater. Sendes fortsat til Stafetten. Desuden tages det op igen, at refera-
ter lægges på hjemmesiden.   
  
  
Næste møde: D. 20. juni umiddelbart efter 
evaluering af sportsugen.  Evaluering starter 
kl. 19. Mødet er på Orten Stadion.   
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Tusind tak for hjælpen til alle dem der var mødt op 
til teltopsætning… Det var hurtigt og effektivt og 
gik super godt.. 
Så er der klar til sportsuge i MOT G&U  2019. 
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Arbejdsdag på skolen 

Arbejdsdagen i 2019 blev en lidt kold men dejlig 
dag, hvor vi var cirka 90 mand, og der blev knoklet! 
90 x 6 effektive arbejdstimer er 540 mandetimer, 
så arbejdsdagen har en vanvittigt stor værdi for 
friskolen, børnehaven og vuggestuen 

Støtteforeningen og skolen deler udgifterne til ma-
terialer den dag, og bestyrelsen har brugt mange 
timer på at planlægge opgaver, bestille materialer, 
få de sidste tilmeldinger i hus, sortere tilmeldinger 
og sætte hold, så det er fedt,... 
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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… 

  Stafetten ønsker alle  
  en rigtig god sommer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stafetten 2019 
 

Deadline  
for indlevering 
 
Sommerferie i juli... 
Nr. 7 23.07.2019 
Nr. 8  20.08.2019 

Kommoden er vores lille gårdbutik, 
med gode loppe-/genbrugsfund.  
 
Hjemmelavede kreative ting som pu-
der, vaser, småmøbler o.m.a. 
 
Åbent hverdage fra kl. 10.00. 
 
Find os på facebook/kommoden og 
på instagram 
@vita_stine_kommoden. 
 
Vita tlf. 30738318 
Elmelyvej 31, Mejls 

Denne plads kan blive 
din for kun 
 
850 kr. ( +  moms) pr. år. 
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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 

TINGHØJ MOTORSAVE A/S 
Maskiner for Skov- & Havebrug 

Stilbjergvej 86 – 6800 Varde 

Tlf. 75 26 13 41 
www.tinghoj-motorsave.dk 

 
 

 

    

 

Denne plads kan blive din  
for kun  

850 kr. (+moms) pr. år 
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Der er plads til din 
annonce her :) 

Her er plads til din annonce for kun 850 kroner 
(+moms) pr. år 

Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj 
 

Mejls:   Vita Tryk, Elmelyvej 31, Mejls  75 26 10 33 
Tinghøj:  Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Tinghøj 24 47 46 56 
Tinghøj:  Ulla Pedersen, Grøntoften 13, Tinghøj 51 55 30 77 
Orten:   Nina Wolff, Ortenvej 163, Orten  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 

 


