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August 2020
Stafetten er blevet hvid
udenpå, men til gengæld har
den fået farver indeni!
Læs mere på sidste side
MOT-sammen
i bladet!
Jens Werner foredrag
Gymnastik
Bliv træner eller
hjælpetræner...

Fonden Tinghøjgård støtter
M.O.T.

Stilbjergvej 57, Tinghøj
Tlf: 2876 8140

Her er plads til din
annonce
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En aften hvor vi hører om kirkens historie og
om den nydelige renovering. Vi slutter besøget
med en tur op i kirketårnet. Der vil også blive
mulighed for at høre nyt om den kommende
Kirkens Hus, som gerne skulle stå færdig i løbet af 2021. Vi slutter aftenen af med kaffe.

Sted: Vi mødes ved Jacobi Kirke— Tid: 2. september 2020
kl. 18.30—Instruktør: Asger Helth—Incl. kaffe: 75 kr.
Tilmelding: senest d. 25. august 2020 – mobil 4046 7794

Husk også tilmelding til:
Madlavning for mænd, HIT FIT Dance, Line-Dance, Spinning.
Se mere i det udsendte program eller på www.famliefritid.dk
Tilmelding på 4046 7794.
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Ny bestyrelse og foredrag på vej
- Nyt fra støtteforeningen

Til generalforsamlingen mandag den 22. juni sagde vi farvel og tak
for en kæmpe og uvurderlig indsats til medlemmerne Jens Hansen og Peter Lorentzen samt suppleanterne Pia Øhlenschlæger
og Søren Spangsbjerg, som har arbejdet på lige fod med medlemmerne.
I stedet har vi sagt velkommen til de to nye medlemmer Rasmus Haltrup og Jan Jensen samt suppleanterne Lars Bo Pedersen og
Mads Engelbrecht.
Bestyrelsen har på det efterfølgende møde konstitueret sig på følgende måde: Kenneth Wulff, formand; Steen Schjællerup, næstformand; Nina Wolff, sekretær; Rasmus Haltrup, kasserer; Jan
Jensen, medlem; Mads Engelbrecht, 1. suppleant og Lars Bo Pedersen 2. suppleant.
På generalforsamlingen fremlagde den afgående formand Jens Hansen årsberetningen, som var præget af Covid-19 og dermed aflyste arrangementer og udlejning af hallen. Vi drøftede også muligheden for en obligatorisk konfirmandopsparing i børnehaven samt
forslag til en fremtidig parkeringsplan for skolen og området.
Der er flere muligheder for at omorganisere p-pladsen og til– og
frakørselsforhold, så vi højner sikkerheden for børnene væsentligt
og får et bedre flow i trafikken. Der bliver nedsat et udvalg, som
arbejder videre med det i dialog med naboerne.

Støt op og køb billetter
Vi har en ny dato på plads med Jens Werner, så vi håber, at
mange vil købe billetter, og at dem, der fik refunderet billetten,
vi købe igen. Efter Corona har vi i høj grad brug for pengene i
kassen til vedligehold!
OBS—vi har desværre fået et par sponsorpladser ledige, så vil
dit firma eller din arbejdsplads støtte lokalt, kan I få en plads
til 2.000 kroner. I får eksponering på plakaten, den trykte billet,
online samt på aftenen. I får også to billetter til foredraget.
Kontakt Nina Wolff på 22 94 88 26 ved interesse.
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Bestyrelsesmøde torsdag d. 02. juli 2020 i den gamle brugs kl 19.30
Til stede: Nathasia Jensen, Dennis Port, Nina Eriksen, Bo Andersen, Dorthe
Pallesen. Referent: Dorthe Pallesen
Sportsfest: Intet nyt.
Gymnastik: Flere hjælpetrænere har sagt ja. Der mangler stadig trænere til
forældre-barn, minitons, spring 10+, powerholdet, spring 16+.
Badminton: De ansøgte tider på gymnasiet er alle gået igennem. Fordeling af
tider til spillere sker først til august/september.
Floorball: Lars er klar på trænertjans igen i kommende sæson. Tage og
Glenn har takket af for denne gang. Sæson kører fra august til juni, undtagen
i skoleferier. Lars undersøger og melder forhåbentligt et U13-hold til floorballturnering. De kigger måske efter 2 små mål mere, så de kan lave 2 baner på
tværs af hallen. Vi forsøger en gen-opstart af seniorfloorball fra d. 10. august
kl. 17.30-18.30.
Fodbold: Ikke noget nyt. U9 starter igen onsdag d. 12. august. Hvis der kan
findes trænere, er der spillere til flere børnehold.
Svømning: Ikke noget nyt.
Yoga: Ikke noget nyt.
Fitness: Workshop d. 30/6-20 med alle instruktører. God dag. Der blev bl.a.
snakket kultur, aftaler, osv. Der er pt. 11, der har meldt sig som instruktører.
Uddannelsen kommer til at foregå i weekenderne hhv. uge 32 og 34. Der er
åbent hus arrangement i uge 33. Ved årlig kontingent bliver prisen 150,- kr/
måned. Der håbes på åbning i uge 35.
Uddannelse: Vi tilmelder to personer til DGI Frivillighedsuddannelse. Modulerne lyder spændende. Vi kan med fordel tilegne os kompetencer ift. rekruttering og fastholdelse af frivillige.
Evt. Bo har været til første møde i IFV. Både bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde. Bo gør rede for strukturen.
Halbooking: Nina og Bo fremlægger deres arbejde med kontingentberegning,
halleje, osv. Godt forarbejde til møde med Støtteforeningens bestyrelse i august ang. fremtidige aftaler omkring leje af hallen.
Næste møde: D. 3. september kl. 19.00 i MOT-Multi
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Et arbejde,
der giver kontant afregning!
Vil du være med til at glæde mange børn og unge, så har du her muligheden for at komme med på et gymnastikhold som træner eller
hjælpetræner. Du kan blive hjælpetræner fra 6.-7. klasse.
Vi lover, at der kvitteres med smil og glæde fra de mange deltagere.
Derudover tilbyder vi selvfølgelig relevante kurser hos DGI, så du føler dig tryg i din nye rolle. For alle trænerne på gymnastikholdene
afholdes der også fælles opstart og afslutning, hvor man kan lære
hinanden bedre at kende. Trænere og hjælpetrænere får også en
godtgørelse.
Kunne du være interesseret kan du altid, helt uforpligtende, kontakte Nina på 24412891. Hun kan fortælle dig meget mere om, hvad
opgaven på de enkelte hold går ud på. Det er på ingen måde et krav,
at du har erfaring som gymnastiktræner eller hjælpetræner.
På de næste to sider ser du de hold, hvor der stadig er mulighed for,
at du kan bidrage. Vi er fleksible i forhold til holdtider, og de tider der
passer ind i trænerens kalender.
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Er du ny-tilflytter til
området?
Eller har du måske fået ny
nabo?
Så giv lige Kirsten Roswall et praj.
Kirsten uddeler på vegne af borgerforeningen en velkomstpakke med mange informationer om de forskellige foreninger med
mere i området.
Kontakt Kirsten på 21 78 48 57 eller kirsten@roswall.net.
Kig også ind på hjemmesiden MOT-info.dk samt Facebook
gruppen Mejls-Orten-Tinghøj.
Der findes i øvrigt en SMS-tjeneste for området, som man
kan melde sig til.
Forskellige foreninger fra området bruger den til at udsende
reminder, aflysninger mm på.

Kontakt MOT borgerforeningsformand Gorm Friis, tlf. 40 45 47
33 eller e-mail: gorm@aafriis.dk for at komme på SMS-listen.
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Fra redaktionen
Kommoden er vores lille gårdbutik,
med gode loppe-/genbrugsfund.

Husk, at det er gratis at få et indlæg med i Stafetten,
når det vedrører lokale arrangementer og info.

Hjemmelavede kreative ting som puder, vaser, småmøbler o.m.a.

Husk også at sende dine indlæg
inden
så vi får
Find
os på deadline,
facebook/kommoden
og det
på instagram
hele med :)
@vita_stine_kommoden.
Åbent hverdage fra kl. 10.00.

Vita tlf. 30738318
Elmelyvej 31, Mejls

Vi kan også stadig godt bruge en
frivillig mere på redaktionen...

Her er plads til din
annonce
… i farver!

Anne-Dorthe

Helth

Deadline for indlevering

CORRECTIVE SOUNDS PRACTITIONER

Nr. 8
Nr. 9

www.annedorthe-kinesiologi.dk
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18.08.2020
22.09.2020

TINGHØJ MOTORSAVE A/S
Maskiner for Skov- & Havebrug
Stilbjergvej 86 – 6800 Varde

Tlf. 75 26 13 41

www.tinghoj-motorsave.dk

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
Ringkøbingvej 143
6800 Varde
0045 30250833

www.stilbjerg-bedandbreakfast.com
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Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj
Mejls:
Tinghøj:
Tinghøj:
Orten:

Tina Vind (Mejls)
Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Tinghøj
Ulla Pedersen, Grøntoften 13, Tinghøj
Nina Wolff, Ortenvej 163, Orten

28 58 68 62
24 47 46 56
51 55 30 77
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

Der er plads til din
Her er der plads til
annonce her :)
din annonce!
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