
  

 

 

 
Nummer 6 
 

Juni 2022 
 
Skt. Hans 

Varde Fodboldgolf 

Konkurrencerne 

Vores Fitness 

Åbent Hus 

Mejls     Orten     Tinghøj 

Fastelavn i Naturbørnehaven 

Syng, spis og snak arrangement på friskolen i Mejls. 
Der kommer 2 lignende arrangementer senere på året.  
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Anne-Dorthe Helth 
CORRECTIVE SOUNDS PRACTITIONER 

 
www.annedorthe-kinesiologi.dk  

 

Fonden Tinghøjgård støtter 

M.O.T. 

Elmely Maskiner 
Poul Nielsen 

Mejls 
75261118 / 20261118 
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Skt. Hans aften i Orten 2022 

 
Torsdag den 23. juni afholder MOT Borgerforening 

Skt. Hans aften på legepladsen i Orten 
 

Der vil være mulighed for at grille sin medbragte mad. 

Grillen er klar kl. 17:30 
 

Der kan købes øl, vand, te, kaffe og kage. 
 

Bålet tændes ca. kl. 19:30 ved Teglgårdvej 15 

Båltale ved sognepræst Morten Thaysen 
 

Vi håber på flot fremmøde   

 
Med venlig hilsen 

 



4 

 
Nyt fra MOT G&U bestyrelse 
 
Tak for en god sæson 2021-2022, den gode feedback vi har modtaget, og ikke 
mindst tak for en hyggelig afslutningsaften den 29. marts. 
 
Vi gentager sidste års succes med opstartsmøde, som afholdes torsdag den       
1. september 2022 kl. 17-20. Opstart af efterårssæsonen er i uge 37 med hold 
som vist på højre side. 
 
Vi mangler trænere, særligt til de mindstes hold + forældre/barn. 
Kender du én. som kender én, eller kunne du selv have lyst til at være med i fæl-
lesskabet – så tøv ikke, kontakt Conny på telefonnummer 23461002, eller via 
mail til kontakt@laeringsrum.dk. Kurser og workshops døren står åben for træ-
nere og instruktører, der står på spring. 

 
Familie og fritid har overdraget spinning til MOT G&U. Spinning fortsætter 
tirsdage og torsdage som vanligt, prisen bliver samme pristakst som på de øvrige 
MOT G&U hold, og instruktørerne honoreres på lige fod som de øvrige trænere i 
MOT G&U. Til Familie og fritid, tak for det store og flotte arbejde. I har gjort 
det godt! 
 
 
 
 
 
 
Første rigtige gymnastikopvisning i to år blev afviklet en dejlig søndag i marts. 
Med meget stor opbakning fra alle, til opstilling, opvisningen og oprydning – 
TAK, for de mange hænder der gjorde det muligt og gjorde dagen til en festdag.  
 
Løseligt gjort op har opvisningen givet et overskud på ca. 12.000, - kr. herunder 
er også det overskud. der har været på salget af strømper fra Bambusa. 
Strømper fra Bambusa kan stadig købes, ved henvendelse til Marlene på tele-
fon 22969944, og de kan afhentes ved Marlene og Dennis, på Mejlsvej 24.  
 

Lige nu arbejder vi i bestyrelsen med at udarbejde opgavebeskrivelser på funk-

tioner i MOT G&U. Det er med henblik på synliggørelse af, hvad man som fri-

villig forpligter sig til ved at sige ja til en opgave.  
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 FREDAGSBAR I FORSAMLINGSHUSET 
 

Husk fredagsbaren er startet op igen, tag gerne 
naboen med og få et par hyggelige timer. Første 
fredag i hver måned fra kl. 16-18. Der kan bestil-
les mad, hvis man ønsker dette, men du kan også 
bare møde op til lidt hyggesnak og en øl eller  
sodavand. 
Alt overskud går til Forsamlingshuset. 
Venlig hilsen Udvalget. 
 

 

KONKURRENCE 
 

Tinghøj Forsamlingshus skal have nyt navn, da vi 
derved vil have større chance for at søge fonde. 
Kom gerne med forslag til navn, Tinghøj skal ind-
gå i navnet. Det bedste forslag vinder en gave-
kurv. 
Forslag sendes til Jørn Stein.  
Mailadresse: roegters-bureau@hotmail.com 
Hilsen Bestyrelsen. 

 

 

TIL MEDLEMMER AF  
TINGHØJ FORSAMLINGSHUS 

 
Bestyrelsen vil gerne kunne sende meddelelser/
beskeder til alle medlemmer vedr. arrangementer 
mm. Hvis du, som medlem, ønsker at få tilsendt en 
besked som sms, skal vi have din accept. Dette 
gør du ved at sende en sms og skrive ”ja tak til be-
sked” samt dit navn til formand Jørn Stein tlf. 61541104. 
Hilsen Bestyrelsen 
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Vi skal denne aften ud og gå en tur i det grønne og på en af de 

3 forskellige 18 huls baner. 

Efter en lille info omkring stedet og spillet, opdeler vi i grupper 

med 3-5 personer. 

Derefter skal vi ud og gå en lille tur på ca. 1½ km, enten med 

eller uden bold. Der er bænke undervejs, og det er kørestols-

venligt, så alle kan være med. 
Efter turen står den på kaffe og kage. 

 

Mandag den 20. juni 2022 kl. 19.00 

Vi mødes på Armvangvej 14, 6800 Varde 

Pris: 65,00 kr. incl. øl/vand - kaffe og kage 

Tilmelding senest den 10. juni 2022 – 4046 7794 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARDE FODBOLDGOLF - WALK & TALK 
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Konkurrence! 

Der er en præmie på højkant ift. at 

finde et nyt navn til sportsugen 

Kom frisk med dit / Jeres forslag. 

Vi skal have modtaget forslagene 

senest 31.august 2022. 

Sendes til Brian.motgu@gmail.com 

Fjernvarme til Tinghøj? 
 
Din Forsyning er ved at undersøge mulighederne for at udvide det ek-
sisterende fjernvarmenet i hele deres forsyningsområde. Fjernvarme-
udvidelsesplanen præsenteres for og drøftes med bestyrelsen for DIN 
Forsyning Varme A/S den 27. juni. 
 
Forhåbentligt har vi efter ovenstående dato en mere klar tidsplan, der 
kan arbejdes efter. Din Forsyning bemærker desuden, at der ser ud til 
at der er god samfundsøkonomisk værdi i udvidelse af fjernvarmenet-
tet til Tinghøj.  
De vil dog ikke give et endeligt svar før de har fået afklaret deres prio-
riteringer på deres bestyrelsesmøde, da det kan have konsekvenser 
for andre områder med en for tidlig udmelding. 
                                    Vh. Arbejdsgruppen 

Mandags gåklubben er godt i gang. 
 
Vi går som altid mandag kl. 9.00 og vi 
mødes altid ved VORES FITNESS i 
Tinghøj. 
Vi er igen begyndt at bevæge os lidt væk 
fra Tinghøj—og har fornylig været i Mejls 
et par mandage.   
 
Alle er velkommen.  
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Der er plads til din annonce.  
Kontakt os meget gerne.  

Vi har åbent hele sommeren, og I Vores Fitness kan du træne og kom-
me i form, når det passer dig. Vi er midt i dit lokalområde, du får fri ad-
gang dag og aften til en billig pris, og vi har skønne faciliteter  
                                                                                                                           
Vores vision er: 
 
• At skabe et lokalt samlingspunkt omkring motion, sundhed og  

fællesskab til glæde for mange aldersgrupper. 
  
• At skabe liv og sammenhold i lokalområdet, så det fortsat vil være 

godt og attraktivt at bo i Mejls-Orten-Tinghøj. 
  
• At skabe Vores Fitness, som er tilpasset til Mejls-Orten-Tinghøj, 

hvor motion bliver et trygt og let valg. Her vil vi hilse på hinanden 
og ses med dem, vi bor i blandt. Her kan vi motivere hinanden, få 
os en kop kaffe og et godt grin sammen. 

  
 Abonnement købes ved at gå ind på hjemmesiden MOT-GU.dk/
tilmelding. Du har også mulighed for at købe adgang til dine sommer-
gæster. 
 Har du spørgsmål, nye ideer eller problemer med tilmelding, så kontakt 
os gerne. Du kan skrive til Nathasia på 26219827 eller Kirsten på 
21784857 

  
Du kan også banke på døren i Vores Fitness torsdag ml 19-20, hvor der er 
en instruktør på vagt. De vil gerne vise dig rundt! 
Nysgerrig, så følg os på Facebook under  
Vores Fitness - MOT G&U 

 Vi ønsker alle en god sommer         
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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 

75 26 12 38  
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Navervej 6 - Varde 

Tlf. 75 22 02 56 - 26 20 31 42 

 
 
 
 

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 

 

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 

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 

Deadlines 

 
Nr.  7   02.08.2022 
Nr.  8   23.08.2022 


