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Billeder fra åbningen af Vores
fitness—se mere på side 4 og 5.
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Vores Fitness er åben!
Fredag d. 28. august var en stor dag, endelig kunne vi i MOT GU klippe snoren og byde velkommen indenfor i Vores Fitness. Vi vil gerne takke alle, der var med til at gøre dagen festlig.
TAK for det store fremmøde til receptionen TAK for de pæne ord og TAK for de fine gaver.
Vi bringer her et uddrag af talen til åbningsreceptionen.
”Det kan tage tid at vente på noget godt”
Vores Fitness er længe ventet, og det har været en lang proces.
En proces, der startede tilbage i foråret 2018, da LokalBrugsen i Tinghøj desværre måtte lukke. Huset ligger centralt i hjertet af vort lokalområde, og alle har et ønske om, at det skal
udnyttes godt, og at her skal være liv.
Der kommer en ide på bordet om, at etablere et lille fitnesscenter, hvor man lejer sig ind i de
140 kvadratmeter af bygningen, som ligger ud til vejen, for det vil jeg give liv og bevægelse.
I januar 2019 afholdes det første møde med Fitnesskonsulent Kasper Moritz fra DGI Bevæg
dig for livet Fitness, med ønsket om vejledning til at starte et foreningsfitness.
I marts 2019 præsenteres det nye Fitnessudvalg på et borgermøde i Tinghøj Forsamlingshus.
I lokalområdet Mejls-Orten-Tinghøj, er mange enige om, at efter lukningen af Brugsen, mærkes behovet for et nyt samlingspunkt, hvor folk i lokalområdet kan møde hinanden.
Foråret bruges på arbejde med mål og vision, møder med Kasper, møder med leverandører af
udstyr for at indhente tilbud. Det besluttes også, at fitnessudvalget skal været et udvalg, der
hører til under MOT GU, så der ikke skabes flere foreninger og bestyrelser i vort lille område.
I efteråret arbejdes med låneansøgning og formuleringer af ansøgninger til fonde. Et meget
stort stykke arbejde som folk i fitnessudvalget selv har siddet med.
Ved juletid 2019 får vi svar på fondsøgning, og vi tør endelig tro på at Vores Fitness bliver en
realitet, vi kan ikke få armene ned af begejstring. Vi vil i den forbindelse gerne sige:
Tak til SE Vækstfonden for 100.000 kr.
Tak til DIF og DGI`s Foreningspulje for 200.000 kr.
Tak til LAG Fanø-Varde for 165.000 kr.
Tak til Skads Herreds Sparekasse for 3000 kr.
Tusind tak at I tror på og vil investere i Vores Fitness.
Når centeret er kørende, skal der være instruktører tilknyttet, derfor skal der nu afholdes
workshops for interesserede, som også vil med på en 40 timers instruktøruddannelse.
Tidsplanen må dog udskydes mange gange. 3. januar, 29, februar, 27. marts, 1. april, 24. april,
1 maj.
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Fitnessudstyr og maskiner ankommer i marts og instruktøruddannelserne er booket i marts
og april, så 1. maj tror vi på, men så kom Corona.
Instruktøruddannelsen bliver skubbet, men nu er den gennemført, så 12 dygtige instruktører
er mere end klar til at modtage alle nye medlemmer i Vores Fitness.
”Rom blev ikke bygget på en dag” og det gjorde Vores Fitness heller ikke. Der er lagt et meget stort stykke arbejde og slid i at skabe dette sted. Og det skylder vi en stor tak for til alle,
som har været med i projektet på den ene eller anden måde.
Tak til udvalget, der har haft omkring 35-40 møder i hvert fald dem, der er taget referat af,
og hvor mange beskeder og mails der er fløjet afsted, tør vi ikke sige.
Tak til MOT GU som vi er en del af, tak fordi, I vil have os med i jeres forening og tror på projektet.
Tak til Kasper Moritz for god hjælp og vejledning
Tak til Tinghøj Brugsforening for godt samarbejde og for en fin og fordelagtig lejeaftale
Tak til alle jer frivillige, der har lagt timer og kræfter i at gøre lokalerne klar.. rive ned, pudse,
spartle, bygge op, male, lægge gulv, køre på lossepladsen, alene til dette er lagt i hvert fald
268 frivillige timer.
Tak til Frank Von Arentoft, TinghøjGård for gavmildhed, bidrag til arbejdskraft, tekøkken mm.
Tak til lokale håndværkere som har været venlige og givet os fordelagtige tilbud
Tak til jer som har lavet mad til instruktøruddannelsen.
Tak til Udviklingsrådet for de 5000 kr., vi har modtaget til at lave en fin åbningsreception.
Tak til alle der har sponsoreret det ene eller andet.
Tak til jer instruktører for, at I vil være med i projektet.
Tak til Cecilie Roswall for at have fundet på det fine logo.
Tak til alle jer, der har bakket os op ved at opmuntre og spørge ind til, hvordan det går og tak
for jeres alles tålmodighed, når tingene ikke lige går som planlagt.
Vi vil gerne fremhæve, at visionen i udvalgets arbejde med at starte Vores Fitness er:
At skabe et samlingspunkt omkring motion, sundhed og fællesskab til glæde for mange aldersgruppe. 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. Det tror vi kan forebygge ensomhed og
skabe grobund for livskvalitet her i vort lokalområde.
Vi håber, at lokalområdet vil bakke op om Vores Fitness. For i virkeligheden er det ikke noget, vi kan skabe kun ved at sætte rammerne op, men det er noget, vi skaber sammen, når vi
er her. Når vi bruger det, når vi griner sammen og bakker hinanden op, når vi hilser på hinanden og laver aftaler om lige at mødes ovre i fitness til træning og en kop kaffe..
Vi håber I vil hjælpe os, så det er den kultur, vi får bygget op til glæde og gavn for hele dette
skønne område.
Med venlig hilsen
Fitnessudvalget
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Udsættelse af udviklingsplan
Arbejdet med udviklingsplanen for MOT-området udsættes på grund af Covid-19.
Varde Kommune aflyste jo workshoppen den 24. september på grund af
det stigende smittetryk. I styregruppen har vi sammen med kommunens
repræsentant, Henrik Skriver Rasmussen, overvejet muligheden for et
digitalt borgermøde allerede den 22. oktober, men vi har i fællesskab besluttet, at det ikke er en god løsning.
Det ville være et pilotprojekt for kommunen, og en nødvendig generalprøve på mødet ville ikke kunne lade sig gøre. Vi kan altså ikke være sikre
på, at teknikken fungerer på aftenen. Yderligere begrænser systemet,
kommunen vil bruge til det digitale møde, deltagerantallet til 50 personer,
hvilket er ærgerligt, hvis flere vil være med.
Vi udsætter derfor arbejdet med MOT udviklingsplanen til mere normale
tilstande efter overstået corona-epidemi. Styregruppens medlemmer er
fritstillet for nu og kan efter eget ønske indtræde i gruppen igen, når vi
fortsætter med arbejdet, hvilket der er overvejende positiv stemning for.
Vi håber, at vi til næste efterår igen er i fuld gang med udviklingsplanen,
og vi bliver løbende orienteret af kommunen om status for arbejdet med
udviklingsplanerne og mulighederne herfor.
Vi takker for de mange gode ideer og tilmeldinger til den første workshop.
Vi håber, at alle holder fast i ideerne og engagementet.

Mange hilsner fra
Per Vilstrup Pedersen, Tinghøj og Søren Spangsbjerg, Tinghøj
Betty Nielsen, Mejls og Dennis Port, Mejls
Nina Wolff, Orten og Hans Regner Jensen, Orten
Læs i øvrigt Hans Regner Jensens fine digt om MOT.området på næste
side. Det er inspireret af arbejdet med udviklingsplanen.
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MOT-området
Det er her, tæt på Varde, vi bor,
ude på landet, lidt mod nord.
To landsbyer, og en lidt større,
der sammen ønsker noget at gøre.
Vi vil følge med tiden,
hvad angår aktiviteter og viden.
Selvom hver egn har sit særpræg og kultur,
behøver man ikke at bygge en mur.
Et hvert område skal trives og sit eget dyrke,
Men sammenhold i det større gi’r styrke.
Mejls har skolen og en multihal.
Tinghøj, forsamlingshuset, som kan lejes til bal.
Overfor er der skulpturer på græs,
rigtig god medicin mod stress.
Orten har legepladsen og Orten Sø,
hvor hunde har lov til at gø.
For ikke at glemme plantagen,
der også hører til MOT-menagen.
To cykelstier samt et fitness-hus,
etableret i den gamle brugs.
En legeplads og Juul Sø er tæt på,
i afstand, som man nemt kan gå.
Ved forsamlingshuset, en klub for unge og juniorer,
der med diverse aktiviteter lader sig more.
For de lidt ældre, er der så MOT-sammen,
hvor de samme lokaler danner rammen.
Nye ting kan fremover etableres,
eksisterende skal stabiliseres,
derfor skal vi kigge frem i tiden
med kræfter og fælles viden.
Hans Regner Jensen, Orten
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Generalforsamling i MOT G&U
Der afholdes generalforsamling i Mejls-Orten-Tinghøj Gymnastik- og
Ungdomsforening
onsdag d. 18. november 2020 kl. 20.00 i MOT-Multi
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning af foreningens formand
4. Beretning fra udvalgene i alfabetisk rækkefølge
5. Beretning og regnskaber ved kassereren
6. Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse (jf. §7). På valg er:
Nathasia G. Jensen
Nina Eriksen (modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisor og dennes suppleant
9. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes.
Formand Nathasia Jensen kan kontaktes på tlf. 2621 9827 eller

mail: formand.motgu@gmail.com
Kan du lide at tænke store tanker?
Kan du lide at strukturere ting?
Kan du lide at diskutere og udveksle ideer og tanker?
Kan du lide at hygge dig med andre?
Kan du lide at gøre noget for andre? ...og for dit lokalområde?
Hvis ja, så kontakt bestyrelsen og hør nærmere om, hvad vi laver! Vi
vil så gerne have dig med om bord… og det er nu muligheden byder
sig!
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MOT Familie svømning 2020
Så starter den indendørs badesæson i Varde Svømmehal
Hver søndag fra 17:00 til 18:00 med opstart fra d 27/9 2020 frem til
nytår.

Vigtig information.
Det er tilladt at klæde om fra kl.16:45, og man må ikke gå i
vandet før kl. 17:00.
Man skal være oppe af vandet senest kl.18:00 og ude i gennem billet systemet senest kl. 18:15.
Pris ved 1 person 225 kr.
Pris ved 2 personer 275 kr.
Pris ved familie 350 kr.
For at deltage skal du være medlem af MOT-G&U.
Betalingen samt tilmelding foregår på vores hjemmeside inden første
fremmøde:
http://www.mot-gu.dk
Udlevering af armbånd foregår de 3 første søndage den 27/9, 4/10
og 11/10. fra kl 16:30 i Varde Svømmehal.
Aflevering af armbånd skal ske d. 20/12 fra 17:45 – 18:15 i Varde
svømmehal, eller ved Nathasia Jensen, tlf 2621 9827 senest d 20/12
2020.
Ikke afleverede armbånd koster 100 kr. så pas godt på dem.
Hvis du ikke kan komme de 3 søndage eller har spørgsmål, kan du
kontakte Nathasia på tlf. 2621 9827.
Bemærk der ikke svømmes i skoleferierne. Der svømmes på følgende
dage:
Sep: 27.
Okt: 04., 11., 25.
Nov: 1., 8., 15., 22., 29.
Dec: 6., 13., 20.
For at oprette familiesvømning i 2021 er det nødvendigt med
større opbakning til tilmelding. Tilmeld dig allerede nu på
www.mot-gu.dk. Hvis holdet ikke oprettes bliver pengene
refunderet.
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Bestyrelsesmøde i MOT GU tirsdag d. 03/9 2020 i MOT-Multi
Til stede: Nathasia Jensen, Bo Andersen, Dennis Port, Nina Eriksen, Dorthe Pallesen. Referent: Dorthe Pallesen
Gymnastik: Der arbejdes hårdt på trænersiden. Det sidste opslag har givet lidt resultat der kan stadig godt bruges en voksen til spring 10+.
Der er opstartsmøde i næste uge for trænere.
I udvalget er der kun en, der har meldt sig, så der mangler stadig hjælp i høj grad. At
være i udvalg er en administrativ opgave - kræver ikke gymnastisk erfaring. Dorthe er
sammen med Nina fra og med dette møde kontaktperson for gymnastikken.
Badminton: Badminton modtager tilmeldinger lige nu - ser ud til at lande på niveau lignende de andre år. Har ikke fået det i Stafetten denne gang, men udlejning går godt alligevel - alternativt kan det sættes på vores facebook/hjemmeside.
Floorball: Der har indtil nu kun været 6 U13-spillere + træner. Der skal måske lidt offensiv reklame til. Holdet er tilmeldt kampe. Evt. skal der kigges lidt på træningstiden, som
måske skal reduceres ved så få spillere. Lige nu holdes der blot øje med det.
Fra og med dette møde er Dennis Port kontaktperson for floorball.
Fodbold: Der er oprettet et nyt kvindehold, som er tilmeldt turnering og er i gang.
Svømning: Opstart d. 27.09.20 kl 17-18.
Reklame for opstart kommer i stafetten oktober udgave samt på mail og Facebook.
Fitness: 14 instruktører blev uddannet i august, alle bestod eksamen og er gang med at
tage imod medlemmer.
Fitness er nu åbnet, der blev afholdt en fin åbningsreception med over 100 gæster i tidsrummet kl 17-20, tak for opmærksomheden.
Der er kommet tilsagn fra erhvervsstyrelsen på LAG-midler -hurra for det!
Evaluering af opstart i forhold til fonde kommer til at foregå i løbet af efteråret.
Åbningstider: hverdage 6-22 og weekender 7-22.
Priser og tilmelding kan ses og ske på vores hjemmeside.
Uddannelse: DGI Frivillighedsuddannelse https://www.dgi.dk/foreningsledelse/
arrangementer/202011853300
Ansøgningsfrist er 30 August 2020. Dennis og Dorthe tilmeldes og deltager.
Budget Nina og Bo har kigget på budget for foreningen, og fremlægger deres arbejde.
Det betyder, at vi har reguleret kontingenterne, så vi får bedre balance i foreningens
regnskab. Det er i rimelig balance i de fleste sportsgrene, men det bliver tydeligt, at
svømning ikke løber rundt alene. Derfor har vi kigget på regulering af pris.
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Haltider: Der er lavet aftale om, hvordan det skal køres i forhold til booking af hallen hvem der kan få lov til at booke og hvor det skal noteres. Pia fra booking har fået adgang til et drev/dokument, hvor der er opdaterede oplysninger om vores aktuelle
bookinger.
Lokalestøtte: Der er møde d. 23. september, hvor støtteforeningen har inviteret os til
at deltage i et møde, hvor Mads Sørensen fra byrådet deltager.
IFV: Bo informerer om, at han deltager i møde i IFV d. 24/9.

Julemarkedet er aflyst
Vi må med blødende julehjerter aflyse
julemarkedet på friskolen i år.
Vi har mindst 1.000 mennesker på besøg
denne dag, så vi tør ikke satse på, at Covid
-19 tillader dette sidst i november, og derfor går vi ikke i gang med den omfangsrige
planlægning.
Vi glæder os til at vende stærkt tilbage
med julemand og ægte julehygge i 2021!
Hilsner fra bestyrelsen i støtteforeningen
for MOT Friskole, BH og vuggestue

Kære alle
Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse
årets uhyggelige Mejls halloween i år - ØV!

Smitterisikoen ved at blande mange forskellige børn og voksen gør, at vi ikke kan lave den
rute, det gys og den hygge, som vi ønsker ØV! Derfor vil vi hellere vente til næste år hvor vi håber at se jer alle igen.
Mange gyselige hilsner
Halloween gruppen i Mejls
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Fra redaktionen
Kommoden er vores lille gårdbutik,
med gode loppe-/genbrugsfund.

Husk, at det er gratis at få et indlæg med i Stafetten,
når det vedrører lokale arrangementer og info.

Hjemmelavede kreative ting som puder, vaser, småmøbler o.m.a.

Husk også at sende dine indlæg
inden
så vi får
Find
os på deadline,
facebook/kommoden
og det
på instagram
hele med :)
@vita_stine_kommoden.
Åbent hverdage fra kl. 10.00.

Vita tlf. 30738318
Elmelyvej 31, Mejls

Vi kan også stadig godt bruge en
frivillig mere på redaktionen...

Her er plads til din
annonce
… i farver!

Anne-Dorthe

Helth

Deadline for indlevering

CORRECTIVE SOUNDS PRACTITIONER

Nr. 10
Nr. 11

www.annedorthe-kinesiologi.dk
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20.10.2020
17.11.2020

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 (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

Mangler du

Overnatning?

Armvang B&B / lejlighed

Tlf 28511871 Lene.ansberg@gmail.com
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