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Medlem 
 
 

Ninna Kristoffersen 
Johnsens Alle 40  
7700 Thisted  
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Ruter og materiel 
 

 

Suppleant 
 

Margrethe Keller Larsen 
Thorhaugevej 7, Sennels 
7700 Thisted 
℡ 9798 5449 
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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 
 

 
 



31. årgang Løbethisten Nr.2 2014 

 
 

 - 2 -

 

Formanden har ordet.Formanden har ordet.Formanden har ordet.Formanden har ordet.    
    

Septembers himmel er så blå! 
 
Begyndelsen af efteråret er også indledningen til vinterhalvåret. Solen står 
lavere og lavere på himlen. Varmen viger for kulden og dermed begynder den 
iskolde luft langt mod nord så småt at røre på sig. 
Det er netop den iskolde tørre luft og fraværet af vanddamp i atmosfæren, der 
får himlen på en klar, kølig septemberdag til at opleves mere blå. 
 
Hvilken sommer med rekordhøje temperaturer, jo- det var -værd -at holde ferie 
i DK.  
Den landsdækkende hedebølge sidst i juli med 28 grader 3 dage i træk, fik 
sveden til at løbe. Den højeste temp. blev målt i Vestervig: 31,4 grader.  
 
Jeg deltog i Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde på Radisson hotel i 
Odense sammen med lokal-komiteens formand Karen Serup den 24. maj 2014. 
Her var repræsenteret 124 medlemmer tilstede ud af 167 mulige. Efter 
frokosten hørte vi et spændende foredrag om medfødte hjertesygdomme ved 
Keld Sørensen fra Skejby.  
Under generalforsamlingen blev der med stor tilfredshed pointeret, at der er 
stigende medlemstal i Hjerteforeningen, hvor større ambitioner gør at man står 
stærkere og dermed bliver mere synlige.  
Der er fortsat stor velvillighed til at donere flere penge til Hjerteforeningen og 
her giver telefonopkald til medlemmerne en del millioner kroner. Her lød en 
del kritik om proceduren fra salen. Men med de indtægter det gav, ville man 
ikke ændre den procedure.  
 
Men om alt er så drejer det sig om at have hjertet på rette sted.  
  
 
 
Vi ses derude – reflekspåklædte.  
Hjertelige hilsener fra ElinElinElinElin.  
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Støt sponsorerne – de støtter os !  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Status over de 3 afviklede løb med den lunefulde sommer: skrevet 
af Elin.  
Byløbet blev afviklet den 3. juni hvor 404 fik sig en løbetur i Thisteds gader i 

tørvejr.  Det var 25. gang løbet blev afholdt. Da opstillingen og 
ruteafmærkningen var klaret i løbet af formiddagen og de dygtige hjælpere fik 
deres frokost, kom der en kraftig regnbyge her. Det var derimod meget mere 

vand, der ramte Hanstholm, idet der faldt 55 mm regn på en ½ time. 
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Nystrupløbet havde i år 40 års jubilæum. En meget regnfuld morgen fik mange 
til at fravælge familieturen, så deltagerantallet fik en bundskraber med 365 
deltagere. En skam for de som blev hjemme - vejret er jo lunefuldt - og solen 
arbejdede på højtryk for at komme igennem, så det blev et perfekt løbevejr. 
 

 

Starten er gået til årets byløb 

Der ventes på startskudet til Nystrup 
løbet 
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Kvindeløbet: vejrudsigten blev tjekket mange gange i ugen op til lørdag den 
30. august… og den ændrede sig hele tiden…. Selve opstillingen  på Store 
Torv foregik i tørvejr, men da klokken var 12 og indtil kl. 14, da silede regnen 
bare ned. Det er med stor respekt for de 261 piger der mødte op til løbet - at de 
trodsede regnen og havde humøret i behold.  – for selv højtalerne måtte 
kapitulere, da der var allermest brug for dem. Belønningen var vist, at det blev 
tørvejr, da løbet blev skudt i gang og at der var masser af sponsorerede gaver, 
som pigerne kunne tage med hjem.      
 
 
 
 

 
 
 
 
Der er ikke længe til næste nummer skal på gaden, så kom nu med jeres indlæg korte 
som lange 
 
 
 
 

Afslutning på kvindeløbet det var for 

vådt at fotografere starten 
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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:               
                     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  
 
 

Hjerteforeningens Motionsklub og Hjerteforeningens lokalkomite 
har ansøgt Super Brugsen i Thisted om donering af penge til at 

tilbyde undervisning i livreddende førstehjælp og brug af 
hjertestarter.  

 
Vi har fået tilsagn om, at Hjerteforeningen er udvalgt som 1 af de 3 nominerede 

lokale projekter. Det er vi rigtig glade for .  
For Super Brugsen støtter lokalt. Hvert kvartal doneres der penge til 3 lokale 

projekter, der giver værdi for lokalsamfundet.  
Det er kunderne i Super Brugsen der bestemmer, hvordan pengene bliver 

fordelt. Tag en donationsmønt ved kassen, når du handler og smid den i standen for 
Hjerteforeningen.  

Det er standen med de fleste mønter, der får den største pengepræmie.  
Så støt Super Brugsen for de støtter os. 

 
 
 
 

Pengene kan også indsættes på: regnr. 4784 kontonr. 3728086505  
oplysninger på mail til: egon.larsen@webspeed.dk  
 



31. årgang Løbethisten Nr.2 2014 

 
 

 - 7 -

 
 

Husk der er løb/gå turer fra Rolighedsskolen hver tirsdag og torsdag med start kl. 19:00 
 
 

Motionscentret er åbent for Hjerteforeningens medlemmer,  
Søndag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00 i vinter sæson ( September til April ) 
Der er instruktør på 5.okt. og 12. okt. Og igen den 11. jan. og 18 jan. 2015 
 

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. 
 
 

 

Lis Møller Pedersen 
Hovedgaden 10 
7752 Snedsted 
 

Ulla Neldeberg 
Jasminvej 31 
7700 Thisted 

 
 

 
 
 

    

    

    

Til opslagstavlen  
 

Vigtige datoer Thy / Mors 2014 

 
Nytårsmarch   Torsdag den 01-01-2015KL. 14:00 
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Skrevet af: 
Sognepræst (Kbf) Niels Jørgen Langdahl 
Kirkekontoret   Privat: 
Vestergade 16A   Rugmarken 168 
9690 Fjerritslev   9690 Fjerritslev 
Tlf.: 98 21 34 56 # 2                    Tlf.:40 40 48 14 
 
 
Det er lidt af en opgave du har stillet mig, men jeg vil gerne prøve at skrive lidt sammen. Det 
står dig frit for at redigere i det eller lade en journalist ved Hjerteforeningens blad redigere / 
tilrette i det for det er blevet lidt langt. Et billede af mig kan jeg også godt klare, hvis det ønskes 
– både i sportstøj og præstekjole ☺ 
  
I august 2010 havde jeg nået et vægtmæssigt ”højdepunkt” på 98,6kg. Jeg kendte nogle 
personer som havde meldt sig ind i 0,1 tons klubben og samtidig gav udtryk for at de ikke 
længere formåede at dyrke motion eller idræt, da eksempelvis knæet ikke længere kunne holde 
til det. 
Som barn og ung dyrkede jeg ikke motion eller idræt på nogen måde og har derfor altid haft en tendens 

til en lettere overvægt. Men nu begyndte overvægten at blive til et BMI tal på 29 og mit fysiske velvære 

lod meget tilbage. Jeg så mig selv runde de 0,1 tons = 100kg og måske fortsætte vægten opad 
med alt hvad deraf kunne følge og besluttede da at den udsigt havde jeg ikke lyst til. Derfor 
begyndte jeg så småt at løbe. Først et par gange om ugen á 3km og i moderat tempo. Det 
første halve år betød det ikke ret meget vægtmæssigt, men det fysiske velvære derimod havde 
jeg det godt med. 
De næste par år løb jeg længere og længere strækninger og oftere hver uge. I 2013 løb jeg i alt 
2448km, og blev hurtigere med en rigtig god kondition og fik en lettere fysik og et BMI tal på 22! 
I maj måned 2014 fik jeg uden varsel en morgen to besvimelsesanfald hjemme og egen læge 
fik mig indlagt på Thisted sygehus til et større helbredscheck. Samme eftermiddag besvimede 
jeg i sengen på afdelingen, og da jeg kom til mig selv var der 4 – 6 personer omkring min seng 
og over mig stod en læge med håndroden over mit bryst til hjertemassage – jeg ved ikke om 
han nåede at få begyndt – ved siden af ham stod en person med de to håndtag til stød. Jeg fik 
efterfølgende at vide at mit hjerte stod stille i 24 sek. Min tilstand var/er den at jeg havde en 
meget lav hjertefrekvens, en hvilepuls ned mod 45 til 42, og det kunne hjertets sinusknude ikke 
håndtere, hvorfor der kom en blokering af hjerterytmen, hvorved hjertet kortvarigt gik i stå. Det 
var også forklaringen på mine besvimelsesanfald om morgenen. Ved denne tilstand går hjertet 
som regel i gang igen af sig selv, forklarede lægen mig. 
Herefter gik det stærkt. En ambulance blev bestilt til at køre mig under overvågning af en læge 
til Aalborg sygehus, hvor jeg skulle have en pacemaker indopereret. Samme aften kl. 19 skete 
dette i lokal bedøvelse. 
I operationsstuen var det lidt festligt. Da indgrebet skete i lokalbedøvelse kunne jeg ligge og 
snakke med lægen, der foretog indgrebet. Så jeg fortalte at jeg var begyndt at løbe 3½ år før og 
derved havde tabt 22kg, hvortil lægen svarede, at det kunne han godt se, for der var ikke noget 
fedt han kunne gemme pacemakeren i. Så fortalte lægen, at han løb også en del, hvortil jeg 
fortalte at jeg var begyndt at tage rundt til nogle byløb, og en uge i forvejen havde været i Nibe 
til Sildeløbet og løbet en halv maraton. Hertil svarede han, at det havde han også deltaget i. Jeg 
spurgte så hvilken tid han gennemførte sin halv maraton i og fik hans tid. Yes, lød det så fra 
mig, så er jeg 2 min hurtigere end han var. Det endte med at vi aftalte at mødes til halv maraton 
ved Sildeløbet i Nibe næste år. 
 
Fortsættes næste side 
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Dagen efter blev pacemakeren testet og herefter blev jeg udskrevet, med besked om at holde 
mig i ro den første uges tid, men når jeg synes operationssåret var groet rimeligt sammen så 
var det godt om jeg kunne genoptage min aktive livsstil med løb og cykling. 
 
Derfor valgte jeg, da jeg havde det godt, at deltage i hjerteforeningens arrangement i Thisted, 
med Thisted byløb blot 12 dage efter jeg fik min pacemaker. Her gennemførte jeg de 10 km på 
en rimelig tid – dog lidt langsommere end året før, det er ikke unaturligt. 
Jeg genoptog mit arbejde stille og roligt, men efter nogle dage fik jeg et voldsomt ubehag i 
brystet. Det var ikke ondt i brystet, men en ubehagelig trykken midt for brystet. Jeg kontaktede 
pacemaker ambulatoriet og fik en ekstra tid til et check af pacemakeren. Her blev der justeret 
lidt på forskellige parametre, som jeg ikke kan gøre rede for, men i skrivende stund er det min 
fornemmelse at justeringen af pacemakeren var rigtig. 
Jeg skal til det almindelige check om en uge – det check som altid finder sted ca 1 måned efter 
pacemakeren blev indopereret. 
Jeg løber nu igen 4-5 gange om ugen. Skiftevis en kort tur på godt 6km og som afveksling 8 – 
12 km som en lang tur. Det bliver til 35 – 50 km om ugen. For blot et par dage siden løb jeg igen 
et byløb. Denne gang Kanalløbet i Løgstør på 9,7km. Igen en tid langsommere end sidste år, 
men jeg var med og løb med på den smukke rute langs kanalen.  
Samtidig cykler jeg gerne på arbejde og rundt i byen til de husbesøg og ærinder jeg kan have i 
løbet af dagen. 
Jeg er taknemmelig for den store gave livet er og stadig er for mig og ikke mindst alle mine 
kære. Jeg glæder mig over det lille stykke teknologi som styrker min hjerterytme og til nu er 
aktiv en stor del af tiden for at hjælpe mit hjerte til at slå. Som mit barnebarn på knap 7 år 
sagde: ”Morfar, hvor var det godt at du kunne komme på hospitalet og få sådan en der kan 
hjælpe dit hjerte med at slå, for vi ville så nødig have at du skulle dø!” 
En anden fra byen sagde det sådan: ”Du har en god arbejdsgiver”, hvortil jeg så lidt spørgende 
ud, fordi jeg først tænkte på provst og biskop. Men så pegede hun opad og sagde igen: ”Du har 
en god arbejdsgiver” og så forstod jeg. ”Jo, svarede jeg, min Himmelske Far er en god 
arbejdsgiver. Tak også denne vej – opad for livet. 
 
Venlig hilsen 

Niels Jørgen Langdahl 
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Her er et billede 

indsendt af Kaj Dige. 

Det er taget ved 

Marselisløbet 1989 

Er der nogen i kender  

på billede??, dengang 

var der stor 

opbakning om 

foreningen. 

Hvis i kender alle eller 

næsten alle på billedet 

så send navnene til 

mig med nummer fra 

øverste højre hjørne. 

Billedet kan ses på 

Vores hjemmeside 

Send til 

Kaj@kajn.dk 

Eller 

Kaj Nielsen 

Kastanievej 17 

7700 Thisted 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


