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Egon Larsen 
Vestertorp 8 
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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 
 

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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At have de positive briller på. 
 
Som udgangspunkt har vi en medfødt evne til at være positive!  
 
Åh- nej, nu regner det igen. Det har vel nok været valgsproget denne sommer.  
Hvad gør man så? Tager en tur sydpå og hvordan var vejret så der? Det regnede.  
På min løbetur en eftermiddag efter arbejdstids ophør, kan tankerne få frit løb. Det giver ro i 
sjælen, at høre Limfjorden skulpe mod kampestenene. Der var sorte truende skyer over Mors og 
det blæste en del. Vinden bed godt i kinderne, - men det varmer indeni, når man kommer forbi 
villaen med 2 tændte stearinlys i vinduet: derinde er der hygge.  De truende skyer fortættede og 
regnen piskede ned, man mærker at tøjet suger vand, - men det betyder ingenting: for hjemme 
venter der et varmt bad.  
  
Hvis uheldet er ude en dag - er noget af det første man tænker: det kunne jo også være gået meget 
værre. Og heldigvis for det! Hvis man bliver ramt af sygdom - er den halve helbredelse: at man har 
gnisten og troen på at blive rask igen.  
 
Velværet - efter en frisk tur i al slags vejr - giver plus på kontoen.  På den ”ensomme” løbetur får 
man ryddet op på harddisken, hvor alt det overflødige kommer i papirkurven. Hvis man derimod 
er med på Tage’s  gåhold tirsdag eller torsdag fra Rolighedshallen, er forholdene noget helt andet:  
Her er der ikke tid til ”ensomme” tanker, men derimod ordnes hele verdenssituationen på den 
time, turen varer. Prøv det: det er rigtig hyggeligt, for snakken går uafbrudt fra start til slut. Tak 
til Tage og ”hans piger” for deres trofaste fremmøde.  
 
Året2012 tager snart sin afslutning. Men vi skal lige have ordnet ”et par ting” inden jul. Med det 
sidste nummer af årets Løbethist vil jeg ønske alle medlemmer:  
 

En rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
Det er glædeligt, at der til stadighed indmeldes nye medlemmer i Hjerteforeningen – og at man 
samtidig bliver medlem at Hjerteforeningens Motionsklub. Velkommen til de nye medlemmer og 
tak til alle vore trofaste støtter.  
En stor TAK skal lyde til de øvrige i bestyrelsen for det gode samarbejde samt jeres store 
velvillighed og humør, som bevirker, at det frivillige arbejde i  
 

Hjerteforeningens Motionsklub 
 er noget vi alle brænder for.  
 
Elin.Elin.Elin.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 ) 
Træningen er gratis for medlemmer af Hjerteforeningen. 
  
                                                                                                                                                                                                      
Mød op som gruppe, så motiverer man hinanden til motion. 
 
 

Der er aftalt instruktør den 6/1 & 13/1 2013 
 
   Det er dejligt at motionere 

 

 
 

 

Frank Bjerggaard 
Andersen 
Åvænget 8 
7700 Thisted 

Lena Britt Lundmark 
Larsen 
Møllevej 27 
7700 Thisted 

 
 

 
 

    
    
 

 
 
 
 
 

Til opslagstavlen  
Vigtige datoer Thy / Mors 2013 

 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Tirsdag den 01-01-2013 Kl. 14:00 
Byløb fra Thy-Hallen   Tirsdag den 04-06-2013 Kl. 19:00 
Nystrupløbet ( dato ikke fastsat bliver nok) Søndag den 11-08-2013 Kl. 10:00 
Kvindeløb    Lørdag den 31-08-2013 Kl. 14:00 
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Der afholdes generalforsamling i 
Hjerteforeningens motionsklub i Thisted 

Fredag den. 18.januar 2013 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: 
Ninna Kristoffersen 
Marie Frost 
Egon Ø. Larsen 

          Suppleant: Margrethe Keller Larsen 

  Alle er villige til genvalg 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt:  
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
10. januar 2013 
 
Evt. forslag sendes til:  
Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30, 7700 Thisted 
Mail: hjertemotion.thisted@gmail.com 
 
Vi har Inviteret hjerteforeningens projektleder Steffen Jørgensen til 
Generalforsamlingen, (vi har ikke fået svar endnu.) 
 
 

Foreningen er vært ved vand / øl under generalforsamlingen 
 ************************************************************** 
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Vi gentager succesen fra de sidste år, umiddelbart efter 
generalforsamlingen afholdes  

 

 Afholdes:  Fredag den 18. 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 8.januar 2013 

 

 

 

 

 

Hvornår blev Thy Hallen bygget? 
A: 1972 og 1973 
B: 1974 og 1975 
C: 1976 og 1977 

 
Afleverer løsningen på et post eller julekort når du kommer og deltager i  
HJERTEFORENINGENS store nytårsmarch tirsdag den 1. januar 2013 

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

NYTÅRSKURV 
God fornøjelse 

Løsningen kan også afleveres til Kaj Nielsen Kastanievej 17 7700 Thisted 

 



29. årgang Løbethisten Nr. 3 2012 
 
 

 - 8 -

En af Danmarks flotteste gåture.  
 
En efterårsdag var vi ude at gå på Røsnæs, en halvø tæt på Kalundborg. En rigtig flot tur 
på ca. 6 km, hvor man gik oppe på høje klinter med udsigt ud over Storebælt og kort efter 
gik man nede på stranden med udsigt op ad skrænter.  Stien gik gennem marker, op og ned 
ad bakker, igennem skov.  Næsten altid med udsigt over vand.  
En dejlig oplevelse, man tænker tilbage på. 
Er man på de kanter er der også en god tur rundt omkring Reersø, på en 6 – 7 km.  
 
Jette Mejlholm 

En time om søndagen i motionscentret i Thyhallen. 

Når man er medlem af hjerteforeningens motionsklub, Thisted har man mulighed for at 
benytte Thyhallens motionscenter gratis hver søndag mellem kl. 10 og 11. Fra 1. 
september til 31 marts.  
Hver søndag er der mellem 10 og 25 personer, der bruger motionscentret.  
Alle kommer for at få brugt kroppen. Der er stor forskel på hvordan man opfatter det at 
bruge kroppen. Nogen vil gerne have sved på panden og pulsen op, andre vil absolut ikke 
svede, men vil gerne røre sig i det tempo der passer til en. 
Nogle kommer for at styrke en dårlig ryg eller lignende dårligdom. Nogle vil gerne ændre 
deres livsstil med mere motion. Nogle vil tabe sig. Alle har forskellig indstilling til det at 
gå i motionscenter.  
Af og til kan mandagen være hård, man finder pludselig ud af, at man har nogle muskler, 
som man ikke anede eksisterede, hvis søndagen blev brugt i en ny maskine. 
Ingen, måske næsten ingen, har intentioner om at blive top trimmet muskel kvinder/mænd. 
Det arbejder vi ikke på. Der er også for lang en vej, med de flestes alder, vægt og 
indstilling. Så der er ingen undskyldning, for at du også kan komme og være en del af 
søndagens fællesskab.  
Er man usikker på brugen af maskinerne eller vil gerne vide, hvilke maskiner der passer 
bedst til ens dårligdom, er der instruktør på 4 gange årligt. 2 gange i september og 2 gange 
i januar.  Instruktøren er lydhør for alle de spørgsmål der måtte være.  
Der er heller ingen krav om at det skal være det nyeste og smarteste outfit, man kommer i. 
De shorts eller sko, som har været brugt de seneste 10 år bruger man også her. Men det 
allervigtigst er det sociale. Der bliver brugt tid på at tale sammen, men der er også plads til 
drillerierne, hvis der bliver gjort for meget eller for lidt i maskinerne.  
Alle er velkomne og der er plads til flere. Motion kan man jo aldrig få for meget af, bare 
man selv styrer tempoet. (der kommer lidt billeder i næste nummer) 

Jette Mejlholm & Egon Larsen 
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Det 1. år som efterlønsmodtager. 
Af: Margrethe Keller Larsen, Sennels.  
 

Den 1. januar 2012 var min første dag i min nye tilværelse – fri af arbejdsmarkedet og nu 
efterlønsmodtager!  
 
Efter 44 år som teknisk tegner på landinspektørkontoret Thisted (Nellemann & Bjørnkjær v/Erik 
Dam) valgte jeg at stoppe ved nytårsskiftet. Det var ikke fordi, jeg var blevet ”træt” af jobbet, 
for jeg har virkelig haft det bedste job og gode kollegaer, som man kan tænke sig, men efter 
jeg mistede min mand i dec. 2009 forandrede tingene sig… 
 
Nu er det 1. år snart gået, hvor jeg skulle være min egen ”arbejdsgiver”. Jeg havde nogle 
tanker om, hvad jeg skulle få den første lange, kolde januar måned til at gå med, så jeg 
besluttede, at der skulle ryddes op i skuffer og skabe og huset skulle ”ha en ordentlig omgang”. 
Det tog nu ikke en måned, så der blev også tid til at læse nogle bøger (med go’ samvittighed).  
 
Mine fritidsinteresser kunne jeg lige pludselig dyrke, når jeg havde tid og lyst: Haven i Østerild 
(Mejerivej 45 – købt juni 2010), hvor jeg nyder at være og rode i jorden og hvor jeg dyrker 
økologiske grønsager, som larverne også elsker… får en snak med naboerne der og af og til en 
god kop kaffe. Hækken har jeg lige plantet igen, igen… 
 
Ukrudtet og græsset gror også i Sennels, så det tager også en del af min tid! Har fået gravet en 
trampolin ned, dog mest til glæde for børnebørnene, som jeg har 6 af og en i vente! Mit tag på 
huset skal skiftes her i november måned og gasfyret skal udskiftes i januar 2013 – tingene 
bliver jo gamle og slidte med tiden! 
 
Racercyklen har jeg ikke været så flink til at benytte i år på grund af et dårligt knæ, men håber 
det bliver bedre til næste år – vi er 10 - 15 piger, der cykler mandag aften med start fra 
Østbyens Cykler – vi kalder os Pedalistpigerne og cykler vel ca. 20 – 40 km pr. aften, alt efter 
hvordan vejret er. Til daglig cykler jeg på en Winther damecykel m/motor. 
 
I april startede jeg på golfskole i Fjerritslev (Jammerbugtens Golfklub) og blev spillet fri først i 
juli. Jeg vil bare sige, at det slet ikke er så let at ramme en golfbold og den skal jo også gerne 
flyve i den rigtige retning ;-) men som så mange andre, er jeg blevet fuldstændig ”bidt” af 
denne sport i den fri natur og så har jeg en søster i Fjerritslev som har spillet i mange år, så 
hun er en god lærermester for mig. 
 
Ferieture, med gode venner, er det også blevet til i år, bl.a. til Rinkenæs i Sønderjylland, til 
Ebeltoft og en uge i Colmar i Alsace foruden ferie hos mine børn i København, hvor Mathias og 
Mette bor med deres kærester. Jeg har ligeledes en søn og svigerdatter samt deres 2 børn 
boende i Sennels, hvilket jeg nyder godt af. 
 
Seniormotion afholder hver onsdag diverse aktiviteter i ThyHallen. Jeg laver vandgymnastik 
sammen med jævnaldrende – vi er stuvet godt sammen i det store bassin, men får noget godt 
motion! 
Hver anden onsdag er jeg at finde i Storstuen på Fjordglimt i Sennels, hvor der startes med et 
par sange, derefter kaffe m/kage, spil og hyggesnak mv. Vi er ca. 20 fra Sennels og Omegn, 
som alle er efterlønsmodtagere, der mødes der. 
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Der har lige været menighedsrådsvalg og i Sennels er jeg valgt ind i bestyrelsen og det glæder 
jeg mig meget til at skulle arbejde med. Vi skal bl.a. have ansat en ny præst, da Leif Hvass går 
på efterløn pr. 31. dec. i år. 
 
Jeg glæder mig ligeledes – hvert år – til at hjælpe til i Hjerteforeningens Motionsklub, hvor der 
er et rigtig godt team af hjælpere, der tager fat ved de forskellige arrangementer, som klubben 
afholder i årets løb.  
 
Det var et lille udpluk af det, som jeg har bedrevet det 1. år som efterlønsmodtager og til dig, 
som ikke har rundet de 60 år endnu – glæd dig! Det er kun én selv til at forme sit liv og få det 
bedste ud af det – Find dine stærke sider. Find ud af hvad du er god til. Find ud af hvad du kan 
li’ at gøre. Find ud af hvad du altid har drømt om at gøre og sig til dig selv: Jeg kan, jeg vil og 
nu gør jeg det! 
 
Jeg vil ønske alle Løbethistens læsere en rigtig god jul samt et godt og indholdsrigt nytår. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Herunder er foreningens første årsregnskab v/Peter B. Larsen 
 

 
Der blev solgt mange sodavand dengang..!!!!!!!!!! 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  
drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


