En lille flok fra sfo, børnehave og vuggestue, der
knokler i disse dage. Se mere side 4+5

Nummer 02

Februar 2021
Stafetten er blevet hvid
Kunhar
digital
udenpå, men til gengæld
udgave pga corona.
den fået farver indeni!
Læs mere på sidste side
i bladet! Præmiespil.

Tak til personale på
friskolen.
Sund hud fra top til tå
Tak for ”julen 2020”

Fonden Tinghøjgård støtter
M.O.T.

Stilbjergvej 57, Tinghøj
Tlf: 2876 8140

Her er plads til din
annonce
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Ansigtet, kroppen og ikke mindst fødderne kommer vi omkring i
dette arrangement.
Ansigtshuden- gode fif til en daglig plejerutine, der giver huden
glød og god udstråling.
Kroppen – hvordan undgår du bedst solskader og hvordan undgår
jeg tør hud på kroppen.
Fødderne – klipning og pleje af neglene, hård hud under fødderne
og effektive produkter til problemløsning, fodgymnastik mm
Se mere på Facebook: Scharling Skincare
Mandag d. 1. marts 2021.
Tid: kl. 19.00 til 22.00

Udsættes hvis det ikke er
muligt at afholde pga Corona.

Sted: Scharling Skincare, Kongsgårdsvej 2, Varde
Instruktør: Tine, Anna og Julie
Pris: 120,00 kr.
Tilmelding: senest d. 18. februar 2021 – 4046 7794
Arrangementet afholdes kun hvis Corona tillader

JULEN 2020
Så er julepynt taget ned i Tinghøj. Mange tak til udvalget for opsætning og nedtagning af julepynt.
Stor tak til Orten Plantage for de fine juletræer til lysmasterne.
Samt stor tak til Bent Bruun fra Varde Fodboldgolf for det store juletræ til plænen.
Også en stor tak til Frank Arenstoff for lån af maskine.
Håber vi må vende tilbage til jer næste år.
Hilsen fra udvalget.
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TAK til al personale!
Vi er i en tid med hjemmeskole, og mange
forældre arbejder hjemmefra. Men det er jo
ikke alle, der kan blive hjemme, og derfor må
nogle af de mindste børn op til 4. klasse også
af sted i enten vuggestue, børnehave eller
nødpasning i SFO. Derfor skal der lyde en stor
tak til alle på friskolen – både lærere og ledelse, der knokler med at undervise online. Også
en kæmpe tak til personalet, som hver dag får
tingene til at hænge sammen på bedste vis på
matriklen: Stor tak til alle ansatte på friskolen, i
SFO, børnehaven og vuggestuen – pædagogisk personale, ledelse, pedeller, sekretærer,
rengøringspersonale med videre.
Hvor er det dejligt, at I bare træder til og løfter
opgaven. I tilpasser jer lynhurtigt til de gældende vilkår og sørger med jeres varme hjerter for den bedst mulige dag til alle børn – lige
meget om det er via en skærm eller ansigt til
ansigt.
Vi værdsætter jeres indsats utroligt meget.
Mange hilsner fra
friskolebestyrelsen og bestyrelsen i
støtteforeningen
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Ekstra ordinær generalforsamling
i den selvejende institution
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave
Afholdes d.22.2.2021 kl.19.00-20.00 i Aulaen på Friskolen
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Indstilling ift. ansættelse af ny skoleleder.
3. Eventuelt.
(Vi har selvfølgelig ikke valgt en ny skoleleder endnu, men
blot valgt datoen for forventet indstilling).
Venlig hilsen
Bestyrelsen for
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave
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Redaktionen håber
snart på bedre tider
- og vi trænger til forår.

Redaktionen bag
Stafetten ønsker
alle et rigtig godt nytår.

Denne udgave har redaktionen valgt kun at udgive
digitalt pga. manglende indlæg - og fordi eleverne,
som uddeler stafetten, er hjemsendt fra skole.
Vi holder på denne måde omkostningerne nede og
ser frem til større udgaver resten af året. Vi skal
have noget at se frem til - noget at glæde os til. Vi
Åbningstider:
Ring og aftal tid.
tror på, at der kommer masser af arrangementer
resten af året.

Bestyrelsen i Den Gamle Brugsforening
AmbA ønsker alle et rigtig godt nytår.

Anne-Dorthe

Helth

Deadline for indlevering

CORRECTIVE SOUNDS PRACTITIONER

Nr. 03
Nr. 04

www.annedorthe-kinesiologi.dk
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18.02.2021
18.03.2021

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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