
  

 

Stafetten er blevet hvid 
udenpå, men til gengæld har 

den fået farver  indeni! 
Læs mere på sidste side  

i bladet! 

 

 

Nummer 6 
 

Juni 2021 
 
Skt. Hans arrangement 

Nyt fra Fitness 

Arbejdsdag på friskolen 

Generalforsamling 

MOT G&U bestyrelse 

 

 
 

Liv på friskolen 
 

Partering af  
råbuk var et  
tilløbsstykke 

God  
sommer  
til alle  
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Her er plads til din  
annonce  

 

 

Stilbjergvej 57, Tinghøj 
Tlf: 2876 8140  

 

 

Fonden Tinghøjgård støtter 

M.O.T. 



3 

 

 

Vores Fitness er åbent ☺ 
 

Juhuu endelig kan vi byde vores medlemmer  
VELKOMMEN indenfor.  
Vi glæder os over, at der igen må være liv i vores 
skønne lokaler midt i vort lokalområde.  
 
Vi vil gerne sige TAK for jeres opbakning i tiden med 
nedlukning, det betyder meget for os. 
 
I skrivende stund er der netop åbnet op, så der igen 
kan trænes alle dage i hele åbningstiden, dog kræves 
der gyldigt coronapas. Men vi opfordrer alle til at følge 
med på vores FACEBOOKSIDE eller læse de mails, 
der udsendes til medlemmer. Her vil vi holde jer opda-
teret om de rammer og regler, der er gældende. 
 
Vi følger nøje de anbefalinger og krav, der er for For-
eningsfitness, så vi alle kan passe godt på hinanden, 
når vi mødes i  Vores Fitness. 
 
Genåbningen fejrer vi ved at give GRATIS OPRET-
TELSE for nye medlemmer frem til 1/7, så HJERTE-
LIG VELKOMMEN indenfor i Vores Fitness ☺ 
 
 

Glade hilsner fra 
Teamet i Vores Fitness 
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Indkaldelse til generalforsamling i  
Tinghøj Gamle Brugsforening AmbA 

i Tinghøj Forsamlingshus  
torsdag d. 3.6.2021 kl. 19:00 

 
Dagsorden:  

 

• Valg af dirigent og stemmetællere 

• Valg af sekretær 

• Bestyrelsens beretning 

• Forelæggelse af regnskab til godkendelse og anvendelse af 

overskud 

• Forelæggelse af budget 

• Indkomne forslag. 

• Fastsættelse af pålydende værdi af nye andelsbeviser for det 

kommende år. 

• Fastsættelse af medlemskontingent. 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

På valg er: 

Ulla Pedersen (modtager genvalg) 

Rune Nyland Andersen (modtager ikke genvalg) 

• Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

• Eventuelt 

 

Foreningen er vært ved kaffe og kage. 

 

Pga. covid 19 vil vi gerne have tilmelding hurtigst mulig til Ulla 

på 51553077 eller på mail: tinghojgl.brugs@gmail.com 
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Skt. Hans aften i Mejls 2021 
 

 
 

Onsdag den 23. juni afholder MOT Borgerforening 
Skt. Hans aften på Engen ved Friskolen. 

 
I år vil der desværre ikke være mulighed for at grille sin 

medbragte mad af hensyn til Corona. 
 

Det vil være muligt at benytte toiletterne, som er på  
Engen. 

 
Bålet tændes ca. kl. 19:00  

Båltale ved sognepræst Morten Thaysen  
 

Vi håber på flot fremmøde ☺ 
 

Med venlig hilsen  

   Følg os på: 

    

                           

 

www.mot-info.dk  
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 Til august kommer Familie og Fritids  
program for 2021/2022 i postkassen. 
 
Vi håber, at alle hold og aktiviteter kan starte op igen til ef-
teråret – vi har som sædvanlig: 
 
Madlavning for mænd, hit fit dance, spinning og  
line-dance, virksomhedsbesøg m.m. 
 
Vi glæder os til, at vi igen kan mødes til arrangementer og 
aktiviteter – god sommer. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Familie og Fritid Orten-Tinghøj 

Arbejdsdag(e) på Friskolen 
 
Vi må desværre ikke afholde vores traditionelle og hyggelige arbejds-
dag for alle forældre på skolen endnu, så vi gør lige som sidste år, 
hvor hver familie melder sig på de opgaver, de har evnerne til at hjæl-
pe med. Så sætter støtteforeningens bestyrelse holdene, så hver fa-
milie kun får én opgave. De forskellige hold koordinerer selv tid og 
sted for opgaverne. 
Årets opgaver er udvalgt sammen med skolens, børnehavens og vug-
gestuens personale, så vi får vedligeholdt, hvor 
det trænger mest, og skaber bedre rammer for 
vores børn.   
 
Har man ikke længere børn på skolen, er man 
dog meget velkommen til at hjælpe til alligevel. 
Der er deciderede håndværkeropgaver, men 
der er også brug for helt almindelige folk til for 
eksempel beskæring, lugning, maling mm. 
 
Skriv en mail til Nina på wolffkom@gmail.com,  
hvis du ønsker at hjælpe til. Angiv gerne, hvad  
du kan hjælpe med. 
 
Mange hilsner bestyrelsen i støtteforeningen 
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 Konfirmation  
lørdag d. 14. august 2021 
 
 
 
Mads Lund Bondesen, Møllevej 1, 6800 Varde 

Oscar Rue Clausen, Savmøllen 20, 6800 Varde 

Sofie Lykke Gade, Sønderalle 46, 6800 Varde 

Peter Friis Højrup, Ortenvej 155, Orten, 6800 Varde 

Christian Hansen, Vestre Landevej 179, 6800 Varde 

Emil Riber Christiansen, Langhedevej 32, Tinghøj, 6800 Varde 

Mika Jørn Folmann, Askærgårdvej 52, Frisvad, 6800 Varde 

Jasmin Stephi Wolgast Fredsted, Hornevej 1, 6862 Tistrup 

Mads Juel Hansen, Stilbjergvej 115, Frisvad, 6800 Varde 

Simon Riddersholm Jessen, Ringkøbingvej 166, 6800 Varde 

Christian Ringgaard Knudsen, Gl. Landevej 10, Mejls, 6800 Varde 

Anders Brinch Møller, Kærhøgevej 18, 6800 Varde 

Hjalte Brink Nikolajsen, Agervigvej 39, Næsbjerg, 6800 Varde 

Amalie Sillesen Petersen, Blaksmarkvej 22, Blaksmark, 6800 Varde 

Cecilie G. Simonsen, Thorstrupvej 146, 6800 Varde 

Magnus Lybecker Steffensen, Plutovej 7, Alslev, 6800 Varde 

Mathilde Marie Friis C. Sveigaard, Mejlsvej 50, Mejls, 6800 Varde 

 

Ungdomsvelsignelse lørdag d. 7. august 2021 
 

Amalie Boiskov Roswall, Skoletoften 10, Orten, 6800 Varde 

REDAKTIONEN ØNSKER ALLE ET STORT TILLYKKE OG 
HÅBER I FÅR EN DEJLIG DAG! 
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Så er der igen ved at komme kunstværker på ”Plænen”.   
Som bekendt arbejder vi i Kunstforeningen Tinghøj  
 

• på at opsætte kunst på ”Plænen”,  

• med såvel skiftende udstillinger som med muligheden  
for at anskaffe kunstværker til permanent opstilling. 

• med muligheden for at præsentere kunst andre steder  
end på ”Plænen” – f.eks. i Tinghøj Forsamlingshus og rundt om søen.  

 

Kunstforeningen har fået sponsoreret en robotklipper fra Tinghøj Plæneklip-
perservice, så nu er arbejdet med græsslåning overladt til ”Bob”.  
 

Generelt  for vore initiativer er, at de ikke er gratis.  
Vi søger midler via fonde og Varde Kommune – dog med stærkt begrænset 
held. Vi har derfor brug for kontingent til at indkøbe værker – men også til at 
vedligeholde dem vi har købt. 
 
Vi søger støttemedlemmer og/eller donationer,  
således at du/I gør det muligt for os, at have en løbende  
finansiering af udgifter til opsætning af kunst og eventuel 
køb af enkelte kunstværker. 
  
Du/I har mulighed for: 

• husstandsmedlemskab af støtteforeningen kr. 100 årligt 
medlemskab virksomheder/organisationer kr. 250,- årligt 
Ønsker du/I medlemskab – send da en mail til  
am-nilausen@mail.dk eller indsæt beløbet på konto  
7700-1479260.  Du kan også Mobilepay på 22333765.  

• (husk at anføre navn og adresse både ved indbetaling og ved mobilpay. 

• Ønsker du/I ikke medlemskab af støtteforeningen, er  
du/I meget velkommen til at yde en enkeltstående donation til f.eks. et 
udvalgt kunstværk. Alle bidrag er velkomne uanset beløbsstørrelse. Do-
nationer kan også indsættes  
på konto 7700-1479260 og de kan gives anonymt.  
Også her har du mulighed for at mobilepay 22333765.  

• at holde dig orienteret om Kunstforeningen Tinghøj’s  
arbejde via facebooksiden ”Kunst i Tinghøj” og du får  
tilsendt en speciel invitation til særlige arrangementer. som støttemedlem 
kan du også deltage gratis i den årlige kunsttur – Denne er ikke fastsat 
for 2021 – vi afventer udviklingen i corona.  

 

Hilsen  
Thomas Baltzer, Anne Merete Nilausen, Mona Henningsen og Knud Thomsen 

Kunstforeningen Tinghøj vil også  

gerne have dig som ”støttemedlem” 
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Her ses noget af kunsten fra plænen i Tinghøj,  

hold øje der skiftes løbende ud... 

Billeder fra friskolen bl.a. fra velkomst den dag da alle elever 
måtte møde fysisk ind i skole igen. 
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Deadline for indlevering 

 
       Nr. 06 03.08.2021 
          Nr.  07 17.08.2021  

Anne-Dorthe Helth 
CORRECTIVE SOUNDS  PRACTITIONER 

 
www.annedorthe-kinesiologi.dk  

 

Her er plads til din  
annonce 

… i farver! 

Konstituerende møde, tors. d. 6.5.21 
 
Til stede:  
Conny Fischer, Dennis Port,  
Nathasia Jensen, Dorthe Pallesen 
 
Afbud: Bo Andersen 
 
Bestyrelsen er konstitueret således: 
 
Nathasia Jensen 
Næstformand, Fitness, Svømning 
 
Dennis Port 
Formand, Floorball  
 
Bo Andersen 
Fodbold 
 
Conny Fischer 
Sekretær, Gymnastik 
 
Dorthe Pallesen 
Kasse- rer, 
Badmin- ton 
 

 
 
 
 
Har du en god historie 
eller blot noget du vil dele 
med os andre, så send  
det til redaktionen 
(mot.stafetten@gmail.com)  
 
Vi modtager også meget 
gerne billeder til bladet fra 
lokalområdet.  
 
Sommerhilsner  
fra redaktionen 
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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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Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj 
 

Mejls:   Tina Vind (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 

 
Mangler du  

Overnatning? 
Armvang B&B / lejlighed 
Tlf 28511871 Lene.ansberg@gmail.com 


