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Kasserer 
 
 

 

Egon Larsen 
Vestertorp 8 
7700 Thisted 
℡ 3011 5459 
egon.larsen@webspeed.dk 
 

 

Thy Hallen 

 

Medlem  
 
 

Marie Hove Frost 
Kastanievej 8 
7700 Thisted 
℡ 9792 5512 
mfrost@mvb.net 
 

Hjælpere 
 

 

Medlem 
 
 

Ninna Kristoffersen 
Johnsens Alle 40  
7700 Thisted  
℡ 9798 1771 
ninna-poul-kristof@mail.dk 
 

Ruter og materiel 
 

 

Suppleant 
 

Margrethe Keller Larsen 
Thorhaugevej 7, Sennels 
7700 Thisted 
℡ 9798 5449 
 thorhaugevej7@hotmail.dk 

 

 

Løbethisten udkommer 3 gange årligt, og kan læses på hjemmesiden         
http://www.hjerteforeningen.dk/mkthisted 
 

Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere i tilsendt materiale. 
Materiale modtages på mail, papir. 
 

Du er altid velkommen til at sende indlæg til Løbethisten –kaj@kajn.dk 
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At holde hjertet sundt handler i vid udstrækning om at føre sund livsstil. 

Frosten havde svært ved at miste sit tag. Foråret lod vente på sig. Marts måned var i år den 

solrigeste i 70 år, den koldeste i 26 år og den nedbørsfattigste i 17 år. Men med en sommer i 

udsigt stiger forventningerne: det giver lange dage og korte nætter og dermed øget indstråling 

og opvarmning. Vi har store forventninger til sommeren. Vi skal feriere, grille, bade og meget 

mere som kræver, at vejret arter sig. E´n ting er dog sikkert at sige om sommeren: vejret 

varierer voldsomt.  

Det er endnu ikke for sent: Jeg hørte i radioen for nogen tid siden at en 101 årig canadier 

havde gennemført en ¼ maraton på ca. 1 time og 30 minutter – vel at mærke, var han startet 

med at løbe som 89 årig.  – Der er mange tilbud om motion i Thy: E´t af tilbuddene er at 

komme tirsdag og eller torsdag, hvor vi mødes ved Rolighedsskolen - dette tilbud er blevet 

positivt modtaget af flere, der ønsker at gå sammen med andre. Og alle velkomne fra syd og 

nord, øst og vest!  Og det er rigtig hyggeligt og dejligt, at der kommer flere med ”på holdet”. 

På gå-holdet er der rig mulighed for også at få rørt stemmebåndet og lattermusklerne. 

Gevinsten er at man får en masse frisk luft og får rørt sig.   

 Det sociale velvære er at blive respekteret, værdsat og draget omsorg for.  

At starte fra egen gadedør er jo også et godt udgangspunkt, for herfra kan kalorierne 

forbrændes med det samme og hverdagens andre gøremål kan administreres i forhold dertil.  

Snart nærmer sig Hjerteforeningens egne løb med Thisted byløb, som er et årets store 

arrangementer. Vi glæder os i bestyrelsen til at være med til at alle både hjælpere og deltagere 

får en god oplevelse.  

Solens varme stråler gør gavn og får vores indre barometer til at stige.   

Men hvor om alting er, så må vi glædes over hver dag at kunne vågne op til en ny dag. 

De bedste forårshilsener fra Elin. 
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Støt sponsorerne – de støtter os !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
OPRÅB: 
 

Det er blevet svært at finde stof nok til bladet, derfor har jeg/vi besluttet at 
det bedste indlæg i hvert nummer ”fra de menige medlemmer” belønnes 
med en flaske vin eller en æske chokolade efter eget valg. 
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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  

Par medlemskab        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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Motionscentret er åbent for Hjerteforeningens medlemmer,  
Søndag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00 i vinter sæson ( September til April ) 
Træningen er gratis for medlemmer af Hjerteforeningen. 
  
                                                                                                                                                                                                      

Mød op som gruppe, så motiverer man hinanden til motion. 
   Det er dejligt at motionere 

 

Østerild løbet 
Tirsdag den 7. maj Kl. 19:00 fra Vesløshuse rasteplads på Aalborgvej.  
Ruterne er på 6 eller 10 km. Der er en forfriskning efter løbet.  

 
 

 

Inger Marie & Anders 
Heegaard 
Bakkedraget 8 
7700 Thisted 

Fam Kristensen 
Bavnhøj 31 
7700 Thisted 

 

Ole Lund Larsen 
Gl. Feggesundvej 133 
Amtoft 
7742 Vesløs 

Tove & Immer Bredahl 
Ahornvej 16 
7700 Thisted 
 

Anna & Henning Bunk, 
Platanvej 6, 7700 
Thisted 

Hans Jørgen Kristensen 

Ahornvej 18 

7700 Thisted 

  

    

 
 
 
 
 

Til opslagstavlen  

Vigtige datoer Thy / Mors 2013 
 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Tirsdag den 01-01-2013 Kl. 14:00 
Østerildløbet   Tirsdag den 07-05-2013 Kl. 19:00 
Byløb fra Thy-Hallen   Tirsdag den 04-06-2013 Kl. 19:00 
Nystrupløbet    Søndag den 11-08-2013 Kl. 10:00 
Kvindeløb    Lørdag den 31-08-2013 Kl. 14:00 
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Her er et billede fra motionscenteret, som egentlig skulle have været med i sidste 
nummer, men måtte udgå, på grund af manglende plads. 

_____________________________________________________________________ 
 

Vi har i bestyrelsen her op til opstart på sommer turen til Eshøj  omdelt 600 Flyers med 
opfordring til at deltage i vore løbe- eller gåturer. At dømme ud fra fremmødet  gav det 
ikke det helt store, kun 5 til 6 nye, men lidt har også ret. 
 
Nytårsdag afholdte vi som sædvanlig vores nytårsmarch.I år deltog der ca. 230 personer i alle 
aldre. Det er skønt sådan en nytårsdag at se så mange glade, og friske mennesker tage turen 
på ca. 5 km. 
 
I bestyrelsen er vi godt i gang med at planlægge årets byløb, vi håber på fortsat stor opbakning 
til løbet, både fra deltagere og hjælpere. 
 
Når vi er færdige med byløbet, starter vi straks med planlægningen af kvindeløbet 
 
Har man lyst til at hjælpe må man gerne henvende sig til Marie Frost. 
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Formandens beretning 

Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted har afholdt generalforsamling d. 18. januar 2013.  

Formanden kunne i sin beretning på den årlige generalforsamling oplyse, at det havde været et 

aktivt år i foreningen, der har bestået i 32 år. Klubben blev startet i 1980 af 3 motionsglade 

Thy-boere: Poul Erik Kristoffersen, Henry Bojesen og Peter Bach Larsen.  Det er med stor 

glæde og tilfredshed, at jeg kan konstatere, at der stadig er god opbakning omkring klubbens 

aktiviteter, udtaler klubbens formand Elin Damsgaard Sørensen.  

På årets første dag i 2012 blev nytårsmarchen afholdt med Rolighedsskolen som udgangspunkt. 

Den 6. juni 2012 blev Thisted Byløb afviklet for 22. gang, - igen et tilløbsstykke, hvor der var 

ca. 600 deltagere i alle aldre. Det giver ekstra højt humør, at have de unge mennesker med fra 

3 efterskoler. Thylands Idrætsefterskole præsterede 99 deltagere.  Egon Carl Jensen og hans 

seniorer 60+ var præsenteret med 20 deltagere. Det traditionsrige familie-løb i Nystrup 

plantage blev afviklet for 39. gang med 850 deltagere. Her er det Danske Bank, 

Beredskabsstyrelsen og Nordjyske Medier, der er arrangør og motionsklubben der står for 

ruteafmærkning og tidtagning. Kvindeløbet i Thisted blev afholdt for 22. gang, men 2 minutter 

efter at løbet var skudt i gang - åbnede himmelens sluser sig – det ville ingen ende tage – så 

hver en trævl blev våd. Tilslutningen var mindre end året før, men trods det våde vejr, 

bevarede de friske piger humøret.    

I formandsberetningen blev der rettet en stor tak til alle sponsorerne, der velvilligt betænker 

Hjerteforeningens Motionsklub. De handlende i Thisted og omegn er gode til at støtte op 

omkring Hjerteforeningens frivillige arbejde.  Desuden lød der en varm tak til de mange trofaste 

og engagerede hjælpere. Det er en forudsætning for at kunne afvikle et løb, at det bliver 

planlagt til mindste detalje, hvor også sikkerheden er højt prioriteret. En tak til 

Politihjemmeværnet, der stiller op til både byløb og kvindeløb.  

Til bestyrelsen var Egon Ørebro Larsen, Marie Hove Frost og Ninna Kristoffersen på valg. Alle 

modtog genvalg. Margrethe Keller Larsen fortsætter som suppleant. Endvidere består 

bestyrelsen af Kaj Nielsen og Elin Damsgaard Sørensen, der rettede en stor tak til bestyrelsen 

for deres arbejdsindsats.   

Der var under generalforsamlingen forslag til valg af årets motionist 2012: Det blev en 

velfortjent hæder til Ninna og Poul Erik Kristoffersen, hvor motion og aktivitet er et fast punkt i 

deres daglige handleplan.  

Efter generalforsamlingen var der hygge og socialt samvær for de ca. 50 deltagere med 

bowling, spisning og bankospil.   

Indslaget er indsendt af Elin Damsgaard Sørensen 

Formand for Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted  

Adr. Hanstholmvej 30, 7700 Thisted.  
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Et billede af ca. halvdelen af de fremmødte til generalforsamlingen 

 
 

Har du/I lyst at prøve golf 
 

Golfklubben vil godt lave en introduktions aften på 3 timer, 
bestående af lidt teori , lidt træning på udslagsbanen og til 
sidst spil på et kort hul. 
Dette vil for medlemmer koste 50,- kr. pr. næse, og 700,- kr. 
for opstart af et hold. De 700 betaler motionsklubben. For at 
arrangementet kan blive til noget skal vi have et hold på 10 til 
12 mand/kvinder. 
Hvis i er interesseret kan i kontakte Ninna Kristoffersen på  
tlf. 9798 1771 eller e-mail ninna-poul-kristof@mail.dk 
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Stenalderbrød 

Denne opskrift på stenalderbrød stammer fra Thomas Rode på Kong Hans. 
Brødet smager helt fantastisk, det er let at bage og så er det helt uden mel, så 
også glutenallergikere kan spise det.  

Det skal du bruge: 

100 g græskarkerner 
100 g solsikke kerner 
100 g mandler 
100 g valnødder 
100 g hørfrø 
100 g sesamfrø 
5 æg 
0,75 dl ekstra jomfru olivenolie 
2 tsk Læsø eller Himalayasalt 
Anvend gerne økologiske ingredienser, så undgår du unødig kemi 
Fremgangsmåde: 
Bland alle ingredienser i en skål 
Kom massen i en smurt form 
Bag brødet i en time ved 160 grader (forvarmet ovn) 
KAN DU IKKE TÅLE NØDDER,KAN DER TILSÆTTES FLERE KERNER EFTER 
SMAG OG LYST, OG TØRRET 
FRUGTER(ROSINER,TRANEBÆR,ABRIKOSER,M.M 
_________________________________________________________ 

Generalforsamling i Hjerteforeningens motionsklub, Thisted.  

På vej hjem fra generalforsamlingen i motionsklubben, sad jeg og tænkte på aftenen. En rigtig 
hyggelig aften, men pludselig fik jeg en dårlig smag i munden.  
Ikke en af os deltagere i generalforsamling sagde tak til jer i bestyrelsen for jeres store 
arbejdsindsats. Det være arrangementer som løb, lave Løbethisten,deltagelse i arrangementer 
til gavn for hjerteforeningens arbejdsområde o.s.v.   
Hermed en forsinket tak,men ikke mindre velment,  til bestyrelsen for Hjerteforeningens 
motionsklub i Thisted, for jeres kæmpestore indsats til gavn for os medlemmer og de som 
frekventerer jeres arrangementer.  
Jette Mejlholm 
 
Vi takker da Jette  for de pæne ord, men vi kunne ikke klare det uden de mange,der trofast 
møder  op, når vi mangler hjælpere.                                                                      Pbv Kaj 
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Velkommen til Sundby Sø 

 
 

Som det blev foreslået på generalforsamlingen, 
vil vi arrangere en gå/løbetur ved Sundby Sø. 
 
Datoen bliver den 21. maj 2013, vi mødes ved 
rolighedsskolen kl. 18:45 og kører i samlet trop 
til søen. 
Vil I hellere selv køre direkte derud, kan I 
kontakte 
Kaj Nielsen på tlf. 97 92 60 66 eller E-mail 
kaj@kajn.dk 
 
 
Orla Andersen vil inden start, fortælle en lille 
smule om natur projektet bag, tilblivelsen af 
søen 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


