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HJERTELIG TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN
Fredag d. 13. maj
Alexander Lauritsen, Sr. Randsigvej 78, Orten
Emilia Manly Risager, Stilbjergvej 63, Tinghøj
Lucas Holt Nielsen, Lerpøtvej 115 , Tinghøj
Lørdag d. 14. maj
Bertil Palmelund Gundesen, Møgelbjergvej 5, Næsbjerg
Casper Jørgensen, Grøntoften 16, Tinghøj
Clare Marie Kuntz Etzerodt, Frøstrupvej 120, Nr Nebel
Ditte Nyland Runge, Mejlsvej 58, Mejls
Emil Korp Busk, Kongsgårdsvej 10, Varde
Gustav Lund Knudsen, Gl. Landevej 21, Mejls
Holger Bonde Østergaard, Hornelundvej 63, Horne
Ida Lorentzen, Rosengårdvej 49, Frisvad
Jeppe Dahlmann Termansen, Stilbjergvej 51, Tinghøj
Jeppe H Frederiksen, Savmøllen 9, Varde
Margrethe Højvang Lorentzen, Stilbjergvej 112, Frisvad
Mathias Ringgaard Knudsen, Gl Landevej 10, Mejls
Mie Marie Richardy Tradsborg, Habrehøjvej 15, Horne
Mikkel Aagaard Nielsen, Skjerninggårdvej 9, Mejls
Naomi Westergaard Pedersen, Stadionvej 37, Horne
Noah Meyer Jøker Eg, Letbækvej 32, Tistrup
Simon Brøde Manly, Troldhøj Alle 98, Varde
Siw Loysemose Madsen, Diget 11, Varde
Tobias Mathiesen, Dronning Margrethes vej 20, Varde
William Øhlenschlæger, Kløverbakken 24, Varde
Katrine Møller Catton, Agertoften 3, Tinghøj
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VARDE FODBOLDGOLF - WALK & TALK

Vi skal denne aften ud og gå en tur i det grønne og på en af de
3 forskellige 18 huls baner.
Efter en lille info omkring stedet og spillet, opdeler vi i grupper
med 3-5 personer.
Derefter skal vi ud og gå en lille tur på ca. 1½ km, enten med
eller uden bold. Der er bænke undervejs og det er kørestolsvenligt, så alle kan være med.
Efter turen står den på kaffe og kage.
Mandag den 20. juni 2022 kl. 19.00
Vi mødes på Armvangvej 14, 6800 Varde
Pris: 65,00 kr. incl. øl/vand - kaffe og kage
Tilmelding senest den 10. juni 2022 – 4046 7794
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VILD MAD MED SKVALDERKÅL
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 podegra?
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
Lørdag d. 7. maj 2022 kl. 10.00 - 12.30
Vi mødes ved: Gl. Skovfogedbolig, Roustvej 111, 6800 Varde
Guide: Naturvejleder Morten Vinding.
Arrangementet er gratis – max 30 deltagere
Tilmelding senest den 25. april 2022 – 4046 7794
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FREDAGSBAR I FORSAMLINGSHUSET
Husk fredagsbaren er startet op igen, tag gerne
naboen med og få et par hyggelige timer. Første
fredag i hver måned fra kl. 16-18. Der kan bestilles mad, hvis man ønsker dette, men du kan også
bare møde op til lidt hyggesnak og en øl eller
sodavand.
Alt overskud går til Forsamlingshuset.
Venlig hilsen Udvalget.

KONKURRENCE
Tinghøj Forsamlingshus skal have nyt navn, da vi
derved vil have større chance for at søge fonde.
Kom gerne med forslag til navn, Tinghøj skal indgå i navnet. Det bedste forslag vinder en gavekurv.
Forslag sendes til Jørn Stein.
Mailadresse: roegters-bureau@hotmail.com
Hilsen Bestyrelsen.

TIL MEDLEMMER AF
TINGHØJ FORSAMLINGSHUS
Bestyrelsen vil gerne kunne sende meddelelser/
beskeder til alle medlemmer vedr. arrangementer
mm. Hvis du, som medlem, ønsker at få tilsendt en
besked som sms, skal vi have din accept. Dette
gør du ved at sende en sms og skrive ”ja tak til besked” samt dit navn til formand Jørn Stein tlf. 61541104.
Hilsen Bestyrelsen
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Sportsuge
Sportsuge-udvalget har været samlet. Pga. Corona har der ikke været afholdt Sportsuge de sidste 2 år. Sportsuge bliver der desværre
heller ikke i år, men vi vender friske tilbage igen 18.-21. maj 2023,
så sæt X i kalenderen.
Vi påtænker at forny sportsugen, der skal nytænkning til. Går du
med nogle ideer og har du lyst til at være med til at stable nogle gode dage på benene for hele familien, så mød op til udvalgets næste
møde som er 1.september kl.19-21 i klubhuset på Orten Stadion.
Ved du som nytilflytter ikke, hvad Sportsugen er, så spørg din nabo
eller gå ind på MOT-Info.dk, klik på Stafetten på bjælken og søg tilbage i april/maj udgaverne fra 2019 og tidligere.
Kort fortalt er det nogle hyggelige dage på Orten Stadion med stort
telt, gadekampe i rundbold, hoppepuder, tombola, kagebord, grillaften, rafling, små konkurrencer m.m.m. Her mødes man fra Mejls,
Orten og Tinghøj, ung som gammel.

Mvh Sportsugeudvalget
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Vil du spille fodbold sammen med os?

Vi er en folk friske drenge som går i 2. og 3. klasse på Mejls-OrtenTinghøj Friskole. Vi spiller fodbold sammen i MOT G&U, men vi kunne godt
bruge et par holdkammerater mere, så vi er klar til at spille 8-mands efter
sommerferien.
Lige nu træner vi hver onsdag kl. 16.00-17.30 på banerne ved Friskolen. Efter sommerferien skal vi træne hver torsdag kl. 16.45-18.15 på Orten Stadion. Der går bus direkte fra Friskolen og SFO vil gerne hjælpe med at
sende os med bussen. I vinterhalvåret spiller vi indendørs i MOT Multihallen i Mejls.
Vi er tilmeldt en turnering under DBU og deltager derudover i enkelte
stævner.
Vil du høre mere? Så ring til vores flinke træner Bo Andersen på tlf.
22834707 eller søg efter ”MOT G&U Fodbold” på Facebook.
Mange hilsner
Fodbolddrengene

Konkurrence!
Der er en præmie på højkant ift. at
finde et nyt navn til sportsugen
Kom frisk med dit / Jeres forslag.
Vi skal have modtaget forslagene
senest 31.august 2022.
Sendes til Brian.motgu@gmail.com
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MOT Borgerforening. Bestyrelsens årsberetning for
2020 og 2021.
MOT Borgerforenings aktiviteter i 2020 og 2021 har som alt andet været Corona-ramt.
Dog har nogle af de ting borgerforeningen står for, haft en øget opmærksomhed under Corona-lockdown. Her tænker jeg bl.a. på vores 2 legepladser i
Tinghøj og Orten. Der er kommet beboere fra Varde by, som har søgt ud til vores legepladser, hvor der var ”mere plads” end der er inde i Varde. Det viser,
der er andre os der bor her, der værdsætter vores mulighed for leg og aktiviteter på et fællesareal.
Bestyrelsen har i 2020 og 2021 afholdt 7 bestyrelsesmøder.
Øvrige aktiviteter:
I 2020 blev fastelavnsfesten i Tinghøj Forsamlingshus igen rigtig godt besøgt
med over 110 deltagere. Her skal igen lyde en stor tak til Susanne Vigsø, som
har sponsoreret fastelavnsbollerne. I 2021 måtte fastelavnsfesten desværre
aflyses.
Forud for generalforsamlingen 27. februar 2020 blev der afholdt et borgermøde, hvor Per Vilstrup Pedersen fortalte om arbejdet med og status på udviklingsplanen for vores lokal-område. Borgerforeningen havde tidligere spurgt
Per Vilstrup om han ville være tovholder for der blev sat en proces i gang, med
at få lavet en kommunal støttet udviklingsplan for MOT-området.
Styregruppen nåede senere på året 2020 at få arrangeret hvornår de 2 borgermøder skulle have været, men som så meget andet måtte det aflyses grundet
Covid-19.
Men fra borgerforeningens bestyrelse skal lyde en stor tak til Per Vilstrup og
resten af styregruppen for arbejdet med udviklingsplan for MOT.
De sidste 2 år har medlemstallet for borgerforeningen været på 171 betalende
medlemmer. Dette er et mindre fald i antal medlemmer i forhold til 2019, hvor
der var 187 husstande der havde betalt.
(fortsættes næste side)
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(fortsat fra side 10)
Skt. Hans blev aflyst i 2020 men kunne gennemføres i 2021. Bålet var denne
gang i Mejls. Som sædvanlig holdt Morten Thaysen en fin båltale. Naturbørnehaven havde lavet en rigtig fin heks. I 2022 er turen kommet til Orten,
hvor vi kan mødes omkring Skt. Hans-bålet.
Fra Udviklingsrådet Varde Opland har borgerforeningen fået 2 X 14500,- kr.
til rådighed til borger-inddragende aktiviteter i 20 og 21. I samråd med de
lokalt valgte medlemmer af udviklingsrådet, bliver det besluttet hvilke arrangementer, der gives støtte til. Vi havde sidst på året i 2019 lavet det tiltag at
borgere, foreninger mv. fremover selv aktivt kan søge støtte til et borgerinddragende arrangement. Dette mener vi vil øge interessen for Udviklingsrådet
Varde Oplands virke som kommunen har finansieret med 2 x 61.000 kr. i
2020 og 2021.
Ved udgangen af 2019 havde vi fået 5 rigtig gode ansøgninger med et bredt
udvalg af aktiviteter. Desværre blev mange af disse aktiviteter jo også ramt af
Corona-bøvl, så mange af pengene er ikke blevet udbetalt endnu. Pengene er
ikke tabt, men kan stadig søges og bruges. Udviklingsrådet Varde Opland
dækker Alslev, Janderup, Billum og Mejls-Orten-Tinghøj.
Vores SMS-service bliver brugt flittigt. Dog var mange SMS’er de sidste 2 år
desværre om aflysninger pga. Corona. Man afregner som forening kun 1
gang pr. år og prisen er sat til 40 kr. pr. gang. For private er prisen stadig 50
kr. som bedes indbetalt pr. gang. Vi kan kun anbefale at så mange som muligt får sig tilmeldt SMS-service, hvor man kan blive påmindet om diverse
ting. Det er gratis at være tilmeldt. Se på hjemmesiden www.mot-info.dk
hvordan du tilmelder dig.
Legepladserne i Orten og Tinghøj som vi har ansvaret for, fylder jo en del i
vores regnskab. Uden disse legepladser/samlingssteder ville det jo ikke være
så attraktivt at bo og bosætte sig her. Derfor må det være i alles interesse, at
borgerforeningen holder dem opdateret og vedlige.

(fortsættes næste side)
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(fortsat fra side 11)
En anden ting som der også ses på, når man som mulig tilflytter, er at man
kan få et overblik over, hvad der er og hvad der sker i vores dejlige område.
Her kommer vi ikke uden om at vores hjemmeside mot-info.dk og vores side
på Facebook er meget vigtige instrumenter til synliggørelse. Vi kan godt tillade os at være stolte over vores meget informative og ofte opdateret hjemme
- og Facebook-side. Stor tak til Søren Spangsberg Jørgensen for arbejdet hermed.
Hjertestarteren ved Tinghøj Gamle Brugs er også blevet opdateret med nye
batterier og nye elektroder i 2021 så ny udløbsdato er 24/11 2024. Vi har tegnet en tryghedsaftale med firmaet Parat ApS således at den får et årligt eftersyn og bliver opdateret. Hjertestarteren er at finde på trygfondens hjertestarter-app.
Igen i år en stor tak til de mange frivillige, der lægger en masse timer i at forskønne og vedligeholde vores fælles arealer, som vi alle har gavn af, ser ordentlige og ryddelige ud. Ligeledes stor tak til dem som hjælper med juleudsmykningen hvert år.
Kirsten Roswall og Morten Sveigaard prøver at komme ud til nye tilflyttere
med en velkomstmappe, men dette har jo også haft sine udfordringer de sidste 2 år. Bestyrelsen har overvejet om det med at byde ny tilflyttere velkommen på, kan gøres på en anden måde.
Byportalerne med A3-skilte har jo ikke været så meget brugt de sidste 2 år,
men det skulle gerne vende nu. Husk evt. at supplere et opslag med et indlæg til Stafetten, MOT-info.dk og Facebook-siden Mejls-Orten-Tinghøj. Vi
bringer ikke opslag med køb og salg på Facebook-siden der minder om annoncer. Annoncer hører til i Stafetten.
Vi vil gerne takke alle, som har været os
behjælpelige i 2020 og 2021.
På MOT Borgerforenings bestyrelses vegne
Gorm Friis.
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Nyt fra Vores Fitness
VELKOMMEN indenfor i vores helt eget lokale fitnesscenter.
Midt i vort lokalområde, i rammerne af den gamle Brugs, kan du dyrke
motion og være aktiv.
Vores vision er:
•

At skabe et lokalt samlingspunkt omkring motion, sundhed og
fælleskab, til glæde for mange aldersgrupper.

•

At skabe liv og sammenhold i lokalområdet, så det fortsat vil være
godt og attraktivt at bo i Mejls-Orten-Tinghøj.

•

At skabe Vores Fitness, som er tilpasset til Mejls-Orten-Tinghøj,
hvor motion bliver et trygt og let valg. Her vil vi hilse på hinanden
og ses med dem, vi bor i blandt. Her kan vi motivere hinanden, få
os en kop kaffe og et godt grin sammen.

Abonnement købes ved at gå ind på hjemmesiden MOT-GU.dk/
tilmelding.
Har du ris, ros, spørgsmål eller nye ideer, vi skal høre, så kontakt os gerne. Du kan skrive til Nathasia på 26219827 eller Kirsten på 21784857
Du kan også banke på døren i Vores Fitness torsdag ml 19-20, hvor der
er en instruktør på vagt. De vil gerne vise dig rundt!
Nysgerrig, så følg os på Facebook under Vores Fitness - MOT G&U

Vi glæder os til at se dig

Der er plads til din annonce.
Kontakt os meget gerne.
Vi kunne godt bruge et par nye annoncører
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VARDE - 75 22 39 98
TINGHØJ MOTORSAVE A/S
Maskiner for Skov- & Havebrug
Stilbjergvej 86 – 6800 Varde
Tlf. 75 26 13 41
www.tinghoj-motorsave.dk

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

75 26 12 38

Tinghøj Service Udlejning

Belægningsarbejde og haveservice

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

v/ Henning Thomsen, Blaksmark
Ringkøbingvej 176, 6800 Varde
Tlf. 24 46 97 37—75 26 13 86

HT. Belægning og Service

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

Ringkøbingvej 143
6800 Varde
0045 30250833

www.stilbjerg-bedandbreakfast.com
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Deadlines

Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj
Mejls:
Tinghøj:
Tinghøj:
Orten:

Inger Knudsen, Gl. Landevej 19, Mejls
Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Tinghøj
Ulla Pedersen, Grøntoften 13, Tinghøj
Nina Wolff, Ortenvej 163, Orten

40 13 46 25
24 47 46 56
51 55 30 77
22 94 88 26

Nr. 6 24.05.2022
Nr. 7 02.08.2022

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

Lerpøtvej 1, Varde
Tlf. 89 89 82 40
www.jyskebank.dk

Navervej 6 - Varde
Tlf. 75 22 02 56 - 26 20 31 42

TØMRERMESTER
HENNING KRISTENSEN
Ortenvej 90
Tlf.: 20 22 58 09

Alex Kjeldsen
21 26 71 17
alex@ao-elteknik.dk
www.ao-elteknik.dk

Mejlsvej 85, Mejls
6800 Varde
Telefon 20 220 353
jacob@jb-industrimaskiner.dk
www.jb-industrimaskiner.dk
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