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Et STORT tillykke til Hjerteforeningen og os med 50 års jubilæet i år. Den 12. marts 1962 blev 
Hjerteforeningen stiftet, det var i de glade 60´ere.  
 På landsseminaret i februar blev der rettet en stor hyldest til den store skare af engagerede frivillige, der 
er med til at udføre aktiviteter rundt i hele landet. Denne hyldest sender vi videre til vore engagerede 
medhjælpere i motionsklubbens regi, her står en skare af velvillige hjælpere altid parat.   
50 år på rette sted: igennem Hjerteforeningens indsats med forskning og forebyggelse er det værd at fejre. 
I dag overlever de fleste en hjertekarsygdom, men 420.000 mennesker i Danmark lever med en 
hjertekarsygdom og hvert år dør der ca. 15.000 af sygdommen. Så der er stadig brug for Hjerteforeningen 
i Danmark.  
Her i foråret har vi gennemført hjertestarter-kurser i samarbejde med lokalkomiteen. De 3 timers 
undervisning med Inger Hulgaard var en succes og de deltagende kursister kunne få afprøvet 
hjertemassage og hjertestartere. Der arbejdes på at gentage kurserne til næste forår.  
Det varsler forår og sommeren melder derefter sin ankomst. At solen kommer til at skinne på os - gør 
godt i både sjæl og legeme. Forventningens glæde er altid stor, så når vi møder med et åbent glad sind, så 
bliver dagen i morgen EN GOD DAG.  
Pas godt på dig selv og pas godt på hinanden.  

De bedste sommerhilsener fra Elin. 

 

Foreningens stand på julemessen 
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   Formandens Beretning 
Generalforsamling 20-1-2012 i Bowlingcentret. 

2011 har været endnu et godt år i Hjerteforeningens motionsklub i Thisted, som har bestået i 31 år.  

Klubben blev startet i 1980 af 3 motionsglade thyboer: Poul Erik Kristoffersen, Peter Bach Larsen og Henry Bojesen. 

Det er med stor glæde og tilfredshed, at jeg kan konstatere, at der er god opbakning omkring klubbens aktiviteter.  

Hjerteforeningen er en af Danmarks største sygdomsbekæmpende organisationer. I år kan hjerteforeningen fejre 50 års 

jubilæum – d. 12. marts 2012 – her vil der blive sat ekstra fokus på hjerterne. At holde hjertet sundt handler i vid udstrækning 

om at vælge en sund livsstil. Det er dokumenteret, at maden vi spiser, måden vi bruger vores krop på og balancen mellem 

arbejde og fritid har stor betydning for vores sundhed. 

Når vi arbejder for at holde os sunde, er chancen for et godt liv - også som gammel - meget stor.  

Vi er 191 medlemmer i motionsklubben. 

På årets 1. dag i 2011 blev nytårsmarchen afholdt. Det var ikke bare glat, det var spejlglat på gade og stier, og idet lageret af 

salt var opbrugt overalt i Thy, måtte vi tømme skuffen for køkkensalt og lave ruten på de mest farbare veje. TV-midt vest 

meldte deres ankomst og ud af 1 times filmoptagelse og interview, blev der vist ca. 3 min. på TV om aftenen - Trods 

vintervejret mødte omkring 200- 250 trofaste deltagere op ved Rolighedshallen . 

Årsfesten d. 21.januar 2011 blev - som de foregående år - afholdt i forbindelse med generalforsamlingen i Bowlingcentret. 

Her deltog i alt 31 medlemmer incl. bestyrelsen. Vi havde en hyggelig aften med bowling, god mad, bankospil, sang og hygge.  

Thisted byløb tirsdag den 7. juni afholdes for 22. gang:  

Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen bød velkommen. 4 elever fra Skyum Idrætsefterskole stod for opvarmningen. De nye 

ruter på 5 og 10 km fik sidste år mange roser og idet udgangspunktet for vores koncept var, at ruterne skulle gennemløbe 

Christiansgave, gå langs fjorden og passere igennem den indre by, blev det en skøn tur i det klare vejr - den første tirsdag i 

juni måned. Det giver ekstra højt humør at have 150 deltagere fra Skyum Idrætsefterskole, - Thylands Idrætsefterskole med 

104 deltagere og Galtrup Efterskole med 19 deltagere.  

Det gamle tidtagningssystem, som Ivan Jensen for et år siden har etableret, blev i år udbygget med en ekstra computer. Det 

er med stor tilfredsstillelse for os i bestyrelsen, at kunne være med til at afvikle et så vellykket arrangement. Hermed en 

særlig tak til Ivan for hans store indsats. Det blev igen i år rekord deltagelse med 753 løbere og gående.  

Nystrupløbet søndag den 21. august 2011: I år var løbet fremrykket 1 uge pga internationalt golfstævne. Et traditionsrigt løb 

igennem 38 år.: Vel nok det eneste løb - foruden Østerild-løbet, hvor deltagelse er helt gratis. Arrangementet kommer op at 

stå i et samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Dansk Bank, Nordjyske aviser og motionsklubben. I samarbejde med 

Naturstyrelsen Thy og Hjerteforeningen kunne motionsklubben åbne de 2 nye hjertestier på 5 og 10 km i Nystrup Plantage. 

Den officielle åbning blev foretaget af projektleder Steffen Jørgensen fra Hjerteforeningen. Dagen blev afviklet i højt humør 

blandt de ca. 850 deltagere. De mørke skyer med ”havgus” truede, men det blev alligevel et godt løbevejr.  

Knap var vi hjemme fra Nystrupløbet inden næste arrangement stod for døren: 

Kvindeløbet lørdag den 25. august 2011: Afholdes for 21. gang. 

At have det ny-restaurerede ”gamle rådhus” som kulisse og det flotte Store Torv som base, - ja , så er faciliteterne i top til 

årets kvindeløb. Borgmester Lene Kjeldgaard bød velkommen. Den travle borgmester kunne lige nå at forrette en vielse på 

det gamle rådhus inden velkomsttalen til kvindeløbet. Tilslutningen var færre end året før, men humøret var højt og vi havde 

en dejlig dag sammen med 530 piger og damer, en nedgang i deltagerantallet fra 600 sidste år. Til dem - som kom - var der et 

væld af gaver og præmier fra byens handlende.  

I et samarbejde med den lokale Hjerteforening, havde vi en stand til julemessen i Thy Hallen d. 12.-13. november. Vores 

tema var livreddende førstehjælp i forbindelse med den landsdækkende kampagne GØR NOGET FOR HJERTET. Vi fik en snak 

med gæsterne og det var muligt at udøve hjertemassage og se hvordan en hjertestarter fungerer.  

Sponsorerne har igen i 2011 vist sig fra deres gavmilde side. Både de store hovedsponsorer og de handlende i Thisted og 

omegn, der næsten altid siger ja, når vi præsenterer os, at vi kommer fra Hjerteforeningens motionsklub. Vi får altid masser 

af gaver til både vinderpræmier og lodtrækningspræmier. Det er vi meget taknemmelige for.  

Tak til hjælperne til løbene. Der er mange trofaste og engagerede hjælpere. Det er en forudsætning for at kunne afvikle et 

arrangement, at det bliver planlagt i mindste detalje, hvor det sikkerhedsmæssige - også bliver prioriteret højt. Men vi skal 

også bruge mange, for at det kan glide glat. Desuden har vi et tæt samarbejde med Politihjemmeværnet, som regulerer 

trafikken til både byløb og kvindeløb.  

Gå og løbetræning fra Rolighedsskolen tirsdag og torsdag aften kl. 19. Her mødes den trofaste skare af en gruppe gående 

damer med Tage, som den gennemgående figur. Hvor er det dejligt, at være en del af det sociale samvær, som hersker her.  
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På alle tider af døgnet er løbere og gående på farten og det er jo en aktivitet, der er så privilegeret, at man kan starte fra 

egen gadedør.  

Motionscentret i Thy Hallen har vi sammen med lokalkomiteen. Vi har lejet motionscentret fra kl. 10-11 søndag formiddag. 

Og her efter jul og de måske sunde nytårsfortsætter, kommer der rigtig mange. Bestyrelsen afholder ca. 5 møder i løbet af 

et år. Derudover bruger vi vores mail og SMS til at korrespondance. Der har været seriøse gennemgange af procedurerne til 

løbene. En stor TAK til jer for det gode samarbejde og for arbejdsindsatsen i bestyrelsen. Det glæder mig, at være en del af et 

bestyrelsesarbejde, der også medfører en god vennekreds.  

Inden jeg slutter, vil jeg gerne takke de mange, der på den ene eller anden måde støtter Hjerteforeningen. Det nytter noget, 

at vi arbejder for en god sag. 

Jeg håber, at vi også fremover kan være Motionsklubben, der tilbyder motion på alle niveauer, uanset alder, størrelse og 

formåen.  

Det må vi stå sammen om, for husk nu: at foreningen er kun, hvad medlemmerne gør den til.Tak for ordet. 

Elin. 

 

Støt sponsorerne – de støtter os !  
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INDMELDELSE:   
 

Ved Indmeldelse i Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted sendes nedenstående blanket, samt 
evt. penge/check til: 
    

Kasserer, Egon Larsen   
Vestertorp 8 
7700 Thisted 
Tlf.: 9792 5459 
E-mail: egon.larsen@webspeed.dk  
 

Vi glæder os til at byde Jer VELKOMMEN  
 
Jeg melder hermed følgende ind i Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted 
 

Navn:  

Fødselsår:  

Telefon:  Email:  

Adresse:  

Postnr.:  By:               

 
Navn: 

 

Fødselsår:  

Telefon:  Email:  

Adresse:  

Postnr.:  By:               
  

                      Kontingent årligt:  Sæt kryds: 
Enkeltperson        Kr.     195,00  

Familie        Kr.     310,00  

Livsvarigt medlemskab        Kr.  2.300,00  

Livsvarigt par-medlemskab        Kr.  3.500,00  
 
 

Ved indmeldelse opnår du bl.a.: 
 

- Du støtter en god sag         
- Du modtager Hjerteforeningens blad – Hjertenyt 
- Du modtager ”Løbethisten” – motionsklubbens eget blad 
- Du kan frit benytte Thyhallens motionscenter 1 time søndag formiddag 10.00 – 11.00 

( i sæson september – april )          
I samarbejde med vore sponsorer, arrangerer Hjerteforeningens motionsklub hvert år:  
Nytårsmarch, Byløb, Nystrupløb og Thisted Kvindeløb.       

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Pengene kan også indsættes på: regnr. 4784 kontonr. 3728086505  
oplysninger på mail til: egon.larsen@webspeed.dk  
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Til klubbens motionister 
 
Tirsdag den 22. maj 
Vil vi prøve at flytte løbe/gåturen til hjertestierne i Nystrup 
plantage. 
Vi mødes som sædvanlig ved Rolighedsskolen kl. 19:00, 
derefter fylder vi nogle biler og kører samlet til Nystrup 
 
 

 
 
 
 

 

Grethe & Eigild Kragh 

Tingstrupvej 77 

7700 Thisted 

Hanne & Niels Henrik 
Lund 

Spangbergsvej 21 

7700 Thisted 

Anna & Orla Rask 

Hyldevej 10 

7700 Thisted 
 

Ole Madsen m. familie 
Jyllandsalle 4 
7700 Thisted 
 

    

    

 
Ny bladsponsor 
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Til opslagstavlen  

Vigtige datoer Thy / Mors 2011 
 
 
Nytårsmarch   Søndag den 01-01-2013  Kl. 14:00 
 
Byløb BEMÆRK  ONSDAG  Onsdag den 06 -06-2012  Kl. 19:00 
 
Nystrupløb    Søndag den 12-08-2012  Kl. 10:00 
 
Kvindeløb    Lørdag den 25-08-2012  Kl. 14:00 

______________________________________________ 

Østerild-Løbet 2012. 

Tirsdag,. den 15. maj kl. 19.00 
Mødested Vesløs Huse Rasteplads ved Fugletårnet 
Kom og oplev Østerild Skov, den friske luft og den ny-udsprungne bøg. 
Der er mulighed for at gå/løbe 6 eller 10 km. på afmærket rute. Der er væskedepot midtvejs 
og ved mål er der varm suppe samt øl/sodavand, sponsoret af 

Hunstrup-Østerild Sparekasse   
SparKøbmanden i Østerild 
giver brød til suppen. 

Det er gratis at deltage, og der er 

diplom til dem, der gennemfører. 
Tag hele familien med til denne aften... 
og "tag" turen som det passer dig bedst 
Kom i god til før løbet. 
Vel mødt til alle 
ønsker 
Kaj Dige 

______________________________________________________________ 
Østerild 
Motionstur   i   skoven   hver   søndag 

Hver søndag formiddag kl. 10.00 er der mu- 

lighed for en motionstur i skoven, med start 

fra p-pladsen ved det gamle ishus GI. Aal- 

borgvej. 

Alle kan deltage, det er i gå-tempo. 

Det er ikke en forening der står bag, så der 

kræves ikke medlemskab af nogen forening. 

Vi går ca. l time. 

Flere oplysninger: Kaj Dige 97 99 72 13. 

_______________________________________________________________ 

 

Husk vores BYLØB onsdag den 06. Juni ved Thyhallen kl 19:00 
Har du lyst at hjælpe så kontakt Marie frost 9792 5512 
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PILGRIMSTUR PÅ CAMINOEN (JACOB’S VEJEN) I SPANIEN 
23/8-11 til 30/9-11 (heraf 33 vandredage)  
 
2. afdeling 
Den 13. vandredag nåede vi efter 28 km i fuld sol frem til byen Castrojeriz hvor vi prøvede flere herberge 
uden held, men endelig fik vi plads på et lille privat hotel – heldigvis med eget badeværelse – da det nu 
blev min tur til at være syg (3 gange i løbet af natten havde jeg både diarre og opkast, så jeg var totalt 
udrenset næste morgen). Da jeg var noget mat i kroppen fik vi først startet op kl. 9. Da det var meget 
varmt og det gik op ad bakke det meste af vejen, blev det kun til 11 km den dag, så da vi nåede herberget 
i den lille by Cardenuela fik jeg hurtigt smidt mig på sengen og blev der resten af dagen og fik kun 
vand,cola, æble og lidt brød. Fremover drak vi kun vand på flaske. Jeg fandt så ud af at jeg havde glemt 
min dejlige silke-lagenpose (som er meget dyr og ikke til at undvære) i Castrojeriz. Nu var gode råd dyre, 
men næste morgen var jeg heldigvis frisk til at gå igen, så da vi nåede til det første herberg der ville 
servere kaffe til os, viste det sig at bestyreren kunne tale engelsk (det var der desværre ikke så mange 
spaniolere der kunne/ville) men vi forklarede ham problemet med min lagenpose, så da vi havde tlf.nr. på 
det lille hotel ringede han dertil og fik dem til at sende posen med taxa til det herberg som vi regnede med 
at nå denne dag og det kostede kun 7 euro, så vi gik glad videre. Vi så 2 storke på kirketaget i en landsby 
vi gik igennem (om foråret er der rigtig mange). Men da det igen var meget varm denne dag og ikke ret 
meget skygge, blev Jenny dårlig igen og blev nødt til at kaste op i grøften inden vi nåede frem til 
herberget. Turen denne dag var på 34 km, så det var sikkert både varmen og udmattelsen der gjorde det, 
nu havde jeg så til gengæld fået ondt i skinnebenet. Men jeg var nu så frisk og sulten, at jeg kunne spise 
pilgrimsmiddag igen, så det gjorde jeg selvfølgelig. 
Næste dag var Jenny stadig ikke helt frisk, men vi startede ud kl. 6.30 og gik 17 km til det nærmeste 
herberg i fuld sol ca. 36 gr. og ingen skygge hvor det bare gik lige ud på en flad strækning, jeg havde 
også meget ondt i skinnebenet denne dag. På turen kom der en Røde Kors ambulance forbi (den eneste vi 
så på hele turen) jeg nåede ikke at få dem stoppet, men da vi nåede frem til Calzadilla hvor vi skulle bo, 
stoppede den ved baren, så jeg fik dem til at smøre mit ben i noget kølende gel, det hjalp lidt og resten af 
dagen prøvede jeg at hvile mit ben. Det viste sig, at der var andre der havde samme problem, det er 
åbenbart en strækning der er hård ved bentøjet. 
Næste morgen startede vi allerede kl. 5.40 for at nå frem til næste herberget i Sahagun inden det blev alt 
for varmt. Mit ben gjorde meget ondt og jeg gik på apoteket for at købe kølende gel og ibumatin.Ved 
købmanden mødte vi en dansker der hed Mikkel, han havde hørt på Caminion (fra en australier som vi 
havde mødt nogle gange), at vi havde været syge, utroligt så hurtigt tingene rygtes. Men han tilbød mig 
zoneterapi og en gang massage hvilket jeg tog imod, det hjalp dog ikke så længe. 
De næste dage tog vi ikke så lange strækninger p.g.a. mit ben. Og på 5.dagen med ondt i benet snakkede 
vi med nogle hollændere som vi mødte af og til, han havde selve en hævet fod som han havde fået 
penicillin til og mente at jeg skulle gå til lægen næste dag. Jeg nøjedes dog med at gå på apoteket da vi 
kom til Leon, der fik jeg noget antibiotika (tror jeg), allerede næste dag havde det hjulpet meget, så nu 
følte jeg, at det begyndte at gå den rigtige vej. 
De næste par dage var lidt kedelige ruter, hvor vi gik meget langs hovedvejen, men så kom vi igen til at 
gå i bjerge og passerede Jernkorset, som ligger på det højeste bjerg på ruten (1480 m) det er et lille kors 
på toppen af en træpæl. Det er en tradition, at man kaster én sten over skulderen (helst en der er medbragt 
hjemmefra) så skulle alle ens bekymringer forsvinde. Vi fandt dog en på stedet som vi brugte. Derefter 
gik turen videre forbi et lille herberg, der hedder Mandarin (et af stederne hvor Bertelsen på Caminoen 
overnattede) men der var så ulækkert og beskidt at vi ikke engang havde lyst til at købe en kop kaffe der, 
så vi gik hurtigt videre og ”løb” ind i en ordentlig tordenbyge og de næste 2-3 timer kørte tordenvejret 
rundt om os, det var jeg ikke helt stolt af, da vi for det meste var alene på denne strækning, men vi nåede 
da frem til en lille by El Acebo, hvor vi var heldige at få en overnatning i et gl. anneks, tilhørende 
herberget. 
Vi hørte senere, at der var et par stykker der havde overnattet i Mandaring, de fortalte, at da de skulle til 
at vaske sig – i et fad med koldt vand – lå der 3 døde rotter i den. Toilettet lå i det fri på den anden side af 
landevejen også meget ulækker, så vi priste os lykkelige over, at vi ikke var blevet der. 



29. årgang Løbethisten Nr. 1 2012 

 
 

 - 9 -

De næste par dage, gik vi igennem vinmarker hvor hele familien hjalp hinanden med at høste, og da vi 
kom igennem landsbyen, kom vi forbi et sted hvor druerne blev læsset af, så fik vi lov at smage på dem. 
Et andet sted blev druerne trampet igennem af nogle folk i gummistøvler (de var forhåbentlig rene) så det 
foregik rigtig på gammeldags manèr. 
Noget vi også af og til kom forbi, var en flok køer der skulle fra landsbyen og ud på marken, så var det 
bare med at komme til side, da de ikke flyttede sig for os, men det bevirkede også, at gaderne i disse 
landsbyer tit var beskidte af tørret ko-lort. I det hele taget var mange landsbyer beskidte og havde en del 
forfaldne huses. 
Vi mødte som sagt mange dejlige pilgrimme, bl.a. også en finne der havde gået hele vejen hjemmefra, så 
når han nåede Santiago havde han gået 4000 km – han bar et skilt hvor det stod på –  
Og iflg. nogle finske piger som vi talte med, var det også gået noget ud over hans ben (han kunne 
desværre kun tale finsk, så vi kunne kun kommunikere med ham ved at smile og bruge fingersprog) jeg 
havde håbet på, at møde ham i Santiago, men vi ”mistede” ham de sidste dage. 
Jo nærmere vi nåede Santiago, blev det især en dejlig mandelkage der hed Santiago kage, som vi guffede 
i os, når vi havde kaffepause, den var rigtig god og de havde ikke så meget at vælge imellem på de små 
barer hvor vi købte kaffe. 
De sidste dage ”løb” vi ind i mange af turist-pilgrimmene, som ofte blev kørt meget af vejen og fik 
bagagen kørt, når de selv gik. De boede heldigvis som regel på hotel, ellers kunne de snart invadere 
herbergerne, når de kom i store flokke, vi andre syntes ikke, at det havde ret meget med pilgrimme at 
gøre, da de jo aldrig ville kunne føle turen på samme måde som os, når de ikke havde taget den på godt 
og ondt, som vi havde. 
I løbet af turen var vi til nogle pilgrimsmesser, hvor man bad for os pilgrimme, at vi ville nå godt frem 
o.s.v. vi forstod ikke noget af det de sagde, men det var gerne en kort messe og det var højtideligt og 
fredfyldt, så det var en dejlig måde at slutte vandredagen på. Det var ikke alle der kom levende gennem 
sådan en tur. Især på den sidste del af turen kom vi til mange små kors med billede af pilgrimme der døde 
inden de nåede frem, det var trist at se , der var gerne også en tekst på spansk, som vi jo desværre ikke 
forstod. 
Men den bedste af dem alle var selvfølgelig den der foregik i Katedralen i Santiago de Compostella, som 
vi nåede til på vores 33. vandredag kl.12.00 hvor pilgrimsmessen lige var begyndt. Det var en dejlig og 
rørende fornemmelse, at træde ind i Katedralen samtidig med, at en nonne med en fantastisk stemme 
sang: Nærmere Gud til dig. Katedralen var fuld af pilgrimme (nogle af dem kendte vi jo) og selvfølgelig 
var der også turister. Nu var målet nået – og vi havde gennemført, selv om vi indimellem havde nogle 
trælse dage. Der blev bedt for os pilgrimme og takket for at vi nåede frem. Messen sluttede med at 5-6 
munke skulle svinge et kæmpe røgelses-kar op og ned gennem kirken, så der var helt tæt af røgelse. 
Derefter gik vi ud på pladsen foran Katedralen, hvor vi prøvede at finde mange af de pilgrimme vi havde 
mødt på turen. Det lykkedes også at finde en del – og endnu flere da vi tog derhen næste dag. Vi sluttede 
dagen af med, at tage hen på Pilgrimskontoret, hvor vi måtte stå i kø em times tid, for at få vores 
velfortjente (synes vi selv) bevis på, at vi havde gennemført turen. 
Efter at have nydt et par dage i Santiago, tog vi bussen til Finistera også kaldet Verdens Ende som ligger 
ud til Atlanterhavet. Traditionen tro tager man derud for at brænde sit vandretøj (som slut på turen) vi 
nøjedes bare med et par smådele, men det var en dejlig oplevelse  – og derefter nød vi den flotte 
solnedgang, som vi var heldige at få med. Derude mødte vi igen nogle af de ”gamle” pilgrimme, så kunne 
vi også få sagt farvel til dem, det var med vemod, al den sigen farvel, men vi har jo hele tiden vidst, at vi 
ikke kunne holde forbindelsen ved lige med så mange mennesker. 
Næste dag tog vi tilbage til Santiago, men allerede nu var byen ikke den samme, da næsten alle de 
”gamle” pilgrimme var rejst videre. Efter en overnatning der, tog vi flyveren hjem, den 30. september via 
England, hvor det stadig var rigtig godt vejr. Så det blev ikke så brat en overgang til det kedelige danske 
vejr som vi kunne høre I havde haft herhjemme. 
Efter sådan en stor og speciel oplevelse, var det dejligt at komme hjem igen til familie og venner -  
Selv det danske vejr kunne jeg nyde, selvom det er lunefuldt. 
 
Indsendt af:  Esther Andersen 
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Hjerteforeningens landsseminar d. 25. og 26. februar 2012. 
3 forventningsfulde deltagere med Kaj som pilot, Ninna som bagsædepassager og Elin var strikkefe kørte 
vi til Nyborg Strand en tidlig lørdag morgen. Her kunne vi vise flaget som repræsentanter for 
motionsklubben i Thisted. 
Der var et veltilrettelagt program for de 350 deltagere fra lokalkomiteer og 5 af de 7 motionskomiteer var 
repræsenteret. Velkomst ved hjerteforenings formand, professor Peter Klemmensen og Hjerteforenings 
direktør Inge Vestbo. Uden mad og drikke….     en overdådig frokostanretning fik vi med udgangspunkt i  
hjertevenlige opskrifter, hvor det var svært at vælge noget fra….  
 Om eftermiddagen deltog vi i forskellige workshops, hvor vi fik lejlighed til at få indblik i og komme 
med forslag til nye tiltag.  
Om aftenen var der lagt op til FEST med taler, musik og dans og uddeling af Hjerteforeningens 
frivillighedspris. Og maden som blev serveret af ca. 15 tjenere, det var en FEST for ganen.  
Søndag morgen gik vi en tur på den nærliggende hjertesti, hvor der er en pragtfuld udsigt med 
Storebæltsbroen som kulisse. Thyra Frank kom forbi søndag formiddag og holdt sit foredrag om ”Lotte” 
og indimellem var det svært at holde ”tåren” tilbage.  Senere fortalte næstformand Henrik Steen Hansen, 
som er overlæge på Odense Universitetshospital, om en hjerteklap-operationen. Her kunne vi på vidio-
optagelser se,  hvordan man via elektronik indopererer kunstige hjerteklapper. Et meget gribende og 
interessent indslag.  
Dagens sidste overraskelsesforedrag blev afsløret, da Chris MacDonald kom på  podiet. Her underholdt 
den kendte sundhedsapostel i 2 timer, han sprang og dansede på podiet og vi blev underholdt med en 
cocktail om sundhed sammen med en  stor portion humor. Et brag af en afslutning på et kanon 
arangement. 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


