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Post Kontakt oplysninger Øvrige hovedopgaver 
 

Formand 
 
 

 

Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30 
7700 Thisted 
℡ 9792 4590 
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 
 

 

 

 

Medlem 
 
 

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

 

Ruter og materiel 
Hjælpere 

 

Suppleant 
 

Margrethe Keller Larsen 
Thorhaugevej 7, Sennels 
7700 Thisted 
℡ 9798 5449 
thorhaugevej7@mvb.net 

 

 

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 –  
på alle tidspunkter af året… 

kaj@kajn.dk 

 
Bladudvalget består af Jette Mejlholm, Anne Marie Fåborg, Svend Orla Larsen og Kaj Nielsen 
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Energi.  

Energi kommer fra græsk εν = "i" og εργον = "arbejde". 

Og arbejde, det har der været i foreningen. Men på den sjove måde. 
Hurra for årets byløb, det blev bare en rigtig god oplevelse tirsdag den 7. juni, hvor der 
kom så mange løbere og alle fik deres tid korrekt registreret - det store forarbejde inden 
løbet lykkedes. Tak til alle der bidrog.    
De 2 nye hjertestier i Nystrup Plantage blev åbnet ved Nystrupløbet søndag den 21. 
august. Her havde vi den glæde, at projektleder Steffen Jørgensen fra Hjerteforeningen 
kom fra København og klippede det røde bånd. Nu er der mulighed for at benytte både 5 
km og 10 km ruterne hele året rundt. I forbindelse med den extra markering ved 
Nystrupløbet, mødte vi tyskere på vores vej, så det er jo positivt.  
Knap en uge efter Nystrupløbet skulle pigerne til kvindeløb. De mange præmier og 
sponsorater til poserne skulle gøres klar. Her samledes ca. 16 hjælperne og ved 
samlebåndet blev de ca. 600 poser pakket. Det er en ren gavebod, at deltage i kvindeløbet, 
det erfarede de ca. 530 deltagere ved løbet. Det var en rigtig hyggelig lørdag, vi havde på 
Store Torv. Borgmester Lene Kjeldgaard tog sig tid til at byde velkommen, trods en travl 
uge med besøg af kronprinseparret og et rådhusbryllup lige inden løbet skulle starte.   
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle de trofaste hjælpere, der møder op, når vi 
”kalder”. Uden jeres hjælp kunne Hjerteforeningens motionsklubs arbejde ikke lade sig 
gøre.  

En stor TAK til  Niels Peter KirkNiels Peter KirkNiels Peter KirkNiels Peter Kirk    for fremstilling af ca. 50 markeringspæle til rute-

markering. De er fremstillet af galvaniseret jern.  
I bestyrelsen vil vi ”arbejde” videre i den gode sags tjeneste.  
Hjertelige og varme hilsener fra ElinElinElinElin.  
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Hejs flaget til din næste fest 
 

Hjerteforeningens Motionsklub er i besiddelse af 4 stk. flagstænger m/flag som du kan leje, 
lejepris er kun stk. kr. 25,00 

Henvendelse til: Elin 9792 4590 

 

Støt sponsorerne – de støtter os !  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



28. årgang Løbethisten Nr. 2 2011 

 
 

 - 4 -

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.     175,00  

Familie        Kr.     290,00  

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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  Træningstider:  
 

For både løbere og gå - hold 
 
Tirsdag  kl. 19:00 Rolighedsskolen ( Roligheshallen ) 
Torsdag  kl. 19:00 Rolighedsskolen ( rolighedshallen ) 
 
Træningen fungerer som selvtræning, hvor man aftaler fra gang til gang rute og længde, nye er 
altid velkommen 
Lad ikke vejret hindre dig i at komme ud og motionere. Husk alle kan være med uanset 
hvilken træning du er i. 

Træningen kører hele året 
 

 husk der findes ikke dårligt løbevejr – kun dårlige undskyldninger! 
============================================================== 

 
Motionscentret er åbent for Hjerteforeningens medlemmer,  
søndag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00 i vinter sæson (1. sept. til 1. april) 
Træningen er gratis for medlemmer af Hjerteforeningen. 
                                                                                                                                                                                
                                       
Mød op som gruppe, så motiverer man hinanden til motion. 
 

Husk der er Instruktør på  
den 18. & 25. September 2011 
Samt den 8. & 15. Januar 2012 

 
                                                          

                                                                                                          Det er dejlig at motionere 
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Opskrift 

Madmuffins med skinke, porrer og feta 

Ingredienser til 8 personer 
Fyld: 2 porrer, 100 g kogt skinke i skiver, 75 g soltørrede tomater, 50 g fetaost i tern 

Dej: 3½ dl hvedemel, 1½ dl grahamsmel eller fuldkornshvedemel, 2 tsk bagepulver, ½ tsk salt, 2 æg 4 tsk 

olivenolie 

1 spsk honning, 3 dl letmælks- eller skummetmælksyoghurt, 2 tsk tørret oregano eller timian 

Dressing: 3 dl letmælks- eller skummetmælksyoghurt, 1 bundt purløg, salt og peber 

Salat: 1 salathoved, 1 agurk, 1 lille løg 

 

Tilberedning 

Fyld: Skær porrerne i skiver på ½ cm tykkelse og skyl dem i koldt vand i en skål. Afdryp porrestykkerne 

og damp dem i letsaltet vand i 4 minutter. Hæld vandet fra og lad porrerne køle af. Skær soltørrede 

tomater og skinke i små tern. 

Dej: Bland hvedemel, grahamsmel, bagepulver og salt sammen. Pisk æg, olie, honning og yoghurt 

sammen. Pisk melblandingen sammen med æggemassen. Rør fyldet i dejen. Fordel dejen i 14 

muffinsforme og drys oregano eller timian på toppen. Bag muffinsene 15-20 minutter ved 180 grader. 

Prik i dem med en nål eller tandstik. Hvis der hænger dej ved, skal de bage længere. Tag muffinsformene 

ud af ovnen, og lad dem køle lidt af. De serveres lune, ikke brandvarme. 

Dressing: Rør yoghurten med finthakket purløg og smag blandingen til med salt og peber. 

Salat: Skyl og tør salaten og bræk den i store stykker. Skær agurken i skiver og løget i tynde skiver og 

fordel dem over salaten. 

Servér muffins med salat og brug dressingen til begge dele. 

Tip: Muffins er velegnede til en brunch, i madpakken eller til picnic. 

Opskrift fra Hjerteforeningens hjemmeside  

Der er mange gode og sunde opskrifter på:  http://www.hjerteforeningen.dk/opskrifter/ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Husk send/giv dit indlæg til Kaj eller en af de andre i bladudvalget, så vi kan få et 

godt blad. 
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Hjertestartere i Thy (listen er ikke komplet ) 

Det er skrevet med en lille skrift på grund af pladsmangel, men kan også ses på hjemmesiden 
Der er kommet 5 nye til efter henvendelse fra EUC 

 
 

I/S Kraftvarmeværk 
Industrivej 9  
7700 Thisted 
Placering 

Ind af dør midt sydgavl 
eller op ad trappe til højre 
for dør. Op ad trappe. Råb 
efter hjælp. Henvendelse 
kontrolrum. Anlægget er 
døgnbemandet. 
Bemærk 

18-00 til 05-00 ring 

97921442 for åbning af 

porte. 

 

Cimbria 
Fårtoftvej 22  
7700 Thisted 
Placering 

Fra Cimbrias 
hovedbygning går man 
ca. 110 meter ned, indtil 
man på sin venstre side, i 
en rød murstensbygning, 
ser port nr. C5, som fører 
ind til serviceværkstedet. 
Ca. 5 meter indenfor 
porten hænger 
hjertestarteren på venstre 
side, ved en blå dør. 

Thy Mors Energi A/S 
Løvevej 5  
7700 Thisted 
Placering: Når man går ind 
af hovedindgangen, og 
fortsætter ned af gangen, 
hænger hjertestarteren ca. 
midt på gangen på højre 
side. Den kan ses ude fra når 
man kigger ind af døren til 
Teknisk Indgang midt på 
huset. Teknisk Indgang er 
dog altid aflåst. 
Bemærk: Der er mulighed 
for adgang til hjertestarteren 
hele døgnet ved kontakt til 
driftsvagten på 96702200 

Misbrugscenter Thy 
Farverstræde 2  
7700 Thisted 
Placering 

Hjertestarten er placeret på 1 sal, i 
sekretariatet, på højre side af 
væggen lige indenfor døren. 
Bemærk 

Hjertestarten kan rekvireres 

mandag, tirsdag, onsdag og 

torsdag fra kl 8.00-.15.30 fredag 

fra 8.00-13.00. 

 

Thy Hallen 
Lerpyttervej 50  
7700 Thisted 
Placering 

På væggen 2 meter til 
højre for hovedindgangen 
ved parkeringspladsen 

 

FTZ AUTODELE & 
VÆRKTØJ A/S 
Tigervej 7  
7700 Thisted 
Placering: Placeret til 
venstre for døren ved 
hovedindgang til lageret. 

Thy-Mors HF & VUC 
Munkevej 9  
7700 Thisted 
Placering: Ind af 
hoveddøren, op af trappen til 
stueetagen og ind af 
glasdøren. Her hænger 
hjertestarteren på væggen til 
højre. 

EUC Nordvest 
Lerpyttervej 52 
7700 Thisted 
Placering: Tæt ved 
hovedindgangen på muren ud for 
lokale 1. 
Bemærk: Kun i skolens åbningstid 
mandag – torsdag fra kl. 07.30 – 
16.00 og fredag fra kl. 07.30 – 
15.00 

EUC Nordvest 
Kronborgvej 119 – 
Hovedindgang 
7700 Thisted 
Placering: Ved ”torvet” på 
muren til venstre for 
stenskulptur på gulv. 
Bemærk: Kun i skolens 
åbningstid mandag – torsdag 
fra kl. 07.30 – 16.00 og fredag 
fra kl. 07.30 – 15.00 

EUC Nordvest 

Kronborgvej 119 - 
Skolehjem/kantine 
7700 Thisted 
Placering: Indgang F – 
Ved hovedindgangen på 
mur mellem glasskydedør 
og receptionen. 
Bemærk: Kun i skolens 
åbningstid mandag – 
torsdag fra kl. 07.00 – 
23.00, fredag fra kl. 
07.00 – 15.30 og søndag 
fra 15.30 – 23.00 

EUC Nordvest 

Kronborgvej 119 – Indgang 
A 
7700 Thisted 
Placering: På muren overfor 
cafeen. 
Bemærk: Kun i skolens 
åbningstid mandag – torsdag 
fra 07.30 – 16.00 og fredag 
fra kl. 07.30 – 15.00 

EUC Nordvest 

Bjørnevej 9 – hovedindgang 
7700 Thisted 
Placering: På muren for enden af 
gangen ud for lærerværelset og 
trappenedgang. 
Bemærk: Kun i skolens åbningstid 
mandag – torsdag fra 07.30 – 
16.00 og fredag fra kl. 07.30 – 
15.00 

Skat 
Thisted Kystvej 4  
7700 Thisted 
Placering 

til højre lige inden for 
hovedindgangen til SKAT - 
på vægen til højre for 
døren til toilet 
. 

 

Sparekassen Thy 
Store Torv 1  
7700 Thisted 
Placering 

I ekspeditionslokalet - på 
søjle ligefrem for 
vindfanget. 
Bemærk 

Kan kun sjældent bruges 
udenfor normal 
åbningstid. 

Oticon A/S 
Tilstedvej 73  
7700 Thisted 
Placering 

På gangen mellem Logistik, 
og værdistrøm 10. 
Henvendelse receptionen. 

 

Thisted Kommune 
Asylgade 30  
7700 Thisted 
Placering 

Til højre indenfor hovedindgangen 
ved trappen (ved siden af 
kundetoilet) 
Bemærk 

Kun når rådhuset er åbent  

Thydata A/S 
Fogedsvej 1  
7700 Thisted 
Placering 

Ved personale 
bagindgangen fra p-plads. 
Glasmellemgang. 
Hjertestarteren kan ses 
udefra. Adgang til 
hjertestarteren normalt 
mellem kl. 8 - 16. 

Nordthy Hallen Sennels 
Sennelsvej 128  
7700 Thisted 
Placering 

På venstre side af 
hovedindgangen til hallen 

Fjordglimt Sennels 
Sennelsvej 65  
7700 Thisted 
Placering 

Indkørsel til Fjordglimt - 
Hjertestarteren er placeret i 
venstre side ved indgang i 
gavl. 

Lægerne i Nors 
Bykernen 5  
7700 Thisted 
Placering 

Ind gennem hovedindgangen, 
første dør på venstre hånd 
(skadestuen), hjertestarteren står 
synligt på et bord. 
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Nors Ældrecenter 
Kirkebyvej 18  
7700 Thisted 
Placering: Hjertestarteren 
er placeret lige indenfor 
indgangen til venstre. 
Bemærk: Såfremt døren 
er låst, benyt venligst 
ringklokke, som er placeret 
udvendig ved 
indgangspartiet. 
 

Hannæs Hallen 
Gl. Feggesundvej 29  
7742 Vesløs 
Placering 

Hjertestarteren hænger i 
et åbent vindfang ved 
Hallens hovedindgang, i 
et hvidt skab. 
 

Multicenter i Østerild 
Vesterbyvej 1  
7700 Thisted 
Placering 

Til højre for lille indgang til 
Multicenteret 
 

Sjørring Maskinfabrik A/S 
Sjørringvigvej 4  
7700 Thisted 
Placering: Den er på væggen i 
dministrationen ved døren ud til 
produktionen. 
Bemærk: Efter kl. 16.00 skal 
indgangen ved kantinen bruges. 
(Ca. 50 meter til venstre for 
hovedindgangen) 
Vi har åbent hele døgnet fra 
Søndag kl. 23.00 til Fredag kl. 
15.00. 

Vildsund Borgerforening 
Åsvej 50  
7700 Thisted 
Placering 

Ved indgang til FALCK 
stationen Åsvej 50 Vest 
Vilsund 
Bemærk 

Placeret udendørs i skab 
 

. Snedsted Hallen 
Øster alle 10  
7752 Snedsted 
Placering 

Ved indgang til 
svømmehallen 

Vorupør By 
Vesterhavsgade 103  
7700 Thisted 
Placering: Vesterhavsgade 
er hovedgaden i Vorupør. I 
den trediedel af gaden der er 
beliggende nærmest havet, 
finder man KP Marked (SPAR 
Butik), på nr. 103. Midt på 
facaden ud mod 
Vesterhavsgade er 
hjertestarteren placeret 

Vorupør By 
Kristinesvej 1  
7700 Thisted 
Placering 

Kristinesvej er en sidevej til 
Bredkærvej, som forbinder Nr. 
Vorupør med Sdr. Vorupør. 50 
meter ind af Kristinesvej til 
venstre på en stander er 
hjertestarteren placeret. 
 

Vorupør By 
Vesterhavsgade 44  
7700 Thisted 
Placering: 
Vesterhavsgade er 
hovedgaden i Vorupør. I 
den trediedel af gaden der 
er beliggende nærmest 
Kystvejen, finder man 
Hillgaard Euro SPAR, på nr. 
44. Til venstre for 
hovedindgangen til 
butikken, overfor Kirken og 
Skolen, er hjertestarteren 
placeret. 

Farvandsvæsnet Vorupør 
Vesterhavsgade 143  
7700 Thisted 
Placering 

Den er placeret på 
hjørnet af redningshuset, 
der vender ud mod vejen 
til havet. 
 

Stenbjerg Beboerforening 
Stenbjerg Kirke vej 14  
7752 Snedsted 
Placering 

Udvendigt på sydgavl 

Klitmøller Idrætsforening & spejder 
Vangvej, Klitmøller 35  
7700 Thisted 
Placering 

Lige inden for hoved døren til 
idrætsforeningens klubhus. Kan 
tydelig ses. Det er tilladt at slå 
ruden til døren ind og låse op  
 

Klf/Nasa/ Æ Redningshus 
Ørhagevej 156  
7700 Thisted 
Placering 

Lystfiskerforeningens ( 
Klf66) lokaler Ørhagevej 
156, ved "spilhuset" 
Bemærk 

Døren kan være lukket, 
men er aldrig låst. 

Nordvestjysk Golfklub 
Nystrupvej 19  
7700 Thisted 
Placering 

I Hjertestarterskab i 
gangen, højre side ved 
døren til dametoilet 

Hanstholm Rådhus 
Bådsgårdvej 2  
7730 Hanstholm 
Placering 

Hjertestarteren er placeret 
på 1. sal lige ved 
trappeopgangen ud fra 
hovedindgangen. 
Bemærk: Kun i Rådhusets 
Åbningstid 

Hanstholm Redningsstation 
Fibigers Gade 3  
7730 Hanstholm 
Placering 
På østsiden af bygningen ud mod 
pier 5 Til venstre for 
indgangsdøren 
Bemærk 

Hjertestarteren er altid tilgængelig 

Hanstholm Fiskemelsfabrik 
A/S 
Nordre Strandvej 54  
7730 Hanstholm 
Placering: I frokostrummet 
i fabriksbygningen, kør ind 
ved indkørsel forbudt 
skiltet og forsæt direkte 
hen til afspærringen. 
Bygningen ligger på 
venstre side. 
Bemærk: Der kan i visse 
perioder være folk 
Fra kl.22-06, ring på tlf. 
97961022 
for at høre 
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Per Thomsen 

Færøvej 8 

7700 Thisted 

Martin Nystrup 

Andersen 

Tuerbak 8, Klitmøller 

7700 Thisted 

  

    
 
 
 

Kom og vær med på gåholdet i Hjerteforeningens Motionsklub. 
Oplev vinteren på en rask travetur sammen med andre friske piger og mænd 

Vi mødes ved Rolighedsskolen 
tirsdage og torsdage kl. 19.00 

Vi håber der er mange nye som har lyst til at være med. 
Alle er velkommen 

 
Til opslagstavlen  

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

______________________________________________ 

Se Her 
 

Som I kan se har jeg listen over hjertestartere i Thy med igen, i dette nummer ”der 
er dog 5 nye fra EUC Nordvest”, det var ellers meningen den kun skule i højst en 
gang om året. 
Det kan ikke passe, at der ikke blandt vore medlemmer, er nogen der har haft en sjov 
eller på anden måde spændende oplevelse, som vi andre kunne have fornøjelse af at 
læse om, vil du ikke selv skrive, hjælper vi gerne med det. 
Så hvis I kommer ud af busken kan vi udgive 3 gode og interessante blade om året 
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Nyt fra bestyrelsen 
 

Hjertestier 
Motionsklubben har i samarbejde med Naturstyrelsen Thy afmærket, 5 og 10 km ruterne i Nystrup 
Plantage permanent. De kommer nu med i Hjerteforeningens oversigt over Hjertestier. Vi havde den 
glæde at Steffen Jørgensen fra hjerteforeningen indviede stierne i forbindelse med  Nystrupløbet den 21 
august. 
Vi er den første motionsklub, der har lavet en hjertesti, de andre er lavet af Lokalkomiteer.  
 

 
Byløb 

Det tidtagnings system, som Ivan Jensen og Sparekassens It, havde sat sammen til årets byløb, virkede til 
alles tilfredshed, både løbere og medhjælpere. 
Til næste byløb skal der kun laves ganske få ændringer, blandt andet i hastigheden, der kan registrere 
indkomne løbere. 
Løbet havde i år deltagelse af ca. 700 løbere, heraf en del efterskoleelever, som giver en masse liv i 
målområdet. 
 
 

 
Nystrupløbet  

Blev afviklet med ca. 850 deltagere der trods mørke skyer ”havgus” havde rigtig fint løbevejr. 
Det er nok det løb vi har mindst arbejde ved, da Danske Bank og Beredskabsstyrelsen også tager deres del 
af arbejdet. 
Men vi i bestyrelsen og de andre hjælpere havde en hyggelig dag i plantagen 
 
 

 
Kvindeløb 

Forberedelserne til kvindeløbet, startede allerede torsdag den 25. August hvor vi pakkede, de mange fine 
sponsorgaver i poser og lagde på paller klar til transporten til Storetorv. Det var et arbejde hvor ca. 16 
trofaste hjælpere igen i år deltog. 
Lørdag startede vi med kaffe hos Elin & Kristian kl. 08:30. Da vi var færdige med det, begyndte nogle at 
stille op på Storetorv, og andre satte ruterne af med pile og bånd. 
Det var vi næsten færdige med ved middags tid, hvor de første tilmeldinger begyndte at komme. 
Selve løbet foregik i fint vejr med ca. 530 deltager, der kom dog lidt regn under lodtrækningen, af de 
mange sponsorgaver. 
Oprydningen på Storetorv gik hurtig med de mange efterhånden rutinerede hjælpere. 
Så der skal til sidst lyde en kæmpe tak til alle hjælpere og sponsorer, uden dem kunne vi ikke arrangere 

løb, hvor alle var så tilfredse. 

 

 

Løbe og gå tirsdag og torsdag 
Som noget nyt, for at få flere til at komme til vores motionsture, tirsdag og torsdag kl. 19:00 ved 
Rolighedsskolen, har vi prøvet med opvarmning inden turen og frugt og saftevand efter  turen. 
Det gav ingenting, men er der nogle blandt medlemmerne, der har ideer til, hvordan vi får flere med, 
hører vi gerne fra Jer. 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


