
  

 

 

Nummer 3 

Marts 2022 
Gymnastikopvisning 
Udviklingsplan 
Spis Sammen  
Generalforsamlinger 
Steen fra FRILAND 
Vinterfest i Mejls 
 

Mejls     Orten     Tinghøj 

GYMNASTIKOPVISNING 
 søndag 27. marts kl. 11.00 

Læs om borgermødet om udviklingsplanen på side 10 og 11. 
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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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FOREDRAG MED LOTTE DANDANELL 

Mød den farverige designer, scenograf og tekstilkunstner -  

Hør hende fortæller fra et liv fyldt med oplevelser fra filmens verden. 

Lotte Dandanell har lavet kostumer til over 50 film – heriblandt Olsenbanden. 

Ud over Olsenbanden har hun lavet kostumer til Huset på Christianshavn og  

storfilmen Peter von Scholten. 

Lotte Dandanell har arbejdet sammen med Hendes Majestæt Dronning Margrethe 

om kostumer til opsætningen af Snedronningen. 

 

Lotte Dandanell sparer ikke på farverne i sine egne designs og hun fortæller  

fængende fra et liv fyldt med spændende oplevelser. 

 

Onsdag d. 16. marts 2022 i Tinghøj Forsamlingshus 

Arrangementet er gratis og med kaffe. 

 

 Afholdes hvis corona restriktionerne tillader det. 
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Steen Møller fra FRILAND 
 
Kom til et spændende foredrag om, hvor-
dan man konkret kan skrue livet sammen 
på en helt anden måde! 
 
Torsdag den 24. marts klokken 20  
på friskolen 
Billetpris: 100 kroner i døren 
Der kan købes kaffe og kage. 
 
Overskuddet går til støtteforeningens arbej-
de for friskolen, naturbørnehaven og vugge-
stuen  
 
Her er Steens egen beskrivelse  
af foredraget: 
Om: 
At gå fra at overleve, til at leve 
At være gældfri 
At være affaldsfri 
 
At lave egen virksomhed 
At lave spildevandsanlæg der kan lave mad 
At lave brændeovne der kan producere varme, el og gødning, uden at forurene 
 
At lave halmelementer og huse 
At lave et hus uden tilkobling til vand, el og kloak 
At skabe friland, se friland.org 
At skabe grobund ved Ebeltoft færgehavn, se grobund.org 
 
At genvinde handleevnen gennem balance mellem hoved, hånd og hjerte 
At gå fra en identitet som arbejdskraft til skaberkraft 
At tage ansvar og få indflydelse 
At få et jævnt og muntert liv på jord 
At spare på ressourcer og skabe fred i verden 
Sidst, men ikke mindst, hvordan inddrager vi børn og unge! 
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GENERALFORSAMLING 
 

Tinghøj Forsamlingshus afholder generalforsamling  

mandag den 14. marts kl. 20:15 i forsamlingshusets lille sal.  

(Efter fællesspisning) 

 

DAGSORDEN: 

1: Velkomst. 

2: Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere. 

3: Formandens beretning. 

4: Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren. 

5: Fastsættelse af kontingent. 

6: Valg til bestyrelsen. 

På valg: J.P. Vigsø (modtager genvalg) 

               Jørn Stein (modtager genvalg) 

7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8: Indkomne forslag. 

9: Eventuelt. 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er forsamlingshuset vært ved kaffe og  

kage. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Tinghøj Forsamlingshus. 
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Vi håber på at kunne starte igen med 

Spis sammen på X og tværs 
 

 

Tid    Mandag den 14. marts kl. 18 til ca. 20 
    Kom gerne fra 17.30 og snak med naboen. 
 
Sted    Tinghøj forsamlingshus 
 
Menu ”Dansk Bøf med bløde løg” og gulerodssalat 
 
Pris 60 kr. pr. person, børn under 14 år halv pris og børn 

under 4 år spiser gratis.       Øl 10 kr. - sodavand og 
juice 5 kr.  

 
Bøfferne steges selvfølgelig af Susanne Vigsø og co. 

 
Hjælpere til bordene og kagebagere? – sig til hvis du har tid 

og lyst – det giver gratis spisning. 
 
Tilmelding senest tirsdag den 8. marts til …….. 

 
Lisbeth Thomsen  tlf. 60773179 lisbethknud@outlook.dk 

Mona Henningsen tlf. 28700873 mona@henningsen.us 

Anders Højrup     xanh@jubii.dk  

Betty Nielsen  tlf. 40467794 mejls53@stofanet.dk  

 

Har du et budskab eller nye ideer, så kan du få taletid  
inden generalforsamling i Forsamlingshuset kl. 20.15 

 
Hilsen fra Lisbeth, Susanne, Anders, Mona og Betty 
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PÅSKEFROKOST 
 

Tinghøj Forsamlingshus afholder påskefrokost 
Skærtorsdag den 14. april 2022 kl. 12.00 

 

MENU 

Marineret sild med karrysalat, æg og tomat 

Hjemmelavet hønsesalat med grillet asparges og sprød bacon 

Hjemmerøget peberlaks med røræg 

Salat med asparges, ost, skinke og ristede nødder 

Ølbraiseret oksebryst med bagt rodfrugtmos 

Skidne æg 

Tarteletter med høns i flødeasparges 

Frikadeller med krydret kartoffelsalat 

Kaffe/te samt kage 

PRIS pr. kuvert kr. 175, børn u/12 år halv pris. 

Tilmelding til Susanne tlf./sms 22570259 senest den 7/4. 

Mød op til en hyggelig eftermiddag, alt overskud går til forsamlingshuset. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Tinghøj Forsamlingshus 
 

Generalforsamling i Tinghøj Gamle Brugsforening AmbA 
 

Mandag d. 28.3.22 kl. 19.00 i Tinghøj Forsamlingshus 
 

Dagsorden iflg. vedtægter. 
Indkaldelse er fremsendt til medlemmerne pr. mail. 

 
Alle er velkomne men kun medlemmer er stemmeberettiget. 

 
Håber der er flere, der har lyst til at blive medlem.  

Det kan klares ved døren eller man kan kontakte Villy Pedersen på mail  
villyp08@gmail.com eller 23611057. 

 

Foreningen er vært ved kaffe og kage.  

   



8 

 

 
WORKSHOP PÅSKE 

 

Workshop med påskepynt 

Workshoppen starter kl. 9.00 med et rundstykke. 

Ved frokosttid serveres en let anretning. Når workshoppen slutter ca. kl. 14 

– 14.30 har hver deltager lavet 2 – 3 fine dekorationer i naturmaterialer. 

Se mere på facebook: Cornelias biks 

Lørdag den 9. april 2022 kl. 9.00 til ca. 14.00 - 14.30 

Cornelias Biks, Mallevej 19, Horne 

Pris: 350 kr. incl. forplejning og naturmaterialer 

Tilmelding senest d. 15. marts 2022 

Tilmelding: 4046 7794 Afholdes hvis corona restriktionerne tillader det. 
 

VIRKSOMHEDSBESØG PÅ VARDE ÅDAL LAM 

Varde Ådal Lam er et familiedrevet landbrug som sætter økologi, dyrevel-

færd og bæredygtighed i højsæde. 

Familien består af Eva, Torben og de 3 sønner Emil, Anton og Asger. 

Familien overtog slægtsgården i 1989, hvor de startede ud med får som 

et hobby projekt. Men et får blev til flere og i dag er får den primære levevej, 

udover produktion af grøntsager, æg, gårdbutik, stalddørssalg og 

eget slagteri. Det der i dag er Varde Ådal Lam. 

Torsdag den 21. april 2022 kl. 18.30 

Sted: Toftnæsvej 30, 6800 Varde 

Tilmelding senest 1. april 2022 – 4046 7794 

Pris: 60,00 kr. incl. kaffe 
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Vi er bare så klar…. 
 

Og endelig efter 2 år uden opvisning kan gymnasterne i 
MOT G&U få lov at vise, hvad de har trænet på i sæsonen. 

 
Det er altid sjovest, og gymnasterne yder bare lidt mere, 

når der er en masse til at kigge på, beundre og klappe af de  
fantastiske ”krumspring”. 

 

Så sæt et stort X i kalenderen  
SØNDAG D. 27. MARTS KL. 11 

og mød op i MOT-MULTI ved friskolen, Mejlsvej 45. 
 

På programmet vil være vores lokale 5 børne/unge hold, 1 
herrehold, 1 damehold, et hold fra Bramminge Efterskole 

og evt. 1 gæstehold mere. 
 

Entre:   Voksne/børn fra 12 år: 50 kr.    Børn (3-12 år): 25 kr. 
 
 

Vi glæder os til at se jer alle. 
 
 

P.S.: Der vil også være mulighed for at købe og sætte sig i vores lille 
cafe område og nyde et lunt pølsehorn o.lign, te/kaffe, sodavand og 

snolder. 
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Et brag af et borgermøde 
—ses vi næste gang? 
 
Første møde om udviklingsplanen blev en skøn eksplosion af 
ideer, hvor den røde tråd vat at binde vores tre byer bedre 
sammen både rent fysisk med stier men også via flere gode 
oplevelser. 
 
Til mødet var der 85 tilmeldte, og bare rolig du kan nå at 
komme med til anden mødegang tirsdag den 22. marts fra 
klokken 17-21 i aulaen på friskolen. 
 
Se mere om tilmelding på næste side! 
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Udviklingsplan - 2. workshop 

 

2. workshop i forbindelse med udviklingsplanen afholdes tirsdag d. 22. 

marts i aulaen på MOT Friskole fra 17-21. 

Ideerne til udviklingsplanen skal nu finpudses og evt. nye ideer der er kom-

met i mellem de to workshops kan få en chance. 

 

Der vil igen blive serveret lidt at spise og drikke til arrangementet. 

 

Tilmelding til Dennis på SMS 4416 8250 e 
ller mail dennisport89@gmail.com 

 

Når vi har en udviklingsplan kan følgende lade sig gøre:  

- Ansøge om midler fra varde kommune - Adgang til langt flere fonde - MOT kan 
vise omverdenen at de vil noget - Politiker kan se at vi er aktive i MOT og at vi har 
en retning - Konkrete investeringer i området 

mailto:dennisport89@gmail.com
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Nyt fra Vores Fitness 
 
 

VELKOMMEN indenfor i vores helt eget lokale fitnesscenter☺ 
 
Her kan du få kroppen rørt og dyrke motion, når det passer 
dig - også selvom det regner udenfor. Bagefter er du velkom-
men til at nyde en kop kaffe eller the i cafeen.  
Vi er så glade for, at have Vores Fitness midt i lokalområdet! 
 
Abonnement købes ved at gå ind på hjemmesiden MOT-
GU.dk/tilmelding.  
Ved spørgsmål kan du kontakte 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. Vi vil gerne vise dig rundt. 
 
Er du nysgerrig, så følg os på Facebook under Vores Fitness - 
MOT G&U  
 
Vi glæder os til at se dig☺ 
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Der er plads til din annonce.  

Kontakt os meget gerne.  

Vi kunne godt bruge et par nye annoncører 

Gevinster i Præmiespil 

Trækning for februar 2022 
Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Fri-

skole, Naturbørnehave & Vuggestue 
To førstepræmier á 200 kroner: 

Numrene: 115 og 124 

Fire andenpræmier á 150 kroner: 

Numrene: 59, 32, 223 og 207 

Ni tredjepræmier á 100 kroner: 

Numrene: 193, 141, 244, 34, 214, 68, 

71, 66 og 176 

Gevinster i Præmiespil 

Trækning for marts 2022 
Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj 

Friskole, Naturbørnehave & Vuggestue 
To førstepræmier á 200 kroner: 

Numrene: 196 og 3 

Fire andenpræmier á 150 kroner: 

Numrene: 82, 19, 243 og 187 

Ni tredjepræmier á 100 kroner: 

Numrene: 137, 69, 48, 58, 204, 230, 

183, 239 og 195 
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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.  4   22.03.2022 
Nr.  5   19.04.2022 


