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Spis-sammen  
Fællessang 

Banko i forsamlingshuset 
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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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Mejls-Orten-Tinghøj Friskole: Mejlsvej 47.   
Skrevet af Else Marie Frisenvad 

 
Formstærk 4-hjulet trillebør suser af sted, men hurtiggående rød gåcykel 
lægger kækt an til overhaling – og kæmper sig forbi i suveræn stil! 
 
Vi er på flisegangen foran Mejlsvej 47. En lille villa, der tidligere var 
bolig for skolens pedel. Husets nuværende beboere har altid travlt, som 
sikkert pedellen tidligere, men nu er der helt andre gøremål på arbejds-
sedlen. I dette helt almindelige parcelhus trives og færdes 15 små, travle 
guldklumper sammen med alle deres tjenende ånder.  
 
Det her er et ”hjem”. Det føles ikke som en institution. Der er voksne til 
stede hele tiden, så en såret kriger eller en træt prinsesse straks kan få 
den hjælp, der er brug for. Der er hele tiden en, der kan puste på det øm-
me knæ eller gøre en barnevogn klar til en tiltrængt lur. Det er et sted på 
børnenes præmisser! Pædagogernes nærvær og omsorg gør, at en lille 
konflikt når aldrig at vokse til et problem. Der er ikke en ”rød gruppe” 
eller en ”blå stue”, man spiser, leger og sover i skiftende konstellationer, 
som det nu kan passe.  
 
Når man så som 3-årig er for stor til at ”bo” i nr. 47, kan man heldigvis 
fortsætte med at lege med sine kammerater nede i Naturbørne-
haven på engen. De er nemlig besøgsvenner og alle kender 
hinanden, så der er intet fremmed eller skræmmende ved at 
blive ”stor”. 
Det er dejligt at komme som gæst i nr. 47! Tænk at få lov 
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Gevinster i Præmiespil 

Trækning for December 2019 

Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj 

Friskole, Naturbørnehave & Vuggestue 

To førstepræmier á 200 kroner: 

Numrene: 187 og 184 

Fire andenpræmier á 150 kroner: 

Numrene: 416, 192, 312 og 299 

Ni tredjepræmier á 100 kroner: 

Numrene: 242, 207, 88, 208, 295, 

310, 196, 420 og 28 

Så er det igen tid til banko i Tinghøj Forsamlingshus. 
 

Søndag d. 15. december kl. 19.00 
 
Der spilles igen som altid Københavner banko af 10 omgange 
med 3 spil i hver. I alt 30 gevinster. 
 
 I pausen afholdes ”Amerikansk Lotteri” og der kan købes øl, 
kaffe, gløgg og æbleskiver i pausen. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen Tinghøj Forsamlingshus. 
 

Jens Werner gæster os med et 
spændende foredrag i marts, 
og vi skulle gerne skabe et 
stort overskud, så vi kan ud-
skifte al belysning til LED-
lys og spare mange penge på 
strøm i alle skolens bygnin-
ger! 
 
Køb derfor billetter til dig 
selv og til julegaver! 
 
Du finder et direkte link til 
billetsalget på  
www.mot-multi.dk 

Støtteforeningen —> —> —> —> —> —> —>  
Hjælp os med at skabe et overskud til LED-lys! 
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 Bestyrelsesmøde torsdag d. 24. oktober i MOT-Multi, kl 19.00  
 
Til stede: Nathasia Jensen, Nina Eriksen, Bo Andersen, Dorthe Pallesen 
Afbud: Frederikke Hedegaard 
Referent: Dorthe Pallesen 
 
Sportsfest: De første møder er afholdt. Ansøgninger til div. myndigheder, 
samt underholdning fredag skal der skaffes overblik over.  

Gymnastik: Opstart af sæson er gået ret godt. Forespørgsel på overnatning  
af flere gymnastikhold i weekenden d. 21.-23. februar. Der skal købes en  
sikkerhedsanordning til springgraven. Nina kontakter støtteforeningen. 

Badminton:  
Alle baner i sving og betalt for.  Det kører frem til slutningen af marts.  

Floorball:  
Kontingent. Stævne søndag d. 27. oktober i Gørding. To hold, der spiller. 

Fodbold:  
Der er netop startet børnehold op indendørs. Holdet får grønt lys til tilmelding 
til julestævne i Helle-Hallen. Herreholdet starter her efter efterårsferien om 
torsdagen i MOT-Multi. Dameholdet har vinterpause. Herresenior-holdet  
måtte lukke ned i slutningen af sæsonen. Vi afventer, om de starter op igen.  

Svømning:  
Opstart d. 29/9-19 - 15/3-20 ingen svømning mellem jul og nytår. Der er ca.  
95 aktive. Der er stadig plads. 

Yoga:  
Der er et hold torsdag kl. 8.00-9.30 i Tinghøj Forsamlingshus. Forespørgsel  
på tid i hallen i 2020.  

Fitness:  
Fondssøgning er i fuld gang. Der søges mange steder. Der har været møde  
med borgerforeningen. Der er kigget på lokalerne. Afhængig af indkomne  
beløb forventes start i forår 2020.  

Kurser/møder: Hvad er vores vision? UDSAT. 

Ledermappe: Er rettet til og publiceret.  

Frivillige: Vi mangler fortsat frivillige.  

Slik:  
Noget er blevet for gammelt igen. Resten sælges til støtteforeningen.  
Fremadrettet indkøber de enkelte udvalg til eget brug.  
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Opstart af sæson er gået ret godt. Forespørgsel på overnatning  
 

Der er netop startet børnehold op indendørs. Holdet får grønt lys til tilmelding 
Hallen. Herreholdet starter her efter efterårsferien om 

 
måtte lukke ned i slutningen af sæsonen. Vi afventer, om de starter op igen.  

20 ingen svømning mellem jul og nytår. Der er ca.  

9.30 i Tinghøj Forsamlingshus. Forespørgsel  

 
 

FREDAGSBAR I TINGHØJ FORSAMLINGSHUS  
 

FREDAG DEN 6. DECEMBER KL. 16.00 – 18.00  
Hamburgerryg m/grønlangkål og brunede kartofler. Pris kr. 70,- 
 
Kun mod forudbestilling 2 dage før på sms/tlf. 28768140 eller mail: JPVIG@C.DK   

Hjemmeside 
Der overvejes opdatering af hjemmesiden. Bo kigger nærmere på 
det.  
T-shirts  
Tilbud fra Macron: www.macron.dk/klubaftale Vi har en aftale 
med Sportmaster - den er vi bundet af.  

Bog om erindringer om MOT G&U: 
Bo er blevet ringet op af Søren fra fodboldstudier.dk. De er ved 
at lave en bog omkring alle dansk fodboldklubber, hvor de efter-
lyser erindringer, historier, osv.  Vi prøver at sende videre til ak-
tuelle personer.  

Evt.  
Vi snakker om aftaler med IFV. Der er f.eks. ingen skraldespand 
lige nu ved klubhuset.  
Næste møde: Generalforsamling 26. november kl. 19.00 i MOT-
Multi.  
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Deadline for indlevering 

 
 

Nr.  1   09.12.2019 
Nr.  2  21.01.2020 

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. 

 

 Ring,  

hvis du ikke kan skrive! 
 

 

Jeg giver dit budskab kant         

i folderen,  

i pressemeddelelsen, på hjemmesiden,  

i magasinet, i nyhedsbrevet… 

Tak for et fanta-
stisk julemarked 
på friskolen den 
23. november. 
 
Vi havde over-
vældende mange 
gæster, god 
stemning og godt 
salg hele dagen.  
 
Vi glæder os til at 
melde overskud-
det ud... 
Se mange flere 
billeder på  
Facebook! 
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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:      
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 


