I november har frivillige forældre hjulpet støtteforeningen med at få
skiftet skolens gamle olietank ud. Læs mere side 6 og 7
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Stafetten er blevet hvid
Vestjysk
udenpå, men til gengæld
har kaffebord
den fået farver indeni!
Læs mere på sidste side
i bladet! Støtteforeningen

Livet på friskolen, i
børnehaven og vuggestuen

Fonden Tinghøjgård støtter
M.O.T.

Stilbjergvej 57, Tinghøj
Tlf: 2876 8140

Her er plads til din
annonce
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JULETRÆER
Normannsgran sælges.
Fældet eller fæld selv.
Træet kan spidses, nettes
og evt. leveres.
Åbent hver dag kl. 10-16
Åbner d. 21/11 hver weekend
frem til jul. På grund af Corona
ingen gløgg og æbleskiver

Marie
og Valther
– Ringkøbingvej 214 - 6800 Varde
æbleskiver
i ”Rødhættehuset”
Tlf. 7526 1125 - 5132 1125
www.egebaek-juletraer.dk

Glædelig jul fra
redaktionen på
Stafetten
Husk—send gerne

indlæg fra foreningerne og livet rundt i
MOT til os:)
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Vestjydsk Kaffebord

nr. 21.01

En ny tradition, som vi startede i 2020
Vi mødes til
Vestjydsk Kaffebord
Søndag d. 24. januar 2021 kl. 14.00
Med skelen til de sønderjyske traditioner vil vi mødes over et veldækket
kaffebord ligesom vi vil synge et par sange.
Evt. overskud går til forsamlingshuset.
Sted: Tinghøj Forsamlingshus
Tid: kl. 14.00
Pris: For voksne 75 kr. Børn under 12 år: 40 kr.
Børn under 3 år: gratis
Tilmelding senest d. 15. januar 2021 – mobil 40467794.

Kom og være med til en hyggelig og sød eftermiddag!
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JULETILBUD
Gavekort til 3 måneders træning for kun 525 kr.
Gavekort eller abonnement kan købes på: www.mot-gu.dk/tilmelding

“Jeg har i 10 år haft forstyrret nattesøvn pga smerter i min skulder efter en
skulderskade.
Efter jeg har trænet med håndvægte og fået styrket mine muskler især omkring
skuldrene, så kan jeg nu sove uden smerter.”
Hilsen 60 årig -´en af vores glade medlemmer:)

Vores Fitness er flyttet ind i lokalerne fra Den Gamle Brugs.
Vi har helt nye lokaler med nye træningsmaskiner, håndvægte, løbebånd,
romaskine, crosstrainer og meget mere.
Med Vores Fitness ønsker vi at:
●
●
●
●

Skabe et lokalt samlingspunkt til glæde for mange aldersgrupper.
Styrke fællesskabet og bidrage til et godt og stærkt nærmiljø
Motivere hinanden
Øge sundhed og trivsel

Vores Fitness har åbent mandag-fredag 6-22 og 7-22 i weekender.
Der er instruktør til stede tirsdag 7-9, torsdag 19-21 og lørdag 9-11.
Har du gæster kan de træne til 50 kr pr gang. Den første gang, skal man forbi
en instruktør. Børn ml. 12-15 år kan træne til 25 kr. pr. gang, når der er et
voksent medlem og en instruktør til stede.
Besøg os på Facebook: www.facebook.com/Vores-Fitness-MOT-GU
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Vigtige opgave løst
på friskolen
I november hjalp en flok
frivillige støtteforeningen
med at få udskiftet friskolens gamle olietank til en
ny.
Der blev gravet dybt i skolegården og ryddet op, så
der igen var plads til skolebørn ugen efter.
Tak for arbejdskraft og udlån af maskiner!
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Mindst lige så
vigtig opgave
løst i
børnehaven
De gæve frivillige sørgede også for at opfylde et ønske fra naturbørnehaven.
Der blev bygget en
ekstra sandkasse til
det område, hvor de
helt små nye børnehavebørn opholder sig
mest.

Der kom naturligvis
også sand i!

Tak for køb af julekalendere!
I år har vi i støtteforeningen forsøgt os med at sælge

julekalendere fra Børns Vilkår for at skabe lidt ekstra
indtægter i en corona-tid.
Det er gået rigtigt godt. Alle 500 styks er solgt—
primært gennem skolens, børnehavens og vuggestuens forældre samt ansatte.
Det giver et flot overskud på 11.500 kroner til støtteforeningens forskellige opgaver. Resten går til Børns
Vilkår.
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På friskolen er der nu kommet gang i morgensamling på coronamanér. Eleverne kan mødes med passende afstand i henholdsvis lillegruppe, mellemgruppe og storegruppe. Fællessang kan foregå i skolegården. Herunder er 2. klasse i gang med fiskesø, hvor de afprøver
magnetisme, samt engelsk, hvor der klippes og klistres.
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Historie i
sandkassen
i børnehaven for
oven.
Til højre er
vuggestuen
på gåtur til
bækken.
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Er du ny-tilflytter til området?
Eller har du måske fået ny nabo?

Så giv lige Kirsten Roswall et praj.
Kirsten uddeler på vegne af borgerforeningen en velkomstmappe
med mange informationer om de forskellige foreninger m.m. i området.
Kontakt Kirsten på 21784857 eller kirsten@roswall.net.
Kig også ind på hjemmesiden MOT-info.dk samt Facebook gruppen Mejls-Orten-Tinghøj.
Der findes i øvrigt en SMS-tjeneste for området, som man kan
melde sig til. Forskellige foreninger fra området bruger den til at
udsende reminder, aflysninger mm på. Kontakt MOT borgerforeningsformand Gorm Friis, tlf. 40 45 47 33 eller e-mail:
gorm@aafriis.dk for at komme på listen.

Vi holder med naturfoder,
når det sidste lager er væk.

Åbningstider:
Ring og aftal tid.

Tak til alle kunderne for godt
samarbejde. Hvis der er
nogen som gerne vil blive
ved med at have det samme , må i kontakte mig.

Her er plads til din
annonce
… i farver!

Jeg har et sted hvor i kan få
det samme .
Hilsen Tove Andersen

Anne-Dorthe

Helth

Deadline for indlevering

CORRECTIVE SOUNDS PRACTITIONER

Nr. 01
Nr. 02

www.annedorthe-kinesiologi.dk
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08.12.2020
19.01.2021

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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