
 Bestyrelsen 2010                    
 
 
 
 
 

30. årgang   Nr. 2  2013 

Tema:  
Gåtur ved Sundby sø 
Byløb, Nystrupløb og 
Kvindeløb 

♥
 



30. årgang Løbethisten Nr. 2 2013 
 
 

 - 1 -

   
 

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 
 

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 
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Materiale modtages på mail, papir. 
 

Du er altid velkommen til at sende indlæg til Løbethisten –kaj@kajn.dk 
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På e´n af mine ynglings løbeture langs kystvejen en tidlig morgen, så jeg et par 
morgen-badere springe i bølgerne. Tanken strejfede mig: hvorfor ikke selv 
gøre brug af den mulighed?  
På min løbetur tages alle sanser i brug. At se morgendisen over Limfjorden, at 
høre bølgernes rullen mod kampestenene, at føle hjertet hamre af sted, at 
smage det salte sved, at lugte fjordluft sammen med blomsterduft fra de 
nærliggende haver: det bliver man bare godt tilpas af og fuld af energi til 
dagens udfordringer. 
Det er hot lige for tiden at fokusere på fysisk aktivitet: om det gælder børnene i 
skolen, de psykisk syge, de ældre, ja alle har godt af at bevæge sig.  Det er 
blevet legalt, at man midt i dansktimen, tager sig en løbetur.  
For ca. 30 år siden, da jeg begyndte at løbe, løb jeg helst ved mørkets frembrud 
og på ikke befærdede veje - for der var ikke nogen, der skulle se mig jogge af 
sted. I dag kan man ikke undgå at se ”joggere” på alle tider af døgnet.   
Hen over sommeren er der kommet flere med på gå- og løbeholdet især om 
tirsdagen, hvor der er fællestræning fra Rolighedsskolen. Det er glædeligt at få 
flere med og vi har det rigtig hyggeligt sammen. Hjertelig velkommen til jer.  
Ved byløbet, Nystrupløbet og kvindeløbet er bestyrelsen tovholdere, og kan 
som sådan ikke lige løbe på de tidspunkter - men gør det så på andre 
tidspunkter: e´n  i bestyrelsen gjorde følgende: cyklede 62 km den ene dag, var 
til gymnastik den næste, den 3. dag på golfbanen, for så at slutte af med 8 km 
løb om aftenen: Konstatering: sofaen derhjemme bliver ikke slidt op! Flot 
klaret Ninna.  
NB. morgendukkerten tog jeg senere hen på sommeren, midt på dagen på årets 
varmeste dag: fredag den 2. august.    
Tak for den opbakning og støtte vi får i Hjerteforenings Motionsklub. Uden 
medlemmernes hjælp kan bestyrelsen ikke arrangere så velafviklede løb.  
Hjertelige hilsener 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 ) 
Første gang i år er den 1. sep. 
Der er instruktør den 29. sep. Og 6. okt. Og igen 5. og 12. jan. 2014 

Træningen er gratis for medlemmer af 
Hjerteforeningen. 
  
                                                                                                                                                                                                      
Mød op som gruppe, så motiverer man hinanden til motion. 
   Det er dejligt at motionere 

 

 
 

 

Birte & Fin Hovmand 
Syrenvej 40 
7700 Thisted 

Bente og Knud 
Hvelplund 
Kjelstrupvej 41, 
Skovsted 
7700 Thisted 

Birgitte Poulsen 
Strandbakken 30 
7700 Thisted 
 

 
 

    
    
    

 
 
 
 
 

Til opslagstavlen  

Vigtige datoer Thy / Mors 2013 
 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Onsdag den 01-01-2014 Kl. 14:00 
Byløb fra Thy-Hallen   Tirsdag den  
Nystrupløbet    Søndag den  
Kvindeløb    Lørdag den  
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Billede af nogle af de fremmødte til Byløbet 

 
 
 

Byløb by Night 2013. 

Med noget af et forhindringsløb forud for byløbet den 4. juni blev der brugt en del 
hjerneceller, søvnløse nætter og vasket mange svedige trøjer. Det kom bestyrelsen for øre, 
at der netop den aften var by Night i Thisted by. Godt nok havde vi tilladelser til at afvikle 
løbet igennem gågaderne, men motionsklubben måtte bide i det sure æble og finde en 
alternativ rute. Kristian kom til skrivebordet og fik udarbejdet ruter udenom Thisted 
centrum. Oplevelsen med at løbe langs fjorden, en tur igennem plantagen og udenom de 
trafikerede veje var et must, at det skulle indgå i konceptet. Dagen oprandt og forløb 
planmæssigt. Der var 575 deltagere og ungdomsskolerne var pænt repræsenteret, trods 
skolekonflikten netop blev overstået kort tid forinden.  

Vi hørte efterfølgende fra mange af deltagerne, at ruten var bedre end de forgående år, så 
nu må vi se hvad vi gør næste år. Det hedder trods alt ” Byløb ” 
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Nystrupløbet 2013. 
Som vanlig skulle Nystrupløbet afvikles den 2. søndag i august. Annonceringen havde 
svigtet i år, så det blev indenfor den sidste uge at det blev annonceret i Thisted Dagblad og 
ugeaviserne. Det kunne godt ses på deltagelsen, der var godt 400. 
Det var en smule koldt fra morgen og blæsten tog til op ad formiddagen, men solen kom 
frem og det blev et perfekt løbevejr. Med en god gang opvarmning, som Charlotte 
Basballe stod for, var alle klar til det for 39. gang Nystrupløb.   
Vindere:  
10 km: herre:……….. Eskild Landgrebe, Århus     37.39 
10 km:  dame: ………. Charlotte Knudsen, Hanstholm    43.17 
5 km: herre: ………… Teddy Rokohl, Thisted, 47 år     20.15 
5 km: dame:…………  Freja Eliasson       12 år            22.23 
2,5 km: dreng:………  Victor Knudsen     13 år        12.11 
2,5 km: pige: ………. Sigrid Kongsgaard    7 år           18.45 
 
NB. en flot præstation på 2,5 km blev gennemført af  Harald Andersen. Det bemærkes at 
Harald har spillet fodbold i 55 år og har løbet terrænløb i 40 år, lider af astma, men 
gennemførte ruten i den flotte tid:  16.32  alder : 74 år – hatten af for det!  
Vi ses til næste år til 40 års jubilæum – kagemand?  
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen 
 
Vi prøver stadig at finde et godt og billigt tidtagnings system. 
 
Vi har haft forskellige aktiviteter i sæsonen, vi startede med en tur ved Sundby sø, det var en dejlig og 
smuk gå/løbetur langs søbredden, der var ca. 30 deltagere. 
 
I juli måned blev den ugentlige tirsdags motionsaften flyttet til hjertestierne i Nystrup plantage. 
 
I August måned var der arrangeret en tur til introduktionskursus ved golfklubben, der blev fuldt besat, jeg 
mener der var plads til 12 deltagere, som jeg har hørt var det en lærerig og hyggelig aften. 
 
Her i september er der planer om at flytte en af de ugentlige motionsaftner til Østerild plantage. 
 
Ønsker at deltage i disse arrangementer, der som regel kommer med kort varsel, kan i tilmelder jer vores 
mail liste. Send da jeres mail adresse til mig på adr. kaj@kajn.dk 
 
Håber vi ses til generalforsamlingen i januar måned, nærmere herom i næste nummer, der udkommer 
først i december. 
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Så er kvinderne klar til start. 

Kvindeløbet 2013 

 
Med en god mavefornemmelse vågnede vi op den sidste dag i august, - det skulle regne 
lidt først på dagen og derefter ville solen skinne: den vejrudsigt holdt stik – hvor var det 
godt….(sidste års kvindløb druknede i regn)  - for i dag skal der  være kvindeløb i Thisted. 
Der var dog en kraftig modvind på Kystvejen. Der var ca. 200 forhåndstilmeldte på listen 
og med tilmeldinger på dagen, kom vi op på 420 deltagere. Hvor er det herligt at se unge 
og ældre motionere i flok. Blandt deltagerne snakkede jeg med en 72 årig dame, som kom 
ind i fin stil på 3 km distancen. Hun fortalte at hun hver morgen løb en rute på 1,5 km. 
Med et nyt lodtrækningssystem på de ca. 75 sponsorgaver, var vi spændte på om det 
virkede efter hensigten: det gjorde det! Vindernumrene blev udtrukket efter at alle 
deltagerne havde forladt Store Torv. Ninna og Grethe var dybt koncentreret om opgaven. 
Der kom mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. De 3 hurtigste piger på de 3 
distancer fik overrakt en flot vinderbuket på trappen. En hyggelig eftermiddag var slut, 
den blev afviklet med ca. 40 frivillige hjælpere samt politihjemmeværn. En stor tak til alle 
for indsatsen både før, under og efter.   
Den eneste fejl vi bemærkede var at opvarmningen startede 5 minutter for tidlig. 
Har i andre ting som i syntes skulle gøres anderledes og bedre er i velkomne til at 
komme med kritik, også om andet end afvikling af løb. 
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         KNÆKBRØD MED MANGE KERNER 

DET SKAL DU BRUGE: 

1 DL. HAVREGRYN 
1 DL. SESAMKERNER 
1 DL. SOLSIKKEKERNER 
1 DL. GRÆSKARKERNER 
1 DL. HØRFRØ 
1 ½ DL. FULDKORNSHVEDEMEL 
2 DL. GRAHAMSMEL 
2 DL. LUNKENT VAND 
1 DL. OLIVENOLIE 
2 TSK. HAVSALT 
 

SÅDAN GØR DU: 

KOM SAMTLIGE INGREDIENSER I EN SKÅL.  
RØR GODT MED EN HÅNDMIKSER, TIL BLANDINGEN BLIVER JÆVN.  
DEL DERNÆST DEJEN I TO LIGE STORE PORTIONER.  
RUL HVER PORTION HELT TYNDT UD MELLEM TO STYKKER BAGEPAPIR, 

OG LÆG DEM PÅ HVER SIN BAGEPLADE.  

SKÆR DEJEN I FIRKANTER MED EN PIZZAKNIV ELLER EN SLØV KNIV 
BAG KNÆKBRØDENE I I CA. 15 MIN. VED 200 GRADER.  
HVIS STYKKERNE STADIG ER LIDT BLØDE I KONSISTENSEN,  
BAGES DE  ET PAR MINUTTER TIL. 
__________________________________________________________ 
Ninna hos Dronningen 
 
Den 1. maj 2013 var min første dag i min nye tilværelse – fri af arbejdsmarkedet og efterlønsmodtager.  
Efter næsten 42 år som advokatsekretær hos Advodan Thisted gik jeg på efterløn den 1. maj 2013.  
Det var med vemod at skulle forlade arbejdspladsen efter alle disse år, men nu ved jeg ikke, hvordan jeg 
skulle få tid til at gå på arbejde.  
Jeg løber 2-3 gange om ugen, går ture, går til gymnastik, tager på cykelture med Dansk Cyklistforbund og 
er blevet fuldstændig bidt af sportsgrenen golf efter at have taget golfkort dette forår. Nordvestjysk 
Golfklub er et godt sted for golfspillere, hvor man samtidig kan nyde den dejlige natur, der er derude. En 
tidlig morgen løber harerne omkring, en egernunge er på vej op i et træ og fuglene kvidrer.  
Hver mandag eftermiddag hjælper jeg til i Home Starts genbrugsbutik, hvor vi sælger børnetøj og legetøj. 
Jeg hjælper også til på Plejehjemmet Vibedal 2 gange om måneden, når der er gudstjeneste.  
Desuden har jeg 5 dejlige børnebørn, som jeg nyder at bruge tid til at være sammen med. 
 



30. årgang Løbethisten Nr. 2 2013 
 
 

 - 10 -

I forbindelse med min fratræden fik jeg overrakt den kongelige belønningsmedalje. Det var en stor ære at 
modtage den. Medaljen har mest en symbolsk betydning for mig. Den minder mig om alle de år, der er 
fløjet af sted. Da jeg i 1971 begyndte som elev hos landsretssagfører P. E. Poulsen havde jeg slet ikke 
forestillet mig, at jeg skulle blive på denne arbejdsplads  i 40 år.  Jeg har nu været i audiens for at takke 
dronningen for medaljen. Det var en kæmpe oplevelse.  
Audiensen fandt sted på Christiansborg Slot . Jeg skulle ikke i forvejen tilmelde mig audiensen men blot 
møde op – helst inden 6 måneder efter jeg havde modtaget medaljen. Der var adgang til slottet fra kl. 
9.15, og man skulle møde inden kl. 9.45. Audiensen startede kl. 10.00. 
Den 9. september var jeg tilstede i Indre Slotsgård på Christiansborg kl. 9.15. Foran skilderhusene 
vidnede to livgardere om monarkens tilstedeværelse. Jeg gik ind gennem porten og ind i søjlegangen, 
hvor jeg blev budt velkommen og ført længere frem på slottet. Blev modtaget og indskrevet af 
adjudanten, som noterede og tjekkede mit navn, imens der stod en anden adjudant ved siden af og 
noterede mine personlige kendetegn. Derefter fik jeg at vide, at jeg ville blive hentet, når det var min tur.  
Jeg ventede i en stor sal med søjler, et marmorbord i midten og læderbænke i siderne. Jeg var heldig at få 
en siddeplads. Mange måtte stå op. I salen var der efterhånden mange mennesker, og der var denne dag 
78 personer, der skulle i audiens. Ventetiden indtil kl. 10 gik hurtigt, og der var en livlig snak.  I 
nærheden af mig var der bl.a. en dame fra Dansk Industri, en bioanalytiker fra Frederiksberg Hospital, en 
skoleleder fra Fredensborg, en herre fra Synoptik og en bankassistent fra Nordea i Ikast. Alle var spændte. 
Kl. 10 begyndte audiensen, og de fine herrer, såsom ambassadører, professorer og præster m.v. kom først 
ind. Herefter gik det slag i slag efter rang.  Klokken blev hurtigt 11, hvor jeg blev hentet af en adjudant og 
ført ind til kabinetssekretæren i et tilstødende lokale. Herinde afleverede jeg min taske og tog mine hvide 
handsker på, hvorefter kabinetssekretæren stod og snakkede med mig og fortalte, hvad der skulle ske. 
Han sagde, at det jo var mig, der bestemte, hvad jeg ville snakke med dronningen om, og at jeg ikke 
kunne gøre noget forkert.  Jeg skulle neje, når jeg kom ind af døren, neje igen foran dronningen, give 
hånd og sige goddag Deres majestæt og sige mit navn og takke for medaljen. Skulle igen neje når jeg 
sagde farvel, gå tilbage til døren og vende mig om og neje igen og derefter gå ud.   
Tiden kom og det blev min tur, og jeg blev ført til audiensgemakket, hvor jeg fik en rigtig god snak med 
dronningen. Hun var meget interesseret i at høre, hvor stort advokatfirmaet var, hvor jeg havde arbejdet. 
Jeg fortalte, at der var 5 chefer (alle advokater), 2 ansatte advokater og 9 sekretærer. Jeg fortalte hende 
også, at Advodan er en landsdækkende advokatkæde. Vi snakkede bl.a. om, at der var sket en stor 
udvikling. Skøder blev førhen skrevet på gammeldags skrivemaskiner med karbonpapir og fyldte ofte 
mange sider, men nu sker det elektronisk på internettet.  Arbejdet som advokatsekretær på et 
advokatkontor har været et meget spændende job.  Jeg fortalte hende herefter om, at jeg boede lige ned til 
Limfjorden og tæt ved Nationalpark Thy – ”ja og ulven” sagde hun. Hun nævnte, at hun var i Thisted for 
vist nok 2 år siden, hvortil jeg sagde, at det var et flot syn, da Dannebrog kom sejlende på Limfjorden og 
ind i Thisted Havn. Derefter fortalte jeg hende, at min far havde været ved Livgarden i 1942-1943, og at 
min søn også havde været ved Livgarden. Hun ville vide, hvornår han var inde. Det var i 1996, og han 
sidder nu i bestyrelsen for Thisted Amts Garderforening. ”Ja så må han have stået med fanen ved 
modtagelsen på havnen” udtalte hendes majestæt, hvorefter jeg svarede: ”Ja det gjorde han”. Herefter 
rakte hun hånden frem, og jeg gav hende hånden og sagde farvel og tak og nejede. Gik mod døren. 
Vendte om, nejede og gik ud.  
Det var en stor ære at møde vores regent, fordi hun på nogle punkter også bare er et helt almindeligt 
menneske som os andre. Hun virkede så interesseret og så nærværende.  
Da audiensen var slut for mit vedkommende, og jeg var kommet udenfor Christiansborg Slot, blev jeg 
mødt af Poul Erik og mine 2 piger, hvorefter vi gik over på Kanal Cafeen og spiste en velfortjent frokost.  
Det var en oplevelsesrig dag, som jeg aldrig glemmer.   
 
      Ninna Kristoffersen 



30. årgang Løbethisten Nr. 2 2013 
 
 

 - 11 -

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


