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Forord
”Lad ham, som vil bevæge verden, først bevæge sig selv”

Sokrates

I MOT starter vi med os selv, der hvor vi er. Vi venter ikke på, at andre kommer og 

gør tingene for os. Når vi bevæger os selv - og hinanden - så bevæger vi også ver-

den. Det vi gør i MOT giver ringe i vandet i kraft af de unge hele mennesker, vi sen-

der ud i verden. 

De tager netop Sokrates’ filosofi med sig om at starte med sig selv. 

I MOT har der altid været udvikling og liv, selv før arbejdet med denne udviklings-

plan. Udviklingsplanen danne således blot en ramme for de mange ideer vi har i 

MOT og binder en sløjfe på. Vi har med denne udviklingsplan et grundlag for en 

fælles forståelse af, de prioriterede indsatsområder i MOT.

Kun gennem udvikling kan MOT fortsat være et godt sted at bo, leve og besøge.  

To store borgermøder har danne grundlaget for denne udviklingsplan. I alt er der 

16 projekter fordelt på 5 indsatsområder og en idebank der er fyldt til bristepunktet. 

Tusind tak til alle i MOT for at bidrage til at vores udviklingsplan kunne realiseres. 
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Mejls, Orten og Tinghøj - et naturligt fællesskab

Som tre perler på en snor er Mejls, Orten og Tinghøj bundet sammen af fællesskabet, der danner grobund for 

et væld af aktiviteter på tværs af MOT.

Fra Orten Plantage til istidslandskabet i Mejls er byerne bundet sammen af stier, der bringer MOT-borgerne 

forbi vores områdes oplevelser og samlingspunkter. Du kan tage en hyggelig søndagstur med plads til udflug-

ter ud i landskabet eller komme hurtigt og sikkert fra A til B.

I MOT hjælper vi også naturen med at vinde mere frem, og vi fletter bæredygtighed ind, hvor vi kan. I MOT tri-

ves familielivet, og der er noget godt at tage sig til for alle generationer. 

MOT er de fine hverdagsoplevelser og øllen over hækken og madpakken ved bækken. 

MOT er de bedste oplevelser i suset fra det store fællesskab.

Det betyder:   

• Vi passer på vores unikke natur i området og gør en indsats for at fremme biodiversiteten.  Vi tilbyder en 

lang række oplevelser i naturen, hvor rekreative områder og naturen binder byområderne sammen og ind-

byder til både ro og fordybelse, aktivitet og leg samt viden om områdets natur og historie. 

 

• Med vores fælles fortælling om MOT-området, har vi øje for de enkelte byers særkende og styrker, og vi 

arbejder kontinuerligt for at skabe gode oplevelser og aktiviteter på tværs til glæde for alle. 

Tinghøj er det kulturelle midtpunkt, der med multihus, forsamlingshus, skulpturplæne og søbred samler 

hele MOT til både store og små begivenheder. Her er aktiviteter til både de unge og de ældre.  

Orten byder på roligt landsbyliv med godt naboskab og børn, der leger på kryds og tværs. Området indby-

der til gå- og cykelture i skov og langs mark og sø, og de naturlige samlingspunkter er legepladsen og MO-

Tion stadion.  

Mejls er kendt for sit unikke område, hvor skole, børnepasning, sport og fritid er samlet ét sted. I Mejls em-

mer friskolen af liv og udvikling, og skolens skovhave danner rammer om udendørs undervisning. Det gode 

børneliv og bæredygtighed går hånd i hånd med friskolens og naturbørnehavens identitet.

     

• Infrastrukturen forbinder de tre byer både fysisk og socialt, så MOT-borgerne kan færdes trygt på veje og 

gå- og cykelstier, der giver let adgang til alle områdets oplevelser inden for natur, kultur og bevægelse.

MOT 2026





Vores fortælling om MOT 2026 har vi inddelt i 5 indsatsområder, som er fundet  ud fra projektideerne fra 

workshoppene. Hvert indsatsområde understøtter fortællingen om MOT i 2026. Herunder ses de forskellige 

områder med de tilhørende ideer under hvert område. 

Indsatsområder

•MOT-app og velkomst

•Leg og fælleskaber

•Det bæredygtige værksted

•Skovhave

•MOT Tårnet

•Orten Teglværk

•MOTion stadion

•MOT-minoen

•Vores multihus

•Rock i engen

•Vores høstfest

SYNLIGE FÆLLESSKABER LIVETS GRØNNE SKOLE OUTDOOR OG SPORTKULTUR DER FORBINDER

•Naturparceller

•Sikker trafik i MOT

•Vardes grønne tag

•Fjernvarme i Tinghøj

•Nye byggegrunde (Tinghøj)

•MOT område- og bygningsforskønnelse

•En grøn og bæredygtig skole

MOT i bæredygtig udvikling





        

Fællesskabet i MOT binder os i forvejen sammen på kryds og tværs, men under indsatsområdet 
”Synlige fællesskaber” vil grupperne arbejde for at styrke fællesskaberne via konkrete projekter.

MOT-appen skal samle alle informationer fra foreninger og borgere i landsbyerne, så det bliver 
nemt for alle at orientere sig og deltage i de mange aktiviteter. Velkomstmappen skal derimod 
løbende holdes opdateret og udvikles, så tilflyttere til området får den bedste modtagelse i 
fællesskabet.

I det bæredygtige værksted kan ung som gammel mødes og hjælpe hinanden med at reparere 
cykler, lave snedkerarbejder med videre. I værkstedet drager vi nytte af hinandens kompeten-
cer, mens det sociale liv blomstrer. En anden gruppe vil arbejde for at forbedre og udbygge 
legepladserne i Orten og Tinghøj, så der bliver forskellige oplevelser at besøge hinanden for.

Indsatsområde:

Synlige fællesskaber



Projekt:
MOT-app og velkomst

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Det skal være let at finde informationer - alt er samlet ét sted. Det gæl-
der både for nytilflyttere og for folk, der er etablerede i området. Idéen er 
grundlæggende at få digitaliseret den fælles information om arrangemen-
ter, mm. i lokalområdet - det kan gøres via en app, som man personligt kan 
hente og bruge på telefonen.

Appen skal være overskuelig og brugervenlig. Den skal bl.a. indeholde års-
hjul og fælleskalender. En af fordelene ved at lave en fælles app er, at man 
derved kan sende notifikationer om begivenheder, så folk får det “serveret” 
på deres telefon og ikke selv skal lede efter det.

Overblikket vil styrke den enkelte borgers kendskabet til lokalområder og 
styrke fælleskabet.

•Lave brugerundersøgelse om ønsker til indhold

•Indvolvere foreninger og holde et fælles møde

•Fælles møde med interesserede foreninger

•Finde app-udbydere

•Søge sponsorater og fonde

•Udarbejde logo og grafisk opsætning

•Sikre fremtidig drift



Projekt : 
Leg og fællesskab

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Målet er at styrke og udvkle eksisterende legepladser i Orten og Tinghøj 
til unikke aktivitetsfællesarealer, med henblik på at skabe et attraktivt sam-
lingssted for både børn og voksne. 

Aktivitetsfællesarealerne skal designes således, at der er noget attraktivt på 
hvert areal, som indbyder til at tage på tur i MOT. Desuden skal det være 
et sted, hvor både børn og voksne motiveres til at udfordre motorikken 
og sanserne, for derigennem at skabe samspil og fællesskab på tværs af 
aldersgrupper. Ved at ryste alle generationer endnu bedre sammen med 
aktivt udeliv og fælles aktiviteter, skabes et unikt sammenhold.

•Der skal søges fonde, der bakker om at styrke de lokale fællesskaber i 
småsamfundene

• Plan for hvilke aktiviteter, der skal være på de forskellige legepladser, så 
de bliver unikke

•Søge inspiration fra andre legepladser

•Vedligeholdelsesstrategi for stedet 

•Arbejdsdag/frivilligt arbejde 

•Skitse over aktivitetsfællesarealerne, så aktiviteterne på arealerne kan de-
signes professionelt 

•Tilladelser (byggeriet, lokationen, materialerne, sikkerhedsforanstaltninger 
osv.) 

•Information/synliggørelse af aktivitetsfællesarealerne  



Projekt : 
Det bæredygtige værksted

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Målet med værkstedet er at skabe et arbejdsfællesskab, hvor deltagerne kan 
lære fra hinandens faglige uddannelser eller hobby.
Det er ikke så vigtigt, at der kan arbejdes med alle materialer. Det vigtige er, 
at deltagerne i fællesskab kommer frem til, hvad værkstedet skal indeholde 
af aktiviteter.

Vigtigt for fællesskabet er de sociale pauser. Derfor skal værkstedsfælles-
skabet indeholde værkstedsfaciliteter til det faglige arbejde og opholdsrum 
og faciliteter til det sociale fællesskab. Rummene behøver ikke være adskil-
te, men funktionerne bør være til stede.

Værkstedet skal kunne benyttes på tværs af generationer. 
Den bedst mulige udnyttelse af aktiviteterne i værkstedet kunne opstå ved 
et fællesskab med Friskolen, Ungdomsklub, Aftenskole og MOT-Sammen.

•Opsøge en gruppe fagfolk, f.eks. pensionerede fagfolk, der har lyst til at stå 
til rådighed for andre en gang imellem og nyde hinandens sociale samvær

•Finde egnede lokaler, der kan være til rådighed for en længere periode

•Indkøb af udstyr. Enten opkøbes det brugt, doneres, købes fra ny eller ud-
lånes af virksomheder.

•Oprette en forening







Natur er der meget af i MOT – og vil gerne have meget mere! Vores naturområder spænder 
vidt fra det kuperede terræn med gravhøje i istidslandskabet ved Mejls over de flade marker 
ved Tinghøj til lerjorden ved Orten. Her rejser plantagens grønne skov sig i landskabet, og et 
kildeudspring til Filsø vælder op.

I indsatsområdet ”Livets grønne skole” har vi samlet de ideer, som arbejder for at lade naturen 
brede sig endnu mere fra det ene hjørne af MOT til det andet. Som for eksempel skovhaven 
ved friskolen samt etablering af mere skov i MOT. Det er også her, du finder ideen som udsigt-
stårnet, der skaber grundlag for, at vi kan formidle og opleve naturen i vores lokalsamfund på 
nye måder.

Indsatsområde:

Livets grønne skole



Projekt : 
Skovhave

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

MOT Skovhave etableres i forbindelse med MOT Friskole og bruges som 
en integreret del af undervisningen. Skovhaven er dog åben for besøgende 
uden for skoletiden og er en naturlig del af en gåtur langs områdets mange 
stisystemer af oldgamle driveveje.

Skovhaven etableres som en ung skov bestående af hjemmehørende og 
mere eksotiske træer, der alle har en funktion i fødevareproduktion eller 
med mere generelle økosystemydelser. Skovhaven giver mulighed for fler-
årig fødevareproduktion i flere lag, fra de højeste træer, slyngplanter, buske, 
flerårige grøntsager og urter samt rodfrugter.

På grund af dens utæmmede fremtoning fungerer Skovhaven som en san-
sehave, der giver oplevelser for børn og andre besøgende, som ellers kan 
være svære at opnå i en travl hverdag. Skovhaven danner rammer for uden-
dørsundervisning og kan inddrages i de naturvidenskabelige fag.

Skovhaven er med til at styrke MOT Friskole og Naturbørnehaves profil som 
en fælles institution med forankring i områdets natur.

•Etablere samarbejde med friskolen

•Indhent inspiration og assistance fra lignende projekter

•Opkøb af jord

•Udarbejdelse af skitser og plan for havens indretning 

•Søg tilskud

•Indkøb af planter



Projekt : 
MOT Tårnet

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

MOT Tårnet er et 30 meter højt trætårn og et fremtrædende vartegn for 
Mejls-Orten-Tinghøj, som giver mulighed for at beskue området i fugle-
perspektiv. MOT Tårnet kombineres med en svævebane ned over områdets 
karakteristiske istidsnatur.

MOT Tårnet opføres i relativ nærhed til MOT Friskole. Det er åbent for alle og 
bruges navnlig af Friskolens børn, men tiltrækker nysgerrige fra nær og fjern. 
MOT Tårnet har en tiltrækning udover kommunegrænsen og er med til at 
profilere Varde Kommune som en driftig kommune med højt til loftet. MOT 
Tårnet bliver en i bogstavelig forstand højdepunktet på enhver vandretur på 
området stisystemer af oldgamle driveveje.

Skiltning omkring og på toppen af tårnet forklarer områdets karakteristiske 
istidsnatur og hvordan områdets mennesker og natur har interageret gennem 
årtusinder. Besøgende kan bruge de faste kikkerter til at få øje på det stigende 
antal fugle og dyr, der befolker området.

•Nedsætte en arbejdsgruppe

•Indgå aftale med lodsejer og søge tilladelser

•Søge midler

•Få tegnet et tårn af professionelle

•Uddanne frivillige operatører





 

Indsatsområde:

Kultur der forbinder
Alle tre landsbyer i MOT har allerede hyggelige byfester og fælles aktiviteter, hvor man mødes 
til julemarked, fastelavn og halloween. Vi ønsker os dog bedre muligheder for at mødes og 
flere store arrangementer som sportsfesten, hvor vi tager en svingom og mærker fællesska-
bet gro.

I ”Kultur der forbinder” er der en gruppe, der arbejder med ideen om ”Vores Multihus”. Et sted 
hvor dørene står åbne for MOT-borgerne, så ung som gammel kan mødes til sociale aktivite-
ter, kurser, foredrag med videre. 
Der er også ideer, der gerne skulle grundlægge en fælles høstfest og en MOT-koncert som 
uundgåelig tradition i MOT’s årskalender.



 

Projekt : 
Vores multihus

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Der skal opbygges et kulturhus til borgere i alle aldre. Kulturhuset skal etab-
leres i bygningerne for Tinghøj forsamlingshus, så det kan danne ramme 
om forskellige aktiviteteter, hvor borgere kan møde hinanden - så nye for-
bindelser opstår og eksisterende forbindelser holdes ved lige. Aktiviteterne 
kunne være kvindklub, MGP-fest for de unge, kreative aktiviteter, mødelo-
kaler, temafester, ungdomsklub, fællesspisning og fælles madlavning.

Med rammer egnet til sådanne aktiviteter kan fællesskaber styrkes, til gavn 
for lokalsamfundet. 

•Søge midler til nyt køkken i Tinghøj Forsamlingshus

•Organisere frivillige

•Beskrivelse af husregler

•Samarbejde med forsamlingshusets bestyrelse



  

Projekt : 
Rock i engen

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Der skal være en musikfestival i MOT, som kan tiltrække publikum fra 
nær og fjern. Festivallen skal kunne tiltrække større musiknavne og der-
med et større publikum.

Festivallen kan samle lokalområdet og kan generere indtægter til lokale 
foreninger. Blandt borgere i kommunen placeres MOT på landkortet og 
bidrager positivt til stedets fortælling.

•Finde egnet lokation

•Indhente tilladelser

•Søge efter sponsorer og fonde

•Aktivere foreninger/frivillige



 

Projekt : 
Vores høstfest

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Vi ønsker at skabe en tradition, hvor der hvert år afholdes en fælles fest for 
alle de voksne i MOT-området. Det første år har festen til formål at få ”gen-
skabt fællesskabet” efter en lang tid med Corona, hvor det ikke har været 
muligt at mødes på kryds og tværs. Vi skal lære hinanden at kende (igen) 
gennem hygge, god mad, snak på tværs af byerne og det fællesskab som 
en hyggelig og festlig aften kan give.

Det er intentionen, at festen skal blive en årligt tilbagevendende begiven-
hed, hvor vi på sigt ”fastholder fællesskabet” og samtidig ”udvider fællesska-
bet” med nye beboere i området.

I gamle dage var høstfesten en fejring af, at kornhøsten var færdig og af-
sluttet. Da man i gamle dage ikke havde maskiner til at hjælpe med høsten, 
skulle alle mand hjælpe til med høsten, og høstfesten var den endelige 
afslutning på, at høsten var i hus. Oprindeligt var høstfesten således en fej-
ring af datidens fællesskab – og nu vil vi nytænke høstfesten til at være en 
fejring af vores tre byers sociale fællesskab. 

•Gøre op med ”plejer”

•Oprette et underudvalg i MOT-borgerforening

•Vejformænd sælger idéen til naboer

•Sikre at festen ikke bliver udspist vha. sammenskudsgilde og brugerbeta-
ling

•Søge bidrag fra borgerinddragende aktivitetspenge

•Søge sponsorater

•Overveje rabat for nye tilflyttere







Vi vil gerne skabe endnu bedre muligheder for at bevæge sig sammen i MOT under indsatsom-
rådet ”Outdoor og aktivitet”. En gruppe vil for eksempel arbejde med MOT-minoen, en sti der 
skal forbinde området og samtidig vise de naturoplevelser området byder på.

I Orten er der fokus på mulighederne på det gamle teglværk, hvor der er et naturskønt område, 
der ligger gemt hen. Her kan blive et skønt udflugtssted. På vej til Tinghøj er der en gruppe, der 
ønsker at skabe nye aktiviteter på Orten stadion, der med skaterområde til de unge, agilitybane 
til hundene og tarzan- og cykelbane til ungerne kan blive til MOTion Stadion.

Indsatsområde:

Outdoor og Sport



Projekt : 
Orten teglværk

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Der skal skabes en destination ved Orten teglværk. Den særlige natur, der 
er skabt af udgravningerne fra det tidligere Orten Teglværk, skal være ram-
men for et naturskønt opholdssted. 
Der skal være mulighed for at nyde en medbragt madpakke og læse om 
teglværkets særlige historie. På sigt eventuel mulighed for overnatning i 
shelters, etablereing af mindre bålplads, broer og etablering af stisystem 
rundt om Orten og ud til Orten Plantage. 
Stedet er allerede omtalt i kommunale cykelkort, men ved at skabe en de-
stination øges kendskabet og omtalen af stedet.

•Udarbejd visionsplan

•Indgå dialog med grundejer

•Skabe økonomisk overblik 

•Udarbejde projektbeskrivelse  og arbejdsplan

•Søge midler

•Organisere frivillige til drift



        

Projekt : 
MOTion stadion

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Det er hele MOT, der vil få glæde af, at stadion bliver udviklet, så den 
rummer mere end fodbold og sportsfest.
Aktiviteten på Orten stadion skal øges og der skal skabes et sted, der kan 
være centrum for alle med et aktivt fritidsliv og hvor man let kan komme 
til på cykel.

Arealet kan aktiveres med skaterbane, droneflyvning, hundetræning, 
tarzansti, geocaching og meget andet. Aktiviteterne er til for de lokale 
borgere, men skal også kunne tiltrække brugere fra oplandet.

Stadion ligger på skolebussens rute, så skolebørnene kan hoppe af og på 
bussen med skateboard eller løbehjul under armen og bruge en time på 
skaterbanen. I fritiden kan de cykle hertil. Hundeejerne kan træne hun-
dene på agilitybanen, mens børnene drøner rundt på tarzanbanen. Ved 
klubhuset kan madpakken og kaffen nydes i solen.

•Etablere arbejdsgruppe

•Lave en prioriteret handlingsplan

•Søge tilladelser

•Søge fonde

•Søge frivillig arbejdskraft



Projekt : 
MOT-minoen

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

MOTminioen skal forbinde Mejls, Orten og Tinghøj og naturen. Ved hjælp af 
kortlægning af eksisterende stier og etablering af nye stiforbindelser skabes 
der sammenhæng mellem de tre byer. Der skal etableres en cykelsti, som 
gør det muligt at bevæge sig nemt og frit gennem de tre byer. Langs cykel-
stien etableres stiforløb, som fører ud til oplevelser og rekreative områder 
i naturen og historiske landskaber. Stierne skal etableres særskilt fra vejene 
for at få bløde trafikanter væk fra vejene og langs stiforbindelserne opsæt-
tes skilte, cykelpumpestationer og belysning. 

Stiforbindelserne samler de tre byer fysisk og er med til at fremme de so-
ciale forbindelser og sammenhold i lokalområdet. Samtidig gøres naturen 
bedre tilgængelig og oplevelserne langs stien indbyder til leg, bevægelse 
og fordybelse. 

•Indgå dialog med lodsejere

•Indhente tilladelser

•Kortlægge ruterne

•Udarbejde skitse og design

•Indhente tilbud

•Undersøge hvem der skla vedligeholde ruterne

•Søge midler til finansiering







Indsatsområde:

MOT i bæredygtig
udvikling

Når vi tænker udvikling i MOT, står ideerne i kø, og der er da også mange projekter, der hører 
under dette fokusområde. 

Der er en gruppe, der vil arbejde for cykelstier og sikker trafik, så man på cykel kan færdes sik-
kert fra Orten til Mejls og fra alle tre byer til Varde. Der er også projekter, hvor borgerne arbej-
der for fjernvarme samt energioptimering og solceller.

Udstykning af byggegrunde samt en idé om muligheden for store naturparceller er også sat i 
værk, lige som en gruppe vil arbejde for by- og landforskønnelse.



Projekt : 
Naturparceller

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Idéen går ud på at etablere et 25 km2 bånd mellem Mejls Orten og Tinghøj. 
Området skal både rumme TinyHouses, Offgrid huse og parceller på 5-10 
hektar pr. enhed eller fællesskab, hvor minimum 2/3 af arealet overlades 
til vild natur. Der ønskes at blive frilandsby og skabe naturen fra bunden på 
markjord så vi bidrager til at øge Danmarks naturareal. Samtidig kan vi bo 
midt i det og nyde at det springer frem.

Bosætning på tidligere markjord med god plads til natur vil øge biodiver-
siteten markant, da der før var ca. 0 biodiversitet, når der blev dyrket majs 
eller korn, men bagefter i arealerne mellem husene, vil være frit spil for 
hundredvis af arter at etablere sig. Med et sådan naturgenopretnings- og 
naturbolig koncept, vil vi gøre noget nyt som ikke er set andre steder i lan-
det. Et tiltag der passer perfekt ind i kommunens ”Vi i Naturen” vision, som 
der længe har været et ønske om at vitalisere med noget mere konkret og 
hvorfor ikke noget der også er en håndsrækning til selve naturen i stedet 
for bare at tænke den som en kulisse

•Udarbejdning af behovsundersøgelse

•Ændring af lokalplan

•Jord til bebyggelse    



        

Projekt : 
Fjernvarme i Tinghøj

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Der skal skabes billig opvarmning og etableres grøn omstilling væk fra 
naturgas og olie. Fjernvarme giver mulighed for at bygge og renovere 
miljøvenligt, hvilket understøtter MOTs ønske om et grønnere lokalsam-
fund.

Vi tror, at en omlægning af varmekilde er helt central for lokalsamfundet, 
da det forventes at fejrnvarmen vil reducere opvarmingsomkostninger 
for den enkelte ejendom, hvilket kan være med til at sikre muligheden 
for at bosætte sig et sted med højt til himlen og et stærkt lokalsamfund.

•Koordinér med udstykningen på Lerpøtvej 

•Detaljeret plan for berørte områder

•Projektoverslag og tidsplan

•Kontakt energistyrelse

•Underskriftindsamling ift. opbakning

•Koordiner med grupper vedr. stier



Projekt : 
Vardes grønne tag

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Vi ønsker at etablere et helt unikt naturområde bestående af store skova-
realer, overdrev, lysninger, søer og markarealer i drift. Det nordlige distrikt 
bindes sammen fra Orten i vest til Mejls i øst via et stort sammenhængen-
de naturhabitat. Dette grønne bælte skaber dermed et helt nyt og bynært 
bæredygtigt naturmiljø. 

Omkring MOT’s tre landsbyer etableres boligenheder/bosætning i na-
turområderne. I disse bynære skovområder kan etableres varierende og 
bæredygtige klyngebyggeri. Betingelsen for, at en parcel fungerer i et ha-
bitatområde er, at der IKKE må hegnes og at byggefelterne skal være min-
dre. Samtidig skal habitatet være forbundet med et stort net af vandrestier, 
cykelstier, adgangsveje til skovpleje, krydret med søer, shelters, solcelle-
opladere til cykler og mobiltelefoner o.l. De tre MOT-byer bliver på én og 
samme gang attraktive bosætningsbyer, med den grønne profil som leden-
de indikator.

Følgende to ideer kan integreres som en del af naturområdet
• MOT-minoen 
• Naturparceller

•Indvolvere kommunen

•Lave professionel beskrivelse af projektet med screening af landskabet

•Kortlægge økonomi 

•Søg fonde

•Indhente tilladelser



        

Projekt : 
Nye byggegrunde i Tinghøj

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Vi tror på, at man fremtidssikrer bosætningen ved at udstykke et større 
areal til byggegrunde.
Der skal udstykkes flere grunde for at byen fortsat er i udvikling, og for 
at tiltrække borgere som vil bygge energivenligt, bæredygtigt eller kli-
maneutralt. Udstykning skal både rumme storparceller og almindelige 
parceller, som kan indeholde friarealer med udkig til det åbne landskab.

Vi ønsker med det de nye udstykninger at sikre et flow i beboersammen-
sætningen, så det forsat er muligt for børnefamilierne at flytte til Tinghøj, 
mens det samtidig er et aktivt område for seniorer. 

•Indlede dialog med lodsejere og Varde Kommune



Projekt : 
Område- og bygningsfornyelse

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Vi er tre små landsbyer Mejls, Orten og Tinghøj, og formålet er at signalere 
udvikling i stedet for afvikling.

Det skal styrke sammenholdet i de små landsbyer, at vi sammen får fjernet 
de ejendomme/huse der evt. er faldefærdige, eller sammen får renove-
ret de huse, der er usælgelige med salg eller udleje for øje. Derved gør vi 
det mere attraktivt for folk at bosætte sig i vores landsby, og det giver igen 
mere liv i landsbyerne.

Det styrker sammenholdet og fællesskabet ved at løfte i flok. 

•Undersøg om der kan gøres brug af nedrivningspuljen

•Indgå dialog med ejere

•Oprette erhvervsinvest

•Eventuelt oprette et underudvalg under Tinghøj Gl. Brugs



       

Projekt : 
En grøn og bæredygtig skole

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Med alt det der sker rundt omkring i verden samt vores klimaproble-
matik, bliver vi som storforbruger af energi nødt til at gøre noget, når 
man har ældre bygninger. Vi ønsker at komme af med vores oliefyr, som 
opvarmer hele den gamle skolebygning. Vi ønsker at opsætte en varme-
pumpe til opvarmning af vores bygninger. I den forbindelse vil vi gerne 
prøve at lave en stor del af strømmen selv ved at ligge solceller på tage-
ne. Denne måde at lave strøm på kan sagtens bruges til undervisnings-
brug. Man kunne sætte forbrugsmålere op, så eleverne kunne følge med 
i både forbrug og energiproduktion på støtteforeningens bygninger. 
Det kunne give eleverne en indsigt i, at de faktisk selv har indflydelse på 
skolens forbrug bare ved at slukke for lyset i deres klasselokaler. I sam-
me ombæring vil vi gerne skifte taget på den gamle skolebygning og få 
tagene isoleret op til dagens standard. Det vil i høj grad have indflydelse 
på vores energiforbrug.  

•Isolering af loftkonstruktioner på skolen
  
•Søge midler til vores projekter om energirenovering af vores skole

•Udskiftning af oliefyr

•Der skal optages lån for at få projektet til at lykkedes

•Organisering af frivilligt arbejde



Projekt : 
Sikker trafik i MOT

PROJEKTAKTIVITETER:
DERFOR SKAL VI BLANDT 
ANDET

HOVEDIDÈ OG INDHOLD

Alle borgere i området og det øvrige opland skal kunne færdes sikkert 
mellem vores tre byer, det være sig gående, løbende eller på cykel. Ved at 
skabe trafiksikre veje for de bløde trafikanter, kan folk i alle aldre færdes 
sikkert i området.
Målgruppen er især tiltænkt skolebørnene og ældre beboere i området, 
men vi ønsker også at andre borgere i Varde Kommune og dagsturister kan 
færdes sikkert i området, når de vil nyde vores skønne natur og friske luft.

Vores område er karakteriseret ved små, smalle og ofte farlige veje. Vejene 
mellem byerne er ikke egnede til den stadigt stigende trafikmængde, som 
vi oplever. Dette skal forebygges med cykelstier mellem byerne, cykelsti fra 
Orten til Varde, samt en tunnel under Ringkøbingvej eller et lyskryds.

•Udarbejdning af prioriteringsliste og rækkefølge

•Trafikmåling

•Lovgivningsmæssige udfordringer

•Udarbejde løsningsforslag

•Skabe overblik over midler

•Dialog med lodsejere 



Idébank:
Synlige fællesskaber
• Mødelokaler der kan bruges af foreningerne til fx bestyrelsesmøder/udvalgsmøder og lignende
• Mere moderne lokaler til events og arrangementer  
• Fællesspisning evt. med gratis transport til og fra  
• Julebelysning i MOT
• MOT-fest med arrangeret børnepasning
• Fælles samlingssted for unge børn og ældre  
• ”Hjælp en nabo dag”  
• Søndagsbrunch 
• Flagstang i centrale bymidte i Mejls, Orten, Tinghøj 
• Sportsfest/byfest  
• Nye tilflyttere inviteres til fællesmiddag, præsentation og rundvisning af området  
• Velkomsttur – Kom og se MOT 
• Fredagskro/bar i Tinghøj forsamlingshus
• MOT-vinter musikfestival  
• Halbal 18-20-årige (med alkohol) 15-17-årige (uden salg af alkohol)  

Livets grønne skole
• Smags tour –på den lokale fødevareproduktion, fx nødder, honning, æblecider osv.  
• Guidede ture – svampe- og historieture i lokalområdet 
• Oplevelser der viser den grønne energi vi allerede har  
• Attraktion – ”Besøg MOT økolandsby” 
• Fælles dyrehold (grise, kalve, får, geder) 
• Fælleshaver i hver by (Orten legeplads, Tinghøj “plænen”, Mejls eng) 
• Sansestier

Kultur der forbinder
• Oldtidspark i Mejls i forbindelse med gravhøjene 
• Sognearkiver  
• Byporte til hver by med historisk motiv og fortælling
• Elektroniske informationstavler til alle tre byer    
• Tinghøj kunstforening udstiller løbende på plænen i Tinghøj  
• Kunstudstilling i Mejls  
• Streetart i MOT 
• Historiefortæller - én der kan fortælle historier fra lokalområdet
• Kulturklub (biografture, museums ture, teater, foredrag osv.)  
 
Outdoor og sport
• Rappelling ved foderstof
• Padeltennis 
• Skaterområde og klub for de unge 
• Spinningslokaler og café i Fitnesscenteret  
• Mini triatlon mellem byerne 
• Nyt klubhus – med træningscenter og udendørs klatrevæg 
• Skøjtebane i vinterperioden
• Bordtennis  
• Spejderforening  
• Kvindeklub 
• Aktivitetsfredag med badminton/gymnastik/tennis og boldspil
• Sig-modellen på Orten stadion 
• Juniorklub på Orten Stadion 4+5 klasse
• Omklædning og shelters ved Tinghøj sø 
• Hundeskov
• Bænke rundt på stierne  
• Geo trek som henviser til oplevelser  
• Skinnecykler som forbinder hver by
• Bålhytte/overdækning ved Juuls sø  
• MTB-bane i Orten plantage med en app til at downloade ruterne 
• Orten plantagesøen  
• Alpaka tours 
• En klatrebane i en skov (evt. mark) med svævebane fra trætop til trætop  

MOT i bæredygtig udvikling 
• Ubemandet butik med salg af lokale produkter 
• Solcellepark 
• Fartbumps i Mejls 
• Asfaltrabat i Mejls  
• Plante træer på/langs veje fra Mejls til Orten, så byerne hænger sammen
• Støjhegn langs Ringkøbingvej og omfartsvejen 
• Bredere veje  
• Mere gadelys  
• Delebil til MOT-området  
• Gratis El bus i området  
• Flere busafgang
• Trafikskole/legeplads  


