
  

 

SFO-rådet arrangerede en hyggelig muffinsdag i uge 3 og vil gerne sige tak til de søde  
mødre, der kom og hjalp med at bage. Børnene har allerede spurgt om, hvornår der skal 
bages muffins igen.  
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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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Indkaldelse til generalforsamling i MOT Borgerforening 

samt valg til  
Udviklingsrådet Varde Opland for Mejls-Orten-Tinghøj 

mandag d. 27/2 2023 kl. 19.00 i Tinghøj Forsamlingshus. 
Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne.                    

1.  Valg af dirigent. 
2.  Valg af referent. 
3.  Valg af stemmetællere. 
4.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
6.  Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.     

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling. 

7.  Valg af bestyrelse og suppleanter. (medlemmer kan stemme). 
      På valg er: Tommy Jessen (Tinghøj), modtager ikke genvalg. 
      På valg er: Brian Petersen, (Tinghøj) modtager ikke genvalg. 
      På valg er: Louise Engelbreth (Orten), modtager ikke genvalg   
      På valg er: Joachim Aahave Tousig, (Mejls), modtager genvalg 
      På valg er: Klaus Roswall, (Orten) stiller op som suppleant. 
      Ikke på valg i år: Uffe Ølgaard Bloch (Mejls) 
      Der skal være 3 suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisor og suppleant. (medlemmer kan stemme). 
     På valg er Inge Jacobsen (Tinghøj) modtager genvalg. 
     Ikke på valg i år: Villy Pedersen (Tinghøj). 
     Nuværende revisorsuppleant: Jesper Bondesen (Varde). 
9.  Valg til udviklingsrådet. (alle kan stemme). 
     På valg er:  Dennis Port (Mejls), modtager ikke genvalg. 
      Ikke på valg i år: Gorm Friis (Orten).  

      Der skal også vælges en suppleant. 
10. Eventuelt.                 
MOT Borgerforening V/Formand Uffe Ølgaard Bloch,  
Klaus Roswall, Joachim Aahave Tousig, Louise Engelbreth,  
Tommy Jessen & Brian Petersen. 
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Sportsugen 2023, planen er klar og vi 
glæder os!  
 

MEN…….. 
 
Vi har brug for én der kan samle trådene sammen med os. 
Vi ved hvad der skal ske, vi ved hvordan det skal realiseres, vi har blot 
brug for en der kan hjælpe os med at holde styr på det.  
Vi forventer ikke at du skal opfinde sportsfesten på ny. Vi har allerede 
ideerne.  
 

Hvis bare du er struktureret, så bliver det rigtig godt.  
 

Vi har også brug for nogle ekstra fodfolk, som os andre, til at hjælpe 
med planlægningen og til at hjælpe under sportsugen.  
 

Uden dig som koordinator og de ekstra hænder kan vi desværre ikke af-
holde sportsfesten 2023   
 

Kontakt Dennis hurtigst muligt hvis du kan hjælpe. (Mobil 44 16 82 50) 
 

Vi har også brug for at vide hvem vi kan spørge om hjælp, giv der-
for lyd så vi ved at vi kan spørge dig! Du kan jo altid sige nej hvis 
ikke du kan alligevel. 
 

Med venlig hilsen 
 

Sportsfest udvalget 
 
Morten, Rasmus, John, Lise, Brian,  
Vibeke, og Dennis 
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 Friskolen 
 
0.-1. og 2. klasse var forleden på  
årstidstur. Det blev en rigtig vintertur, 
da der var faldet sne. Der blev leget, 
bygget snemænd og snakket om  
årstidens kendetegn. De fandt  
dyrespor og nogle var så heldige at 
se 4 rådyr.  
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Naturbørnehave og vuggestue 
 
Naturbørnehaven og Vuggestuen har  
fået plantet og indviet en lille frugt- 
plantage, som de har fået gennem  
“Plant et træ”. Det ser så fint ud, og 
de glæder sig til at kunne nyde  
høsten.  
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NYHED 

 
MUSIK EVENT I FORSAMLINGSHUSET 

 

Fredag den 15.09.2023 afholder Forsamlingshuset mu-
sik event med Anders Munch som spiller og synger 
nogle af Kim Larsens sange samt fortæller om Kim Lar-
sens liv og musik. Der vil være mulighed for at komme 
og spise inden arrangementets start, mere om dette se-
nere samt pris for arrangementet. For hver solgt billet 
giver Anders Munch 10% af sit honorar til udsatte og 
psykisk syge børn, unge og ældre, det samme vil For-
samlingshuset også gøre. Følg med på Forsamlingshu-
sets hjemmeside: tinghojfk.dk og læs mere om arran-
gementet. Håber rigtig mange vil støtte op om dette 
festlige arrangement. 
 

HUSK VORES FREDAGSBAR 

 
Altid den første fredag i hver måned 

Fra kl. 16.00 til kl. 18.00 
 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen for Tinghøj Forsamlingshus 

 
 

INFO OM  LEJE AF TINGHØJ FORSAMLINGSHUS 
Al henvendelse herunder booking af huset skal ske til Rie Århus tlf. 
28768140. 
Ønsker man ikke selv at stå for maden, borddækning og servering 
mm. kan Rikke Theilgaard kontaktes på tlf. 50585791, så vil hun 
gerne være behjælpelig. 
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 GENERALFORSAMLING 
 

Tinghøj Forsamlingshus afholder generalforsamling  
 

torsdag den 16.03.2023 kl. 20.00  
 
i Forsamlingshusets lille sal. Lige efter fællesspisning.  
 
Det er meget vigtigt at så mange medlemmer som muligt møder 
op, da vi skal have godkendt Forsamlingshusets nye navn, det 
kræver at mindst 1/3 af medlemmerne møder op og at 2/3 stem-
mer for forslaget. 
SÅ HUSK AT MØDE OP DENNE AFTEN. 
 

DAGSORDEN: 
1. Velkomst. 
2. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 
     På valg:   Rie Aarhus               (modtager genvalg) 
                      Jette Pedersen   (modtager genvalg) 
                      Tommy Jessen   (modtager genvalg) 
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 
8. Godkendelse af Forsamlingshusets nye navn: Tinghøj Fest- og Kulturhus. 
9. Indkomne forslag. 
10. Eventuelt. 
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalfor-
samlingen. 
 
Efter generalforsamlingen er Forsamlingshuset vært med kaffe og kage. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Tinghøj Forsamlingshus. 
 

 

 

NY HJEMMESIDE 

Forsamlingshuset har fået ny hjemmeside og den er nu klar til 
brug. Der er indlagt en kalender og her kan man nemt se om en 
aktuel dato er ledigt, en grøn prik betyder at der er optaget, ved 
ønske om booking af huset kontaktes Rie Aarhus på mobil: 
28768140. Se mere på: tinghojfk.dk 
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Der er plads til din annonce!  

Kontakt os meget gerne :) 
Vi kunne godt bruge et par nye annoncører! 

HUSK 
Stafetten kan også læses på  

facebook og på www.mot-info.dk 
 

VELKOMMEN i Vores Fitness☺ 
 
Lige midt i vores lokalområde, har vi vores eget fitnesscenter. Her 
kan du træne, når det passer dig og måske være aktiv sammen med 
din nabo. 
 
Prøv vores ”Kom godt i gang tilbud” Her får du 3 måneders fri træ-
ning for kun 450 kr. 
 
Køb af abonnement sker via www.mot-gu-dk 
 
Er du senior, så kom og deltag i seniorfitness hver tirsdag kl. 9.30 
 
Til alle vores medlemmer:  Ønsker du at fortsætte det nye år med et nyt person-
ligt træningsprogram, så tag fat i vores instruktører, de vil så gerne hjælpe☺ 

 
Find os på Facebook: Vores Fitness MOT G&U  
Eller send en mail på: fitness.motgu@gmail.dk 

http://www.mot-gu-dk
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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 

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. 3: 
21.02.2023 

 
Nr. 4: 

21.03.2023 


