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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@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 
 
Bladudvalget består af Jette Mejlholm, Anne Marie Fåborg, Svend Orla Larsen og Kaj Nielsen 
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Gør noget for hjertet.  

Vi er så afhængige af at det virker – det hjerte.  

I det daglige tænker vi måske ikke så meget over det, men når det slår 
uregelmæssigt og hurtigt, så giver det genklang i hele kroppen. Men 
hjertet kan også slå for langsomt og helt gå i stå. Når hjertet holder op 
med at slå, ja så går tiden også i stå og ens levegrundlag bliver hevet væk 
under e´n . Der sendes en varm tanke til de efterladte.  
Hjerteforeningens  motto de næste 5 år er, at vi skal gøre noget for hjertet. 
Og det kan gøres på mange måder. Vi kan spise hjertesund mad og dyrke 
regelmæssig motion og alle de andre ting, som vi så godt kender.  
Trykfonden står bag den store kampagne med donering a f 100.000 
læringssæt, så man kan lære at give livreddende førstehjælp ved at følge 
en DVD og øve på en genoplivningsdukke med hjertemassage og 
indblæsninger: 30 tryk/2indblæsninger. Læringssættene er gratis og kan 
rekvireres ved henvendelse til  hjerteforeningen. Benyt jer af det gode 
tilbud og saml en flok -  arbejdspladsen, det kan være familien, gaden 
man bor på, foreningen  eller vennerne. Der udbydes desuden kurser a`3 
timers varighed, med mere grundlæggende viden om 
hjerte/lungefunktion. Meld jer til bestyrelsen. Hjertestoppet har oftes ingen 
forudgående symptomer. Og husk det eneste man kan gøre forkert, er ikkeikkeikkeikke 
at gøre noget.  
Også julen er hjertenes fest og den sidste måned i 2011. Og hvor var det 
lige det år blev af?  Det er også den årstid, hvor det er tid at stoppe op og 
kigge tilbage- gøre status i eget liv og tænke dybe tanker.   
Glædelig julefest og et godt nytår 2012. 
Vi ses til Nytårsmarchen den 1. januar 2012 kl. 14.00 fra Rolighedshallen.  
 ----    Og til generalforsamlingen i Bowlingcentret, hvor du kan møde op og Og til generalforsamlingen i Bowlingcentret, hvor du kan møde op og Og til generalforsamlingen i Bowlingcentret, hvor du kan møde op og Og til generalforsamlingen i Bowlingcentret, hvor du kan møde op og 
være med til at styrke det fællesskab, der er med til at støtte være med til at styrke det fællesskab, der er med til at støtte være med til at styrke det fællesskab, der er med til at støtte være med til at styrke det fællesskab, der er med til at støtte 
Hjerteforeningens Motionsklubs arbejde. I bestyrelsen prioritHjerteforeningens Motionsklubs arbejde. I bestyrelsen prioritHjerteforeningens Motionsklubs arbejde. I bestyrelsen prioritHjerteforeningens Motionsklubs arbejde. I bestyrelsen prioriterer vi det erer vi det erer vi det erer vi det 
sociale samvær og hygge højt.sociale samvær og hygge højt.sociale samvær og hygge højt.sociale samvær og hygge højt.    
 

De hjerteligste hilsener fra Elin. 
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Hjerteforeningen på Julemesse i Thyhallen. 
 
Motionsklubben og Hjerteforeningens Lokalkomité i Thisted deltog i weekenden d. 12.-13. nov. 2011 
med en stand på julemessen i Thyhallen. 
 
I anledning af Hjerteforeningens nye kampagne ”Gør noget for hjertet” valgte vi at demonstrere 
livreddende hjertemassage ved hjælp af læringssæt, doneret af Trygfonden (læs mere på: 
www.gørnogetforhjertet.dk ). Læringssættene består bl.a. af en oppustelig dukke og en dvd med 
instruktion, som vi viste på en skærm. Desuden havde vi lånt et par hjertestartere til demonstrationsbrug. 
Der var lodtrækning blandt dem, der meldte sig ind i Hjerteforeningen, og den heldige, Anders 
Steffensen, vandt en rygsæk. Vi uddelte foldere, blade og solgte bl.a. kogebøger og julekort. Vi havde et 
par hyggelige dage, hvor vi kom i kontakt med mange mennesker, og med julemusik i hele hallen, 
klejnebagning og gratis kaffe i standen ved siden af, kom vi også hurtigt i den rette julestemning. 

 

 

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  

Familie        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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Hvor meget blev der samlet ind til Hjertegalla på TV2 Charlie 
A: Ca. 5 millioner 

B: Ca. 8,5 millioner 
Eller C: Ca. 12 millioner 

 
Afleverer løsningen på et post eller julekort når du kommer og deltager i  
HJERTEFORENINGENS store nytårsmarch Lørdag den 1. januar 2011 

Som starter fra Rolighedshallen kl. 14.00 
Blandt alle rigtige besvarelser trækker vi lod om den store 

NYTÅRSKURV 
God fornøjelse 

Løsningen kan også afleveres Kaj Nielsen Kastanievej 17 7700 Thisted 
_______________________________________________________________________________________ 

 
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 8. & 15. Januar 2012     

   Det er dejligt at motionere 
___________________________________________________________________________     
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Der afholdes generalforsamling i 
Hjerteforeningens motionsklub i Thisted 

Fredag den. 20.januar 2012 kl. 17.30 
i Thisted Bowlingcenter 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

1. Valg af Dirigent 
2. Formandens beretning v/ Elin Sørensen 
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse v/Egon Ø. Larsen 
4. Behandling af evt. indkomne forslag. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 
Elin Damsgaard Sørensen ( modtager genvalg ) 

Og Kaj Nielsen ( modtager genvalg ) 

6. Valg af revisor 
7. Eventuelt:  

 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
14. januar 2011 
 
Evt. forslag sendes til:  
Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30, 7700 Thisted 
Mail: hjertemotion.thisted@gmail.com 
 

Foreningen er vært ved vand / øl under generalforsamlingen 
 
 

**************************************************************** 
Efter generalforsamlingen afholdes årsfesten – husk tilmelding 

 
Cykeltur i Nationalparken 

 
Der bliver anlagt flere og flere dejlige gå/løbe ruter i vores Nationalpark. Det er godt at se og opleve, at de også 
bliver benyttet flittigt. Jeg vil da også gerne reklamere lidt for den nye cykelsti, der anlagt. Her tænker jeg specielt 
på cykelstien, som forbinder Hanstholm i nord og med tiden Agger i syd. På nuværende tidspunkt er den færdig fra 
Hanstholm til Vorupør. 
Det er en rigtig dejlig cykelsti for hele familien, som bliver rost meget af både Danske og udenlandske turister, så 

pump cyklen ta`kaffen og eller frokosten med og nyd turen.  
Rigtig go`tur ! 
mvh. Svend Orla Larsen 
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Vi gentager succesen fra de sidste år, umiddelbart efter 
generalforsamlingen afholdes  

 

 

 Afholdes:  Fredag den 20. januar kl. 19.00 med Bowling 

   Kl. 20:00 er der Buffet 

 Hvor:  Thisted Bowlingcenter   

 Drikkevarer: Skal købes i bowlingcenteret 

 Pris:  Kr. 100,- (incl. bowling) 

           Tilmelding til:Elin 97924590 eller 

                hjertemotion.thisted@gmail.com   

            senest 10.januar 2011 

____________________________________________ 

Charlies Hjertegalla d. 19. nov. 2011.Charlies Hjertegalla d. 19. nov. 2011.Charlies Hjertegalla d. 19. nov. 2011.Charlies Hjertegalla d. 19. nov. 2011.        
    

 I et nyhedsbrev fra Hjerteforeningen blev der udbudt 25 fribilletter tilHjertegalla i Allerhuset i 
København. Her var jeg blandt de heldige og fik muligheden for at kommet til det store show -  sammen 
med min mand Kristian. Vi tog toget fredag morgen og var i det julelys-oppyntede Tivoli.  
Lørdag tog vi turen til Allerhuset og så den imponerende bygning ved dagslys. Den trekantede 
mediekoncern i 8 etager ligger på Havneholmen omgivet af vand. De buede fasader er af glas, så 
vinduespudseren i staden har kronede dage. 
Om aftenen blev vi for enden af den røde løber modtaget af projektleder Steffen Jørgensen. Her fik vi 
efter velkomstdrikken noget godt at spise og kl. 8.30 skulle vi indtage vores pladser på balkonen. Herfra 
havde vi fuld oversigt over de inviterede gæster, værterne Meyerheim/Frækjær, kamara-folk og de 
inviterede gæster, der sad ved bordene.  
Det var spændende at være så tæt på ”alle de kendte” og følge optagelserne, der var timet og tilrettelagt. 
Når optagelserne var overstået fik de et klap på skulderen og en hyggesnak. Der var nok 2 personer der 
styrede alle optagelser - og det havde de bare tjek på.. 
Bag ved os var der omklædning for musikere, komikere og skuespillere, så på den måde, var vi også lidt 
”bag scenen” Vi kunne følge call-centret, hvor der blev doneret mange penge ( over 8 mill.) Det blev en 
uforglemmelig aften og med en stor oplevelse rigere  - kunne vi søndag igen vende næsen mod Thy. Elin 
.  
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Familien 

Marck Ambæk 

Østermøllevej 17 

7700 Thisted 

Patrick Blåbjerg 

Færøvej 8 

7700 Thisted 

 

Marie & Knud 

Ramsgaard, 

Lerpyttervej 10,  

7700 Thisted 

Rene Østergård 

Havrevej 36  

7700 Thisted 

Birthe Andersen 

Hørstedvej 17 

7752 Snedsted 

Familien Andersen 

Kirstens Bakken 42 

7700 Thisted 

Anders Steffensen 

Trapsandevej 22 B 

7700 Thisted 

Martinus Tange 

Gartneralle 2 

7700 Thisted 

Preben Svenningsen 

Grønningen 3 

7700 Thisted 

Marie & Knud Hangaard 

Silstrupvej 42 

7700 Thisted 

  

Til opslagstavlen  
Vigtige datoer Thy / Mors 2011 

 

Generalforsamling/Årsfest  Fredag den 20-01-2012  Kl. 17:30 
 
Nytårsmarch   Søndag den 01-01-2012  Kl. 14:00 
 
Byløb BEMÆRK   Onsdag den 0 -06-2012  Kl. 19:00 
 
Nystrupløb    Søndag den 12-08-2012  Kl. 10:00 
 
Kvindeløb    Lørdag den 25-08-2012  Kl. 14:00 
______________________________________________ 

Salg af Hjerteforeningens kogebøger 
Der er stadig kogebøger til salg til ”gammel” pris, nemlig 59 kr. for medlemmer (79 for ikke-medl.): 
FISK med Hjerteforeningen, FULDKORN med Hjerteforeningen, GRØNT, GRILL, JUL, SØDT og Det 
er SJOVT at lave mad med Hjerteforeningen. (mest for børn). 
Man sparer 20 kr. pr. bog for disse rigtig gode og inspirerende kogebøger med både traditionelle og nye 
opskrifter, alle hjertevenlige og velsmagende! 
Henvendelse: Birgitte, tlf. 24636253 
 

Hjerteforeningen på Julemesse i Thyhallen. 
Motionsklubben og Hjerteforeningens Lokalkomité i Thisted deltog i weekenden d. 12.-13. nov. 2011 
med en stand på julemessen i Thyhallen. 
 
I anledning af Hjerteforeningens nye kampagne ”Gør noget for hjertet” valgte vi at demonstrere 
livreddende hjertemassage ved hjælp af læringssæt, doneret af Trygfonden. Der var lodtrækning blandt 
dem, der meldte sig ind i Hjerteforeningen, og den heldige, Anders Steffensen, vandt en rygsæk. Vi havde 
et par hyggelige dage, hvor vi kom i kontakt med mange mennesker, og med julemusik i hele hallen, 
klejnebagning og gratis kaffe i standen ved siden af, kom vi også hurtigt i den rette julestemning. 
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PILGRIMSTUR PÅ CAMINOEN (JACOB’S VEJEN) I SPANIEN 
23/8-11 til 30/9-11 (heraf 33 vandredage)  
 
 
For 5-6 år siden læste jeg om en kvinde, der havde gået turen, det syntes jeg der lød spændende og 
bestemte mig derfor, at jeg ville gøre det samme når jeg gik på efterløn. 
Efter at have hørt flere fortælle om turen og vist billeder derfra (bl.a. Inge Lis og Ib Mygind), blev jeg 
endnu mere sikker på, at jeg ville af sted. Da min veninde som jeg af og til er på vandre-ture med også 
gerne ville gå turen bestemte vi os til, at tage af sted i år, når vi begge var færdige på arbejdsmarkedet. 
Ruten er på ca.768 km og starter i Saint-Jean-Pied-de-Port i Sydfrankrig og slutter i Katedralen i Santiago 
de Compostella i Nordspanien. Nogle mener turen er længere (om ikke andet føles den nok længere), da 
man jo også går lidt rundt i de byer/landsbyer man overnatter i. Det skulle være den ældste af alle 
pilgrimsruter og den har eksisteret i ca. 1000 år. I de senere år er den blevet ”moderniseret” forstået 
sådan, at nu er der mange der cykler turen (hvilket er til stor gene for os der vandrer). Nogle nøjes med at 
gå ½ af turen og andre kun ca. 100 km, nogle får transporteret deres bagage fra by til by og overnatter på 
hoteller o.s.v. Men vi var ikke i tvivl om, at vi ville gå hele turen og selv bære vores bagage og bo på 
herberger, så vidt det var muligt.  
Så vi fik bestilt fly-billet i februar måned – og efter 40 år hos Thisted Kommune, var vi endelig klar til at 
tage af sted, den 23/8 med min dejlige letvægts-rygsæk, som med indhold efterhånden var nede på at veje 
7 kg incl. sovepose, hvor utroligt det end lyder ( især for os kvinder), kan man klare sig med så lidt i 5½ 
uge uden at lide afsavn. Vi fløj fra Billund til Stansted, overnattede på en B&B  og fløj næste dag videre 
til Biarritz i Sydfrankrig og derfra med bus til Bayonne (en meget fin og lang bustur til 1 euro) hvorfra vi 
tog toget til Saint-Jean-Pied-de-Port. Vi kiggede spændt på de andre passagerer, da de fleste også lignede 
nogle der skulle på pilgrimstur, det viste sig også at det skulle de, for vi mødte af og til nogle af dem på 
vores lange vandring.  
Vi fandt hurtigt det herberg vi skulle overnatte på – normalt bestiller man ikke overnatning på forhånd - 
da man ikke altid ved hvor langt man orker at gå den følgende dag - og endnu er det heller ikke normalt at 
man gør det, men fordi det er den by de fleste starter fra, havde vi bestilt plads. 
Det var et hyggeligt herberg hvor vi kunne spise sammen med de ca. 20 andre pilgrimme der skulle 
overnatte der. Vi var 3 danskere og 7 hollændere + flere andre nationaliteter, så vi fik gang i det engelske 
med det samme. Efter velkomstdrinken skulle vi præsentere os for hinanden, derefter fik vi en dejlig 3 
retters menu med vin til, da det var overstået gik vi over på pilgrimskontoret, hvor vi fik det 1.stempel i 
vores pilgrimspas og en muslingskal, som vi traditionen tro bar på vores rygsæk hele vejen. Nu  var vi så 
klar til at starte turen næste morgen. 
Vi startede kl.7.15 det var gråvejr men lunt, turen gik over Pyrenæerne, det gik meget opad det meste af 
de 24 km, vi skulle gå den dag (fra 200 m højde til 1500 m) men heldigvis kom solen snart frem og efter 
8-9 km kom vi til et herberg hvor vi kunne købe kaffe og snakke lidt med nogle andre pilgrimme. Denne 
etape var den flotteste af dem alle – vi gik over skyerne og udsigten var fantastisk flot, så vi kunne 
virkelig nyde vores madpakke i disse omgivelser. Selv om en del af ruten var asfalt vej, mødte vi kun et 
par biler, men derimod en del køer og får og enkelte heste. Da vi kom til de sidste 2-3 km gik det stejlt 
nedad på grus/sten stier, det var hårdt og besværligt, da vi skulle passe på ikke at ”skride” i rullestenene. 
Men ved 17-tiden nåede vi endelig godt trætte frem til herberget i Roncevalles i Spanien som er et 
tidligere kloster. 
Vi fandt vores senge, som for mit vedkommende var en overkøje, den fik jeg hurtigt byttet til en 
underkøje, da det var en flink ung mand fra Ægypten der havde fået den (jeg tror han fik lidt ondt af os 
ældre trætte kvinder) – alderen ”spillede” vi lidt på, når vi kunne se vi havde en fordel ud af det. 
På de fleste herberge sov vi i sovesale med 10-30 køjer (mænd og kvinder i en stor forening) og selv om 
vi var så mange sammen, var der ret roligt, da alle var trætte efter dagens møje og besvær. 
Man kom hurtigt ind i en rutine med at blive indkvarteret, gå i bad, vaske lidt tøj og håbe på der er plads 
på tørresnoren, da alle jo gør det samme. Hvile benene lidt og finde en bar eller restaurant der serverer 
pilgrimsmiddag, som de fleste gange bestod af 1 forret (man kunne som regel vælge mellem 2-4 
forskellige) 1 hovedret og 1 dessert incl. vin eller vand for mellem 8-10 euro. Nogle gange var det dejlig 
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mad og andre gange var det meget fed mad, men meget hyggeligt at spise sammen med nogle af de andre 
pilgrimme som vi mødte på turen eller sov på værelse med. Et par gange prøvede vi selv at lave mad, men 
mange køkkener var ikke særlig lækre og der manglede tit gryder og pander.  
Efter sådan et måltid var vi gerne klar til at gå til køjs mellem kl. 21.00 og 22.00 (da blev lyset gerne 
slukket). Folk var trætte så det var ikke noget problem – det var en god ting at have ørepropper med – da 
der som regel altid var nogle der snorkede. 
Næste dag startede vi kl. godt 7 i mild regnvejr, men allerede efter et par timer begyndte det at klare op, 
så kunne vi nyde landskabet. Det gik op og ned det meste af dagen, det endte med at jeg skred i 
rullegruset med rygsæk og det hele og fik en hudafskrabning på mit knæ (det bevirkede at jeg hadede at 
gå nedad resten af turen). Denne dag nåede vi også først frem til herberget i Larrasoana ved 17-tiden efter 
en march på 27 km, hvor det blev varmere og varmere jo længere vi kom hen på eftermiddagen. 
Vi undrede os tit over, at fra at have været på arbejdsmarkedet i 40 år, kunne vi lige fra den ene dag til 
den anden så hurtig vænne os til at det eneste vi skulle bekymre os om, var at gå, holde godt øje med pile 
og muslingeskaller som skulle vise os vejen, kigge på vores kort af og til når vi var i tvivl, finde et 
herberg, tage bad, vaske lidt tøj, hvile benene, derefter finde et sted at spise hvor vi som regel kunne 
møde andre pilgrimme. Gå tidlig i seng for at stå meget tidlig op. Problemerne derhjemme kunne vi som 
regel ikke bekymre os om, da vi jo alligevel ikke kunne gøre noget ved det. Selv folketingsvalget kunne 
vi ikke få indflydelse på. Verdensbegivenhederne kunne vi heller ikke følge med i, da vi jo ikke forstod 
spansk, men vi blev dog orienteret om de vigtigste ting, gennem min mand, som jeg jævnlig havde tlf. 
forbindelse med. 
Efter få dage fandt vi ud af, at vi måtte starte allerede ved 6.30 tiden for at nå til herbergerne inden det 
blev alt for varmt. Vi startede gerne med et par skiver brød med ost og så frem til at nå den 1. bar som 
ville servere kaffe’latte og brød (de første mange dage gik vi fantastisk godt på en god stor chokolade 
croissent). Det var hyggeligt at mødes med nogle af de andre pilgrimme, så vi kunne få en lille sludder 
om hvor langt man hver især havde tænkt sig at gå denne dag. 
Nogle dage mødte vi de samme igen og igen, så føltes det nærmest som var det nære venner og det var 
alle mulige nationaliteter. På hele turen mødte, talte, spiste eller sov vi sammen med 27 forskellige 
nationaliteter. Der var helt sikkert folk fra endnu flere lande, men vi fik dog ikke talt med dem alle, da der 
startede mindst 100 personer ud dagligt på den rute vi gik på.  
På 4. dagen fik jeg den første vabel som hurtigt udviklede sig til 8-10 varmevabler på hver hæl og ankel, 
men det kunne plaster gøre godt for så det gik rimeligt. 
Efter den 1. uge kom vi ind i Rioja distriktet, det var dejligt at gå mellem vinmarkerne og smage lidt på de 
dejlige druer og vinen til aftensmaden. Da havde vi også en dag hvor det regnede og tordnede sidst på 
dagen, det var kun dejligt, da vi var nået frem til herberget inden. 
Efter 8 dage blev Jenny meget syg af maveonde og opkast midt om natten, men næste morgen var hun 
klar igen, så efter en tur på 22 km nåede vi frem til et herberg som var på et kirkeloft og hvor vi sov på 
madrasser på gulvet, men det var det mest hyggelige af dem vi havde været på og alle hjalp hinanden med 
at lave maden af friske råvarer og vaske op bagefter. Og ved 20-tiden var der pilgrimsmesse i kirken. Om 
natten regnede og tordnede det og næste dag gik vi turen i støvregn (dejligt forfriskende). De næste dage 
blev det igen meget varmt. 
 
Indsendt af:  Esther Andersen 
 
Fortsættes i næste nummer eller kan læses i sin fulde udstrækning på hjemmesiden. 
 
Eller tryk på følgende link og tryk på Esthers pilgrimstur: 
 
http://www.hjerteforeningen.dk/mkthisted/løbethisten 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


