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Spis sammen 
Nyt fra friskolen 

Vestjydsk Kaffebord 
Ny bestyrelse i MOT GU 
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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: Jul i Friskolen?  
Skrevet af Else Marie Frisenvad 
 

Fredag d. 22. november 2019 – en fantastisk dag på Friskolen! Alle par-
keringspladser fyldt op, alle lokaler summende af liv og forventning, 
alle ansigter med ekstra store smil, og alle vegne borde med karton,  
glanspapir, stjernestimler, limstifter, sakse, trådruller og modeller.  
 
Ingen normal undervisning, men en dag fyldt med samarbejde og hjælp-
somhed og de allerbedste gæster: Bedsteforældre! Er der noget bedre 
end at sidde ved et bord og få hjælp til at lave engle og stjerner sammen 
med sin bedstemor eller bedstefar? Det skulle da lige være, hvis de var 
der begge to! Eller der var en elsket tante, der ville give en hånd med! 
Der blev hygget og tegnet og klippet og klistret. Stjernefletningens my-
sterium blev løst ved mange borde rundt omkring med hjælp fra den 
medbragte ekspertbistand.  
 
De store elever hjalp alle vegne med saks og nål, de balancerede rundt 
på stiger, de sørgede for at få hængt de mange søde og fine juleting op, 
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 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. December i MOT-Multi, kl 19.30 
 
Til stede: Nathasia Jensen, Bo Andersen, Nina Eriksen, Dennis Port, Ulrikke Bendt-
son, Dorthe Pallesen. Referent: Dorthe Pallesen 
 
Præsentation for og af nye bestyrelsesmedlemmer 
 
Konstituering af bestyrelsen: 
Formand:   Nathasia Jensen 
Næstformand:  Dennis Port 
Kasserer:   Nina Eriksen 
Sekretær:   Dorthe Pallesen 
Menige medlemmer: Ulrikke Bendtson 
   Bo Andersen 
 
Fodbold: Bo Andersen, Badminton: Dorthe Pallesen, Floorball: Dorthe Pallesen, 
Yoga: Ulrikke Bendtson, Gymnastik: Ulrikke Bendtson, Svømning: Nathasia Jensen 
Fitness: Nathasia Jensen, Sportsfest: Bo Andersen, E-sport: Bo Andersen, Markeds-
føring: Dennis Port 
 
Sportsfest: Intet at bemærke. 
 
Gymnastik: Sikkerhedsanordning til springgraven. Støtteforeningen betaler halvde-
len.  
Slik - vi opfordrer til, at det, der står på stadion bruges til juleafslutninger på holde-
ne.  
 
Badminton: Intet at bemærke.  
 
Floorball: De har været til stævne i Esbjerg. Det var en god oplevelse.  
 
Fodbold: Intet nyt.  
 
Svømning: Bliver dejligt, når renoveringen er slut.  
 
Yoga: Ulrikke og Marianne mødes og drøfter fremtidige hold og nytårsevent.  
 
Fitness: 
Fondssøgning: Der er kommet 303.000 kr til at købe maskiner for. Der mangler 
150.000 kr. endnu. Der søges også LAG-midler. Der håbes fortsat på åbning 29/2-
20. Der skal snart afholdes workshop for de kommende instruktører.  
Vi er inviterede med til et møde i januar - vi kommer gerne.  
 

Vision: 
Dennis kommer med et oplæg.  

 
Evt. Næste møde: D. 22. januar kl. 19.15 i MOT-Multi.  
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Vores Fitness - Her arbejdes på højtryk, og vi glæder os til 

snart at præsentere vores planer for jer. Hold øje med info fra os.  

Vi håber på jeres opbakning  Kærlig hilsen Fitnessudvalget  

ÅRETS JULEGAVE!  
Hjælp os med at skabe et overskud til LED-lys 

Jens Werner gæster os med et spændende foredrag i marts, 
og vi skulle gerne skabe et stort overskud, så vi kan udskifte 

al belysning til LED-lys og spare mange penge på strøm i 
alle skolens bygninger! 

 
Du kan hjælpe os ved at købe billetter og dele budskabet 

her og på Facebook. 
 

Du finder et direkte link til billetsalget på  
 

www.mot-multi.dk 
 

Læs meget mere om foredraget på næste side. 

...ønskes du af  
Stafettens 
redaktører 
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 Generalforsamling i Mejls-Orten-Tinghøj          

Gymnastik- og Ungdomsforening  

Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19.00 i MOT-Multi. 

Deltagende: Bo Andersen, Nathasia Jensen, Frederikke Hedegaard, Nina Eriksen, 

Dorthe Pallesen samt 9 andre fremmødte. Referent: Dorthe Pallesen 

  
Pkt. 1, Valg af dirigent: 
Nathasia Jensen er valgt.  
 
Pkt. 2, Valg af stemmetællere:  
Bo Andersen melder sig.  
 
Pkt. 3, Beretning ved foreningens formand: 
Januar 2019 for MOT GU startede med ny konstituering af bestyrelsen med 
Nathasia som ny formand. Det har været en glidende overgang fra forhenvæ-
rende formand Brian Petersen, der er fortsat som suppleant i bestyrelsen, tak 
for det. Derudover har bestyrelsen fortsat som vanlig, dog med Bo i Dan-
mark, i stedet for Kosovo.  
 
Kassererposten som Nina overtog 2017 er i løbet af 2019 også gledet helt på 
plads. 
I 2019 har der været fokus på gennemsigtighed og uddannelse i og af besty-
relsen. Der har været lavet årshjul for hver udvalg og ansvarlige poster. Der 
er blevet samlet dokumenter og oprettet nyt fælles tilgængelig drev for alle. 
Der er udarbejdet en opdateret leder-mappe med fokus på at skabe fælles 
kultur og retningslinjer for hver af vores 6 udvalg. Derudover er der udarbej-
det en GDPR som er lagt ud på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen har deltaget i kurser i bl.a. eget styresystem Conventus, i DGI’s 
foreningsservice vedr. formand og kasserepost samt hos Varde kommune 
ang det gode foreningsliv og i anden sammenhæng omkring ansøgningspro-
cedure ved Varde kommune. Det har alt sammen bidraget til en stærkere be-
styrelse med fælles forståelse. 
 
Der er også blevet arbejdet digitalt med fokus på få lavet en ny opdateret fa-
cebookside, som er oprettet som gruppe/forening i stedet for som en bruger/
person, den kan findes hvis man søger MOT G&U. Lige nu arbejdes på at få 
lavet en mere brugervenlig udgave af vores hjemmeside mot-gu.dk således 
den bliver lettere tilgængelig fra smartphones og tablets. 
 
2019 har også været et år, hvor der har været sat en masse nye tiltag i gang. 

Herunder e-sport, oprettelse af fitness i Den Gamle Brugs i Tinghøj og opret-

telse af et nyt  
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 sportsfestudvalg. Det har vist sig, at MOT G&U har profiteret godt af samar-
bejde på tværs af foreninger i lokalområdet MOT. 
Sidst men ikke mindst er det blevet besluttet, at hver udvalg nu selv er an-
svarlig for indkøb og salg af slik, således vi undgår mest mulig spild. 
 
Pkt. 4: Beretning fra udvalgene i alfabetisk rækkefølge: 
Badminton v/Dorthe Pallesen: Vi tilbyder igen i år baner både på gymnasi-
et og i MOT-multi. Vores tider i MOT-multi er stadig mandag og tirsdag, og 
på gymnasiet mandag-torsdag. Vi har fået igen fået nye spillere begge steder 
i denne sæson, så det er dejligt, at der fortsat er udvikling. Der er pt. 16 baner 
udlejede på gymnasiet og 6 baner á 60 min. + 2 baner á 90 min. i MOT-
Multi.  
 
E-sport v/Bo Andersen: I det forgangne år har MOT G&U E-Sport forsøgt i 
samarbejde med Friskolen at afholde LAN Party. 
Desværre blev vi nødsaget til at aflyse grundet for få tilmeldinger.  
Forud for arrangementet fik vi en forhåndstilmelding på omkring 30 elever 
fra skolen. Da tilmeldingen så åbnede var der 15 elever der tilmeldte sig her-
iblandt 5 fra LAN udvalget. 
De 6 elever fra LAN udvalget stod selv for alt planlægning med en guidende 
hånd fra de voksne. Stor ros til de 6 elever for deres arbejde. 
 
Fitness v/Nathasia Jensen: I efteråret sidste år spirede ideen om et lokal 
fitness center i Den Gamle Brugs. I dag arbejdes der på højtryk for, på tværs 
af lokale foreninger i MOT,  at drømmen om at få ”Vores Fitness” til at åbne 
sine døre for træning og social samvær d. 29.02.2020. Der er samlet et ud-
valg med 7 medlemmer og 7 instruktører. Visionen er at skabe trygge ram-
mer i MOT, der kan styrke livskvalitet gennem motion og samvær mellem 
unge og gamle, familier og enlige. Vi ønsker at skabe et hus med tre afdelin-
ger, et rum med træningsmaskiner, et rum med ro og mulighed for udspæn-
ding, samt et rum med cafeområde med plads til samtale og samvær. Vi øn-
sker vi at skabe en kultur, hvori fællesskabet og inklusion er i front, hvor der 
er plads til at træne selv men ikke alene. Vores Fitness skal være et supple-
ment til de tilbud, der allerede udbydes i Mejls, Orten og Tinghøj. 
Første ud af to workshop med DGI og GymDanmark er afholdt, og udvalget 
er blevet skarpe på mål, vision og retning for projektet. Lige nu arbejdes der 
med ansøgning af fonde med henblik på finansiering af maskiner og uddan-
nelse af instruktører. 
 
Floorball v/Dorthe Pallesen: Vi har igen i år floorball for børn og voksne 
på samme hold - tænkt som en familiesport, hvor flere kan dyrke sport sam-
men. Sæsonen er fortsat 2-delt det, så der er en sæson aug-dec. og jan-juni. 
Det svinger i perioder lidt med antal aktive, men de runder ofte de 25 aktive. 
Der trænes 90 min. Der har været mulighed for at deltage i et stævne i Gør-
ding, hvor klubben stillede med 2 hold, der klarede sig rigtig fint. Sidst i no-
vember er der igen stævne, hvor der stilles med 5 hold til at spille hhv. kidz-
bane og mellembane.  
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 Fodbold v/Bo Andersen:  
I det forgangne år har MOT G&U Fodbold afdeling, haft 5 fodboldhold og et 
fodbold fitness hold. I alt ca. 50 aktive. 
Herre senior blev i desværre nødsaget til at melde sig ud af turneringen i sep-
tember måned grundet problemer med at stille hold. 
Dame senior spiller fortsat i 7-mands-turneringen og har en løbende udskift-
ning på holdet. 
U7 og Børnehave Bold deltog i venskabsturnering i Næsbjerg og afholdt og-
så selv en turnering under Sportsugen. Børnehave holdet er lukket grundet 
mangel på træner. 
Herre-”hygge-holdet” som kun træner indendørs, er igen i år startet og træner 
hver torsdag. 
Fodbold fitness træner hver onsdag denne sæson og i år har vi prøvet at lade 
Damesenior træne med, da de ikke har et trænings pas, hvilket vi vil fortsætte 
med næste år. 
 
Gymnastik v/Anni Ravn Stein og Nina Eriksen:  
I gymnastikafdelingen har vi som altid haft en del at rive i. Vi havde endnu 
engang en fantastisk gymnastikopvisning i MOT Multi i foråret, nærmere 
søndag den 24. marts. Dette naturligvis i samarbejde med STIF. Vi havde 
også i år fået strikket et rigtig godt program sammen med børne- og voksen-
hold blandet mellem hinanden. Vores gæstehold i år var Vedersø Idrætsefter-
skole og Juniortræningsholdet Ølgod. Dejligt at se glæden stråle ud af de un-
ge mennesker. En super dejlig dag, hvor alt klappede. Støtteforeningen stod 
for salg af kaffe, kage og sandwich, og MOT G&U stod for salg af slik og 
popcorn. Tak til alle de frivillige hjælper, instruktører, hjælpetræner og støt-
teforeningen for en super dag i MOT Multi. Vi afsluttede sæsonen med bow-
ling og pizza for alle instruktører og hjælpetræner. Gymnastikopvisningen 
2020 bliver søndag den 22. marts, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Gæ-
steholdet bliver Bramming gymnastik- og idrætsefterskole. 

Vi gentog i september succesen fra sidste år med et fælles opstartsmøde med 
STIF. Vi start dagen med fælles frokost, generel information om den kom-
mende sæson efterfulgt af inspirations-teambuilding med Andreas fra Bram-
ming efterskole. Vi har i år oprettet samtlige børnehold vi har annonceret 
med, dog med undtagelse af Teenagepiger samt gymnastik og dans da vi des-
værre ikke har kunnet finde instruktører. Vi har startet forældre/barn-hold op 
tirsdag eftermiddag med 10 dejlige børn. Det bør nævnes, at vi på vores kom 
i form-hold er ca. 40 deltagere i alderen 19 – 70. En god blanding af både 
mænd og kvinder og alle kan være med.På det andet voksenhold, De unge 
piger der er blevet ældre, er der 70 gymnaster på holdet. Så vi må sige vi har 
godt fat i de voksne gymnaster. Afslutningsvis skal vi takke alle som har gi-
vet en hjælpende hånd. Det gælder både forældre, gymnastikudvalget i STIF, 
men ikke mindst vores fantastiske instruktører. Uden jer havde vi ingen gym-
nastik. 
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 Sportsuge: 
Gennemført i 2019 med et lille overskud. Planlægning af sportsugen er 2020 godt i 
gang. 
 

Svømning v/Nathasia Jensen:  
Varde Svømmehal er ved at gennemgå en større renovering med bedre faciliteter og i 
den forbindelse er lejen af hallen steget - noget der skal tages med i overvejelserne af 
kontingent næste år. 
Der er lige lidt flere tilmeldte til familiesvømning på nuværende tidspunkt, som sam-
tidig sidste år. Det var dejligt at se, at der næsten var 100 fremmødte i løbet af de 
første tre søndage, der blev delt armbånd ud. 
Tinghøjgård svømmer stadig en gang ugentligt.  
 
Yoga v/Nina Eriksen:  
Vi startede året med morgenyoga i Tinghøj forsamlingshus, da foråret/sommeren 
kom rykkede det ud i naturen til mindfulness yoga. Søndag d. 24 februar afholdt vi 
yoga-event i Tinghøj forsamlingshus, med stor succes. Dagen startet med dejlig af-
slappende yoga, dernæst var der 5 udstiller som stod klar til at uddele prøver på for-
skellig velværes produkter. Der blev rigtig prøvet produkter, givet massage, fodmas-
sage med mere. En rigtig skøn dag. Stor tak til Marianne og de 5 udstiller for en hyg-
gelig formiddag.  

I foråret blev Marianne Sigersted færdig med uddannelse som yogainstruktør ved 
DGI i København – stort tillykke til Marianne. Afslutningsvis vil vi gerne takke vo-
res yogainstruktør Marianne. 

Pkt. 5, Beretning og regnskab v/kassereren: 
Nina gennemgår regnskabet for hver enkelt afdeling. Det samlede resultat blev 4.681 
kr.  
 
Pkt. 6, Indkomne forslag: 
Der er indkommet forslag om, at der skal laves en vedtægtsændring, som gør  
fitness-afdelingen til en under-bestyrelse af MOT GU. Hensigten med dette er, at 
fitness skal drives selvstændigt, så ansvar og økonomi, osv. er uafhængigt af MOT 
G&U. Ingen kommentarer eller modsigelser til forslaget, som der arbejdes videre 
med, når økonomien for fitness er mere på plads. 
 
Pkt. 7, Valg af bestyrelse:  
På valg er Bo Andersen og Dorthe Pallesen, som begge genopstiller. De genvælges 
begge. Frederikke Hedegaard er også på valg, men modtager ikke genvalg. Dennis 
Port er foreslået og vælges ind. Ulrikke Bendtson opstiller og vælges som suppleant.  
 
Pkt. 8, valg af revisor og dennes suppleant: 
Villy Pedersen er på valg. Han genopstiller gerne og vælges igen. Inge Jacobsen får 
genvalg som suppleant.  
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Deadline for indlevering 

 
Nr. 2  21.01.2020 
Nr. 3  18.02.2020 

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 

Anne-Dorthe Helth 
CORRECTIVE SOUNDS  PRACTITIONER 

 
www.annedorthe-kinesiologi.dk  

 

 Ring,  

hvis du ikke kan skrive! 
 

 

Jeg giver dit budskab kant         

i folderen,  

i pressemeddelelsen, på hjemmesiden,  

i magasinet, i nyhedsbrevet… 

Pkt. 9, eventuelt: 
Ulrikke Bendtson byder ind på at kunne hjælpe med yoga.   
Jens Hansen foreslår, at det vedtages, at der hvert år før indendørs-sæsonen 
starter, afholdes et fælles møde mellem støtteforening og MOT G&U. Desu-
den forespørgsel på, om der er interesse for et indendørs dame-senior-
fodbold. 
Forslag om, at LAN-party kunne laves for tidligere elever/børn-unge fra om-
rådet. Det vil måske kunne være en hjælp, at der findes ambassadører. Tag 
kontakt til Bo. Forslag om at få vores aktivitetsoversigt med i borgerforenin-
gens velkomstmappe. Forslag om, at der skal reklameres mere bredt på at 
finde hjælpere til gymnastikholdene. Der er kommet forespørgsel på at finde 
tid i hallen til at prøve et hold floorball for seniorer.  
Forslag om, at næste år indbydes til smørrebrød forud for generalforsamlin-
gen. Det noteres, at det er dejligt, at der er fremmøde med deltagere fra andre 
bestyrelser (fitness, støtteforening, ovs.) til vores generalforsamling. 
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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 


