Nr. 8 — September 2019
Spis sammen
Yoga og badminton start
Gymnastikstart
Ungdomsklub start

Fonden Tinghøjgård støtter
M.O.T.

Stilbjergvej 57, Tinghøj
Tlf: 2876 8140

Her er plads til din
annonce

...eller måske skal
den være her?
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Yoga – morgenhold

Har du lyst til at få en stærk, smidig og balanceret krop, er du velkommen på yogamorgenholdet 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 tæppe.
Du er velkommen til at komme og prøve gratis den første gang.
Vi samles 8 gange frem til 31.10. 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
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Artiklen ”Hirtshals Naturmøde - Hvor naturen har
første prioritet” , som der blev skrevet lidt om i
seneste stafet—bringer vi så snart der er plads.
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Bestyrelsesmøde torsdag d. 15.08.19 på Orten stadion kl 19.00
Til stede: Bo Andersen, Nina Eriksen, Frederikke Hedegaard, Nathasia Jensen,
Dorthe Pallesen.
Referent: Dorthe Pallesen
Sportsfest
Telt-laug. Der er kommet info fra telt-lauget om indkøb af ekstra, nyt og mindre telt,
som også kan udlejes. Bo nævner det for sportsfest-udvalget.
Gymnastik:
Trænere til spring og rytme. Der mangler trænere til minitons og til gymnastik og
dans 1 og teenagepiger i hallen i Sig - vi leder stadig. Gode forslag modtages.
Opstartsmøde for alle trænere søndag d. 15. september kl.11.30-16.00 i hallen i Sig
Badminton:
Banerne udbydes nu til spillerne fra sidste sæson.
Floorball:
Sæsonstart
Nye trænere fra august. Der var opstart i går, onsdag d. 14. august. Der spilles kl.
17.30-19.00.
Fodbold:
Trænere til børnehaveholdet fra august? Der var ingen trænere, så holdet er lukket.
Dukker der en træner op, kan holdet selvfølgelig oprettes igen.
Holdet for 0.-2.kl. er inviteret til Næsbjerg til kamp. Der var 12 spillere til første
træning. Hjælpetrænere er der styr på.
Opstart af et fodbold-udvalg er sat på pause.
Herreholdet er i gang.
Fodbold-fitness er i gang igen.
Svømning:
Det nye hold er oprettet. Opstart d. 29/9-19. Slutter d. 15/3-20.
Yoga:
Opstart af indendørs hold torsdag formiddag 8-9.30 - start d. 5/9-19 i Tinghøj
Forsamlingshus.
Lan-party:
Dato er d. 24.-25. august. Nordisk LAN er kontaktet. Det bliver afholdt i aulaen på
friskolen.
AFLYST! Pga. for få tilmeldte.
Fitness:
Fitness-udvalget arbejder løs med ansøgninger, budget, osv.
Kurser/møder:
Samling med borgerforening ang. 5 årig udviklingsplan: Hvad er vores vision?
Vi drøfter punktet fælles og beslutter, at alle skal have visions-ønsker på plads til
næste møde, hvor vi tager punktet op igen.
Ledermappe:
Den er snarest klar til at blive publiceret.
Nøgler:
Der er kommet få nøgler i hus. Det går fremad.
Næste møde: Torsdag d. 24. oktober kl. 19.00 i MOT-Multi. Dato for generalforsamling er tirsdag d. 26. november. Indkaldelse kommer senere.
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Badminton, MOT G&U, sæson 2019-20
Så er det tid til opstart af en ny sæson med badminton i MOT G&U. Vi har igen
i år tider både på gymnasiet og i MOT-Multi.

nyt og mindre telt,
gymnastik og
16.00 i hallen i Sig

Der er flg. ledige tider
Gymnasiet: Mandage 17.00-22.00
Onsdage 20.00-22.00
Torsdage 18.00-21.00
MOT-Multi:

Mandage 18.30-19.30
Tirsdage 18.00-20.00

Sæsonen starter i uge 37 og slutter igen ved udgangen af marts.
Der er lukket for træning i uge 42 og uge 7 samt i juleferien uge 52.

st. Der spilles kl.

Brugere, der spiller badminton, sørger selv for at sætte net op og tage ned
igen.

så holdet er lukket.

Kontakt Dorthe Pallesen for booking
tlf. 25531432 eller helst på mail: dorthepallesen@hotmail.com

holdt i aulaen på

MOT-sammen er stadig aktiv – så kig ind!
Vi er i klublokalet i Tinghøj Forsamlingshus
Det er hver torsdag fra kl. 14 til 17

Pris 25/20 kr. inkl. kaffe, kage og gode oplevelser
Kortene danser hen over bordene og drillerier flyver afsted. Der bliver grinet og banket
lidt i bordet en gang imellem. Poolbordet er også i gang og nogle brætspil prøves af,
men favoritten er dog stadig Mexican Train.
Mindst 1 gang i måneden er der mulighed for en særlig oplevelse, eller der hygges
ekstra med god mad og der er altid lækre kager til kaffen.
Vore planer for resten af 2019 er:
Den 19. september kl. 17.30 til 19, besøger vi Varde kirke og kirketårn med Asger
Helth, der kan fortælle om kirkerenovering og vise udsigten fra kirketårnet. Samkørsel
er muligt fra Tinghøj kl. 17.15 og aftensmaden må du udsætte lidt denne aften.
Den 3. oktober om eftermiddagen besøger vi Inger i en gårdbutik med kunst og strik i
Gl. Debel brugs, hvor hun vil give kaffe /the, og vi selv har brød med. Samkørsel fra
Tinghøj – vi kører nok mellem 14 og 15.
Den 28. november om eftermiddagen laver vi kranse og dekorationer, som vi plejer før
advent. Folk skal selv have materialer med bort set fra Normans gran, som sponsoreres
af Marie og Valther. Ofte bliver der byttet og delt ud af de materialer folk har med.
Første aftenaktivitet i denne sæson bliver ”Adventsmødet” med Morten Thaysen den
28. november fra kl. 19 til 21. – nærmere om det i november udgaven af Stafetten.
Nye deltagere med ideer og bud på nye oplevelser er meget velkomne.
Idegruppe: Warny, Ella, Lisbeth, Else og Betty
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Ring,
hvis du ikke kan skrive!
Kommoden er vores lille gårdbutik,
med gode loppe-/genbrugsfund.

Jeg giver dit budskab kant
i folderen,
i pressemeddelelsen, på hjemmesiden,
i magasinet, i nyhedsbrevet…

Hjemmelavede kreative ting som puder, vaser, småmøbler o.m.a.
Åbent hverdage fra kl. 10.00.
Find os på facebook/kommoden og
på instagram
@vita_stine_kommoden.

Vedr. omdeling af Stafetten.

Vita tlf. 30738318
Elmelyvej 31, Mejls

I vores lokalområde Mejls-Orten
-Tinghøj omdeles “vores” blad,
Stafetten, af elever fra Friskolen. De får penge til klassekassen fra bladet for at udføre arbejdet. 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 gøre jobbet godt og ordentligt.
Skulle det alligevel glippe med
omdelingen, vil vi gerne orienteres om det, så der kan rettes op
på det.
Henvendelse til redaktørerne se bagsiden af bladet.
__________________________________

HUSK
Halloween i Mejls

Deadline
for indlevering

torsdag d. 31.10.19
fra kl. 17.45—20.00.

Nr. 9
Nr. 10
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17.09.2019
22.10.2019

TINGHØJ MOTORSAVE A/S
Maskiner for Skov- & Havebrug
Stilbjergvej 86 – 6800 Varde

Tlf. 75 26 13 41

www.tinghoj-motorsave.dk

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

Denne plads kan blive din
for kun
850 kr. (+moms) pr. år
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Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj
Mejls:
Tinghøj:
Tinghøj:
Orten:

Vita Tryk, Elmelyvej 31, Mejls
Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Tinghøj
Ulla Pedersen, Grøntoften 13, Tinghøj
Nina Wolff, Ortenvej 163, Orten

24 47 46 56
51 55 30 77
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

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

Der er plads til din
annonce her :)
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