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Januar 2022 
 
Aflysninger 

Søg tilskud til arrangementer 

Referat fra MOT GU møde 

Grøn pulje 

 

 
 

Instruktørerne i Vores Fitness er klar med vejledning, 
hvis du har brug for nyt program. 
Husk at holde øje med Facebookside og hjemmeside, 
her kan du også se, hvordan du kan tilmelde dig. 

Mejls     Orten     Tinghøj 

Redaktionen ønsker alle 

et godt Nytår  
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Her er plads til din  
annonce  

 

 

Stilbjergvej 57, Tinghøj 
Tlf: 2876 8140  

 

 

Fonden Tinghøjgård støtter 

M.O.T. 
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 Søg tilskud til dit arrangement 

                                                                                  
Orten d. 20. december 2021 

Ordningen fra sidste år fortsætter også i 2022.  
Pga. Covid-19 har der jo ikke været så mange arrange-
menter i snart 2 år, så der er en del ubrugte midler der 

bare venter på en god ansøgning.  
MOT Borgerforening har i samarbejde med de lokale bestyrelsesmedlemmer i 
Udviklingsrådet Varde Opland nogle midler (penge) til borgerinddragende akti-
viteter.   
Varde Kommune giver hvert år et beløb til de 9 udviklingsråd i kommunen til 
synliggørelse af udviklingsrådenes eksistens og arbejde. Heraf får MOT-området 
årligt et beløb på omkring 14.500, - kr. 
Udviklingsrådets medlemmer fra Mejls-Orten-Tinghøj og MOT Borgerforening, 
vil således kunne støtte et offentligt arrangement målrettet for områdets beboere.  
Nogle eksempler kunne være at man søgte om et tilskud til tryllekunstner, der 
underholder til sportsugen. Tilskud til forplejning til et borgermøde eller tilskud 
til naturvejleder til et ”ud i naturen arrangement” er også et par eksempler.  
Ansøgningsfrist vil være først til mølle for arrangement der afholdes i 2022 – 
2023. Der vil blive givet tilsagn om støtte efter først til mølle-princip indtil pen-
gene er brugt. Dem der fik tilsagn sidste år, men fik arrangementet aflyst, har 
stadig et tilsagn som gælder, hvis man stadig har brug for tilskuddet. 
Hvis der bliver givet tilskud fra Udviklingsrådet Varde Opland til et 
arrangement, skal der oplyses om dette i opslag omkring den pågæl-
dende begivenhed. 
Ansøgninger der får tilskud vil blive offentliggjort i Stafetten og på hjemmesi-
den mm.  
Afregning vil ske efter fremvisning af dokumentation for udgifter. 
Ansøgning om tilskud til dit arrangement kan sendes til en af følgende: 
Brian Petersen, medlem af Udviklingsrådet Varde Opland på e-mail: bri-
an.motgu@gmail.com. 
Peter Skødt Knudsen, medlem af Udviklingsrådet Varde Opland og MOT  
Borgerforening på e-mail: peter_skoedt_knudsen@yahoo.dk. 
Gorm Friis, MOT Borgerforening på e-mail: gorm@aafriis.dk. 

 

 

  Udviklingsrådet Varde Opland 
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Indsendt af Borgerforeningen—hører til kortet på side 6 
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 Nyt fra Vores Fitness 
 

Godt Nytår til alle og hjertelig VELKOMMEN i Vores Fitness… et godt 
sted at få sig rørt. Her kan du løbe, cykle, træne o få en kop kaffe med 
din nabo.  
 
Vi har et par gode tilbud til dig (gældende til og med januar): 
 
Tør du prøve vores: ”KOM GODT I GANG TILBUD”  
Du får 3 måneders træning til kun 450 kr. Oprettelse får du gratis. 
Kan sendes som gavekort og startes op, når du ønsker det. 
 
Bestilles via MOT-GU.dk/tilmelding eller kontakt Nathasia på 
26219827 
 
 
 
I januar har vi GRATIS OPRETTELSE på alle abonnementstyper 
 
Sæt kryds i kalenderen søndag d. 9. januar til Fitness Tryday.  
Her byder vi alle HJERTELIG VELKOMMEN til åbent hus kl. 10.00-
13.00, hvor du kan prøve Vores Fitness eller få en rundvisning 
 
Du kan også springe med på et hold, her er lidt til forskellige alders-
grupper: 
 
10.30-11.00 Seniorfitness 
11.30-12.00 MBL (Mave, balle, lår)  
     Medbring selv håndklæde og evt. en måtte, hvis du har en. 
12.30-13.00 TeenFitness fra 15 år  
  
Vi glæder os til at se dig 
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 Indsendt af Borgerforeningen—hører til beskrivelsen på side 4. 
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Fredagsbar i forsamlingshuset holder pause 
indtil videre!! 

Mandags gåklubben er stadig i gang. 
 
Vi mødes ved Vores Fitness i Tinghøj hver mandag kl. 9.00. 
 
Alle er velkommen—også bare en enkelt gang i mellem. 
 
Såfremt der kommer restriktioner, som gør at vi ikke går, vil 
det altid blive annonceret i de 3 lokale facebookgrupper—
Mejls, Tinghøj ( Varde) og Orten legeplads. I er også altid vel-
kommen til at kontakte Ulla på 51553077. 
 
Vi går fra kl. 9 - 10—og så er der—hvis man har lyst - en kop 
kaffe.       Godt Nytår til alle      Vh Gå værterne 

Spis sammen på X og tværs 

i Tinghøj forsamlingshus 
Vi håber på at kunne starte igen efter nytår 

Torsdag den 13. januar 2022 er der ”Dansk Bøf med bløde løg” 

Sæt også kryds i kalenderen 

Mandag den 14. marts og torsdag den 15. 
september. 

Hilsen fra Lisbeth, Susanne, Anders, Mona og Betty 
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Bestyrelsesmøde i MOT G&U d. 2./12.-2021 – Referat 
 

1) Den nye bestyrelse har konstitueret sig og fordelt udvalgene således: 

 
 

2) Dorthe har været med på et webinar omkring Plandisc, der er et planlægnings-

værktøj som MOT G&U abonnerer på. 

Bestyrelsen vil bruge mulighederne i Plandisc, bl.a. til kalender, årshjul og dagsor-

den, og Dorthe kigger lidt videre på, hvordan vi kan implementeret det i bestyrel-

sesarbejdet. 

3) Kontingent i MOT G&U har flere år været den samme, og vi ligger generelt lavere 

prismæssigt end foreninger i lokalområdet. 

Bestyrelsen beslutter derfor en stigning i kontingent gældende fra 1./1.-2022: 

1 time pr. uge = 550 kr. for en sæson  

1½ time pr. uge = 650 kr. for en sæson. 

Den lille stigning i kontingentet, vil forhåbentlig også være med til at vende det 

underskud, der har været de sidste par år, til et årsregnskab i balance. 

4) Med succesen fra opstartsarrangementet for alle vores fantastiske frivillige in 

mente, planlægger bestyrelsen endnu et arrangement i starten af det nye år. 

Vi arbejder på en ide med et førstehjælps kursus målrettet idræt (sportsskader, 

livredning….) 

5) Evt.: 

Der arrangeres Fitness Tryday d. 9. januar 2022 

Næste bestyrelsesmøder er 25./1. og 24./2. fra 19-21 i MOT Multi. 

 

 

 

 

NAVN 

 

BESTYRELSESPOST REPRÆSENTANT I UDVALG 

Dennis  Formand Fodbold + Sportsfest 

Nathasia Næstformand Fitness + Svømning 

Dorthe Kasserer Badminton 

Anita Sekretær Floorball 

Tina Menigt medlem Gymnastik 

Conny Menigt medlem Gymnastik 
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Har du vundet i præmiespillet i Støtteforeningen 
for MOT friskole ? 

Gevinster i Præmiespil 

Trækning for december 2021 

Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj 

Friskole, Naturbørnehave & Vuggestue 
To førstepræmier á 200 kroner: 

Numrene: 217 og 69 

Fire andenpræmier á 150 kroner: 

Numrene: 227, 138, 32 og 236 

Ni tredjepræmier á 100 kroner: 

Numrene: 206, 61, 49, 107, 37, 160, 

181, 195 og 36 

 

 

Sponsorer en kage 

Vi søger sponsorer af kager til Familie og Fritid’s ”Vestjydsk Kaffebord”.   
Du bestemmer selv hvad du vil bage.  
Når du sponsorerer en kage, får du 50 kr. rabat på billetten 
Tilmelding hvis du vil bage en kage – mobil 4046 7794. 

Vestjydsk kaffebord 

En ny tradition, som vi startede i 2020 - vi mødes til:  
Vestjydsk Kaffebord 

Søndag d. 30. januar 2022 kl. 14.00 
Med skelen til de sønderjyske traditioner vil vi mødes over et veldækket kaf-
febord ligesom vi vil synge et par sange.  
Evt. overskud går til forsamlingshuset. 
Sted: Tinghøj Forsamlingshus kl. 14.00 
Pris: For voksne 75 kr., børn under 12 år: 40 kr., børn under 3 år: gratis 
Tilmelding senest d. 15. januar 2022 – mobil 4046 7794. 

Gevinster i Præmiespil 

Trækning for januar 2022 
Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj 

Friskole, Naturbørnehave & Vuggestue 
To førstepræmier á 200 kroner: 

Numrene: 110 og 84 

Fire andenpræmier á 150 kroner: 

Numrene: 184, 50, 149 og 182 

Ni tredjepræmier á 100 kroner: 

Numrene: 113, 56, 123, 112, 60, 252, 

45, 147 og 102 
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Deadline for indlevering 

 
       Nr.  2   25.01.2022 
          Nr.  3   22.02.2022 

Anne-Dorthe Helth 
CORRECTIVE SOUNDS  PRACTITIONER 

 
www.annedorthe-kinesiologi.dk  

Billeder fra området … vi skal nyde vores dejlige natur 
især i denne tid... 
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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 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  

 

TINGHØJ MOTORSAVE A/S 
Maskiner for Skov- & Havebrug 

Stilbjergvej 86 – 6800 Varde 
Tlf. 75 26 13 41 

www.tinghoj-motorsave.dk 

 
 
 
 
 
 VARDE - 75 22 39 98 

 

Vigsøs Madcirkus 

 

Smørrebrød, sandwich, tapas m.m. 
Selskaber, koldt og varmt m.m. 
Ring eller mail for menu / priser 

22 57 02 59 

v.madcirkus@gmail.com 

Tinghøj Service Udlejning 

 

Tlf. 75 26 14 86 -  Mobil 51 24 14 86 
 

Udlejning af telte, service, borde,  
stole, festgrill, hoppepuder og borge 

m.m 
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Navervej 6 - Varde 

Tlf. 75 22 02 56 - 75 22 48 76 - 40 42 72 56 

 
 
 
 

Lerpøtvej 1, Varde 
Tlf. 89 89 82 40 

www.jyskebank.dk 

Alex Kjeldsen 

21 26 71 17 

alex@ao-elteknik.dk 

www.ao-elteknik.dk 

 
TØMRERMESTER 

HENNING KRISTENSEN 
Ortenvej 90 

Tlf.: 20 22 58 09 

Mejlsvej 85, Mejls 

6800 Varde 

Telefon 20 220 353 

jacob@jb-industrimaskiner.dk 

www.jb-industrimaskiner.dk 

 

Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj 
 

Mejls:   Inger Knudsen, Gl. Landevej 19, Mejls 40 13 46 25 
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 


