Vores Fitness: se mere side 8
Nummer 6

Juni 2020

Stafetten er blevet hvid
udenpå, men til gengæld har
Stafetten i farver!
den fået farver indeni!
Læs mere på sidste side
i bladet!
Generalforsamling

Udviklingsplan - møde
LED-lys på skolen
Tur til fodboldgolf
Take away

Fonden Tinghøjgård støtter
M.O.T.

Stilbjergvej 57, Tinghøj
Tlf: 2876 8140

Her er plads til din
annonce
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Tinghøj Forsamlingshus amba
Afholder ordinær generalforsamling

NY DATO
Tirsdag 9 juni 2020 kl. 19.30. i Tinghøj Forsamlingshus
Dagsorden
1 Valg af dirigent, skriftfører og stemmetæller
2 Bestyrelsens beretning ved formanden
3 Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren
4 Fastsættelse af kontingent
5 Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er : Jørn Stein
modtager genvalg
Jens Peter Vigsø
modtager genvalg
Valg af revisor og revisorsuppleant.
6 Forslag fra andelshavere og bestyrelse.
7 Eventuelt

Skriftlige forslag indsendes til bestyrelsen 10 dage før
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og kage.

Tinghøj Forsamlingshus – Take away
Fredag den 5. juni kan der bestilles take away i Tinghøj Forsamlingshus
Menu: Skinkeschnitzel med brasede kartofler, skysovs og kogte gulerødder
Pris: 79 kr.
Kan afhentes mellem 17.00 og 18.30 – ved bestilling oplys venligst hvornår maden
ønskes afhentet
Der medfølger 1 stk. kold påske øl til de 60 første
Tilmelding jpvig@c.dk eller Susanne 2257 0259
Mobilepay ved bestilling 160896 eller kontant betaling ved afhentning

Bestilling senest mandag 1/6-20
Venlig hilsen
Bestyrelsen Tinghøjforsamlingshus.
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Opdateringer om hvad der sker i og omkring den
gamle brugsforening i Tinghøj:
Bygningen er nu fuldt udlejet.
Alle brugsbokse er udlejet.
De 2 erhvervslejemål er også fortsat udlejet.
Vores Fitness v/MOT G&U overtog lejemålet ud mod vejen
pr. 1.2.20 – og de venter spændt på at kunne slå dørene op,
når retningslinjerne vedr. coronaen gør det muligt.
Her pr. 15.5.20 er familien Vigsø’s flyttet ind i den gamle uddelerlejlighed og tilhørende haven.
Inden indflytningen blev der foretaget lidt forskellige energirenoveringer i lejligheden, strømmen blev helt skilt fra, kloakken i gården er skiftet og ny grus er pålagt.
Tusind tak til hjælperne for det.
Generalforsamlingen afholdes snarest muligt.
Der er stadig mulighed for at købe medlemsskaber i
foreningen Tinghøj Gamle Brugsforening AmbA.
Henvendelse skal ske til Villy Pedersen, tlf. 23 61 10 57,
email: villyp08@gmail.com
Følg os på facebook Tinghøj Gamle Brugs
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Tinghøj Gl. Brugsforening AmbA
Anne-Lise Nyland Jessen
Thomas Baltzer Thomsen
Villy Pedersen
Rune Nyland Andersen
Ulla Pedersen
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Hvis omstændighederne tillader det gennemfører vi arrangementet

Besøg på Varde Fodboldgolf
Familie og Fritid tager på besøg hos Varde Fodboldgolf og
Skydesimulator for at høre mere om anlægget.
Fodboldgolfanlægget er Danmarks største med 3 x 18 huller.
Efter rundvisningen vil der være kaffe og kage, og mulighed
for at stille spørgsmål om virksomheden
Tid: mandag d. 15. juni 2020 kl. 19.00
Vi mødes på Armvangvej 14, 6800 Varde

14, 6800 Varde

Pris 50,00 incl. kaffe
Tilmelding senest d 9. juni 2020 – mobil 4046 7794

5

NYT fra støtteforeningen
—LED-lys, dræn og arrangementer
Det har på alle måder været en mærkelig tid, vi har været igennem i de
seneste måneder. Dette har vi desværre også mærket i Støtteforeningen
for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole, Naturbørnehave og Vuggestue.
Traditionen tro plejer vi at have mange ting på programmet hvert år i
marts måned. Således også i år, hvor vi den 12. marts skulle have afholdt vores foredrag med Jens Werner fra ”Vild med dans”. Men da
landet praktisk talt lukkede ned dagen før, kunne det i sagens natur
ikke lade sig gøre at gennemføre. Vi har dog lavet en aftale med Jens
Werner, om at han i stedet kommer på besøg hos os torsdag den 1. oktober. Vi håber meget, at I vil hjælpe os med at udbrede budskabet og
selvfølgelig købe billetter, når vi kan åbne op for billetsalget.
I marts måned gik vi desværre også glip af både gymnastikopvisningen samt et større kor-stævne, hvor Støtteforeningen til begge arrangementer skulle have tjent en god skilling på køkkentjansen.
Til den 15. maj havde vi booket tidligere racerkører og nu vært på
”TOP-GEAR” Jesper Carlsen til at holde foredrag. Dette er udskudt til
foråret 2021.
Derudover plejer Støtteforeningen også hvert år i august at stille med
cirka 25 frivillige P-vagter til Bork Havnefest. Dette bliver der desværre heller ikke noget af i år. Denne indsats alene plejer at give
12.000 kroner i kassen til Støtteforeningen.
Desuden er også vores udlejning af MOT-Multi til private fester sat
på pause. Selvom blandt andet konfirmationer er udskudt til efteråret,
er det en manglende udlejning, der bliver meget svært at indhente i
indeværende år. Så fra bestyrelsens side håber vi meget, at I vil have
MOT-Multi i tankerne, når I skal arrangere den næste runde fødselsdag, bryllup, barnedåb, konfirmation eller noget helt femte. Kontakt
(Hal) Pia på 42 63 11 07 eller via mail på: mot.multi@gmail.com
På grund af forsamlingsforbuddet har vi selvfølgelig heller ikke kunne
afholde vores årlige ”Arbejdsdag” på friskolen. Derfor bliver arbejdsdagen i år delt op i mindre bidder hen over sommeren og efteråret. Også tidligere forældre på friskolen og øvrige beboere i området er selvfølgelig velkommen til at give et nap med, hvis I skulle have lyst.
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Henvend jer blot til en fra bestyrelsen.
På trods af Corona-krise og forsamlingsforbud er der dog også godt
nyt :) Vi solgte 309 præmiespil, hvilket er 25 mere end sidste år. Det
er hele 5.000 ekstra i overskud. Vi vælger dog at lægge en ekstra 3.
præmie på hver måned, så vinderchancerne stadig er gode. Der er anmodet om udtrækning ved Notarius Publicus. Vi forventer at udbetale
præmier for maj og juni i juni. Husk derfor at aflevere udfyldte taloner
med kontonumre i skolens postkasse.
Vi har blandt andet også fået gravet nyt drænrør ned på SFO-Engen,
samt en grøft er blevet renset op. Mange tak for hjælpen til både Valther Lauridsen og Poul Nielsen. Også tak til Hans Juul for at stille gravemaskine til rådighed og Stig Henriksen for fældning af træer på Engen forud for vores kloakprojekt .
Også STOR tak til den flok frivillige forældre der sidst i maj hjalp
med at få skiftet til LED-belysning i vuggestue, gårdhuset, hele den
gamle skole og alle lokaler i MOT Multi undtagen selve hallen. Vi
overholdt naturligvis alle retningslinjer omkring Corona. Selve lyset i
hallen bliver udskiftet senere på sommeren. Det er en investering, der
er tjent meget hurtigt hjem igen. Se billeder på vores Facebook-side :)
Støtteforeningens årlige generalforsamling i marts nåede heller ikke
at blive afholdt, og i skrivende stund har vi endnu ikke en ny dato på
plads, men det bliver meldt ud, så snart det er muligt. Efter en årrække
med den samme bestyrelse, skal der i år vælges to nye ind i bestyrelsen samt to suppleanter, så vi håber, at rigtig mange af jer kunne have
lyst til at møde op til generalforsamlingen. Overvejer I en plads i bestyrelsen, men vil I først gerne høre lidt mere om vores (hyggelige)
møder, (vigtige) arbejde og (sjove) julefrokoster, kan formanden Jens
Hansen kontaktes på 2420 5234 :)
Dette var i grove træk lidt om, hvad vi arbejder med i Støtteforeningen
for tiden. Rigtig god sommer til alle :)
Med venlig hilsen
Jens Hansen, formand. Steen Schjællerup, næstformand.
Peter Lorentzen, kasserer. Nina Wolff, sekretær.
Kenneth Wulff, bestyrelsesmedlem.
Pia Øhlenschlæger, 1. suppleant. Søren Spangsberg, 2. suppleant.
7

Nyt om Vores Fitness
Så er der lidt nyt om Vores Fitness i MOT :)
Arbejdsgruppen afholdt møde Tirsdag den 12/5, hvor
vi blandt andet diskuterede medlemskab, indretning,
café området, åbning af centeret mm.
Alt udstyr er nu på plads og monteret.
Corona situationen gør det desværre stadig svært at
planlægge og blandt andet er det usikkert hvornår vi
kan gennemføre instruktøruddannelse.
Fitnesscentre er først nævnt i fase 4 af genåbningen
af Danmark og det er derfor usikkert hvornår der kan
afholdes kursusaktivitet.
Situationen forandre sig hele tiden
og vi tilpasser os :)
I mellemtiden arbejder vi blandt andet med:
- PR-materiale (skilte, logo osv.)
- Indretning af caféområdet
- Internet og musik
- Opsætning af spejle
- Abonnementer og pris (evt. køb af
abonnement før åbning)
- Som nævnt før: hvordan og hvornår vi
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Bestyrelsesmøde tirsdag d.24. Februar 2020 i MOT-Multi, kl 18.50
Til stede: Nathasia Jensen, Bo Andersen, Nina Eriksen, Dennis Port, Dorthe Pallesen.
Referent: Dorthe Pallesen

Kl 19.00: besøg fra støtteforeningen omhandlende koordinering af opgaver til Gymnastikopvisning d. 22. marts. Program og indhold gennemgås
og opgaver fordeles.
Kl 19.30: besøg af Henrik fra IFV omhandlende generalforsamling i IFV.
Kl 20.00: følgende dagsorden:
Sportsfest:
Planlægning kører - festen er lørdag d. 23. maj. Der er sportsfest torsdagfredag-lørdag (Kr. Himmelfarts-weekenden).
Gymnastik:
Gymnastikopvisning: Vi løber Ninas noter igennem - drøfter div. punkter.
Slik købes i Sig Brugs.
Vi planlægger et infomøde for interesserede til gymnastik-udvalg (dato
findes m/Anni, d. 20.-23. april). Der skal nye kræfter til.
Badminton:
Intet nyt. Sæsonen slutter med udgangen af marts.
Floorball:
Opstregning i hallen. Vi drøfter det med trænerne.
Fodbold:
Intet nyt.
Svømning:
Afslutning på sæson d. 15. marts. Der afleveres armbånd efter svømning
kl 17.45-18.15 i fritidscenterets hall eller i en konvolut med navn i postkassen ved Sakskærvej 30 Orten. Det opkræves et gebyr på 100 kr pr manglende afleverede armbånd.
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Yoga:
Holdet torsdag aften er blevet aflyst pga. for få tilmeldte. Marianne
opstarter igen i foråret “Yoga-walk i naturen”.
Fitness:
Lag midler: vi har fået indstillet vores ansøgning fra LAG FanøVarde til erhvervsstyrelsen.
Det betyder at vi har fået tildelt fuld finansiering af Vores Fitness af
følgende fonde:
DGI & DIF
LAG Fanø-Varde
SE-fonden
Udviklingsfonden, MOT borgerforening
Skads Herreds sparekasse
Instruktører er fundet (12 stk.) Uddannelse foregår d. 27.-29. marts
og d. 24.-26. april. Man kan stadig nå at tilmelde sig.
Mulighed for 5 årigt rentefrit lån hos DGI og Gymdanmark
Mange frivillige har hjulpet. Foreløbigt 2 arbejdsweekender.

Vision:
Der arbejdes fortsat på det, men måden at gribe det an på, er stadig
til overvejelse.
Evt.
Ulrikke er på eget initiativ trådt ud af bestyrelsen.
Bo har lavet et udkast til en udregning af kontingenter fremadrettet
for alle hold i foreningen.
Styregruppen for udviklingsplan i Mejls-Orten-Tinghøj orienterer om
borgermøder hhv. d. 24/9 og d. 22/10.
Hjemmeside:
Vi skal tage stilling til om vi ønsker et SSL certifikat. Det ønsker vi
ikke pt.
Der kommer snart et nyt look på hjemmesiden.

Næste møde: D. 15 april kl. 19.00 i MOT-Multi.
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MOT Borgerforening. Bestyrelsens årsberetning for 2019.
Bestyrelsen har i 2019 afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Øvrige aktiviteter:
Forud for generalforsamlingen 28. februar blev der afholdt et borgermøde, hvor
Henrik Rasmussen fra Varde Kommune orienterede om udviklingsplaner for byer/
områder i Varde Kommune. Som opfølgning på dette er der blevet dannet en
styregruppe, som vil varetage at vi også her i Mejls-Orten-Tinghøj får lavet en
sådan. Dette vil bl.a. gøre det nemmere at søge midler i mange fonde.
I 2019 blev fastelavnsfesten igen rigtig godt besøgt med ca. 100 deltagere. Her
skal lyde en stor tak til Susanne Vigsø som igen har sponsoreret fastelavnsbollerne.
I 2019 blev kontingentopkrævningen ændret, fra et indbetalingskort i postkassen
til en seddel med oplysning om foreningens nye konto-nr. og Mobilepay-nr. Det
har givet 185 husstands-medlemskaber ca. ligesom året før. Dertil kommer dem
som har vundet kontingent som præmie i tombola til sportsugen, eller fået det i
velkomstmappen. Hen på året omdelte vi en påmindelse til dem, der ikke havde
fået meldt sig ind i borgerforeningen. Det gav heldigvis en del indbetalinger. Med
ca. 360 postadresser der får en seddel om at betale sit kontingent til borgerforeningen, er det ca. 50% der er medlem. Nogen ved måske ikke hvad MOT Borgerforening er og står for, derfor har vi som et nyt tiltag lavet en beskrivelse af borgerforeningens opgaver. Den har været i Stafetten i februar og på hjemmesiden
mm.
Skt. Hans blev godt besøgt i 2019. Bålet var i dejlige rammer ved søen i Tinghøj.
Tak til Hans Juul Jessen for hjælp med sted og bål. Der blev grillet medbragt mad
på legepladsen i Tinghøj inden vi gik til bålet. Som sædvanlig holdt Morten Thaysen en fin båltale. Naturbørnehaven havde lavet en rigtig fin heks. I 2020 er turen
kommet til Mejls, hvor vi mødes omkring Skt. Hans-bålet.
Fra Udviklingsrådet Varde Opland har borgerforeningen fået 16500,- kr. til borger
-inddragende aktiviteter. I samråd med de lokalt valgte medlemmer af udviklingsrådet har vi støttet følgende i 2019.
Kunstgruppen i Tinghøj med tilskud til arrangement i forbindelse med opsætning
af ny kunst på plænen. Alle der kommer forbi, kan vist ikke lade være med lige at
kaste et blik på og nyde synet af kunstværkerne.
Vi gav også tilskud til borgermødet i den gamle brugs i Tinghøj. Der var nærmest
fuldt hus i Tinghøj Forsamlingshus.
I oktober havde Familie & Fritid et ”ud i naturen-arrangement” (svampetur) i Orten Plantage som også blev støttet.
Vi har sidst på året i 2019 lavet det tiltag at borgere, foreninger mv. fremover selv
aktivt kan søge støtte til et borgerinddragende arrangement. Dette mener vi vil
øge interessen for Udviklingsrådet Varde Oplands virke som kommunen har finansieret med 61.000 kr. i 2019.
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Ved udgangen af 2019 havde vi fået 5 rigtig gode ansøgninger med et bredt udvalg af aktiviteter. Udviklingsrådet Varde Opland dækker Alslev, Janderup, Billum og Mejls-Orten-Tinghøj.
Vores SMS-service bliver brugt flittigt. I 2019 er der blevet udsendt 7555 mod
6688 SMS’er året før. Man afregner som forening kun 1 gang pr. år og prisen er
sat til 40 kr. pr. gang. For private er prisen stadig 50 kr. som bedes indbetalt pr.
gang. Vi kan kun anbefale at så mange som muligt får sig tilmeldt SMS-service,
hvor man kan blive påmindet om diverse ting. Det er gratis at være tilmeldt. Se
på hjemmesiden hvordan du tilmelder dig.
Legepladserne i Orten og Tinghøj som vi har ansvaret for, fylder jo en del i vores
regnskab. Uden disse legepladser/samlingssteder ville det jo ikke være så attraktivt at bo og bosætte sig her. Derfor må det være i alles interesse, at borgerforeningen holder dem opdateret og vedlige.
En anden ting som der også ses på, når man som mulig tilflytter, er at man kan
få et overblik over, hvad der er og hvad der sker i vores dejlige område. Her
kommer vi ikke uden om at vores hjemmeside mot-info.dk og vores side på Facebook er meget vigtige instrumenter til synliggørelse. Vi kan godt tillade os at
være stolte over vores meget informative og ofte opdateret hjemme- og Facebook-side. Stor tak til Søren Spangsberg Jørgensen for arbejdet hermed.
Hjertestarteren ved Tinghøj Gamle Brugs er også blevet opdateret med nye
batterier og nye elektroder, så ny udløbsdato er 21/5 2021. Vi har tegnet en
tryghedsaftale med firmaet Parat ApS således at den får et årligt eftersyn og
bliver opdateret. Vi betaler abonnement årligt bagud, så vi burde ikke kunne
blive snydt, som da hjertestarteren i sin tid blev købt. Hjertestarteren er at finde
på trygfondens hjertestarter-app.
Igen i år en stor tak til de mange frivillige, der lægger en masse timer i at forskønne og vedligeholde vores fælles arealer, som vi alle har gavn af, ser ordentlige og ryddelige ud. Ligeledes stor tak til dem som hjælper med juleudsmykningen hvert år.
Byportalerne bliver forsat flittigt brugt. De kan dog godt bruges noget mere, når
der f.eks. er et arrangement man vil gøre opmærksom på. Husk evt. at supplere
et opslag med et indlæg til Stafetten, MOT-info.dk og Facebook-siden.
Vi vil gerne takke alle som har været os behjælpelige i
2019.
På MOT Borgerforenings bestyrelses vegne Gorm Friis.
Bestyrelsen har d. 10. marts konstitueret sig således:
Gorm Friis, formand. Peter Skødt Knudsen, næstformand. Henning Thomsen,
kasserer.
Vibeke Volf Petersen, sekretær. Louise Engelbreth, menigt medlem. Bek Hansen,
menigt medlem.
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Fra redaktionen
Kommoden er vores lille gårdbutik,
med gode loppe-/genbrugsfund.

Redaktionen valgte ikke at udgive de sidste to
udgaver af Stafetten pga. corona.
Der var nærmest ingen indlæg, da alt blev
Åbent
hverdage
fra kl. 10.00.
aflyst,
og budene
var heller ikke i skole.
Hjemmelavede kreative ting som puder, vaser, småmøbler o.m.a.

Find os på facebook/kommoden og
på instagram
@vita_stine_kommoden.

Vi ønsker jer alle
en corona-fri sommer!
Vita tlf. 30738318
Elmelyvej 31, Mejls

Her er plads til din
annonce
… i farver!

Anne-Dorthe

Helth

Deadline for indlevering

CORRECTIVE SOUNDS PRACTITIONER

Nr. 7
Nr. 8

www.annedorthe-kinesiologi.dk
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28.07.2020
18.08.2020

TINGHØJ MOTORSAVE A/S
Maskiner for Skov- & Havebrug
Stilbjergvej 86 – 6800 Varde

Tlf. 75 26 13 41

www.tinghoj-motorsave.dk

Skjern Maskinforretning
Sakskærvej 100, Orten
Industrivej 13-15, 6900 Skjern

Tlf: 97 36 10 20
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
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Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj
Mejls:
Tinghøj:
Tinghøj:
Orten:

Tina Vind (snart Mejls)
Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Tinghøj
Ulla Pedersen, Grøntoften 13, Tinghøj
Nina Wolff, Ortenvej 163, Orten

28 58 68 62
24 47 46 56
51 55 30 77
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

Der er plads til din
Her er der plads til
annonce her :)
din annonce!
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