
  

 

Nr.  7 — August 2019 
 

Fredagsbar 
Yoga i MOT G&U 

Sommerfest i Mejls 
Nyt fra elever på skolen 
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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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Yoga – morgenhold  

 

Har du lyst til at få en stærk, smidig og balanceret krop, er du velkommen på yoga-
morgenholdet fra torsdag morgen fra 5.sept 2019 kl 8:00- 9:30. 
Jeg tilrettelægger et program med fundament i Hatha- og Yin yoga. Alle kan være med 
og vi bygger langsomt op. Du kan medbringe din egen måtte, samt en trøje eller et tæp-
pe. 
Du er velkommen til at komme og prøve gratis den første gang. 

Vi samles 12 gange frem til jul 2019 

Sted: Tinghøj forsamlingshus 
Pris: 675,- tilmelding på mot-gu.dk 

Underviser: Marianne Sigersted mobil  24629536 
 

FREDAGSBAR I TINGHØJ FORSAMLINGSHUS 

KL. 16.00 – 18.00 
FREDAG DEN 6. SEPTEMBER: 3 tarteletter med høns i asparges, grønærter 
med skinke, tomatstuvning med rejer og fiskeboller. Pris kr. 50,00. 
FREDAG DEN 4. OKTOBER: Stegt flæsk med persillesovs. Pris kr. 70,00 

FREDAG DEN 1. NOVEMBER (J DAG) JULEBUFFET  kl. 18,30 pris kr. 150,00. 
FREDAG DEN 6. DECEMBER: hamburgerryg med grønlangkål og brunede 
kartofler. Pris kr. 70,00 
 

KUN MOD FORUDBESTILLING 2 DAGE FØR PÅ SMS/TLF. 28768140 ELLER 
E-MAIL:                     JPVIG@C.DK 

MORTENSAFTEN/DAG SØNDAG DEN 10. NOVEMBER -Kl. 12.30 

Andesteg og flæskesteg med hvide og brunede kartofler, hjemmelavet 
rødkål. Ris a la mande med kirsebærsovs. Pris kr. 150,00  
TILMELDING SENEST DEN 1. NOVEMBER SMS/TLF. 28768140 

mailto:JPVIG@C.DK
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Bestyrelsesmøde torsdag d. 20.06.19 på Orten stadion kl 19.00 - MOT G&U 
 
Til stede: Bo Andersen, Nathasia Jensen, Nina Eriksen, Dorthe Pallesen, Frederikke 
Hedegaard 
Referent: Dorthe Pallesen 
 
Sportsfest 
Evaluering 19.00-20.30 
Gymnastik: 
Møde i udvalget: Der er fundet trænere, men der kan godt bruges flere både til 
spring og rytme. 
Der er fundet haltider og hold til den nye sæson. 
Opstartsmøde for alle trænere, 3 timers kursus: søndag formiddag d. 15. september i 
hallen i Sig . 
Badminton: 
Nye bookinger er klarede - både på gymnasiet og i MOT-multi. 
Floorball: 
Sæsonafslutning ved sommerferien. Nye trænere fra august? 
Fodbold: 
Der mangler trænere til børnehaveholdet fra august. Bo forsøger opstart af et fod-
bold-udvalg. Vi 
efterspørger hjælpetrænere blandt skoleeleverne. Herre- og dameholdet kører. 
Yoga: 
Sidste udendørs yoga er afviklet. Der starter indendørs hold op om torsdag formid-
dag 8-9.30 efter sommerferien. Vi reklamerer for det. 
Lan-party: 
Dato er d. 24.-25. august. Nordisk LAN er kontaktet. Det bliver afholdt i aulaen på 
friskolen. Indbydelser kommer snarest ud til børnene. 
Fitness: 
Søger kandidater som ønsker at være instruktører, er man interesseret kan AnneSo-
fie Søndergård kontaktes på telefon/mail: 29887736 eller  
e-mail: annesofie290798@gmail.com inden d. 01. august 2019. 
Modtaget tilbud på fitnessudstyr fra Pedan og Fitnessengro. 
Fondssøgning opstartes. Evt samarbejde med Alslev fitness. 
Kurser/møder: 
Samling med borgerforening ang. 5 årig udviklingsplan: Hvad er vores vision? 
Udskydes til næste møde. 
 
Nina og Nathasia har været på kursus i Ølgod for nye formænd og kasserere. Der 
var mange gode input omkring aktuelle emner. 
Rengøring/oprydning: 
Instruktører uddannes i hvilke krav der er til trænere og hjælpetrænere i forhold til 
oprydning. Al kontakt om ændringer i forhold til nøgler, brug, udlejning, osv. går 
gennem aktuelle udvalg/bestyrelsesmedlemmer. 
Evt.: 
Før 1. juli har alle tjekket ledermappen, og tilføjet/rettet, hvis det er nødvendigt. 
Nøgler: Vi forsøgte indsamling af tidligere tiders udleverede nøgler ved sportsfesten 
- intet held! 
Slik-rester i depotet fra sportsfesten. 
Kursus: Kursus i sundhed og ernæring v/DGI - Helle Søndergaard er interesseret. 
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 HIT FIT DANCE 

 

Hit Fit Dance er det ultimative alternativ til  

fitnesscentret. Vi kommer i form til de største  

hits gennem tiden, og der er garanti for sved  

på panden og smil på læben. Dansetimen er en  

tidsrejse fra 50’erne og frem til i dag, og den gode  

musik gør det svært ikke at synge med. Hit Fit Dance er for alle og 

kræver ingen danseerfaring. Glæd jer til en time, hvor vi bliver ”fit til 

hits” og går fra timen med vitaminer til sjælen. I vil blive overrasket 

over, hvor sjovt det kan være at smide kalorierne! 

En hit fit  time er for alle aldre og niveauer, da der vil være musik og  

trin for enhver  smag. 

Det er den kendte og populære danser Marianne Eihilt, der har  

"opfundet" og udviklet Hit Fit Dance konceptet. 

Opstart: Tirsdag d. 27-08 2019 kl. 17:45 - 18:45 ( 16 gange) 

Pris : 710 kr. Medlemmer 15% rabat 

 

LINEDANCE 

Opstart  d. 2. september 

MADLAVNING FOR MÆND 

Opstart d. 23. september 

Moderne broderi 

D. 23. september 

Se øvrig omtale i Familie og Fritids program eller på familiefritid.dk 

Tilmelding til 2061 3042 . 
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SCT. HANS AFTEN  

Sct. Hans aften i Tinghøj var en hyggelig aften. Vejret var godt. 

Der var ca. 40 personer til medbragt grill på legepladsen og efter-

følgende omkring 100 mennesker, der så på det fine bål ved sø-

en. Tak for lån af det fine område ved søen. 

Tak for den fine heks til Naturbørnehaven på Friskolen. 

Omkring 60 deltagere købte kaffe derefter. 

Dejligt med så stor tilslutning af folk fra hele området. 

Sognepræst Morten Thaysen holdt – som vanlig – en god tale 

ved bålet. Tak for det. 

Næste år er det i Mejls 

det foregår. Så kom og 

støt op om det lokale. 

Fortsat god sommer. 

Hilsen  

MOT Borgerforening 
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I næste udgave vil vi forsøge at bringe denne artikel: 
 

Hirtshals Naturmøde - Hvor naturen har første prioritet. 
Norddanmarks måde at forbinde mennesket og naturen 
igen. Det gøres ved hjælp af et pragtfuldt naturmøde skabt 
til alle aldersgrupper. 
 
Tre spændte skoleelever der får taget et billede med den 
danmarkskendte naturfreak: Bonderøven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Billede med Bonderøven, Tinna, Silke og Thyra 
 

Skrevet af Tinna og Gry: 8.kl Mejls Orten Tinghøj Friskole 
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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… 

Vedr. omdeling af Stafetten. 
 

I vores lokalområde Mejls-Orten
-Tinghøj omdeles “vores” blad, 
Stafetten, af elever fra Frisko-
len. De får penge til klassekas-
sen fra bladet for at udføre ar-
bejdet. For mange af børnene 
er det første “job”, som heldigvis 
oftest udføres i samarbejde med 
en voksen. De gør det bedste, 
de kan, og de vil rigtig gerne gø-
re jobbet godt og ordentligt. 
 
Skulle det alligevel glippe med 
omdelingen, vil vi gerne oriente-
res om det, så der kan rettes op 
på det. 
Henvendelse til redaktørerne - 
se bagsiden af bladet. 
__________________________________ 
 

Deadline  
for indlevering 
 
Nr. 8  20.08.2019 
Nr. 9  17.09.2019 

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   
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 

 


