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Julefridag i køkkenet 
 

 
så kom til ”spis sammen” på X 

og tværs 
 
 

Torsdag den 15. december kl. 18 til ca. 20.30 
 
 
Kom gerne fra 17.30 og få en snak, mens vi dækker bordene. 
 
Sted Tinghøj fest- og kulturhus Stilbjergvej 57, Tinghøj 
 
Menu Flæskesteg med rødkål og brunede kartofler efterfulgt af 

risalamande, hvor der kan forekomme mandelgaver. 
 
Pris 70 kr. pr. person, børn under 14 år halv pris og børn un-

der 4 år spiser gratis.  
                     Vin, øl 10 kr. - sodavand og juice 5 kr. 
 
I køkkenet er vi så heldige at have Susanne Vigsø og familie. 
 
Hjælpere til bordene? – sig til Anders, hvis du har tid – det giver  
gratis spisning. 
 
Tilmelding senest søndag den 11. december til  
 
Lisbeth Thomsen  tlf. 60773179 lisbethknud@outlook.dk 
Mona Henningsen tlf. 28700873 mona@henningsen.us 
Anders Højrup                    anders.h.70@icloud.com   
Betty Nielsen tlf. 40467794          mejls53@stofanet.dk  

 

Har du et budskab eller nye ideer, så får du ordet inden desserten. 

mailto:lisbethknud@outlook.dk
mailto:mona@henningsen.us
mailto:anders.h.70@icloud.com
mailto:mejls53@stofanet.dk


4 

 Julepyntning i Tinghøj 
 

Så er der blevet pyntet op til jul i Tinghøj. Tak til Kjeld Chri-
stensen Orten plantage for de små juletræer, de har spon-

soreret til vores lygtepæle. Også tak til Bent og Ann Cecilie 
fra Varde Fodboldgolf som har sponsoreret det store træ på 
kunstgrunden samt tak til Frank Arenstoff for lån af maski-

ne til opsætning af julepynt. Hermed ønsket om en glædelig 
jul fra Udvalget. 

 

Julebanko i Tinghøj Forsamlingshus 
Søndag den 18/12 kl. 19.00 

 

Husk vores årlige bankospil , der er mange fine præmier. 
Der bliver udtrukket en præmie på medlemsnr.  

(husk man skal være tilstede), der sælges også amerikansk 
lotteri, i sidste spillerunde spilles der om en stor og flot 

købmandskurv. Der kan købes øl og sodavand samt i pau-
sen kan der købes gløgg og æbleskiver. Mød op til en hyg-
gelig aften, husk al overskud går til Forsamlingshuset. Hil-

sen Bestyrelsen for Tinghøj Forsamlingshus. 

 

Nyt navn til Forsamlingshuset 
 

Alle har haft mulighed for at indsende forslag til nyt navn til 
Forsamlingshuset, der er kommet rigtig mange gode for-
slag, så bestyrelsen kom på hårdt arbejde for at finde vin-

dernavnet. Navnet blev Tinghøj Fest- og Kulturhus, det skal 
så endelig godkendes på den årlige generalforsamling. 

 

Kokken i Tinghøj Forsamlingshus 
 

Susanne som har været tilknyttet Forsamlingshuset har øn-
sket at stoppe pr. 31.12.2022. 

Bestyrelsen siger tak for mange års godt samarbejde med 
Susanne og respekterer hendes ønske om at stoppe. Frem-

over er det Rie Århus tlf. 28768140 som skal kontaktes 
vedr. booking af Forsamlingshuset. Forsamlingshusets 

hjemmeside er ved at blive opdateret, så fremover vil det 
også være mulig at booke den vej igennem. 
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Bage/kagedyst 
 

Tilmeld dig til kagedysten og deltag i konkurrencen om 
MOT`s bedste hjemmebagte kage, bagedysterne har gratis 

adgang til arrangementet som finder sted søndag den 
22.01.2023 kl 14.00. Entrè kr. 50 incl. kaffe og kage, børn 

halv pris. Tilmelding til Rie Århus tlf. 51273758 både bager 
og publikum, husk det er publikum der bestemmer, hvem 

der skal vinde. Håber der er nogle friske bagere i vores om-
råde. 

Hilsen Bestyrelsen 
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Nyt fra Friskolen og Naturbørnehaven 

Datoer: 

D. 5. december kl. 8.00 er der Åben morgensang på Friskolen. Den 
første mandag i måneden holdes der “Åben morgensamling” på Fri-
skolen. Her er alle velkomne, og skolen er efterfølgende vært ved en 
kop kaffe og et rundstykke på lærerværelset for de, som har tid og lyst. 

Morgensang i december måned er for alle, så kom kl. 8.00 og se ele-
verne optræde, syng et par julesange og start dagen på en hyggelig må-
de.  

Naturbørnehaven og Vuggestuen.  

Vuggestuen har fået et nyt og fint barnevognsskur, som er blevet ind-
viet med rød løber, en guldsnor der blev klippet, sæbebobler, pølser og 
saftevand. En hyggelig lille fest, som fortsatte om eftermiddagen, hvor 
forældrene var inviteret til kaffe 
og småkager. 

 

Vi har været så heldige at 
blive udtrukket til en frugt-
plantage med tilhørende 
læringspakke fra “Plant et 
Træ”. Det er 7 frugttræer og 
7 bærbuske, som vi glæder 
os til at få plantet og på et 
tidspunkt kunne nyde hø-
sten af. 
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Fra d. 26. november kan I 
tage på besøg i “Nissernes 
Skov” - I finder den, hvis I 
går med markvejen, så er 
indgangen på venstre side, 
lige over bækken. Rigtig 
god tur. 

 

 

Skoleskydning 

Vi er jo så heldige i 5. klas-
se, at vi har 4 elever, der er 
gået videre til landsdelsfina-
len i DM i skoleskydning. 
Lørdag d. 19. november 
(midt i julemarkedet) var 
Rasmus, Aksel, Signe og 
Lea i Rødding for at kæmpe 
sig videre i turneringen. Det 
endte med en flot 12. plads 
ud af 21 hold. Tillykke med 
det:-) 
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B-uger 

Vi har haft nogle dejlige B-uger med fokus på kroppen og samvær på 
tværs af Lillegruppe i uge 43-44. Børnene har været i værksteder og 
arbejdet med sanser, muskler, skelettet, organer, og så har de hver 
især fået lavet en gips-hånd. Børnene har leget fælleslege i hallen el-
ler i aulaen mange morgener, og så har vi lavet taktil rygmassage.  

Jens, Svends far, som er kirurg, kom og fortalte en masse om kroppen 
på en spændende måde. Vi kiggede på et ægte kranie og lærte om, 
hvor forskellig følsomhed, der er på kroppen. Mange af børnene fik 
“tjekket” deres reflekser under knæet til spjættende fornøjelse for 
dem selv og os andre. 

Alt det hele kulminerede til Åben Skole torsdag d. 3. november, hvor 
vi nød at vise en masse frem for forældre, søskende og bedsteforæl-
dre. 
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Nyt fra Vores Fitness 
 
Glædelig jul og HJERTELIG VELKOMMEN i Vores Fitness☺ 
 

Er du hjemme på juleferie, har vi et godt tilbud: 
Feriefitness: 3 ugers fri juletræning kun 100 kr. 

 
Mangler du en julegaveide, så har vi et godt bud: 
Gavekort på 3 måneders fri træning kun 450 kr. 

 
Køb af gavekort og abonnement sker via www.mot-gu-dk 

 
Vil du være fitnessinstruktør? I Vores Fitness vil vi gerne, at vores 
instruktører repræsenterer en bred aldersgruppe. Lige nu kunne 
vi godt bruge unge fra 18 år, som er interesseret i at få en instruk-
tøruddannelse og være med i teamet for Vores Fitness.  
 
Kontakt os: 
Facebook: Vores Fitness MOT G&U 
Mail: fitness.motgu@gmail.dk 
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Der er plads til din annonce.  
Kontakt os meget gerne.  

Vi kunne godt bruge et par nye annoncører 

HUSK VORES FREDAGSBAR 
 

Altid den første fredag i hver måned 

Fra kl. 16.00 til kl. 18.00 
Menu hvis man spiser kl. 18.00, også som takeaway. 

 
Bestilling af mad skal ske senest en uge før arrangementet til 

Susanne Vigsø tlf/sms 22570259 
 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen for Tinghøj Forsamlingshus 

HUSK 
Stafetten kan også læses på  

facebook og på www.mot-info.dk 

Stafetten ønsker alle en glædelig   
jul og et godt nytår 
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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 

75 26 12 38  
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Navervej 6 - Varde 

Tlf. 75 22 02 56 - 26 20 31 42 

 
 
 
 

Lerpøtvej 1, Varde 
Tlf. 89 89 82 40 

www.jyskebank.dk 

Alex Kjeldsen 

21 26 71 17 

alex@ao-elteknik.dk 

www.ao-elteknik.dk 

 
TØMRERMESTER 

HENNING KRISTENSEN 
Ortenvej 90 

Tlf.: 20 22 58 09 

Mejlsvej 85, Mejls 

6800 Varde 

Telefon 20 220 353 

jacob@jb-industrimaskiner.dk 

www.jb-industrimaskiner.dk 

 

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 

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 

Deadlines 
 

Nr. 1 13.12.2022 
Nr. 2 24.01.2023 


