0.-4. klasse kom tilbage i skole i uge 6, og sneen blev nydt til fulde.

Nummer 3

Marts 2021

Stafetten er blevet hvid
Kunhar
digital
udenpå, men til gengæld
udgave på grund af
den fået farver indeni!
covid-19.
Læs mere på sidste side
i bladet!

Køb mad og støt!
Generalforsamlinger
Ny leder på friskolen
Pladser i 0. klasse

Fonden Tinghøjgård støtter
M.O.T.

Stilbjergvej 57, Tinghøj
Tlf: 2876 8140

Her er plads til din
annonce
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Tinghøj Forsamlingshus
Fredag den 5 marts laver Susanne tapas som
Take-away. Afhentning af bestilling mellem klokken
18-19. Tapas for 2 personer inklusiv brød kun 140
kroner.
Bestilling til Susanne på tlf. 22 57 02 59 senest den
2. marts om aftenen.
STØT OP OM FORSAMLINGSHUSET, OVERSKUDDET
GÅR TIL FORSAMLINGSHUSET. Hilsen udvalget.
375 burgere solgt

Gevinster i Præmiespil

Fredag aften den 26.
februar ved Tinghøj
Fitness solgte Pagoden Foodtruck hele
375 burgere.

Trækning for marts 2021
Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole, Naturbørnehave & Vuggestue

To førstepræmier á 200 kroner:
Numrene: 30 og 215

10 kroner pr. solgt
burger/sandwich går
til støtteforeningens
arbejde på friskole/
børnehave/vuggestue!

Fire andenpræmier á 150 kroner:
Numrene: 26, 54, 84 og186
Ti tredjepræmier á 100 kroner:

Det blev derfor et
nemt og velsmagende
overskud på 3.750
kroner! Tak for det!

Numrene: 176, 125, 279,
236, 259, 265, 4, 284, 56 og 83
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På friskolen kom 0.-4. klasse tilbage i skole i uge 6, og sneen blev udnyttet til fulde i måde frikvarter, idræt og SFO :)
Hvor er det dejligt at være sammen med kammerater og lærere igen.
Nu mangler vi bare de store elever fra 5.-9. klasse!
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4. klasse på
glatis i
idræt.

Nederst
billeder fra
en dejlig
uge 7 i børnehaven.
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Ny leder ansat på friskolen
Mandag den 22. februar det på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at ansætte Per Jacobsen som ny skoleleder. Formand for skolebestyrelsen skriver:
Det er med stor glæde at vi kan meddele jer, at vi pr.
1.4.2021 har ansat Per Jacobsen som ny skoleleder på Mejls
-Orten-Tinghøj Friskole & Naturbørnehave.
Per er en dedikeret og erfaren skoleleder med et stort friskolehjerte! Per er uddannet lærer fra Den Frie Læreruddannelse i Ollerup - og har hele sit arbejdsliv arbejdet indenfor de frie skoler.
Vi glæder os meget til at byde Per velkommen! Vi håber at I
alle vil tage godt imod ham.
På vegne af ansættelsesudvalget og friskolebestyrelsen,
Pernille Falther Lund
Per Jacobsen har blandt
andet været forstander
på en efterskole på Langeland gennem 20 år.
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En skoletid med nærvær og tryghed?
Vi har et par pladser i 0. klasse til skoleåret 21/22
Vi har meget usædvanligt et par ledige pladser i 0. klasse på
MOT Friskole med start i august 2021.
På friskolen kommer dit barn i en lille klasse (20-22 elever)
og oplever en tryg skoletid med stort fællesskab på tværs af
årgangene. Vi har helt op til 9. klasse.
Vi begynder dagen med morgensamling og fællessang, vi
bruger den skønne natur omkring skolen meget i undervisningen og er på lejrskole et nyt sted i Danmark hvert år.
Er det noget for dit barn? Ring til kontoret på 75 26 12 16,
hvis du vil høre mere.
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Præmiespil på vej
Det er snart tid til en ny omgang præmiespil. Salgsperioden ligger som altid i
april.
Vi gør lige som sidste år under nedlukningen, så bestilling foregår direkte til
Nina Wolff, sekretær i støtteforeningen.
Herefter kommer de købte præmiespil hjem i skoletaske eller postkasse til
udfyldning af oplysninger og returnering. Har man ikke børn på skolen længere, køber man nemmest sine præmiespil gennem bekendte på skolen,
men det er også muligt at købe direkte ved Nina. Det er dog blot lidt tungere administrativt.
Selvom det var corona, der satte den nye metode i gang, så fungerer det
godt og letter nemlig administrationen gevaldigt på mange fronter.
Vi håber, at mange igen vil støtte op efter vores rigtigt flotte overskud sidste
år.
Med alle de aflyste bookinger af hallen samt arrangementer har vi brug for
pengene i støtteforeningen til at lave forbedringer på friskolen samt i naturbørnehaven og vuggestuen.
Der kommer nyt om køb af præmiespil på intra, Facebook samt her i Stafetten.
Mange hilsner
bestyrelsen i støtteforeningen

SPORTSFEST—Vi langtidsplanlægger
Sportsfestudvalget har besluttet, at udsætte sportsfesten, de festlige dage i
maj, på ubestemt tid.
Covid19 er en hård modspiller, og derfor er det ikke muligt at arrangere og
afholde Sportsfesten til maj, som situationen ser ud pt.
Men vi langtidsplanlægger og så snart myndighederne igen gør det muligt
og det igen er forsvarligt at mødes, så står vi i sportsfestudvalget igen klar
til arrangere… Hilsen os i sportsfestudvalget!
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Udsættes til marts 2022
Generalforsamling i Familie og Fritid Orten-Tinghøj
På grund af den ekstraordinære situation med Corona og
forsamlingsforbud, har vi besluttet at udsætte generalforsamlingen den 10. marts 2021 til marts 2022.
Vi glæder os til at vi igen kan mødes til arrangementer og
aktiviteter.
Venlig hilsen
Bestyrelsen, Familie og Fritid OrtenTinghøj

Nyt fra Forsamlingshuset
På grund af corona udsættes generalforsamlingen til april
eller maj.
Forsamlingshuset har i første omgang ikke søgt kompensation vedrørende corona, da vi ikke har haft en omsætningsnedgang på over 30 %. De forskellige foreninger der bruger
forsamlingshuset har i første halvår 2020 (efterår) betalt
fuldt kontingent, hvordan det ser ud med andet halvår
2021 , tager vi stilling til senere. Lejligheden over forsamlingshuset er fuldt udlejet. Når samfundet forhåbentlig
snart genåbner, er vi klar i forsamlingshuset.
Venlig hilsen Bestyrelsen
Ole Jul Jessen
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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.

Denne udgave har vi valgt at
udgive digitalt på grund af
manglende indlæg - og fordi
eleverne, som uddeler Stafetten, er hjemsendt fra skole.

Her er plads til din
annonce
… i farver!

Vi holder på denne måde
omkostningerne nede og
ser frem til større udgaver
resten af året.

Anne-Dorthe

Helth

Deadline for indlevering

CORRECTIVE SOUNDS PRACTITIONER

Nr. 04
Nr. 05

www.annedorthe-kinesiologi.dk
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16.03.2021
20.03.2021

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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