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Formand 
 
 

 

Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30 
7700 Thisted 
℡ 50490590 
hjertemotion.thisted@gmail.com 

 

Sponsorer, Presse 
 

 

Næstformand 
 
 

 

Kaj Nielsen 
Kastanievej 17 
7700 Thisted  
℡ 9792 6066 
kaj@kajn.dk  

 

Redaktør på Løbethisten, 
Hjemmesiden 

 

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@icloud.com 
 

 

 
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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Udfordringer. 

Livet byder på udfordringer og udfordringer gør os stærkere. Efter vinterens kuldegrader og stormen 

Bodil - også kendt som Xaver i Tyskland og Sven i Sverige rasede, bevirkede det en masse træer den 5. 

og 6. december var ude for store udfordringer og mistede rodfæstet. Med en stormstyrke op til 36,6 

m/sek. – der efterfølgende gav store oversvømmelser især på Sjælland, var udfordringerne store for 

mange.  Den 15. marts var Carl, den mere venlige af slagsen på besøg, og det blev skæbnen for træerne, 

der have svagt rodfæste.  

Forårets komme sætter vores forventninger i vejret. Vores gåpåmod får en vitaminindsprøjtning, når 

solens varme stråler rammer os og hermed styrkes vort rodfæste.  

Det der gør, at vi i Hjerteforeningens Motionsklub bibeholder fodfæstet er, at vi i klubben sætter fokus 

på det sociale netværk, så fællesskabet fortsat styrkes.   

I år afvikles byløb  igen den 1. tirsdag i juni måned og i år har bestyrelsen garderet sig, så det ikke bliver 

samme dato som By Night i Thisted – for det var ret ”bøvlet” sidste år – alligevel blev det et vellykket 

løb, hvor de alternative ruter gav andre udfordringer for både arrangør og deltager. 

Nystrupløbet og kvindeløbet afvikles senere hen over sommeren og vi ser frem til at være med til at 

være med til at styrke motionen og fælleskabet.   

Der skal lyde en opfordring til at følge med på motionsklubbens facebook. Her kan du dele 

informationer med dine venner og reklamere for Hjerteforeningens arrangementer.  

De bedste forårshilsener fra ElinElinElinElin. 
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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  
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 

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. 
 
 

 
 

 

Anne-Grethe Kloster 
Bro 
Jasminvej 16 
7700 Thisted 

Patricia Mailand 
Andersen 
Havrevej 36 1. Sal lejl. 
431  
7700 Thisted 
 

  
 

    
    
    

Til opslagstavlen  
 

Vigtige datoer Thy / Mors 2014 
 
Byløb fra Thy-Hallen   Tirsdag den 03-06-2014 KL. 19:00 
Nystrupløbet    Søndag den17-08-2014 KL. 10:00  
Kvindeløb    Lørdag den 30-08-2014 KL 14:00 
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Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted har afholdt generalforsamling den 17. januar 2014. 
  
Formanden Elin Damsgaard Sørensen kunne i sin beretning på den årlige generalforsamling oplyse, at det 
havde været et aktivt år i foreningen, der har bestået i 33 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 vi i bestyrelsen kan konstatere, at der altid er god opbakning omkring klubbens aktiviteter 
og at der til stadighed kommer nye medlemmer. Velkommen til jer. Medlemstallet tæller ca. 300 
medlemmer.    
På årets første dag i 2013 blev nytårsmarchen afholdt. Skønt at se, at så mange tager imod tilbuddet om at 
ønske hinanden et godt nytår og deltage i en frisk gåtur. Thisted Byløb blev afviklet for 24. gang. I år fik 
bestyrelsen sved på panden, da vi for sent blev opmærksom på, at der var By Night i byen, - så det blev et 
løb udenom Thisted, så de 2 alternaive ruter på 5 og 10 km undgik midtbyen og de mest trafikerede veje. 
4 elever fra Thylands Idrætsefterskole stod for opvarmningen. Det giver ekstra højt humør, at have de 
unge mennesker fra ungdomsskoler og andre uddannelsessteder med. Det traditionsrige familie-løb i 
Nystrup plantage blev afviklet for 39. gang med 800 deltagere. Kvindeløbet blev afholdt for 23. gang - 
tilslutningen på 420 deltagere var færre end året før. De største hold fra Tilsted skole og Oticon fik 
overrakt en pokal til samlingen.  
Den ugentIige træning foregår fra Rolighedsskolen tirsdag og torsdag aften. I årets løb har der været 
arrangeret ture rundt omkring i Thy. En tur ved Sundby Sø og vi har løbet på hjertestierne i Nystrup 
Plantage og en lørdagstur i Østerild skov. En anden udfordring var en træningsaften på golfbanen i 
Nystrup.   
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 
Hjerteforenings frivillige arbejde.  Desuden lød der en varm tak til de mange trofaste og engagerede 
hjælpere. En tak til Politihjemmeværnet, der stiller op til både byløb og kvindeløb.  
Til bestyrelsen var Kaj Nielsen og formanden på valg. De blev genvalgt. Margrethe Keller Larsen 
fortsætter som suppleant. Endvidere består bestyrelsen af Egon Ørebro Larsen, Marie Frost og Ninna 
Kristoffersen. Formanden rettede en stor tak til bestyrelsen for deres store arbejdsindsats.   
Årets motionist 2013: En velfortjent hæder gik til Henry Bojesen og Egon Ørebro Larsen, der ved 
stemmetællingen fik lige mange stemmer.  
Efter generalforsamlingen var der hygge og socialt samvær for de ca. 60 deltagere med bowling, spisning 
og bankospil.   
 
Indslaget er indsendt af Elin Damsgaard Sørensen 
Formand for Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted  
Adr. Hanstholmvej 30, 7700 Thisted.  
Tlf. 97924590/ 50490590  
Mail: hjertemotion.thisted@gmail.com  
Hjemmeside: www.hjerteforeningen.dk/mkthisted  
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Billede fra generalforsamling 2014, et udsnit af de ca. 60 
deltagere. 
 
 
Østerild løbet 2014 den 13. maj kl 19.00 til 21.00 
Kom og oplev skoven, den friske luft og den ny udsprungne bøg! 
Ruter på 6 og 10 km. 
Tag hele familien med denne aften og tag den tur, som passer dig bedst. 
13. maj. 2014 
Start: Kl. 19.00 
Slut: Kl. 21.00 
 
Sted: Start og mål fra Vesløs Huse rasteplads, Aalborgvej ved 19.3 km stenen 
Arrangør: Kaj Dige, Henry Bojesen og Peter Larsen 
 
Bemærkninger: 
Alle kan deltage, og det er gratis. Ingen tilmelding! 
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Som årets motionist faldt valget i år på Henry Bojesen og Egon Ø. Larsen, der fik lige mange 
stemmer og derfor må dele titlen, der blev dog en lille gave til hver. 
På billedet ses de 2 motionister, på hver sin side af formanden. 
 
 
 

Thisted Byløb 2014 
 

Byløbet afvikles i år  den 3. juni kl. 19:00 med start fra Thy-Hallen. 
Tilmelding kan ske ved at hente skema på dette link. http://www.hjerteforeningen.dk 

Ruten vil i år være den ”gamle” rute der går gennem gågaden, vi skulle i år være fri af by-
nigth 

 
Skulle der være nogen der vil hjælpe, med afviklingen kan man kontakte Marie Frost 

 

Nystrupløbet 2014 
Har i år 40 års jubilæum og finder sted den 17. august, med start fra golfklubbens 

udslagsbane kl. 10:00 her er ingen tilmelding og deltagelse er gratis 
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Kvindeløb 2014 
Kvindeløbet afvikles i år den 30. august kl. 14:00 fra Storetorv i Thisted, der vil også være 

tilmelding for hold via hjemmesiden  http://www.hjerteforeningen.dk 

 
Nyt fra bestyrelsen 
Foreningen er kommet på Facebook, så besøg endelig siden, og syntes godt om og del, så der 
bliver mange der kender siden. https://www.facebook.com/mkthisted 
 
Vi vil igen i år prøve at arrangere nogle gå/løbeturer ud i naturen, så er der nogen blandt 
medlemmerne der har nogle forslag til en hyggelig tur på 1 til 1½ times varighed, så kontakt 
Ninna eller Kaj, så kigger vi på det. 
Vi har en mailliste hvor vi orientere om turene, så er i ikke på listen så send jeres mailadresse, 
så får i også besked når der sker noget nyt. 
 

 
Et udklip fra Thisted Dagblad den 7. august 1981 
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Hakkebøf med ostegratinerede 
kartofler  
Opskrift til 4 personer 
 

Energi pr. person: 

2700 kJ (650 kcal)  

Kulhydrat 65 g  

Fedt 21 g, heraf mættet fedt 7 g  

Frugt og grønt pr. person: 

Ca. 150 g  

Ingredienser 

Ostegratinerede kartofler   Hakkebøf med bløde grønsager 

  

1 kg vaskede kartofler   3 store løg 

1 fed hvidløg    3 røde snackpeberfrugter 

400 g hytteost   2 spsk olivenolie   

6 stilke timian    500 g hakket oksekød, højst 10% fedt 

½ tsk salt    Salt og peber 

Peber    1 bundt persille 

100 g ost, højst 17% fedt  

   

Tilberedning 

Ostegratinerede kartofler 

Skær kartoflerne i store tern, og bland dem med finthakket hvidløg, hytteost, timianblade, salt og peber. Kom 

kartoflerne i et stort ildfast fad, og bag dem i ovnen ved 200 grader i 20 minutter. Riv osten groft, drys den 

over kartoflerne, og bag kartoflerne i endnu 10 minutter. Tjek om kartoflerne er møre, og bag dem eventuelt 

længere.  

Hakkebøf med bløde grønsager 

Skær løg og peberfrugter i skiver, og steg dem på en stor pande i olie, først ved høj varme og siden ved 

lavere varme, så de mørner langsomt uden at brune for meget. Rør ofte og lad grønsagerne simre, mens 

kartoflerne bliver færdige i ovnen. Form kødet til 4 hakkebøffer. Tag grønsagerne af panden, og brun 

hakkebøfferne på begge sider på panden. Læg grønsagerne ovenpå og ved siden af bøfferne på panden, og 

steg bøfferne færdige. Krydr med salt og peber og drys med hakket persille.  

Servér hakkebøffer med bløde grøntsager og ostegratinerede kartofler 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


