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Stafetten er blevet hvid
udenpå, men til gengæld har
Adventsmøde
den fået farver indeni!
Læs mere på sidste side
i bladet! Mortensaften

Take away
Jul i Tinghøj
Præmiespil

Fonden Tinghøjgård støtter
M.O.T.

Stilbjergvej 57, Tinghøj
Tlf: 2876 8140

Her er plads til din
annonce
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MOT – SAMMEN
i Tinghøj forsamlingshus
Torsdag den 26. 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.

INGEN JUL UDEN ADVENTSMØDE
Corona kan betyde forandring
Så TILMELDING er nødvendig til
Torsdag den 26. november fra kl. 19 til 21 - hvor vores præst Morten Thaysen
traditionen tro kommer og vi synger måske dejlige julesange og salmer,
hører interessante og vedkommende fortællinger.
Hvis ikke vi må/kan synge finder vi på noget andet f.eks. et juledigt eller særlig
julemusik. Der serveres kaffe, gløgg og æbleskiver i pausen.
Pris 30 kr. for denne hyggelige aften.

Nye og trofaste deltagere er meget velkomne til at tilmelde sig til
Lisbeth Thomsen tlf. 60223179 inden lørdag den 21. november.
Idegruppe: Warny, Ella, Lisbeth, Else og Betty
3

Generalforsamling i MOT G&U
Der afholdes generalforsamling i Mejls-Orten-Tinghøj Gymnastik- og
Ungdomsforening
onsdag d. 18. november 2020 kl. 20.00 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.
Valg af bestyrelse (jf. §7). På valg er:
Nathasia G. Jensen
Nina Eriksen (modtager ikke genvalg)
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
Kan du lide at tænke store tanker?
Kan du lide at strukturere ting?
Kan du lide at diskutere og udveksle ideer og tanker?
Kan du lide at hygge dig med andre?
Kan du lide at gøre noget for andre? ...og for dit lokalområde?
Hvis ja, så kontakt bestyrelsen og hør nærmere om, hvad vi laver! Vi
vil så gerne have dig med om bord… og det er nu muligheden byder
sig!
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MORTENSAFTEN
Tinghøj Forsamlingshus tilbyder TAKE AWAY Mortensaften tirsdag d.
10.11.2020 kl. 17.30.

Menu: Andesteg m. tilbehør
Ris á l’amande
kr. 139,(Børn under 12 år 1/2 pris)

Tilmelding skal ske til
Susanne tlf. 22570259 senest d. 02.11.

Støt op omkring vor lokale forsamlingshus.
J-dag og fredagsbar aflyses desværre pga corona.

Tinghøj Forsamlingshus
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Julemarkedet er aflyst
Vi må med blødende julehjerter aflyse
julemarkedet på friskolen i år.
Vi har mindst 1.000 mennesker på besøg
denne dag, så vi tør ikke satse på, at Covid
-19 tillader dette sidst i november, og derfor går vi ikke i gang med den omfangsrige
planlægning.
Vi glæder os til at vende stærkt tilbage
med julemand og ægte julehygge i 2021!
Hilsner fra bestyrelsen i støtteforeningen
for MOT Friskole, BH og vuggestue

ØV!!
Juletræstænding i Tinghøj er i år aflyst på grund af covid-19 .
Træet vil stadigvæk blive tændt d. 1. søndag i advent – men uden
spillemand, æbleskiver, kaffe og slik!!

Vi regner helt sikkert med at vende tilbage med arrangementet i 2021.
Tinghøj Forsamlingshus, Tinghøj Gl. Brugs og Tinghøj Kunstforening.
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Gåture i MOT-området
Vi mødes hver mandag kl. 9 ved Tinghøj Gl. Brugs - nu "Vores Fitness".
Gåturen varer fra kl. 9-10, og turen sluttes af med en kop kaffe og en kiks opbrud senest kl. 10.30.
Vi er ca. 12 - 21 personer pr. gang. Vi planlægger turene fra gang til gang og
forsøger at lægge dem således, at de kan gøres kortere og længere efter ens
egne fysiske muligheder.
Vi går både i Tinghøj, Orten, Mejls og i Orten Plantage. Vi har dog altid mødested i Tinghøj. Deltagerne har indtil videre i alt betalt kr. 20 pr. næse til gåværterne, som brygger kaffe og medbringer kiks.
Solen har stort set skinnet hver mandag siden start, og vi hygger os med frisk
luft, motion og snak på tværs af venner og nye bekendtskaber. Så kan man
også lige blive opdateret på, hvem der bor der og der. Få en historie fra gamle dage. En rigtig god måde at lære nye mennesker og sit nærområde på.
Vi tager gerne imod ny-ankommende, så er du pensionist, på barsel eller har
blot en fridag - så mød bare op ved den gamle Brugs i Tinghøj mandag kl.
9.00.
Tages forbehold for ændringer pga corona v. tvivl så kontakt Ulla 51553077

Hilsen Gå-værterne i MOT (Lisbeth, Marian, Margit & Ulla)
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JULETRÆER
Normannsgran sælges.
Fældet eller fæld selv.
Træet kan spidses, nettes
og evt. leveres.
Åbent hver dag kl. 10-16
Åbner d. 21/11 hver weekend
frem til jul. På grund af Corona
ingen gløgg og æbleskiver

Marie
og Valther
– Ringkøbingvej 214 - 6800 Varde
æbleskiver
i ”Rødhættehuset”
Tlf. 7526 1125 - 5132 1125
www.egebaek-juletraer.dk

Vi holder med naturfoder,
når det sidste lager er væk.

Åbningstider:
Ring og aftal tid.

Tak til alle kunderne for godt
samarbejde. Hvis der er
nogen som gerne vil blive
ved med at have det samme , må i kontakte mig.

Her er plads til din
annonce
… i farver!

Jeg har et sted hvor i kan få
det samme .
Hilsen Tove Andersen
26391623

Anne-Dorthe

Helth

Deadline for indlevering

CORRECTIVE SOUNDS PRACTITIONER

Nr. 11
Nr. 01

www.annedorthe-kinesiologi.dk

10

17.11.2020
08.12.2020
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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

Mangler du

Overnatning?

Armvang B&B / lejlighed

Tlf 28511871 Lene.ansberg@gmail.com
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