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! Vi søger spillere !

Vi er nogle piger/kvinder, der spiller 7-mands fodbold på MOT
Stadion. Vi spiller kamp og træner en gang i ugen. Vi søger alle, der
har lyst til at spille, det eneste krav er, at du er 15 år eller derover.
Hvis du mangler fodboldstøvler, kan du låne af andre på holdet.
Det er super hyggeligt uanset om vi vinder eller taber.
KONTAKT JOHANNE 22293912 ELLER MONA 28700873

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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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

Tinghøj Forsamlingshus amba.
Afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 21 april kl. 19.30 i Tinghøj forsamlingshus.
(store sal)
Dagsorden
Valg af dirigent, skriftfører og stemmetæller
Bestyrelsens beretning ved formanden
Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren
Fastsættelse af kontingent
På valg er : Tommy Jessen modtager genvalg
Jette Pedersen modtager genvalg
Ole Jul Jessen ønsker ikke genvalg
Valg af revisor og revisorsuppleant
Forslag fra andelshavere og bestyrelse
Eventuelt
Skriftlige forslag indsendes til bestyrelsen 10 dage før generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen er foreningen vært med kaffe og kage
Venlig hilsen
Bestyrelsen Tinghøj forsamlingshus.
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Generalforsamling i MOT G&U
Der afholdes generalforsamling i Mejls-Orten-Tinghøj Gymnastik- og
Ungdomsforening
mandag d. 19. april 2021 kl. 19.00 i online-version. Link tilsendes efter
tilmelding.
Hvis omstændighederne tillader det, konverterer vi online-versionen til fysisk
fremmøde (altså helt alm. generalforsamling) kl. 19.00 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 - se nedenfor.
7. 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.
Bestyrelsen foreslår flg. ændring til vedtægterne:
§4, stk. 5:
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. Denne beslutning kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Formand Nathasia Jensen kan kontaktes på tlf. 2621 9827 eller mail: for-

mand.motgu@gmail.com

Tilmelding senest d. 13. april til Dorthe Pallesen. Tilmelding gerne på mail, da vi
via denne tilsender link til brug for deltagelse i generalforsamlingen.
Kontakt Dorthe Pallesen: sms/mail: 2553 1432 - dorthepallesen@hotmail.com
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Ny skoleleder på friskolen.
Hvem er han så, ham den nye skoleleder på Mejls-Orten-Tinghøj
Friskole og Naturbørnehave?
Jo. Kort fortalt...
Jeg er 57 år gammel og har efterhånden en del år som skoleleder i både efterskole- og friskolesammenhæng bag mig. Jeg trådte ind i den frie skoleverden via et højskoleophold på Naturhøjskolen Rødkilde for mange år siden,
hvor jeg som ellers skoletræt ungt menneske blev ”fanget ind” af det enorme
engagement og den nysgerrighed, jeg mødte på højskolen. Det var slående,
at lærerne var lige så interesserede i menneskene og den pædagogiske kontekst som de var i stoffet. De brændte både for deres fag, deres skole og deres elever, og de havde i den grad noget på hjerte. Mødet med skoleformen
og tankegodset bag de frie skoler blev definerende for mig, og det gav mig
lysten til at blive lærer og siden leder i denne vidunderlige skoleform. Som en
naturlig konsekvens af højskoleopholdet tog jeg derfor min læreruddannelse
(som siden er suppleret med en lederuddannelse) på Den Frie Lærerskole i
Ollerup.
Vi har i de frie skoler en lang historie præget af stærke værdier, hvor frihed,
frisind og kærlighed har været nøglebegreber. Denne tradition skal vi forny
og holde i live med respekt for netop disse værdier. Det fornemmer jeg, at
alle omkring Mejls, Orten Tinghøj Friskole er med på. I det hele taget fornemmer jeg via mine besøg på skolen, mit første møde med medarbejderne og
samtalerne med bestyrelsen et enormt engagement samt et stærkt ejerskab
til skolen. Man fornemmer, at det her er VORES skole, når man taler med
mennesker på og omkring skolen. Det vil jeg gerne være en del af, og netop
det var en stærk motivationsfaktor for mig i forhold til at søge stillingen som
skoleleder her.
Jeg er gift med Birgit, og vi har to børn sammen, som dog for længst er fløjet
af reden. I efteråret 2019 kom vi til Ringkøbing, hvor jeg er født og opvokset,
for som forstanderpar at stå i spidsen for en større forandringsproces på behandlingshjemmet Schuberts Minde. Jeg var sikker på, at vi med vores pædagogiske ballast og faste forankring i de frie skolers værdier, ville kunne
dreje stedet og indføre en mere inkluderende, ressourceorienteret og favnende pædagogik end den, der havde hersket på stedet i en længere årrække.
Det lykkedes ikke, og jeg stod for første gang i mit arbejdsliv med udfordringer, der voksede mig over hovedet i et aldeles dysfunktionelt
system. Jeg glæder mig derfor i den grad til at komme “hjem”
til friskolemiljøet og har blandt mange frustrerende oplevelser
de forgangne måneder også gjort en erkendelse: Jeg er og
bliver skolemenneske.
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En god skole for mig skal tage hånd om børnenes faglige udvikling og
hjælpe dem godt på vej i forhold til at kunne få en uddannelse og “blive til
noget”. Men det er for mig mindst lige så vigtigt, at skolen har elevernes
trivsel og menneskelige udvikling for øje, så børnene udvikler selvværd,
livslyst og personlighed, så de som hele mennesker også “bliver til nogen”. Uddannelse og dannelse er skolens kerneopgave, og den opgave
løses for mig at se bedst på en skole, hvor lyst, leg, evnen til fordybelse
samt nysgerrigheden dagligt stimuleres, og vi ansatte har øje for elevernes faglighed, dannelse og kreativitet. Det skolesyn, oplever jeg, matcher
med den ånd som hersker på Mejls-Orten-Tingbjerg Friskole og Naturbørnehave, og jeg glæder mig til sammen med medarbejdere, elever og
bestyrelse at tage fat på arbejdet. Jeg glæder mig til at blive en del af
skolen og være med til at præge den med det, jeg nu kommer med.
Ud over at være skolemenneske og have interesse i psykologi og pædagogik, spiller jeg musik til husbehov, går gerne til fodbold, koncert, foredrag eller på kunstmuseum. Har et næsten livslangt både hjerteligt og
smerteligt forhold til EfB, men det var sjovere i mine teenageår sidst i
70´erne end det for det meste har været siden! Jeg holder endvidere af
gode bøger og løber, cykler og vandrer med stor glæde i naturen.
Desværre kan vi jo i disse Corona-tider ikke mødes, og jeg kan derfor
ikke invitere til en nærmere præsentation, men jeg håber, det i en ikke alt
for fjern fremtid bliver muligt at lave et arrangement, hvor der for forældre
og venner af skolen bliver mulighed for både at hilse på, synge en sang
sammen og høre lidt mere om ”ham den nye”.
Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at komme i gang.

Mvh
Per Jacobsen.
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Salg af nyt præmiespil 21/22
I april måned sælger vi præmiespil for det næste år via forældrene på Friskolen, i naturbørnehaven samt i vuggestuen. Der kommer besked ud på intra til
forældrene om køb—det bliver samme fremgangsmåde som sidste år. Prisen
er fortsat 200 kroner for et lod.
Har man ikke længere børn i friskole-regi, må man meget gerne bestille sit
præmiespil gennem familie, naboer eller venner, der stadig har børn på skolen. Det er klart det nemmeste for os i bestyrelsen.
Har man ikke mulighed for det, kan man kontakte Nina Wolff på 22 94 88 26,
hvis man ønsker at købe et præmiespil. Men som sagt er det nemmest gennem forældre på skolen—det letter administration og uddeling meget!
Tak for jeres støtte år efter år—sidste tjente vi 35.000 på præmiespillet, og vi
håber på mindst det samme i år. Kassen trænger til en indtjening efter et år
uden udlejning og arrangementer!
På bestyrelsen i støtteforeningens vegne, Nina Wolff
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Vild mad med skvalderkål

Nr. 21.07

Skvalderkål – hadet af mange, men burde være elsket af flere. En
fantastisk plante med masser af gode egenskaber både for helbredet og i køkkenet. Vidste du, at skvalderkål oprindelig er indført af munke til Danmark og blev brugt til bl.a. gigtmedicin – og
middel mod podagra?
Nu får du mulighed for at sanke vilde planter med hovedvægt på
skvalderkål, og lave mad med introduktion af lækre opskrifter med
vilde planter, fx skvalderkålsfrikadeller, skvalderkålspesto m.m.
for til sidst at sætte dig til et opdækket bord og nyde den kreerede
skvalderkålsmenu.

Der søges midler ved udviklingsrådet til dette arrangement
Vi mødes ved

Gl. skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 varde
Lørdag d. 1. maj kl. 10.00 – 12.30
Pris: Hele arrangementet er gratis.
Tilmelding senest d. 10 april 2021 – mobil 4046 7794
Max. Deltagere 40 eller hvad Covid19 restriktioner siger.
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Online-banko for elever i hjemmeundervisning!
Vi kan ikke få armene ned!!!!!
Vi er glade, blæst bagover, taknemmelige, benovede og helt igennem stolte
over vores store online banko i fredags d. 12. marts. For knap 80 elever var
online undervisningen byttet ud med “Fredags banko” og de sad derfor klar bag
skærmen med plader og godter. 118 gevinster blev delt ud, pedellerne var forbi
for at hjælpe med at trække et par numre, og skoleleder Bo var vores musikalske
indslag.
Det havde dog ikke været muligt uden den STORE opbakning fra lokale butikker,
erhvervsdrivende og ikke mindst vores fantastiske forældre, der har knoklet for at
finde gevinster til os.
Det var en festlig dag, vi sent vil glemme!
1000 tak til:
McDonalds i Varde
Lemosch
Tops Varde
Anton Varde
Semco
Kvickly Varde
Krææs
Varde Fritidscenter
Varde fodboldgolf
Pizza King Skansen
Sportmaster
Bog og Ide Varde
Tinghøj Service Udlejning
Ellas Coffee shop
Butik SØS
Matas Ølgod
Valsemøllen
JYSK
Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
Varde Hundefys og Velvære
Billum Vognmandsforretning
Svend Erik Andersen
(Krumtappen)
LandSyd
Forsvaret
INGENIØRVÆRKET
MOT G&U
Specialkamera.dk
Samstyrken, Ølgod
Weibel A/S
BTG Kanoudlejning
Forældrene i 5.-9. klasse
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Der indkaldes hermed til generalforsamling for

MOT Friskole og Naturbørnehave
Mandag den 26. april 2021 kl. 19.00 i MOT-Multi
Dagsordner ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Skoleleder aflægger beretning
4. Tilsynsførende aflægger beretning
5. Bestyrelsen og revisor forelægger den reviderede årsrapport og regnskab til orientering
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
8. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
På valg: Tommy Brøde Manly (modtager ikke genvalg), Troels Vig Frederiksen (modtager ikke
genvalg).

Der indkaldes hermed til generalforsamling for

Støtteforeningen for MOT Friskole og Naturbørnehave
Mandag den 26. april 2021 kl. 20.30 i MOT-Multi
Dagsordner ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
På valg: Kenneth Wulff (modtager ikke genvalg), Steen Schjællerup (modtager ikke genvalg)
Nina Wolf (modtager ikke genvalg).

Eventuelle forslag sendes til formanden på formand.motmulti@gmail.com
senest 10 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding er nødvendig på infomotfriskole@gmail.com senest den 19. april 2021.

Vi håber at se mange forældre fra skolen, SFOen, børnehaven og
vuggestuen samt andre medlemmer.
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Bestyrelsesmøde mandag d. 08. Marts 2021 i MOT-Multi kl 19.00
Til stede: Bo Andersen, Dennis Port, Nathasia Jensen,
Nina Eriksen, Dorthe Pallesen
Referent: Dorthe Pallesen
Sportsfest:
Aflyst indtil videre - er meldt ud i Stafetten.
Gymnastik:
Vi arbejder på lidt til alle børnegymnaster, som tak for sæsonen. Det skal udleveres til deltagerne af trænerne - evt. ved MOT-Multi på et fastlagt tidspunkt. Afslutningen med trænerne må desværre aflyses i år.
Der afholdes løbende møder i gymnastikudvalget.
Badminton:
Fortsat lukket ned i 2021 pga. Corona.
Floorball:
Er begyndt igen efter udendørs idræt blev frigivet pr. 3/3-21, så de spiller på græs/
multibane v/Friskolen.
Fodbold:
Fodbold er igen startet op udendørs. Vi har 1x U9 hold, 2x Senior Kvinde hold.
En forældre fra U9 overtager fodbold afd. administrative opgaver. Bo er blevet
kontaktet af DBU, der tilbyder hjælp da de ser, at der har været frafald til fodbold.
Hjælpetræner og en forældre overtager U9 holdet.
Svømning:
Familiesvømning forårssæson 2021 har ikke været startet op pga corona. Der er
ikke indsamlet armbånd fra efterårssæsonen af samme årsag. Armbånd afleveres
inden 15. april hos Nathasia, yderligere info findes i informationsmail fra familiesvømning.
Vi kan stadig bruge en frivillig eller to til livredder-opgaven.
Evt samarbejde med Alslev bliver der stadig arbejdet på.
Fitness:
Har nu været åbent i 6 måneder.
Ca 40 har meldt sig ud af under lockdown af forskellige årsager, men ca ⅔ af fitnessmedlemmerne bakker stadig op om centeret ved stadig at betale abonnement.
Udvalget har aftalt at mødes til forårsrengøring, inden centeret startes op igen.
Samtidig bliver der sat frost på de store vinduer, så det bliver mere privat at træne,
men stadig mulighed for at kigge ud og få lys ind.
Kursus i seniorfitness blev udsat fra januar til foråret, vi håber ikke det bliver rykket igen. Der bliver sendt to afsted så vi kan imødekomme efterspørgslen efter
kompetent oplæring i fitnesstræning.

12

Generalforsamling:
Vi afholder generalforsamling d. 19. april 2021 kl. 19.00 i MOT Multi. Vi håber
på fysisk fremmøde, men indkalder i første omgang til online-generalforsamling,
hvilket kan tillades bl.a. pga. den væsentlige forsinkelse i forbindelse med Corona,
og også hvis forsamlingsloftet ikke er hævet til den tid. Det bliver med tilmelding,
så vi har styr på fremmødet.
Uddannelse:
DGI Frivillighedsuddannelse
Dennis og Dorthe orienterer om de seneste moduler de har været på i frivillighedsuddannelsen.
Evt.
Vi påbegynder arbejdet med en folder med samlet præsentation af vores aktiviteter.
IFV: Dennis bliver stedfortræder for Bo, mens han er udstationeret.
Tak til vores medlemmer! Vi er glade for den samlede opbakning foreningen
har mødt i Corona-tiden. Da vi fortsat har udgifter til halleje, osv. betyder det
MEGET for os, at vores medlemmer bliver i foreningen - også i svære tider.
TAK !

HUSK mandags gåklubben er i gang - ALLE er
velkomne.
Mød blot op ved den gamle brugs i Tinghøj om
mandagen kl. 9.00
Vi er pt. mellem 10 - 15 personer. Så det er dejligt.
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De sidste 2 udgaver blev
desværre kun udgivet digitalt
pga corona.
Nu prøver vi lige i papirform
igen.
Den digitale udgave findes på
Facebook og på hjemmesiden
mot-info.dk
Her bringer vi lige de seneste
trækninger i præmiespillet igen.

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

To førstepræmier á 200 kroner:
Numrene: 30 og 215

Her er plads til din
annonce
… i farver!

Fire andenpræmier á 150 kroner:
Numrene: 26, 54, 84 og186
Ti tredjepræmier á 100 kroner:
Numrene: 176, 125, 279,
236, 259, 265, 4, 284, 56 og 83

Anne-Dorthe

Helth

Deadline for indlevering

CORRECTIVE SOUNDS PRACTITIONER

Nr. 05
Nr. 06

www.annedorthe-kinesiologi.dk
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20.04.2021
20.05.2021

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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