
  

 

 

Nummer 7 

August 2022 
Konkurrencerne 
Senior fitness / Vores Fitness 
Åben træning på Orten Stadion 
Sommerfest i Mejls 
Hit Fit  
Madlavning for mænd 
Generalforsamling 
Tinghøj Gl. Brugsforening medlemshvervning 

Mejls     Orten     Tinghøj 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  
tirsdag den 16. august 2022 kl 19 i aulaen 

Bestyrelsen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave  
indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling 

 Tirsdag den 16. august 2022 kl 19 i Friskolens aula 

 Dagsorden 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i forældrekredsen. 
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i skolekredsen. 
4. Valg af 1 suppleant i forældrekredsen. 
5. Valg af 1 suppleant i skolekredsen. 
6. Evt. 

Vel mødt   Vh Skolebestyrelsen  
    Tanja Bakkegaard Pedersen  
    Peter Lorentzen  
    Trine Bonde Østergaard 
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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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 Senior fitness 
 

Vi er igen startet op med senior fitness hver tirsdag kl. 9:30 
Der er ikke tilmelding til hver gang, så kom når det passer ind. 
 
Der vil være fokus på balance og hjernegymnastik, hjælp til træ-
ningsredskaber samt maskiner. 
 
Vi slutter hver gang af med kaffe. 
 
Er du endnu ikke medlem af 
Vores Fitness, kan du tilmel-
de dig på MOT G&Us hjem-
meside, eller betale 40 kr. pr. 
gang. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Hilsen Marie & Jeanette 
 

Nyt fra Vores Fitness 
  

Vi er midt i dit lokalområde, du får fri adgang dag og aften til en billig pris, og vi 
har skønne faciliteter VELKOMMEN  
   
Abonnement købes ved at gå ind på hjemmesiden MOT-GU.dk/tilmelding.  
Du har også stadig mulighed for at købe adgang til dine sommergæster. 
  
Har du spørgsmål, nye ideer eller problemer med tilmelding, så kontakt os.  
Vi giver også gerne en rundvisning.  Du kan skrive til Nathasia på 26219827  
eller Kirsten på 21784857 
   
Nysgerrig, så følg os på Facebook under Vores Fitness - MOT G&U 

  
Juhuu vi fylder snart 2 år, og det skal fejres.  
I uge 38 vil der være fejring med åbent hus.                                 
Hold øje med Stafetten og Facebook,  
nærmere info følger. 
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Horne, Thorstrup og Tistrup Aftenskole 

 
 

Madlavning for mænd  
v/J.P. Vigsø, Tinghøj. 
 
Holdet er for mænd, der kan tænke sig at lave almindelig mad og hygge sig 
sammen med andre i nogle timer i et køkken. 
Start mandag den 26. september 2022 kl. 18.00-20.45  i Madkundskab,  
bygning B på Lykkesgårdskolen, Abildvej 25, 6800 Varde. 
Deefter  følgende mandage: 10/10, 24/10, 7/11 og 21/11 2022.  
9/1, 23/1, 6/2, 20/2 og 6/3 2023. 
Pris: 775 kr. for 30 lektioner. (+madvarer, som afregnes med underviser hver 
gang.) 
Deltagerbetaling senest 14 dage før kursets start. 
Betaling via banken på konto 7725  5004424 eller mobilepay 74693.  
Husk at skrive dit navn og holdets navn. 
 
Tilmelding/spørgsmål:  
Mobil: 29 25 81 64 eller på mail:  mail@hellebrun.dk 
 
 

HitFit 
v/ Heidi Hougaard. 
 
HitFit dance er det ultimative alternativ til fitnesscentret. Dans og bevægelse 
med høj puls til meget glad musik. 
Start tirsdag den 16. august 2022 kl. 17.00 – 18.00 i Tinghøj Forsamlings-
hus, Stilbjergvej 57, 6800 Varde. Herefter hver tirsdag (ferie uge 36, 37 og 
42). Sidste gang inden jul den 20. december. 
Efter jul: start den 3. januar 2023 (ferie uge 7), sidste gang den 11. april. 
Vi er min. 8 på dette hold. Pris: 900 kr. for 30 gange. 
Deltagerbetaling senest 14 dage før kursets start. 
Betaling via banken på konto 7725  5004424 eller mobilepay 74693.  
Husk at skrive dit navn og holdets navn. 
 
Tilmelding/spørgsmål:  
Mobil: 29 25 81 64 eller på mail:  mail@hellebrun.dk  
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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 besked” samt dit navn til formand Jørn Stein tlf. 61541104. 

 
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 indgå i navnet. Det bedste forslag vinder en 
gavekurv. 

Forslag sendes til Jørn Stein. Mailadr: roegters- bureau@hotmail.com 
 
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 bestilles 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. 

Fjernvarme i Tinghøj 
 

DIN Forsyning og Initiativgruppen inviterer til  
 

borgermøde  
torsdag 8. September kl. 19-21 

i Tinghøj Forsamlingshus 
 

På mødet vil DIN Forsyning præsentere fjernvarmeprojektet i 
Tinghøj. 

 
Der vil komme en særskilt invitation i postkassen med flere 

oplysninger - herunder tilmelding. 
 
 

Venlig hilsen Initiativgruppen  
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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 

KENDER DU EN, DER KENDER EN, DER VIL VÆRE 
MED TIL AT GØRE EN FORSKEL? 
ELLER HVAD MED DIG SELV….. 
 
MOT G&U har heldigvis fortsat mange aktive idrætsudøvere, både 
børn og voksne, og det vil vi gerne blive ved med. 
 
En rigtig stor del af medlemmerne er aktive på vores gymnastikhold, og 
vi vil gerne fortsat kunne udbyde de samme hold som i sidste sæson. 
Det kræver selvfølgelig, at vi kan skaffe trænere og hjælpetrænere til 
alle holdene og der er vi desværre lidt pressede. 
 
Pt. mangler vi trænere til følgende hold: 

 
Forældre/barn om mandagen kl. 15.30 – 16.30 
Power-holdet (1.+2.+3. klasse) om torsdagen kl. 16.15 – 17.30 
Spring 10+ (4. - 9. klasse) om torsdagen kl. 17.30 - 19 

 
Byd endelig ind og skulle du have lyst til et relevant kursus, så sender 
vi dig gerne afsted. 
 
Kontakt Conny Fischer tlf. 23461002 ved interesse  
eller spørgsmål. 

HUSK DEADLINE!!!!!  
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 DKK Kreds 11 HUNDETRÆNING 
på Orten Stadion 

 
Vi starter nye hold med hvalpetræning – hvalpe fortsætter – ringtræning og  
hoopers. 
 
Efterårets nye hold ligger klar i begivenheder i FB gruppen: Hundetræning i  
Varde eller som opslag i gruppen og på hundeweb, der er tilmelding til holdene 
på hundeweb.  
 

Der trænes på DKK kreds 11 træningsplads på Orten Stadion, Stilbjergvej 30, 
6800 Varde. 
 
Hvalpetræning starter op mandag den 15. august 
Pris for 10 gange 600,00 kr. der trænes fra kl. 18.00-19.00 
For yderlige oplysninger vedr. dette hold på mail:  
hundetraeningVarde@gmail.com eller på tlf. 20256140 
 

Hvalpe fortsætter starter op mandag den 15. august 
Pris for 10 gange 600,00 kr. der trænes fra kl. 19.15-20.15 
For yderlige oplysninger vedr. dette hold på mail:  
hundetraeningVarde@gmail.com eller på tlf. 20256140 
 

Ringtræning starter op torsdag den 28. juli 
Pris for 10 gange 400,00 kr. Det er også muligt at tilmelde sig fra gang til gang, 
pris pr. gang 50,00 kr. og der skal tilmeldes i fb gruppen Hundetræning i Varde, 
 i det opslag der følger ugens træning. Der trænes fra kl. 19.00-20.00 
For yderlige oplysninger vedr. dette hold på mail: 
blondies.kennels@gmail.com eller på tlf. 29457519 
 

Hoopers starter op onsdag den 10. august 
Pris for 5 gange 600,00 kr. der trænes fra kl. 18.30-19.30 
For yderlige oplysninger vedr. dette hold på mail:  
jeanette.tinghoj@lund.mail.dk eller på tlf. 20256140 
 

Der planlægges flere hvalpe hold og hvalpe fortsætter hold samt nosework hold i 
løber af efteråret. 
 
Alle hold kan findes på www.kreds11.dk hvor der står meget mere om de for-
skellige hold/aktiviteter 
 
Tilmelding nødvendig over hundeweb, eller via kredsens hjemmeside 

 

 

SE MERE 
side 10  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kreds11.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR05gmslW5dkFQYp4qWkQwCtzLJSu_yLyrbFIkpJp1WQfr41y_SIfqQ7eko&h=AT3OWGlhjpZjO4chavMkjMOxs_uGQNP0j0SpmA2nA3Oe0BJjPH5xcfdiYs4ydnNR69Np1Kqfhkb7jH7hfXva6WFhiPXvfFsicLm2vqe5sGPmYCASWpeEo2RO8R
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Der er plads til din annonce.  
Kontakt os meget gerne.  

Vi kunne godt bruge et par nye annoncører 

Åbent træningsplads på Orten Stadion 
 

Lørdag den 3. september fra kl. 11.00-14.00 afholder 
DKK kreds 11 åbent træningsplads for alle interesse-
rede. Kom og se hvad vi laver og hvad vi kan tilbyde, 
vores træningshold vil deltage og vise hvad vi laver/
træner med. 
 

Program: 
 
Kl.11.15-11.45 hoopers 
Kl. 12.00-12.30 hvalpe begynder 
Kl. 12.45-13.15 ringtræning 
Kl. 13.30-14.00 hvalpe fortsætter 
 

 

 

 

 

 

Kredsen vil byde på lidt lækkert til ganen. 
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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.  8  23.08.2022 
Nr.  9  20.09.2022 


