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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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Julefridag i køkkenet 

 
- så kom til ”spis sammen” på X og tværs 

Tid MANDAG den 16. december kl. 18 til ca. 20 

 Kom gerne fra 17.30 og få en snak, mens vi dækker bordene. 

Sted Tinghøj forsamlingshus 

Menu Flæskesteg med rødkål og brunede kartofler efterfulgt af 

risalamande, hvor der kan forekomme mandelgaver. 

Pris 60 kr. pr. person, børn under 14 år halv pris og børn under 4 år 

spiser gratis.                    Vin, øl 10 kr. - sodavand og juice 5 kr. 

I køkkenet er vi så heldige at have Susanne Vigsø og familie. 

Hjælpere til bordene? – sig til hvis du har tid – det giver gratis spisning. 

 

Tilmelding senest søndag den 8. december til  
 
Lisbeth Thomsen  tlf.  60773179 lisbethknud@outlook.dk 

Mona Henningsen tlf. 28700873 mona@henningsen.us 

Anders Højrup   xanh@jubii.dk  

Betty Nielsen tlf. 40467794 mejls53@stofanet.dk  

 

Har du et budskab eller nye ideer, så kan du få ordet inden kaffen. 
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MOT – SAMMEN i Tinghøj forsamlingshus 

 

Den 28. november om eftermiddagen kl. 14 - 17 

Vi laver 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. 

Almindelig deltagerpris 25/20 kr. inkl. kaffe med brød. 

 

 

Adventsmøde  

Torsdag den 28. november fra kl. 19 til 21 

Traditionen tro kommer præst Morten Thaysen  

Vi synger dejlige julesange og salmer,  

hører interessante og vedkommende fortællinger. 

Der serveres gløgg og æbleskiver i en pause 

Pris 30 kr. for denne hyggelige aften. 

 

Nye og trofaste deltagere er meget velkomne. 

Idegruppe: Warny, Ella, Lisbeth, Else og Betty 
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Søg tilskud til dit arrangement 
                                                                                  Orten d. 12. 0ktober 2019 

MOT Borgerforening har i samarbejde med de lokale bestyrelsesmedlemmer i Udviklingsrådet Varde 

Opland nogle midler (penge) til borgerinddragende aktiviteter.   

Varde Kommune giver hvert år et beløb til de 9 udviklingsråd i kommunen til synliggørelse af 

udviklingsrådenes eksistens og arbejde. Heraf får MOT-området årligt et beløb på omkring 14.000, - kr. 

Udviklingsrådets medlemmer fra Mejls-Orten-Tinghøj og MOT Borgerforening, vil således kunne støtte 

et offentligt arrangement målrettet for egnens beboere.  

Nogle eksempler kunne være at man søgte om et tilskud til tryllekunstner, der underholder til 

sportsugen. Tilskud til forplejning til et borgermøde eller tilskud til naturvejleder til et ”ud i naturen 

arrangement” er også et par eksempler.  

Ansøgningsfrist vil være ca. 1. februar 2020, for arrangement der afholdes i 2020, men send ansøgning 

så hurtigt som muligt. Der vil blive givet tilsagn om støtte efter først til mølle-princip indtil pengene er 

brugt. 

Hvis der bliver givet tilskud fra Udviklingsrådet Varde Opland til et arrangement, skal der oplyses om 

dette i opslag omkring den pågældende begivenhed. 

 

Ansøgning om tilskud til dit arrangement kan sendes til en af følgende: 

 

Benn Lauritsen, medlem af Udviklingsrådet Varde Opland på e-mail: bennmolin@gmail.com 

Brian Petersen, medlem af Udviklingsrådet Varde Opland på e-mail: brian.motgu@gmail.com 

Gorm Friis, MOT Borgerforening på e-mail: gorm@aafriis.dk. 

 

 

 

 

 

Udviklingsrådet Varde opland 
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************************************************************************************************************ 

MORTENSAFTEN/DAG SØNDAG DEN 10. NOVEMBER  
Kl. 12.30 I TINGHØJ FORSAMLINGSHUS 

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 

 

FREDAGSBAR I TINGHØJ FORSAMLINGSHUS 

KL. 16.00 – 18.00 
FREDAG DEN 6. DECEMBER: hamburgerryg med grøn-

langkål og brunede kartofler. Pris kr. 70,00 
KUN MOD FORUDBESTILLING 2 DAGE FØR PÅ SMS/TLF. 28768140 ELLER E-

MAIL: JPVIG@C.DK   

 

Juletræstænding i Tinghøj. 

- er nu blevet til en tradition !  

Juletræet bliver tændt på plænen overfor Brugsen 

                          Søndag d. 1. december kl. 14.00 

Der vil være æbleskiver, kaffe og sodavand – og slikpinde til  
børnene. Det hele serveres i Tinghøj Forsamlingshus. 

Vi håber rigtig mange vil møde op og synge med på de gamle julesange. 

Bag arrangementet står  
Tinghøj Forsamlingshus, Tinghøj Gl. Brugs og Tinghøj Kunstforening. 

 

Salt og sne 
Vi tilbyder igen i år salt og snerydning.  
Så ønsker du hjælp til dette, så kontakt os  
senest d. 10/11 ´19  
Koch´s Maskinstation 
Henrik Koch, 40682235 
mail@kochsmaskinstation.dk 
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BRODERIKURSUS 
  

Frit håndbroderi for begyndere. Klassisk begynderkursus med in-
troduktion til teknik og materialer.  
Du får en række sting præsenteret, f.eks.: frit korssting. Kontur-
sting, franske knuder. Edderkopperoser m.v. 
 
       Max 6 deltagere 

Lørdag. d. 9. november 2019 
  
Sted: Klublokalerne, Stilbjergvej 57, Tinghøj 
Tid: kl. 10.00 – 13.00 
Instruktør: Anne Merete Nilausen 
  

Pris:  130 kr. inkl. kaffe/te. 
Herudover på påregnes evt. udgift til materialer. 
Tilmelding: senest d. 2. november 2019 -  2061 3042 

  

                                 FÆLLESSANG 
 
Fællessang er med til at styrke livskvaliteten og livsglæden. Sam-
tidig styrkes det sociale fællesskab. 
Familie og Fritid indbyder derfor til fællessang og kaffe. 
Der er foreløbig fastlagt følgende datoer: 
  
D. 18.12 2019 kl. 19.00 – Anne Marie Uhre leder fællessangen 
Tilmelding senest d. 11. december 2019 – 2061 3042 
  
D. 12.01 2020 kl. 14.30 – Anne Marie Uhre leder fællessangen. 
Tilmelding senest d. 5. januar 2020 – 2061 3042 
  
Sted: Tinghøj Forsamlingshus 
Pris: 50 kr. incl. kaffe. 
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Mejls-Orten-Tinghøj Friskole: Periodefag! Hvad er det?  
Skrevet af Else Marie Frisenvad 

 

Hver eneste skoledag byder på mange, nye spændende oplevelser og lige så mange dejligt 
genkendelige.  

En stor del af det at være skoleelev er hverdagens samvær og fællesskabet med alle de andre. 
Smil og alvor, sammenhold og venskab.  
I disse venlige rammer bliver skoledagene i de mindste klasser fyldt af musik, idræt, 
billedkunst, matematik, kristendom, natur og teknik, svømning, engelsk, dansk og - ikke at 
forglemme - fortælling! 

Når man kommer op på mellemtrinnet kommer der også håndarbejde, sløjd og snart tysk på 
den faste ugeplan, og når der øverst på skoleskemaet står 7., 8. eller 9. klasse er en arbejdsuge 
som skoleelev på Friskolen på 35 lektioner. Her kommer periodefagene ind som et ekstra 
krydderi.  
Og så er det rart, at der er mange andre spændende fag at vælge imellem – også for 6. klasse!  

Cambridge Engelsk, Frisløjd, Glaskunst, Kost og krop og Fra brugt til nyt – upcykling, det er 
valgmulighederne i dette efterår. Der bliver gået til den med liv og sjæl, der er brug for både 
opfindsomhed og håndelag, og kun fantasien sætter begrænsninger for det, der bliver forsøgt 
fremstillet.  
Et hurtigt kig ind i sløjdsalen sådan en travl eftermiddag giver et lille indtryk af dyb 
koncentration og stor omhu. Der er virkelig grund til stolthed over de fine ting, der fremstilles. 

 

       Se billeder fra periodefaget sløjd 
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Sidste nyt omkring ”Vores Fitness”.    
 
Bestyrelsen bag Tinghøj Gamle Brugsforening og gruppen bag ”Vores Fitness” har afholdt 
et lille fælles møde for at forventningsafstemme og kigge på tidsplan. Begge foreninger/
grupper søger pt. diverse fonde mm.  Og det går der altså meget god tid med. 
 
”Vores fitness” (under MOT G&U) har været nødt til at ændre tidsplanen, men håber på 
at kunne åbne d. 29.2.2020 i lejede lokaler hos Tinghøj Gamle Brugsforening. 
 
Det afhænger meget af tilbagemeldinger fra fonde, DGI mm i løbet af den næste måned. 

Uden penge ingen fitness …Og der kan ikke påbegyndes klargøring inden der forhåbentlig 

er bevilget penge fra fonde (for så får man altså ingen støtte!).  

Instruktører står klar til at komme på kurser – og de er så klar! Der kommer snarest mulig 

mere nyt – forhåbentlig godt nyt  ... 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i MOT G&U 
 

Der afholdes generalforsamling i Mejls-Orten-Tinghøj Gymnastik- og Ungdomsforening  

torsdag d. 26. november 2018 kl. 19.00 i MOT-Multi. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning af foreningens formand 

4. Beretning fra udvalgene i alfabetisk rækkefølge 

5. Beretning og regnskaber ved kassereren 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse (jf. §7). På valg er:  

Frederikke Hedegaard (ønsker ikke genvalg) 

Bo Andersen 

Dorthe Pallesen 

8. Valg af revisor og dennes suppleant 

9. Evt.  

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 

en uge før generalforsamlingen afholdes.  

 

Formand Nathasia Jensen kan kontaktes på tlf. 2621 9827 eller mail: 

formand.motgu@gmail.com
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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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Aktiviteter i MOT G&U 2019-20 
Al tilmelding foregår på www.mot-gu.dk 

FODBOLD 

U7 og U8: Onsdag kl.16.00-17.00, Boldbanen v/Friskolen i Mejls. Uge 43-13, indendørs træning, MOT-Multi. 

Senior herre 7-mand: Fredag kl.16.30-18.00, Orten Stadion 

Senior dame 7-mand: Ingen træning, kun kampe (mandag/onsdag). 

Fodbold fitness Damer: Onsdag kl.19.00-20.15, Orten Stadion. Ingen vintertræning. 

Herre-senior-hyggebold, torsdag kl.20.30-22.00, MOT-Multi, uge 43-13 

BADMINTON 

MOT-Multi: Spilletid mandag kl. 18.30-19.30 + tirsdag kl. 18.30-20.00 (eller kl.19-20). 

Gymnastiksale på Varde gymnasium: Forskellige tider mandag-torsdag i tidsrummet 17-22. 

GYMNASTIK

Forældre-barn-hold,  

Puslinge (3-4 år),  

Minitons (5 år+0.kl.),  

Powerholdet piger/drenge (1.-3.kl.),  

Gymnastik og dans I og II (hhv. 1.-3.kl. + 4.-6.kl.),  

Spring 10+,  

Teenagerpiger (13-18 år),  

Springmix 16+,  

Herregodt (herrehold),  

De ”unge” piger 25+ (opvisningshold),  

Kom-i-form (18-?? år – ingen opvisning).

Se facebookopslag eller hjemmeside for nærmere info om tider og steder. 

SVØMNING 

Familiesvømning, søndag 17.00-18.00, Varde Svømmehal, 30.september 2018 - 17.marts 2019.  

Som medlem i MOT G&U er der mulighed for svømning til favorabel pris 1 time/ugen i vinterperioden. 

FLOORBALL 

Børn og voksne, 10-?? år, onsdag kl.17.30-19.00, MOT-Multi 

YOGA 

For voksne, foregår i Tinghøj Forsamlingshus. Opstart i september. Nærmere info på hjemmesiden. 

 

Ved spørgsmål eller ønske om mere info kontakt bestyrelsen:  
Nathasia Jensen,   tlf. 26219827 mail: nathasia.j@gmail.com  formand, svømning, fitness 
Frederikke Hedegaard,  tlf. 25302744  mail: frederikkehedegaard@live.dk  næstformand 
Bo Andersen,   tlf. 22834707  mail: boandersen86@gmail.com   fodbold 
Nina Eriksen,  tlf. 24412891  mail: ninaeriksen10@hotmail.com  kasserer, gymnastik, yoga 
Dorthe Pallesen,   tlf. 25531432  mail: dorthepallesen@hotmail.com  sekretær, floorball, badminton 
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Ring,  

hvis du ikke kan skrive! 
 

 

Jeg sætter ord på dit budskab 

på hjemmesiden,  

i nyhedsbrevet, i kundebrevet, i reklamen,  

i pressemeddelelsen… 

__________________________________ 
 

Deadline  
for indlevering 
 
Nr. 11  19.11.2019 
Nr.  1   10.12.2019 

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. 

 

Gevinster i Præmiespil 

Trækning for November 2019 
Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj 

Friskole, Naturbørnehave & Vuggestue 
To førstepræmier á 200 kroner: 

Numrene: 469 og 464 

Fire andenpræmier á 150 kroner: 

Numrene: 210, 33, 146 og 187 

Ni tredjepræmier á 100 kroner: 

Numrene: 416, 252, 144, 58, 4, 432, 

281, 430 og 26 
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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 


