
  

 

Stafetten er blevet hvid 
udenpå, men til gengæld har 

den fået farver  indeni! 
Læs mere på sidste side  

i bladet! 

 

 

Nummer 2 

Februar 2020 
 

Stafetten i farver! 
 

Foredrag 
med Jens Werner 

 
Generalforsamlinger 

 
Fastelavn 
Floorball 

Vinsmagning 

Vores Fitness har fået alle penge hjem — Læs mere på side 13 
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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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 Vi har brug for din støtte! 

Vi i støtteforeningen skal have solgt flere billetter til foredraget med 
Jens Werner, se plakat til højre herfor, hvis vi skal skabe et overskud. 

 
Vi garanterer en underholdende aften med Danmarks mest vindende 
danser samt dommer i Vild med Dans. Du kan selvfølgelig købe dejlig-

kage og kaffe til foredraget. 
 

Så hiv fat i manden, veninderne og naboerne, og støt os ved at købe 
billetter på billet.dk (direkte link fra www.mot-multi.dk) 

 

Har du ekstra overskud? 

Vi mangler i år to medlemmer (vælges for to år) og to suppleanter 
(vælges for et år), som skal vælges til generalforsamlingen i støttefor-
eningen torsdag den 26. marts klokken 21 i aulaen på friskolen – lige 

efter skolens generalforsamling. 
 

Nye som ”gamle” forældre er velkommen—blot man har lyst og tid 
til at indgå i bestyrelsen. Kontakt gerne Jens Hansen på  24 20 52 34, 

hvis  du vil høre mere  helt uforpligtende naturligvis :) 
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Indkaldelse til generalforsamling i MOT Borgerforening samt 
valg til Udviklingsrådet Varde Opland for Mejls-Orten-Tinghøj 

 
Torsdag d. 27/2 2020 kl. 20.00 i Tinghøj Forsamlingshus. 

 
Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 

                                    
1.  Valg af dirigent 
2.  Valg af referent 
3.  Valg af stemmetællere 
4.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
6.  Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 
7.  Valg af bestyrelse og suppleanter. (medlemmer kan stemme). 
      På valg er: Vibeke Petersen (Mejls) modtager genvalg. 
      På valg er: Lars Lund (Tinghøj) modtager ikke genvalg. 
      På valg er: Ole Jul Jessen (Orten) modtager ikke genvalg 
8. Valg af revisor og suppleant. (medlemmer kan stemme). 
     På valg er Jesper Bondesen (Mejls) modtager ikke genvalg. 
     Ikke på valg i år: Villy Pedersen (Tinghøj). 
     Nuværende revisorsuppleant: Thomas Baltzer (Tinghøj) 
9.  Valg til udviklingsrådet. (alle kan stemme). 
     På valg er:  Benn Lauritsen (Orten) modtager ikke genvalg. 
     Ikke på valg i år: Brian Petersen (Tinghøj). 
     Nuværende suppleant: Hans Juul Jessen 
10. Eventuelt.                 

MOT Borgerforening 

V/Formand Gorm Friis, Vibeke Volf Petersen,  
Henning Thomsen, Lars Lund, Bek Hansen, Ole Jul Jessen. 

 

Sæt kryds i kalenderen: 

Indkaldelse til generalforsamling i  

Tinghøj Gamle Brugsforening AmbA 

i Tinghøj Forsamlingshus torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19:30 

Dagsorden iflg. vedtægter. 
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Generalforsamling i Den selvejende institution 
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave 
 
afholdes den 26. marts 2020 kl. 19:00 i Aulaen på friskolen. 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
3. Skoleleder aflægger beretning. 
4. Tilsynsførende aflægger beretning. 
5. Bestyrelsen og revisor Poul Thomsen forelægger den reviderede 

årsrapport og regnskab til orientering 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen 
8. Valg af suppleanter i hhv. forældrekreds og skolekreds  
9. Indkomne forslag 
10. Eventuelt 

 
Generalforsamling i Støtteforeningen for  
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave 
 
afholdes den 26. marts 2020 kl. 21:00 i Aulaen på friskolen. 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne 
1.  Valg af dirigent. 
2.  Bestyrelsen aflægger beretning. 
3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4.  Fastsættelse af medlemskontingent. 
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. 

 På valg: Peter Lorentzen, Jens Hansen, Søren Spangsbjerg og Pia 
Øhlenschlæger. Ingen modtager genvalg. 

6.  Valg af revisor. 
7.  Indkomne forslag. 
8.  Eventuelt 
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Orientering om udviklingsplan for vores 
lokalområde. 

Borgermøde torsdag d. 27. februar kl. 19.00 i Tinghøj Forsamlingshus 
Den etablerede styregruppe fra Mejls, Orten og Tinghøj fortæller om det 
forberedende arbejde, der er startet i samarbejde med Varde Kommune. 
• Hvorfor er det så vigtigt med en udviklingsplan for vores lokalområde? 
• Hvad er en udviklingsplan? 
• Og hvad er den enkelte borgers muligheder for at blive hørt og give sit 

bidrag til udviklingsplanen? 
• Hvor og hvornår skal borgermøderne afholdes? 
• Hvorfor er vi én af de sidste landsbyer eller klynger (2 – 3 mindre by-

samfund) i kommunen, der endnu ikke har en udviklingsplan? 
Det er Varde Kommune som er tovholder og i samarbejde med styregrup-
pen, der står som indbyder til de kommende borgermøder. Og Per Vilstrup 
Pedersen fra styregruppen er kontaktperson. 
Efter borgermødet er der pause med gratis kaffe og brød ved  
Borgerforeningen.  
Derefter holder MOT Borgerforening generalforsamling kl. 20.00. Se opslag 
andet sted. 

 

MOT Borgerforening arbejder på 
• at være med til at virke for områdets udvikling, forskønnelse og varetage 

områdets og borgernes interesser, herunder lokalområdets interesser i for-
hold til statslige, regionale og kommunale myndigheder. (MOT Borgerfor-
enings formålsparagraf). 
 

• at varetage driften af legepladser/samlingssteder i MOT. Vores legepladser 
skal jo gerne være attraktive og sikre at færdes på, så det kræver løbende 
opsyn og eftersyn. 
 

• at der hvert år arrangeres fastelavnsfest med ca. 100 deltagere og gøre det 
til en festlig oplevelse for såvel børn som de voksne. 
 

• at arrangere Skt. Hansbål. Det går på tur mellem de 3 byer, hvor der afhol-
des  
Skt. Hans. Der startes ofte med fælles grill-hygge inden bålet tændes. 
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 • at sørge for der er juleudsmykning i de 3 byer.  
 

• at tage ansvaret for vi har en opdateret hjertestarter i Tinghøj. Hjertestarter 
er tilgængelig 24/7 og kan findes på Trygfondens hjertestarter-app. 
 

• at nye tilflyttere til vores dejlige område får en velkomstmappe med oplys-
ninger om alle de forskellige muligheder og tilbud, der er i MOT-området. 
 

• at vi har en meget informativ og opdateret hjemmeside www.mot-info.dk 
og en meget benyttet Facebook-side. Ligeledes er det også MOT Borgerfor-
ening, der står bag SMS-service, hvor man kan blive påmindet om diverse 
ting. Det er gratis at være tilmeldt. 
 

• i samarbejde med udviklingsrådets lokale repræsentanter at udlodde midler 
til borgerinddragende aktiviteter til gavn for alle borgere i MOT-området. 

 
Kort sagt – være med til at Mejls-Orten-Tinghøj er et attraktivt sted at bo og 
flytte til. 
Ovenstående har du en enestående mulighed for at støtte op om, ved at være 
medlem i MOT Borgerforening. Og hvis du ydermere gerne vil hjælpe borger-
foreningen eller har lyst til at være med i bestyrelsen, så kontakt endelig et 
medlem i den siddende bestyrelse, for at høre om mulighederne for dette. 
Inden du tænker: Ja, det er lige noget for mig, men er der så ikke en masse 
møder jeg skal til?   
 
Vi holder årligt ca. 5-6 alm. bestyrelsesmøder + generalforsamling. Man behø-
ver ikke at deltage i alle arrangementer, blot der er nok til at arrangementet 
kan afvikles. Ligeledes er der gode hjælpere udenfor bestyrelsen, der vareta-
ger/hjælper med nogle af opgaverne. Så det burde være en overkommelig 
opgave.  
 
Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere. 
 

Nuværende bestyrelse, januar 2020: 

Henning Thomsen, tlf. 24 46 97 37 

Vibeke Petersen, tlf. 20 35 43 08          

Lars Lund, tlf. 61 68 92 56 

Ole Jessen, tlf. 20 22 03 01 

Bek Hansen, tlf. 28 19 42 11 

Gorm Friis, tlf. 40 45 47 33 eller e-mail: 

gorm@aafriis.dk 

http://www.mot-info.dk
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Ansøgt i alt: 
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 HATHA YOGA 
 

HA betyder SOL & THA betyder MÅNE. 
Hatha Yoga byder på en bred vifte af stillinger og er for alle. Vi har fokus 
på både styrke, smidighed, balance, koncentration, nærvær og åndedræt. 
Der undervises både dynamisk og i fordybelse med længere tid i stillin-
gerne (Stående, siddende eller liggende). 
 
Hatha Yoga udvider vores kropsbevidsthed og koncentrationsevne. Når 
de fysiske øvelser udføres med nærvær, lærer vi os selv bedre at kende og 
får redskaber til selvregulering og mental ro. 
 
Alle kan være med i Hatha Yoga uanset udgangspunkt. Det handler netop 
om at lære at acceptere, at vi alle er forskellige. Vi kommer ikke med 
samme "bagage" og hvad der er nemt for den ene, kan være svært for en 
anden. I undervisningen lægges vægt på, at du dyrker din egen yoga 
uden, at sammenligne dig med andre på holdet. 
 
Medbring gerne yogamåtte, yogabånd, yogaklodser, tæpper og puder, så 
alle har mulighed for at være med. 
 
Opstart: 13.feb 
Antal gange: 6 gange 
Ugedag: torsdag 
Tidsrum: 18:30-20 
Sted: Tinghøj forsamlingshus 
Max antal: 25 
 
Undervisere:  Marianne Sigersted  24 62 95 36    
    Ulrikke Bendtson      24 65 04 73   

Vi mangler dig til floorball 
… for voksne i alle aldre. 
Vi spiller for tiden på tværs af hallen, så løbeafstanden er overkomme-
lig, og vi spiller for at have det sjovt. 
 
Vi spiller hver mandag fra kl. 17-18, og det går som en leg. 
 
Bare mød op.  
Vi er allerede 3 mænd og 3 kvinder, der spiller. 
Vi er klar hver mandag kl. 17-18 i MOT-hallen ved Friskolen. 
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Vinsmagning 
 

Sammen med Vinspecialisten Varde  
afholder vi vinsmagning 
 
Sted: Tinghøj Forsamlingshus   
Dato: fredag d. 21. februar 2020 kl. 18.30 
Vinspecialisten medbringer glas fra Riedel til vinsmagnin-
gen.  
Glas er en videnskab, og ikke uden grund har østrigske Riedel for-
sket gennem mere end 60 år i påvirkning af duftesansen og smags-
løgene i forhold til glassenes udformning. 
 
Det rigtige glas til den rigtige vin kan faktisk betyde, at en vin duf-
ter og smager af 50% mere, men til gengæld også 50% mindre, 
end hvad den er værd, hvis man bruger glasset forkert 
Der er garanti for en sjov, lærerig og for langt de flestes tilfælde 
yderst overraskende og nærmest frustrerende oplevelse 
 
Der vil blive serveret en tapasanretning 
 
Pris: 275 kr. incl. anretning.  
Tilmelding hurtigst muligt – tlf. 2061 3042 
 

                        
 
 
 
 
 
 

Vi i fitnessudvalget kan ikke få armene ned!! Vi har endelig fået 
finansiering på plads for at ”Vores Fitness” i den Gamle Brugs' 
lokaler bliver til noget! 

Nu mangler vi "bare" den kommunale godkendelse for at få det 
op at stå. Vi håber at kunne åbne dørene i løbet af foråret. 
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         Foredrag med Søren Høg 

 
                På ja-tur. 
 
Søren Høg er musiker og vandringsmand. Han er også 
blind. Søren Høg er født blind, har i en periode været seen-
de – og blevet blind igen.  – Og så har han mødt Stevie 
Wonder! 

  
Ja!-turen er en rejsende beretning med lyse opsange i dur, der fylder vores 
Yes we can-batterier. 
”Hvis jeg som blind kan finde vej alene fra Skagen til Faxe, må løsningen 
på store og små problemer være tættere på, end vi lige går og tror” (”citat af 
Søren Høg 2015”)Hvis jeg, som blind, kan finde vej alene fra Skagen til 
Faxe, må løsningen på store og små problemer være tættere på, end vi lige 
går og tror.” (Søren Høg, august 2015) 
Oplev en smittende lektion i at finde løsninger med et ægte ja i hjertet. Med 
røverhistorier og erfaringer, set fra en blind mands vandring mod lyse tider 
akkompagneret af Høgens Grønne Guitar, er Ja!-tur et foredrag båret på 
mod, impulsivitet og tillid og viser en vej ud i mulighedernes landskab. 
”Hvis jeg, som blind, kan finde vej alene fra Skagen til Faxe, må løsningen 
på store og små problemer være tættere på, end vi lige går og tror.” (Søren 
Høg, august 2015) 
Oplev en smittende lektion i at finde løsninger med et ægte ja i hjertet. Med 
røverhistorier og erfaringer, set fra en blind mands vandring mod lyse tider 
akkompagneret af Høgens Grønne Guitar, er Ja!-tur et foredrag båret på 
mod, impulsivitet og tillid og viser en vej ud i mulighedernes landskab 

 

Sted: Tinghøj Forsamlingshus   
Dato: onsdag d. 11. marts 2020 kl. 20.00 

Foredraget sker i forlængelse af Familie og Fritids generalforsamling, men 
er åbent for alle interesserede. 
Foredraget – incl. kaffe -  er gratis for medlemmer af Fami-
lie og Fritid. 

 

Pris for ikke-medlemmer 100 kr. incl. kaffe. 
 

Såfremt du melder dig i Familie og Fritid senest d. 11. 
marts 2020 er foredraget og kaffe gratis.  
 

 
Fredag D. 6 Marts fredagsbar fra kl. 16-18. 
Menu: Skinke med flødestuvet spinat                        
Husk tilmelding til Susanne på tlf: 22570259  
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                       Manicureaften            20-03 

Manicureaften 
  

Manicure-aften hos Scharling Skincare i Varde: 
 

Kurset indeholder: 
 
Håndbad og peeling af hænderne. 
Formgivning/filning af neglene og pleje af neglebånd. 
Massage af hænder og underarme med Gua Sha krystal sten. 
Styrkende efterbehandling af neglene eller lakering. 
Lak er ikke inkluderet i prisen, men du er velkommen til at medbringe din 
egen. 
Der kan købes lakker fra 29 kr. hos Scharling Skincare 
Se mere på Facebook: Scharling Skincare 

 
Mandag d. 2. marts 2020. 
Tid: kl. 19.00 til 22.00 
Sted: Scharling skincare, Kongsgårdsvej 2, Varde 
Instruktør: Anna Scharling Smed og Tine Smed 
Pris: 100,00 kr. 
 
Tilmelding: senest d. 17. februar 2020 – 2061 3042 

  
  

 HUSK  HUSK   HUSK   HUSK   HUSK   HUSK   HUSK 
  
Påskefrokost i Tinghøj Forsamlingshus           
  
Igen i år afholder Tinghøj Forsamlingshus  
påskefrokost. 
Hvornår:   Skærtorsdag D. 9 April. 
Hvad tid:   Kl 12 
Pris:  150 kr 
Tilmelding til Susanne på tlf: 22570259 

  

HUSK FREDAGSBAR kl. 16-18 
 Fredag D. 7 Februar  
Menu: Medister med stuvet hvidkål.   Pris 60 kr   
Husk tilmelding til Susanne på tlf: 22570259  
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Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave 
 
Skrevet af Else Marie Frisenvad 

 
Det er frokosttid i Enghytten! Rundt ved borde-
ne sidder 15 små mennesker og 2 større, hygge-
ligt småsnakkende og dybt koncentrerede om 
indtagelsen af madkassens lækkerier sendt med 
hjemmefra med stor kærlighed. Rugbrød først, 
og så måske et dejligt stykke frugt til dessert. 
Vi er i en naturbørnehave, og selv om spisnin-
gen foregår i et rart rum på stole omkring et 
bord, er man ikke i tvivl om, at tiden ikke til-
bringes inden døre. Påklædningen taler sit tyde-
lige sprog: Ingen tyl og små kortærmede bluser. 
Det er jo januar, og i januar er man nødt til at 
være klædt på til at kunne nyde de små grader 
på termometret – ude, for legetøjet her i børne-
haven er det bedste af det bedste: selve naturen!  
 

De i alt 60 børn, der har været så heldige at få plads i Naturbørnehaven 
er delt i 4 grupper, der hver har 2 voksne tilknyttet. Det er et fantastisk 
gode, for der er altid en hånd klar til at hjælpe, når der er brug for det. 
Og her i et inspirerende, kreativt miljø med små og større hytter, under 
høje træer, med plæner, bakker og vandhul er der plads til forskellighe-
der, her rummes alle! 
I vintertiden er det ekstra spændende, for det er jo sent lyst. Det fascine-
rende mørke giver anledning til, at man kan bruge sin lommelygte. Det 
åbner for helt nye lege. I det hele taget er naturen og årets gang omdrej-
ningspunktet for børnehavebørnenes leg og virke. Årstiderne og klima-
et, varme/kulde, sol/vind – kun fantasien sætter grænser, for her er der 

højt til himlen.  
 

Det er sørme godt, at flyver

dragten kan blive vasket i 

weekenden! 
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Deadline for indlevering 

 
Nr. 3  18.02.2020 
Nr. 4  24.03.2020 

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  

 

 

 En hel ny verden af farver på Stafetten 
 
Fremover udkommer Stafetten i farver, og dermed kan du også få din 
annonce med i farver. Send os gerne din annonce som jpg eller png i høj 
opløsning, hvis du ønsker at få skiftet din nuværende annonce.  
 
Tina Vind, som sammen med sin familie bygger hus på Skjerninggårdvej 
i Mejls, er vores nye medredaktør på Stafetten.  
Vi er nu to redaktører fra Tinghøj, en fra Mejls og en fra Orten. 
Kan du håndtere en computer på almindeligt brugerniveau, og kan du 
afse et par timer en gang om måneden (max) 11 gange om året til at 
lave Stafetten, kunne vi dog godt bruge en frivillig mere fra henholdsvis 
Orten og Tinghøj. Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere. 

Her er plads til din 
annonce 

… i farver! 
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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:   Tina Vind (snart Mejls)   28 58 68 62   
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 

Her er der plads til 
din annonce! 


