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Her er plads til din  
annonce  

 ...eller måske skal 
den være her? 

 

 

Stilbjergvej 57, Tinghøj 
Tlf: 2876 8140  

 

 

Fonden Tinghøjgård støtter 

M.O.T. 
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FREDAGSBAR I TINGHØJ FORSAMLINGSHUS 

KL. 16.00 – 18.00 
 

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 (se mere nedenfor) 
FREDAG DEN 6. DECEMBER: hamburgerryg med grønlangkål og bru-
nede kartofler. Pris kr. 70,00 
 

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

HUSK  HUSK  HUSK  HUSK  HUSK  HUSK 

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 
 

J-DAG fredag d. 1. november kl. 18:30 
Kom med til en hyggelig aften med lidt julemad (måske sætter vi lidt 
musik på). Kl. 21 smager vi på årets jule øl. 
TILMELDING SENEST 2 DAGE FØR SMS/Tlf 28768140  

Hilsen bestyrelsen 

mailto:JPVIG@C.DK
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1248865114
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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. 
Skrevet af Tinna og Gry: 8.kl Mejls Orten Tinghøj Friskole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Billede med Bonderøven, Tinna, Silke og Thyra 
 
Hvad er Hirtshals Naturmøde? 
Hirtshals Naturmøde er et årligt møde, hvor mennesker, der interesserer sig 
for naturen, både kan høre og snakke med hinanden.  Deltagelse er gratis for 
alle, uanset om du er aktiv deltager i selve programmet, eller du deltager af 
helt almindelig interesse. På programmet kan man både opleve debatter og 
høre livemusik eller gå rundt og kigge på boder. 
 
Der er alt det, man kunne ønske sig. Politikere, nysgerrige mennesker, økolo-
ger, videnskabsfolk og vinterbadere er kun et lille eksempel på alle de menne-
sker, der mødes til Naturmødet i Hirtshals. Naturmødet er - ligesom naturen 
for alle mennesker af alle religioner, farver, aldre og holdninger. Det er et sted 
hvor du og dine venner eller familiemedlemmer, kan sidde under den varme 
sommersol og snakke sammen eller side på stranden og nyde duften, af havet 
og lyden af bølgerne. 
 
Naturmødet 2019: 
Naturmødet i 2019 fandt sted fra den 23. maj - 25. maj. Der var omkring 
20.000 besøgende på de tre dage. Der var aktiviteter til både børn og voksne. 
Et nyt og imponerende band, Total Hip Replacement, optrådte for de unge, 
mens der var debat til de voksne. Bandet Total Hip Replacement er også med 
til at hive en yngre målgruppe til Naturmødet.  
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Den yngre målgruppe vil måske senere blive mere aktive på områder inden for 
natur og miljø. Naturmødets boder var placeret ved Hirtshals havn og på gåga-
den. Vejret var lovende under 2019 Naturmøde. Der var en kold start på da-
gen, som endte i en skarp sol længere hen på eftermiddagen.  
Da aftenen var kommet, var solen gået og varmen væk, men heldigvis var der 
bål, så man kunne få muligheden for at varme sine iskolde hænder. Selvom 
vejret svingede frem og tilbage mellem kulde og varme, var stemningen altid 
god og mennesker var i højt humør.  
 
Hvem deltager i Naturmødet? 
Som sagt, Naturmødet er et sted hvor både børn, unge, forældre og bedstefor-
ældre befinder sig. Naturmødet har aktiviteter og boder til alle aldre og alle 
smage. Endda danske kendisser som Frank Erichsen - bedre kendt som Bonde-
røven - og Anders Lund Madsen deltog i naturmødet. Politikere som for ek-
sempel lederen af partiet Stram Kurs: Rasmus Paludan. Danmarks skattemini-
ster Karsten Lauritzen, som er medlem af Venstre Danmarks liberale parti, var 
også til stede.  
 
Hvorfor deltager man? 
Der er flere hundrede mennesker til Hirtshals Naturmøde, men hvorfor kom-
mer der så mange gæster? Nysgerrighed kan være en årsag. Nysgerrighed om-
kring menneskets fremtid eller nysgerrighed omkring politik. Nogle folk kom-
mer for at se de spændende boder og for at få en masse viden. Der er i nogle 
tilfælde skoleelever, der kommer med deres klasse eller børn, som kommer 
med deres forældre. Det, der interesserer mennesker mest og er den største 
grund til, at mennesker kommer til Naturmødet, er, at de har fælles interesse 
med rigtig mange, der er til stede. Det er ikke svært at finde en person, man 
kan snakke med. Hvis man vil snakke om den grønne natur, den fæle lugt af 
havnen, den varme sol eller en helt anden ting, vil der altid være mulighed for 
at finde en at snakke med. 
 
Hvem får glæde af Naturmødet? 
Naturmødet er ikke kun skabt til mennesker, der er super interesseret i naturen 
og miljøet. Naturmødet er brugbart for alle slags mennesker. Hvis du er inte-
resseret i politik, kan du høre en masse om politik. Hvis du er interesseret i 
jagt, kan du høre en masse om jagt. Hvis du er interesseret i dyr, kan du høre 
en masse om dyr. Hvis du er interesseret i planter, kan du høre en masse om 
planter. Mulighederne er endeløse. Man behøver slet ikke at høre om noget, 
hvis man ikke har lyst til det, så kan man bare sætte sig på stranden. Der er 
mulighed for at sætte sig med sin familie eller venner og spise, drikke eller 
bare snakke sammen. 
 
Indlægget bringes i forkortet version.  
Originalen kan læses på FB og mot-info.dk 
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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. 

 
Der er følgende 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. 
 

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

igen. Kontakt Dorthe Pallesen for booking:  

tlf. 25531432 eller helst på mail: dorthepallesen@hotmail.com 

 
 

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 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. 
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Outrup Biogas 
 

Outrup Biogas er et af de første  
økologiske biogasanlæg i Danmark,  
som opføres af lokale landmænd for at lave grøn energi  
til lokalområdet. To økologiske kvægfarmere og  
to minkfarme er gået sammen om at etablere biogasanlæg 
for 45 millioner kroner.  
   

Vi besøger Outrup Biogas  

Lundtangvej, 6855 Outrup 

Torsdag d. 24. oktober kl. 18.30 

 

Såfremt der ønske herom laver vi samkørsel 

Vi bliver vist rundt på anlægget. Besøget varer ca. 2,5 timer.  

Pris:  50 kr. incl. kaffe 
Tilmelding senest d 10. oktober 2019 – mobil 2061 3042 

 
 

 
 

 

• 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 til nye oplevelser er meget velkomne.      

Idegruppe: Warny, Ella, Lisbeth, Else og Betty 
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SKAL DU GÅ TIL GYMNASTIK I ÅR? 
GYMNASTIK OPSTART UGE 38  

 

Mandag:   Tidspunkt:  Sted:     Trænere:  
 
Gym. og dans ll  kl. 17:30 – 18:30  STIF hallen    Emma og Frederikke 
(4.-6.kl.) 

Tirsdag: 
 
Puslinge                kl. 15:45 - 16:45 MOT Multi   Anni, Nanna, Diana og Julie 
 
Forældre/barn kl. 16:45 – 17:30 MOT Multi   Stinne 
 
Herregodt   kl. 20:00 – 21:30   MOT Multi    Steen, Svenning og Ivan  
(opstart oktober)  
 
Onsdag: 
 
Kom i form holdet kl. 19:00 – 20:00 MOT Multi      Helle, Birgitte og Anne  
 
Springmix 16+ kl. 20:00 – 21:00 MOT Multi     Rasmus  
                                         
 

Torsdag: 
Minitons   kl. 15:15-16:15 MOT Multi     Maria, Irene, Amalie, Kisten 
(5 år – 0 .kl)                og Thilde 
   
Powerholdet kl. 16:15 – 17:30 MOT Multi     Maria, Irene, Louise, Annika, 
(1.-3. kl)           Christian, Peter og Thomas 
(Tidligere drenge- og pigetons)  
 
Spring 10+   kl. 17:30 – 19:00 MOT Multi    Rasmus, Maria, Mads,      
(4.kl-8. kl.)          Michael J., Thomas 
  
De ”unge” piger  kl. 19:00 – 20:30 MOT Multi    Birgitte og Helle 
25+ 
Opvisningshold  
 
 
VI SER FREM TIL EN NY OG AKTIV GYMNASTIKSÆSON  
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 Mejls-Orten-Tinghøj Friskole i arbejdstøjet 
Skrevet af Else Marie Frisenvad 

 
Fuld fart frem 
Der sker så meget på Friskolen hele tiden, at det slet ikke er muligt at  
fortælle om det hele, men to meget flotte oplevelser må især fremhæves 
denne gang: 
 
4. klasse! Alle Varde Kommunes 1. – 6. klasser var i foråret af Varde 
Bibliotek inviteret til at deltage i en dyst om at læse flest bogsider pr. elev 
i løbet af sommerferien, og vores skole har placeret sig virkelig flot! I uge 
31 kunne man bl.a. læse på bibliotekets hjemmeside, at MOT ud af 51 
klasser havde hele 3 af pladserne på top 10!!   

 
Og da det endelige  
resultat blev opgjort fik   
4. klasse en fornem tredje-
plads. Hver elev havde i 
gennemsnit læst 2767   
sider. Imponerende! 
 
Et stort TILLYKKE! 
 

Fredag d. 13. september skulle en stor del af Friskolens lærere på kur-
sus, og det blev anledning til at venskabsklasserne kunne få en dag sam-
men. Hvilken helt fantastisk dag! Friskolens store elever løftede endnu 
engang opgaven med at tage hånd om deres små skolevenner til fineste 
karakter. Her skal ikke beskrives med ord, men billederne taler for sig 
selv. Her er både omsorg og omtanke, ansvar og nærvær.  
Kan en dag være bedre!! 
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Jens Werner — Et liv med dans 
 

Støt friskolen, Naturbørnehaven og   
Vuggestuen—køb billet til et spændende 

foredrag med Jens Werner! 
 

Den folkekære dommer i Vild med Dans 
fortæller om sit liv som Danmarks mest 

vindende danser og kommer selvfølgelig 
også omkring sine mange oplevelser med 

Vild med Dans. 
 

Torsdag den 12. marts klokken 19-21 
Dørene åbnes 18.30 

Der kan købes kaffe og kage 
 

Billetpris 185—købes på billet.dk 
Find link på MOT Multis side... 

Julemarked på  
MOT Friskole, Naturbør-

nehave og Vuggestue 
 

Lørdag den 23. november 10-15 
 

Loppemarked og stande med kunst-
håndværk, dekorationer med mere. 
Lækkerbiks, nissekor, julestue, varm 
mad, kage, æbleskiver, gløgg, salg af 

pyntegrønt, Jacobi Craft Brew og 
hyggelige aktiviteter for store og 

små. 
 

Et bord til en stand koster: 
 150 kroner, 2 for 200 kroner.  
Herefter 100 kroner pr. styk. 

 
Book et bord på: 

   
bazar.motmulti@gmail.com 

eller kontakt Sandra Bom på mobil 
60 77 95 08  

Gevinster i Præmiespil 

 

Trækning for Oktober 2019 

Støtteforeningen for Mejls-Orten-

Tinghøj Friskole, Naturbørnehave 

& Vuggestue 

To førstepræmier á 200 kroner: 

Numrene: 187 og 90 

Fire andenpræmier á  

150 kroner: 

Numrene: 294, 260, 171 og 110 

Ni tredjepræmier á 100 kroner: 

Numrene: 18, 396, 427, 497, 234, 

13, 5, 112 og 478 

Nyt fra støtteforeningen 
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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. 10  22.10.2019 
Nr. 11  19.11.2019 

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 

 
 

 

    

 
 Ringkøbingvej 143 

 6800 Varde 

 0045 30250833 

 

www.stilbjerg-bedandbreakfast.com 
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Der er plads til din 
annonce her :) 

 

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 

 

V/ Morten Campolin Sveigaard 
Mejlsvej 50, 6800 Varde 

Telefon: 60 16 28 00 


