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Fra Halloween 

Spis sammen på x og tværs 

 

 

 
 

Instruktørerne i Vores Fitness er klar med vejledning, 
hvis du har brug for nyt program. 
Husk at holde øje med Facebookside og hjemmeside, 
her kan du også se, hvordan du kan tilmelde dig. 

Mejls     Orten     Tinghøj 
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Her er plads til din  
annonce  

 

 

Stilbjergvej 57, Tinghøj 
Tlf: 2876 8140  

 

 

Fonden Tinghøjgård støtter 

M.O.T. 
 

JULETRÆER 
Normannsgran sælges. 

Fældet eller fæld selv. 

Træet kan spidses, nettes 

og evt. leveres. 

Åbent hver dag kl. 10-16 

 

 
 

 

Marie og Valther – Ringkøbingvej 214 - 6800 Varde 

Tlf. 7526 1125 - 5132 1125 

www.egebaek-juletraer.dk 

Åbner d. 20/11 og hver 
weekend frem til jul. Gløgg og 
æbleskiver i Rødhættehuset 

 æbleskiver i ”Rødhættehuset” 
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    JULEBANKO 
 

Tinghøj Forsamlingshus afholder julebanko 
Søndag den 19. December kl. 19.00  

(dørene åbnes kl. 18.00) 
Der spilles 10 omgange med 3 præmier i hver omgang 

I pausen kan købes gløgg og æbleskiver 
 

Mød op til en hyggelig aften og støt samtidig op om  
forsamlingshuset. 

 
BESTYRELSEN 

Husk gyldig coronapas 

Fredagsbar i forsamlingshuset holder pause indtil videre!! 



4 

 

 

Halloween 2021 i Mejls.  
 

Endnu engang kunne vi give rigtig mange et kæmpe 
gys den 31. oktober.  
Over 250 børn og voksne var igennem vores rute 
ved bækken.  
I år var der 17 frivillige “skræmmere” fordelt over 
hele ruten. Frivillige fra hele MOT området, eller 
med tilknytning til Friskolen. TAK til jer alle.   
Forberedelserne har stået på over længere tid. I Mejls har man om aftenene, bla. 
kunne høre motorsave, båthorn og skrigende dukker blev udviklet til det rene 
gys. “Skræmmere” der har hjulpet hinanden, og udviklet mange fantastiske 
uhyggelige effekter og udklædninger.  
 

Vi startede med suppe til de frivillige i 
” Fælles- og vuggestuen,” inden alle 
blev sendt ud på ruten. Ligeledes var 
der fælles afslutning, hvor oplevelsen 
blev snakket igennem.  
 

 
 
TAK til alle der har hjulpet til med vores arrangement:  
 

TAK til alle forældreråd og forældre der har lavet klassearrangementer, og 
dermed bakket op om vores Halloween tur.  
TAK til Friskolen for lån af området.  
DagliBrugsen Sig -  med suppe til og flutes til alle frivillige. 
Vestjysk- plukselv ….  for pynt ved byskiltene.  
Kagebagere - I ved selv hvem, TAK kagerne blev 
spist med stor glæde.  
 

Halloween gruppen i Mejls.  
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 Nyt fra Vores Fitness 
 
Tør du prøve vores: ”KOM GODT I GANG TILBUD”  
Du får 3 måneders træning til kun 450 kr. Oprettelse får du gratis. 
 
Bestilles via MOT-GU.dk/tilmelding eller kontakt Nathasia på 26219827 
 
P.S. God julegaveide, du kan få den som gavekort☺ 
  
 
I december og januar har vi GRATIS OPRETTELSE på 
alle abonnementstyper. 
 
Sæt kryds i kalenderen søndag d. 9. januar, hvor vi 
har Fitness Tryday. Her åbner vi dørene helt op, og 
alle kan komme og prøve Vores Fitness☺ 

 

JULEBELYSNING I TINGHØJ 
 

Der er nu opsat julebelysning i masterne i Tinghøj, tak til Orten plantage 
 

(Kjeld Christensen) for de små træer til masterne. 
 

Tak til Varde Fodboldgolf (Bent Bruun) for det store træ på kunstgrunden 
 

Tak til Frank Arenstoff for lån af traktor 
 

JULETRÆSUDVALGET 
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 Generalforsamling i MOT G&U d. 11.11.21 kl. 19 i MOT Multi. 
Referent: Conny Fisher 
Til stede: Dennis Port, Dorthe Pallesen, Conny Fischer, Bo Andersen, Nathasia Jensen  
fra bestyrelsen + 2 udefrakommende. 
 
Valg af dirigent 
Bo Andersen er valgt 
 
1. Valg af stemmetællere 
Morten Sveigaard er valgt 
 
2. Beretning ved foreningens formand (Dennis Port) 
Vi har i tiden efter sidste konstituering tilbage i april måned i år, arbejdet en del med frivil-
lighed i foreningen.  
Frivillighed forstået på den måde at vi ønsker at blive bedre til at spotte, rekruttere og fast-
holde frivillige i vores forening.  
Dette mål kommer også i takt med at Dorthe Pallesen og jeg har deltaget i DGI’s frivillig-
heds uddannelse, som netop har givet os værktøjer til førnævnte.  
En af vores prioriteter har blandt andet været det sociale i vores forening. Derfor valgte vi 
også at lave et fælles opstartsmøde for alle frivillige trænere og hjælpetrænere i MOT 
G&U. Mødet blev brugt til generelt at informere de frivillige om, hvordan vi ønsker at 
fremstå som forening og hvilke værdier vi ønsker at repræsentere over for vores medlem-
mer.  
Derudover var der nogle fælles teambuilding opgave, som havde til formål at blande for-
samlingen og knytte forbindelser mellem de forskellige hold.  
Dette lykkedes særdeles godt.   
Arrangementet blev sponsoreret af DGI og DIF’s genstarts pulje, hvilket gjorde at vi på 
dagen kunne tilbyde en overdådig aftensmad til alle fremmødte. Der var generelt stor op-
bakning til arrangementet og den feedback, vi har fået, giver os i hvert fald blod på tanden 
til at arrangere det næste.  
Tusind tak til alle fremmødte for store opbakning. 
Derudover har vi på de sidste to bestyrelsesmøder afprøvet en ny struktur ift. mødeafhol-
delse. 
Ganske banalt så er første punkt på dagsordenen blevet foreningsudvikling.  
Det andet punkt er frivilligheds udvikling.  
Dernæst en skemalagt kaffepause, så hyggen ikke glemmes og efter kaffen behandles 
driftsmæssige emner.  
Denne nye struktur har medvirket til, at vi bruger mere tid på udvikling af foreningen og 
møderne har fået en mere udviklende karakter, frem for behandling af drifts emner.  
Denne nye struktur er med til at gøre arbejdet i bestyrelsen mere spændende og i sidste 
ende sjovere.  
Bestyrelsesarbejde skal være sjovt og give os energi til mere.  
Det må ikke være en energirøver.  
Den nye struktur skal helt sikkert også testes yderligere fremadrettet og tilpasses efter be-
hov.  
En af vores seneste indsatser er indhentning af sponsorater fra lokale erhvervsdrivende til 
nye spillersæt for fodboldholdene.  
Vores fodboldhold har hver især været ude og spørge forskellige virksomheder om støtte. 
Opbakningen har mildest talt været overvældende. Velviljen til at støtte lokalsporten fra de 
lokale erhvervsdrivende er intet mindre end fantastisk.  
Tusind tak for jer! 
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Spis sammen på X og tværs 

i Tinghøj forsamlingshus 
Vi håber på at kunne starte igen efter nytår 

Torsdag den 13. januar 2022 er der ”Dansk Bøf med bløde løg” 

Sæt også kryds i kalenderen 

Mandag den 14. marts og torsdag den 15. 
september. 

Hilsen fra Lisbeth, Susanne, Anders, Mona og Betty 

Fortsættelse fra side 6: 
Vores forening har selvfølgelig også været ramt af nedlukning og aflysninger grundet COVID-19.  
Det gælder både vores gymnastikopvisning og vores sportsfest.  
Begge arrangementer har været med til at generere indtægter til foreningen.  
At disse har været aflyst to år i træk, ses desværre også på vores årsresultat igen i år.  
Men underskuddet kunne have været meget større, hvis ikke det var for vores fantastiske medlem-
mer, der trods nedlukningen betalte deres kontingent.  
Det er på grund af disse indbetalinger, at vi alle sammen havde en forening at vende tilbage. En 
forening som ikke måtte lukke permanent.  
Tusind tak til alle jer trofaste medlemmer, tusind tak for jeres støtte og jeres tålmodighed. 
 
Vi ser dog ind i lysere tider. Vi ser ind i en sæson, der er kommet godt fra land, antallet af deltagere 
på holdene er bedre end frygtet.  
Derudover så er Vores Fitness også kommet fuldt op at køre, hvilket også vil være med til at styrke 
foreningens økonomi fremadrettet. 
Alt i alt er jeg som formand positiv og jeg tror på, at vi kommer godt ud på den anden side af CO-
VID-19 og at vi har gode muligheder for at indhente noget af den tabte egenkapital i de kommende 
år. 
 
Afslutningsvis vil jeg takke alle vores frivillige for deres store indsats i foreningen.  
Uden jer ville vi ikke være i stand til at skabe et rum for bevægelse, leg og ikke mindst sjov for alle 
vores medlemmer.  
Derudover også en særlig tak til min kolleger i bestyrelsen.  
I har ydet en stor indsats og uden jer kunne foreningen heller ikke bestå.  
Tak for, at I er vores tandhjul i maskinrummet.  
 
Sidst en STOR tak til Bo for at have været med i bestyrelsen i 4 år.  
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Fortsættelse fra s. 7: 
 
3. Beretning fra udvalgene (i alfabetisk rækkefølge): 
Badminton: 
Vi tilbyder igen i år baner både på gymnasiet og i MOT-multi. Vores tider i MOT-multi er 
stadig mandag og tirsdag, og på gymnasiet mandag-torsdag. Vi har igen fået nye spillere 
begge steder i denne sæson, så det er dejligt, at der fortsat er udvikling. Der er pt. 16 baner 
(+2 ift sidste år) udlejede på gymnasiet og 8 baner (+2 ift sidste år) á 60 min. + 1 bane á 90 
min. i MOT-Multi. 
Floorball: 
Junior floorball:  
Det meste af sidste sæson blev desværre ødelagt af Corona. Vi fik derfor ikke deltaget i 
mellembaneturneringen, hvor vi ellers var tilmeldt. 
Holdet led også under perioden, hvor vi var omkring seks spillere. Sæsonen blev afsluttet 
med Mejlsmesterskaberne, der var et forsøg på at skabe noget fællesskab i klubben på tværs 
af de forskellige hold. Desværre deltog ingen af de voksne floorball-spillere i turneringen. 
Til gengæld stillede oldboys fodboldspillerne med næsten fuldt holdt. Efterfølgende var der 
hygge med sandwich. 
2021-sæsonen havde vi atter meldt et hold til U-15-turneringen på mellembane. Desværre 
var der kun tre tilmeldte hold: Mejls, Kolding og Sønderborg. I oktober var vi i Kolding og 
efterfølgende i Sønderborg, inden vi den 7. november spillede hjemme i Mejls for første 
gang. 
Her stillede vi med ni spillere. Vi lavede i den forbindelse et skriv til Ugeavisen med et par 
billeder fra stævnet, men det kom desværre ikke i avisen. 
Mandskabsmæssigt begyndte sæsonen med få spillere. En overgang var vi nede på kun fire. 
Heldigvis kom der igen tre drenge fra 7. klasse. De sidste på uger har også resulteret i flere 
spillere, så vi i snit ligger på 9-10. pr. gang. 
For at lokke flere spillere til meldte vi os til VAKS-programmet, men det var en fiasko, der 
kun vores egne drenge mødte op. Status pt. er, at vi er godt på vej med spillere. Vi deltager 
også i forårets turnering i mellembane. 
Fremadrettede ønsker: Vi kunne bruge en assistenttræner, vi mangler at få tegnet en bane 
op i hallen. Vi kan også bruge nye trøjer. Vi manglede således en trøje, da vi spillede i 
Mejls. Men med tape fik vi lavet en 8'er om til 18. For at lokke flere spillere til kunne vi 
arrangere en turnering for skolerne. Dette kunne f.eks. ske i samarbejde med de andre klub-
ber i Varde Kommune som f.eks. Sig og Nordenskov. 
Senior floorball:  
Tidspunktet for floorball blev flyttet fra mandag kl. 18:00 til onsdag kl. 20:00.  
Dette har medført, at vi har kunnet tiltrække flere medlemmer til sporten.  
Fodbold: 
I det forgangne år har MOT G&U Fodboldafdeling, haft 4 fodboldhold. I alt ca. 30 aktive. 
Dame senior 1 spiller fortsat i 7 mandsturneringen og har en løbende udskiftning på holdet. 
Dame senior 2 er blevet oprettet. De træner 1 gang om ugen på Orten station og er tilmeldt 
7 mands turnering både forår og efterår de spiller dog ikke vinterturnering i år da de heller 
vil forsøge at få nogle træningskampe på 11. mands. De træner indefodbold hver mandag 
og har to hold tilmeldt inde turnering. 
U10 træner 1 gang om ugen i Mejls. De har været tilmeldt både ude turnering 5 mands og 
inde turnering. 
Herre ”hygge-holdet” som kun træner indendørs, er igen i år startet og træner hver tors-
dag.  
Til sidst skal der lyde en stor tak til de frivillige, der har hjulpet til. 
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Fortsættelse fra side 8: 
 
Gymnastik: 
Gymnastiksæson 2020/2021 sluttede i marts, hvor vi skulle have afholdt gymnastikop-
visning med en alternativ, hvor der var indkøbt påskeæg til alle trænere/hjælpere på 
holdene og børnegymnasterne fik en pose med foreningslogo på, lidt lækkerier i samt 
en hilsen med håb om gensyn til september.   
Vi brugte en del tid og møder på at forberede en ny sæson, da det viste sig ret svært at 
finde trænere til vores børnehold.  
I september blev der afholdt et fælles opstartsmøde for alle frivillige i foreningen, hvor 
også gymnastiktrænerne deltog, og hvor der var mulighed for trænere og hjælpetrænere 
at mødes og drøfte den kommende sæson. Heldigvis var der på puslinge og minitons 
fantastiske voksne og unge, som sammen valgte at tage opgaven på sig, og sæsonen 
kører nu på begge hold. Tak for det!  
Vi har oprettet alle de udbudte hold, undtagen 16+, som der desværre ikke var deltagere 
nok til.  
Vi har udmærket tilslutning på alle vores hold. Det er på voksenholdene, der tydeligst 
ses nedgang i antal aktive - vi tilskriver det Corona. Men dog er både kom-i-form, da-
meholdet og herreholdet godt i gang. Børneholdene holder nogenlunde standarden fra 
tidligere.  
Rigtig mange af vores trænere har i forbindelse med sæsonstarten deltaget i kurser, 
både hjælpertrænerkurser, springmodtagning, rytmisk inspiration, osv. Dejligt, at der er 
interesse for at dygtiggøre sig.  
Afslutningsvis vil vi takke alle som har givet en hjælpende hånd. Det gælder både for-
ældre, gymnastikudvalget i STIF, men ikke mindst vores fantastiske instruktører.  
Uden jer havde vi ingen gymnastik. 
Svømning: 
I år udbydes familiesvømning og Tinghøjgård beboersvømning.  
 Familiesvømning har i år 82 medlemmer fordelt på 3 typer kontingenter: 1 person, 2 
personer samt familiekontingent. I år er prisen for kontingenterne sat op, særlig pga 
faldende medlemstal sammenlignet med tidligere sæsoner. Af samme årsag er det valgt, 
at der ikke svømmes i skolernes ferie. Der er forsøgt uden held at starte samarbejde 
med andre foreninger omkring deling af lokaler og udgifter. I kommende sæson vil det 
afprøves igen.   
Vores Fitness: 
Har været særlig ramt af Corona restriktionerne, først af nedlukningen, derefter pga 
kravet om fremvisning af Corona pas helt frem til september. Centeret har udelukkende 
kunne åbne pga dygtige og engageret frivillige der har givet en ekstra hånd i at lave 
daglige stikprøvekontroller og udført opgaver omhandlende øget hygiejnekrav.  
Stor tak til alle både instruktører, udvalg og ”Coronavagter”.   
Vi oplever at medlemmer er ekstra forsigtige og gode til at vise hensyn til hinanden. 
Der pt 75 medlemmer og 9 instruktører.  
Hovedparten af medlemmerne køber mdr. abonnementer derefter halvårsabonnementer 
og færrest års abonnementer.  
Vi har ikke haft succes med sommerferie kort -medlemskab til de der kommer hjem fra 
eks efterskole eller hjem på sommerferie fra storbyen der ønsker at træne når de er 
hjemme, vi håber på mere succes det kommende år.  
Ligeledes er der ikke solgt mange gavekort, men vi håber at sælge nogle eks til julega-
ver. 
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Fortsættelse fra side 9. 
I august afholdt vi fitness tryday: et åbenthus arrangement, hvor det særligt om formid-
dagen var godt besøgt.  
Vi fremviste forskellige hold samt fremviste foredrag omkring sundhed og fitness i sam-
arbejde med Bevæg dig for livet -Fitness, Gym Danmark og DGI. Det vil blive afholdt 
igen d. 9. januar.Vi udbyder nu seniorfitness hver tirsdag, efter vi har haft to instruktører 
på 2 dages kursus i, hvordan vi kommer godt i gang med det. Det er muligt at deltage 
uden medlemskab, man kan også betale fra gang til gang. 
I det kommende år håber vi at afslutte workshopsne hos ”Bevæg Dig For Livet Fitness” 
vi startede op på inden Corona. En proces hvor vi har fokus på udvikling af centeret i 
henhold til bl.a. PR, medlemspleje etc..  
Derudover forventer vi også at arbejde videre med et kommunikationstjek i samarbejde 
med en konsulent fra DGI. 
4. Beretning og regnskab ved kassereren 
Regnskabet bliver gennemgået ved kassereren, hvorefter der er et par specifikke spørgs-
mål og en drøftelse af forventninger til kommende regnskab i forhold til, hvordan vi får 
vendt underskuddet til et overskud. 
Bestyrelsens overvejelser herom kan også ses tidligere i dette referat under formandens 
beretning. 
Afslutningsvis slås det fast, at regnskabsåret løber fra 1./8. til 31./7. 
 
5. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg af bestyrelse (jf. §7). På valg er:  
Dennis Port (modtager genvalg) 
Bo Andersen (modtager ikke genvalg) 
Dorthe Pallesen (modtager genvalg) 
 
Der er en del opgaver i bestyrelsen og med et ønske om at fordele det på flere, er det et 
ønske, at den kommende bestyrelse kommer til at bestå af minimum et medlem mere. 
I vedtægterne står der, at bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer, så et ekstra 
medlem vil også være okay i forhold hertil. 
Ud over Dorte Pallesen og Dennis Port, der modtager genvalg, opstiller følgende: 
Anita Julius og Tina Fredensborg Vind. 
Alle 4 vælges til den kommende bestyrelse i MOT G&U. 
Tillykke til jer alle 4. 
 
7. Valg af revisor og dennes suppleant 
Villy Pedersen er på valg. Modtager genvalg.  
Villy Pedersen genvælges som revisor. 
Nina Eriksen vælges som suppleant. 
 
8. Evt.  
Bo Andersen har hidtil siddet som repræsentant for lokalområdet (Orten Stadion) i IFV. 
Det tilbyder Bo at fortsætte med og bestyrelsen er taknemmelig og siger selvfølgelig ja 
tak. 
 
Bestyrelsen skal på det kommende møde have fundet en ny repræsentant til samarbejdet 
med Sportmaster. 
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Juletræstændingen er arrangeret og sponseret af:  
Kunstforeningen, Forsamlingshuset og Tinghøj  Gl. Brugsforening. 

 

Julemarkedet i Mejls 
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Referat fra Bestyrelsesmøde i MOT G&U onsdag d. 15. juni - kl 20 i MOT-
Multi 

Deltagere: Dennis Port, Nathasia Jensen, Dorthe Pallesen, Marianne, Conny 
Fischer. 
Referent: Conny Fischer 
 

NYT FRA UDVALGENE 
Fodbold:  
U-9: Der har i denne sæson været tilmeldt et U-9 hold til en 5-mandsturnering. 
Holdet tilmeldes også til den kommende sæson, nu som U-10 hold. 
Dame-senior: Vi har i sæsonen haft 2 damehold tilmeldt 7-mandsturnering. 
Det ene hold har vundet puljen og skal spille om en plads i regionsfinalen. 
 
Nye tiltag: Der er overvejelser om opstart af et ”børnehave-hold”, så de helt unge 
spillere i området også får en mulighed for at starte tidligt med bold-leg. 
 
Gymnastik: 
Udvalget er godt i gang med at finde trænere + hjælpetrænere til den kommende 
sæsons hold. 
Vi håber at kunne tilbyde nogenlunde de samme hold som i sidste sæson, og selv-
følgelig at vi endelig kan få en hel sæson uden corona-restriktioner. 
Badminton: 
Tider på gymnasiet er booket til den kommende sæson. 
Ellers intet nyt. 
Floorball: 
19. juni afholdes et arrangement for både junior- og senior spillere i MOT-Multi. 
29. august er der Floorballens Dag – udvalget overvejer lokalt arrangement. 
Det vil være godt med lidt flere floorball-spillere, så vi vil have fokus på at få 
bredt muligheden for at spille i MOT G&U ud. 
Svømning: 
Der er aftalt samarbejde med Alslev IF, så alle der er medlem af en af foreninger-
ne (Alslev IF + MOT G&U) kan deltage i Familiesvømning i den kommende sæ-
son. 
Fitness:  
Endelig er det igen blevet muligt at åbne op for træning i Fitness i Tinghøj. 
I starten med begrænset åbningstid, men bemanding og kontrol hele tiden. 
Nu er der igen almindelig åbningstid og stikprøvekontrol ift. gyldig coronatest/
pas. 
2 instruktører har taget kursus i Senior-fitness. 
Vi er tilmeldt ”Fitness Try Day” d. 29/8-2021. 
Evt: 

Næste møde: 18. august kl 19 i MOT-Multi.          
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Gevinster i Præmiespil 

Trækning for november 2021 
Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj 

To førstepræmier á 200 kroner: 

Numrene: 236 og 162 

Fire andenpræmier á 150 kroner: 

Numrene: 221, 96, 223 og 45 

Ni tredjepræmier á 100 kroner: 

Numrene: 215, 214, 83, 40, 134, 210, 

239, 132 og 238 

Har du vundet i præmiespillet i Støtteforeningen 
for MOT friskole ? 

Gevinster i Præmiespil 

Trækning for december 2021 

Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj 

Friskole, Naturbørnehave & Vuggestue 
To førstepræmier á 200 kroner: 

Numrene: 217 og 69 

Fire andenpræmier á 150 kroner: 

Numrene: 227, 138, 32 og 236 

Ni tredjepræmier á 100 kroner: 

Numrene: 206, 61, 49, 107, 37, 160, 

181, 195 og 36 

 

 

Sponsorer en kage 

Vi søger sponsorer af kager til Familie og Fritid’s ”Vestjydsk Kaffebord”.   
Du bestemmer selv hvad du vil bage.  
Når du sponsorerer en kage, får du 50 kr. rabat på billetten 
Tilmelding hvis du vil bage en kage – mobil 4046 7794. 

Vestjydsk kaffebord 

En ny tradition, som vi startede i 2020 - vi mødes til:  
Vestjydsk Kaffebord 

Søndag d. 30. januar 2022 kl. 14.00 
Med skelen til de sønderjyske traditioner vil vi mødes over et veldækket kaf-
febord ligesom vi vil synge et par sange.  
Evt. overskud går til forsamlingshuset. 
Sted: Tinghøj Forsamlingshus kl. 14.00 
Pris: For voksne 75 kr., børn under 12 år: 40 kr., børn under 3 år: gratis 
Tilmelding senest d. 15. januar 2022 – mobil 4046 7794. 
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Deadline for indlevering 

 
       Nr. 12   21.12.2021 (KL. 16) 
          Nr.   1   25.01.2022 

Anne-Dorthe Helth 
CORRECTIVE SOUNDS  PRACTITIONER 

 
www.annedorthe-kinesiologi.dk  

 

Mandags  
gåklubben 
i Mejls 

Adventsmøde i Forsamlingshuset. 
Morten Thaysen spillede og fortalte. Og der blev 
serveret lækre æbleskiver, stærk gløgg og Fridas 
sprøde småkager 

Jul i Tinghøj / Juletræstændingen d. 28.11.21 
Ca. 70 fremmødte fik ”danset” om juletræet og sunget julesange  
akkompagneret af Jørn Hansen på guitar. Efterfølgende sponserede 
Forsamlingshuset, Kunstforeningen og Tinghøj Gl. Brugs æbleskiver, 
kaffe og saftevand i forsamlingshuset.  

Boderne bag ”Jul i Tinghøj”   
siger tak for denne gang.  
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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 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  

 

TINGHØJ MOTORSAVE A/S 
Maskiner for Skov- & Havebrug 

Stilbjergvej 86 – 6800 Varde 
Tlf. 75 26 13 41 

www.tinghoj-motorsave.dk 

 
 
 
 
 
 VARDE - 75 22 39 98 

 

Vigsøs Madcirkus 

 

Smørrebrød, sandwich, tapas m.m. 
Selskaber, koldt og varmt m.m. 
Ring eller mail for menu / priser 

22 57 02 59 

v.madcirkus@gmail.com 

Tinghøj Service Udlejning 

 

Tlf. 75 26 14 86 -  Mobil 51 24 14 86 
 

Udlejning af telte, service, borde,  
stole, festgrill, hoppepuder og borge 

m.m 
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Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj 
 

Mejls:   Inger Knudsen, Gl. Landevej 19, Mejls 40 13 46 25 
Tinghøj:  Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Tinghøj 24 47 46 56 
Tinghøj:  Ulla Pedersen, Grøntoften 13, Tinghøj 51 55 30 77 
Orten:   Nina Wolff, Ortenvej 163, Orten  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 


