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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! 
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 Fastelavn 
 

Så er der igen fastelavn og alle inviteres til en sjov dag med tøn-
deslagning, lege for børnene og udklædning for alle. 

 

 

 

Søndag den 3. marts kl. 14.00 – 16.00 åbner forsamlingshuset 
i Tinghøj dørene for os.   

Prisen er 30 kr. pr. person.  
 

Der vil blive serveret kaffe, the og saftevand samt en faste-
lavnsbolle. 

   
Der er præmier til de bedst og næstbedst udklædte piger og 

drenge. Det bliver ekstra sjovt når vi voksne også er klædt ud, så 
tag din sjove hat på. 

 
  

De bedste udklædningshilsner 
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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 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Fastsættelse af medlemskontingent 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Kenneth Wulff, Steen Schjælle-

rup, Nina Wolff - Modtager alle genvalg. 
6. 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. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Skoleleder aflægger beretning. 

4. Tilsynsførende aflægger beretning. 

5. 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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OBS: Så er det nu, du skal 

købe din billet til årets fore-
drag i MOT Multi 

 
—overskuddet her fra er en 
uundværlig del af budgettet 
til støtteforeningens arbejde 
på friskolen, i børnehaven og 

nu også vuggestue! 
 

DERFOR støt op, køb billetter  
og få en hyggelig aften på fri-

skolen! 
 

HUSK GYMNASTIKOPVIS-
NING I MOT MULTI   

SØNDAG DEN 24. MARTS 
KL. 10:30 

 
Udover vores egne hold har vi 
gæstehold fra Vedersø idræts-
efterskole og juniortrænings-

holdet fra Ølgod. 
 

Programmet for opvisningen 
kan ses i næste nummer af 

stafetten.  

 

 

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 til-
rettelæggelse af sportsugen, 
hvad der skal ske, samt koor-
dinering. 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 

 

FREDAG DEN 1. MARTS: 2 fyldte tortillas med fyld af okse-
kød, hertil grøn salat. Pris kr. 60,00. 
 

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 

OBS-OBS-OBS - 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. 

mailto:jpvig@c.dk
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   Vinterfest i 
Mejls 2019 

Så skal barnepigen hyres igen 
Fredag d. 1. marts 2019 

Klokken 18:30 i aulaen på frisko-
len 

 
Medbring:  

Godt humør, service, bestik samt egne drikkeva-
rer 

(Vi sørger for kaffe og te) 
Prisen er 145,- kr. per person  

For lækker buffet samt dessert fra  
Hjortshøj Party Service  

Tilmelding senest søndag den 17. februar til: 
Maria Lorentzen: Telefon / SMS – 30 24 55 48 

Betaling kan ske på aftenen eller via mobilepay til 
Maria 

På gensyn til en hyggelig aften fra festudvalget: 
Stilbjergvej/Rosengårdvej 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMibTKv_zfAhWNLlAKHfXFDZUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.dk/pin/298293175295618486/&psig=AOvVaw2CUBXAmYF3QFF1TSmiQtoN&ust=1548078395348649
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_SExv_fAhVMYVAKHfWCD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/logo-knap-ikon-tegn-3d-sne-1013654/&psig=AOvVaw1BSninncy40yemQtVXLtqm&ust=1548183171726869
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_SExv_fAhVMYVAKHfWCD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/logo-knap-ikon-tegn-3d-sne-1013654/&psig=AOvVaw1BSninncy40yemQtVXLtqm&ust=1548183171726869
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_SExv_fAhVMYVAKHfWCD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/logo-knap-ikon-tegn-3d-sne-1013654/&psig=AOvVaw1BSninncy40yemQtVXLtqm&ust=1548183171726869
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_SExv_fAhVMYVAKHfWCD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/logo-knap-ikon-tegn-3d-sne-1013654/&psig=AOvVaw1BSninncy40yemQtVXLtqm&ust=1548183171726869
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_SExv_fAhVMYVAKHfWCD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/logo-knap-ikon-tegn-3d-sne-1013654/&psig=AOvVaw1BSninncy40yemQtVXLtqm&ust=1548183171726869
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_SExv_fAhVMYVAKHfWCD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/logo-knap-ikon-tegn-3d-sne-1013654/&psig=AOvVaw1BSninncy40yemQtVXLtqm&ust=1548183171726869
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_SExv_fAhVMYVAKHfWCD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/logo-knap-ikon-tegn-3d-sne-1013654/&psig=AOvVaw1BSninncy40yemQtVXLtqm&ust=1548183171726869
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_SExv_fAhVMYVAKHfWCD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/logo-knap-ikon-tegn-3d-sne-1013654/&psig=AOvVaw1BSninncy40yemQtVXLtqm&ust=1548183171726869
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_SExv_fAhVMYVAKHfWCD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/logo-knap-ikon-tegn-3d-sne-1013654/&psig=AOvVaw1BSninncy40yemQtVXLtqm&ust=1548183171726869
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 Indkaldelse til generalforsamling i MOT Borgerforening 
samt valg til  

Udviklingsrådet Varde Opland for Mejls-Orten-Tinghøj 
 

Torsdag d. 28/2 2019 kl. 20.00 i Tinghøj Forsamlingshus. 

 
Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne. 

                                    
1.  Valg af dirigent. 
 
2.  Valg af referent. 
 
3.  Valg af stemmetællere. 
 
4.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
 
6.  Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.   
 

7.  Valg af bestyrelse og suppleanter. (medlemmer kan stemme) 
      På valg er: Henning Thomsen (Mejls) modtager genvalg 
      På valg er: Bek Hansen (Tinghøj) modtager genvalg. 
      På valg er: Gorm Friis (Orten) modtager genvalg. 
  
8. Valg af revisor og suppleant. (medlemmer kan stemme) 
     På valg er Villy Pedersen (Tinghøj) modtager genvalg. 
     Ikke på valg i år: Jesper Bondesen (Mejls) 
     Nuværende revisorsuppleant: Thomas Baltzer (Tinghøj)  
 
9.  Valg til udviklingsrådet. (alle kan stemme) 
     På valg er:  Hans Juul Jessen (Tinghøj) modtager ikke genvalg. 
     Ikke på valg i år: Benn Lauritsen (Orten) 
     Nuværende suppleant: Ingen 
                    
10. Eventuelt.           
       

MOT Borgerforening 
V/Formand Gorm Friis, Vibeke Volf Petersen, Henning Thomsen, 

Lars Lund, Bek Hansen, Jens Peter Jensen. 
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Kom til borgermøde i Tinghøj Forsamlingshus  

torsdag d. 28. februar kl. 19.00 – 20.00  
 

UDVIKLINGSPLAN FOR MEJLS-ORTEN-
TINGHØJ... 

 
...skal vi have det? 

 
Ja selvfølgelig skal vi det, for det giver adgang til 
at søge midler til mange af de ting vi gerne vil ud-

vikle i fremtiden. 
 

Henrik Rasmussen, Plan og Vækst, Varde Kommu-
ne, vil komme og give et bud på, hvordan vi kan 
udarbejde en plan og hvad kommunen kan være 

behjælpelige med i sådan en proces. 
 

Kaffepause med kage. 
 

Derefter kl. 20.00: MOT Borgerforenings generalfor-

samling 

 
Se dagsorden i særskilt opslag. 
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Lidt nyt fra Likvidationsgruppen og Idegruppen vedr. 
Tinghøj Brugsforening. 
 
Mange ideer har været vendt siden lukningen af LokalBrugsen. Vi har væ-
ret på vej i en retning for så at vende om og gå en anden vej…. 
Vi er ikke helt nået i mål endnu, men nu er det mere detaljerne, der skal 
tjekkes. 
 
Vi modtager det endelige regnskab fra Coop i marts måned, og der afhol-
der vi så det endelige borgermøde, hvor vi vil præsentere jer for beslut-
ningen om hvad vi stiller op med foreningen. Men her i korte detaljer: 
Tinghøj Brugsforening fortsætter med samme CVR nr. og  med navnet 
”Tinghøj gamle Brugsforening AmbA”. (Den bliver lavet om til et A.m.b.A.).  
Foreningen pt. har ingen medlemmer . Og det skal vi naturligvis ud at have 
skaffet os.  
 
Foreningens fremtidige formål er gennem udlejning til priate erhvervs-
mæssige formål at skabe grundlag for:  
* At eje og vedligeholde bygningen.  
*At bevare bygningens placering og facade samt tilknyttet areal som et 
fortsat naturligt og typisk bybillede i     centrum af landsbyen Tinghøj.  
*At der kan afholdes investeringer, der fremmer ovennævnte formål.  
*At der efter bestyrelsens indstilling i budgettet kan udloddes donationer 
til sportslige eller kulturelle foreninger og selskaber i lokalområdet i 
Tinghøj, Orten og Mejls. 
 
 Foreløbig udnytter vi en del til udlejning, både privat og erhverv. Garager-

ne er udlejet, de 2 andre lejemål har vi også stadig, derudover har vi mid-

lertidig lejet en del af for-butikken ud til Escape Room. Vi begynder nu at 

udnytte en del af lageret til udlejning af opbevaringsrum (BRUGSBOKS J). 

Det bliver ”små” rum på 5-8 m2, som kan lejes på årsbasis (til opbevaring 

af vinterdæk, havemøbler mm).  

Herudover arbejdes der med udnyttelse af 1. salen – allerhelst en total 

renovering  - for så til sidst at have 3 nye lejligheder til udlejning.  
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 Der arbejdes fortsat intensivt på fitness. Der bliver forhåbentlig samlet et lille 
udvalg, som vil arbejde videre med det. Der er opbakning fra MOT G&U, som ger-
ne vil have det som udvalg under sig. Der er god kommunikation med DGI. Tinghøj 
Brugsforenings rolle i dette vil være udlejer. Så denne plads lader vi foreløbig stå 
indtil gruppen er kommet videre i planlægningen. Det kunne være et rigtig godt 
mødested for alle generationer. Evt. ildsjæle til dette skal hurtigst muligt kontakte 
Kirsten Roswall (21784857). 
 
Formaliteterne er snart på plads — Det bliver så godt… 
 
Så husk at møde op til Borgermøde d. 25.3.19 kl 19:00 i Tinghøj Forsamlingshus, 
hvor vi præsenterer det endelig regnskab og beslutningen om, hvad vi stiller op 
med foreningen. DETTE ER FOR ALLE I OMRÅDET!  
 

100 års jubilæum 

D. 4.4.19 er det 100 år siden, at Tinghøj Brugsforening blev stiftet. Det vil vi altså 
IKKE lade gå upåagtet hen. 
 
Vi kan træffes i brugsens lokaler fra kl. 16.00 – 18.00 hvor vi udskænker vin. Sam-
tidig vil vi gerne sælge nogle andelsbeviser (medlemskab) af den forening, som nu 
skal fortsætte de næste 100 år..  
 
Vi er her gået sammen med Tinghøj Forsamlingshus, som jo havde arrangeret 
fredagsbar d. 5.4. Dette er FLYTTET til torsdag d. 4.4., hvor man efter at have væ-
ret en tur i brugsen , kan gå over i Forsamlingshuset og nyde en skænk og spise 
eller tage Landgangsbrød til kr. 50,- med hjem.  
(Landgangsbrød skal bestilles senest d. 2.4. på 22570259 eller 51553077). Ud-
skænkningen i Forsamlinghuset (og maden) er for egen regning.  
 
”Stiftende” generalforsamling afholdes d. 25.4.19 i Tinghøj Forsamlingshus for 
de nye medlemmer.  
 
Vi håber at se jer alle. 
 
Venlig hilsen Idegruppen og Likvidationsgruppen bag Tinghøj Brugsforening. 
Husk fredagsbar er flyttet fra d. 5.4 til torsdag d. 4.4 – husk bestilling af mad hvis 

man ønsker det! 
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Deadline  
for indlevering: 

 
NR. 3   19.02.19 
NR. 4  19.03.09      

Stafetten 2018 

  

 
 

 

 

 

Ring,  

hvis du ikke kan skrive! 
 

 

Jeg giver dit budskab kant         

i folderen, i pressemeddelel-

sen, på hjemmesiden, i magasinet, i nyhedsbre-

vet… 

 Her er 
plads til 

 
DIN  

 
annonce! 

 
 

Kontakt  
 

Inge på  
 

Telefon: 24 47 46 56 
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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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Der er plads til din 
annonce her :) 

 

Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj 
 

Mejls:   Vita Tryk, Elmelyvej 31, Mejls  75 26 10 33 
Tinghøj:  Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Mejls 24 47 46 56 
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 
Se mere på:    www.mot-info.dk 

Her er plads til din annonce! 


