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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 
 

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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Formanden har ordet:Formanden har ordet:Formanden har ordet:Formanden har ordet:    

  

Hjerternes fest.  

 
Snart kimer klokkerne til julefest – og vi vil atter glæde os til samværet 
med dem vi holder af. Mange fastholder den gode velkendte version, hvor 
andre tager udenfor landets grænser og får en helt anderledes oplevelse. 
Forberedelserne er i fuld gang – jo allerede i oktober måned var 
pebernødder og sirupskager på plakaten. At have muligheden for at gøre 
det, man allermest har lyst til, er da et stort privilegium.  
 
I juletiden gør vi bl.a. meget mere ud af at glæde hinanden, ikke kun med 
gaver. Her er vi generelt meget bedre til at give, at tilgive og bære over 
med hinanden, end andre tider på året.  
 
 
Året 2013  tager snart sin afslutning. Med det sidste nummer af årets 
Løbetist vil jeg ønske alle medlemmer: 
 

En rigtig glædelig jul samt et godt nyt år 2014. 
 
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 
medlemmer.  
  
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 i Thisted 
 

bliver en fest for hjertet.  
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 ) 
 
Der er instruktør den  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 

 

 
 

 

Mona Sloth 
Kastet 102, st. 3 
7700 Thisted 

Martinus Tange 
Gartneralle 2 
7700 Thisted 

  
 

    

    
    

 
 
 
 
 

Til opslagstavlen  
Vigtige datoer Thy / Mors 2014 

 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Onsdag den 01-01-2014 Kl. 14:00 
Generalforsamling   Fredag den 17-01-2014 Kl. 17:30 
Byløb fra Thy-Hallen   Tirsdag den 03-06-2014 KL. 19:00 
Nystrupløbet    Søndag den17-08-2014 KL. 10:00  
Kvindeløb    Lørdag den 30-08-2014 KL 14:00 
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Der afholdes generalforsamling i 
Hjerteforeningens motionsklub i Thisted 

Fredag den. 17.januar 2014 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 Damsgård Sørensen 
Kaj Nielsen 

          Suppleant: Margrethe Keller Larsen 
  Alle er villige til genvalg 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt:  
8.  
 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
7. januar 2014 
 
 
Evt. forslag sendes til:  
Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30, 7700 Thisted 
Mail: hjertemotion.thisted@gmail.com 
 
 
 

 
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 17. 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 7. januar 2014 

 
 

 

Hvad hedder Borgmesteren i Thisted her efter valget 
A: Ulla Vestergaard 

B: Lene Kjeldgaard Jensen 
C: Ib Poulsen 

 
Afleverer løsningen på et post eller julekort når du kommer og deltager i  
HJERTEFORENINGENS store nytårsmarch onsdag den 1. januar 2014 

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 
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HIMMELSK ”NUTELLA”  PÅ AVOCADO 
 
En Nutella lige så bombastisk, fed, lækker, fyldig, syndig og cremet 
som var den lavet på fløde, æg og masser af sukker. Denne her udgave 
er blot “sødere” ved din krop…og rigtig venlig ved dit blodsukker… 

 

MÆNGDE: til 2-4 personer 
TILBEREDNINGSTID: 10-12 minutter og evt. tid til efterkøling i køleskabet 
HOLDBARHED: 2-3 dage i køleskabet hvis der får lov… 
ANVENDELSE: På madpakken som mellemmåltid eller som dessert 
KØKKENTIP: Du kan erstatte dadlerne med abrikoser helt eller delvist. Prøv at komme 
en moden banan eller mango med i moussen. Så bliver den endnu sødere og endnu mere 
cremet. 
 
SUNDHEDSFIF: Kombinationen af oliesyre, fytosterol og E-vitamin i avocadoen med 
polyfenolerne i kakaopulveret er jo den rene skønsang for dine blodårer. Du spiser rigtig 
mad samtidig med at den smager ”usund” 
 
DET SKAL DU BRUGE: 

1 moden avocado 
10 dadler uden sten 
fintreven skræl og friskpresset saft af ½ 
 økologisk citron 
en knivspids vaniljepulver 
1 dl ren kakaopulver 
1 stor håndfuld hasselnødder 
SÅDAN GØR DU: 
Kom avocado, dadler, citronskræl og -saft, vanilje og hasselnødder i foodprocessoren og 
kør til du har en helt fin cremet masse. Det kan godt tage lidt tid og du bliver evt. nød til at 
stoppe og røre rundt et par gange. 
Start så med ½ dl kakao. Tilsæt det og kør igen. Smag på moussen. Hvis den ikke er stærk 
nok for dig, så kom noget mere kakao i. 
go´ appetit med go´ samvittighed 
 
 
Denne opskrift og opskriften på stenalderbrød og Knækbrød er indsendt af Ulla 
Nielsen der hermed er berettiget til vin eller chokolade efter eget valg. 
Hilsen redaktøren 
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Motionsturen til Østerild Plantage den 26. Okt. 
 
 Vi var en lille flok, der mødte op ved Rolighedsskolen, hvorefter vi kørte til rastepladsen i Vesløs Huse 
ved fugletårnet. Henry Bojesen havde arrangeret en rute for løberne, og Kaj Dige havde arrangeret en rute 
for de gående. Vejret var godt, og humøret var i top. Alle nød turen og skoven i de smukke efterårsfarver. 
Der skal lyde en stor tak til Henry og Kaj.  

 

 
På billedet ses fra venstre alle der deltog i arrangementet Kaj Dige, Henry Bojesen, Kristian D. Sørensen, 
Immer Bredahl, Elin D. Sørensen, Ninna Kristoffersen, Henning Bunk, Anna Bunk, Kaj Nielsen og Irene 
Nielsen 
Det lidt ustadige vejr holdte nok de sidste 10 hjemme 
 
 

 

I København er der langt (tid) til alt!  
Af Jørgen Sølvkjær – produktchef ved Premier Is, Thisted 

Som Thy-boende bliver jeg ofte spurgt, især af mine kolleger i København, hvorfor/hvordan jeg egentligt 
er ”landet” og bosat i den yderste del af landet. Som udgangspunkt mener jeg nu, det er dem 
(københavnerne) der har valgt at bo i den yderste del af Danmark. Så er vi ligesom i gang med at drøfte, 
hvad der er udkant og ikke udkant. 
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Skulle jeg nu give nogle gode argumenter for at bo i Thy, fremfor vor hovedstad, må det absolutte 
hovedargument være at der i København er langt til alt. Ikke afstandsmæssigt, men i den grad 
tidsmæssigt. For det første er det stort set en umulighed at finde en parkeringsplads i hovedstaden. Det vi 
i Thy kan opleve en lørdag formiddag i vor lille hovedstad, Thisted, er for ingenting at regne. For det 
andet har de fastboende, i hovedstaden, en trafikal blokering, hvorfor de mener at have forkørselsret 
fremfor andre. Det gør at trafikken jo stort set er en lang krigszone, som man skal bekæmpe, inden man 
når frem til sin destination. 
 
I Thy er der derimod kort tid (afstand) til alt. Vi kan, indenfor rimelig tid f.eks. ordne et ærinde, også 
selvom vi er mødt på arbejde først. Det skyldes først og fremmest at de fleste virksomheder i Thy, er 
fleksible hvad det angår. Man kan godt lave aftale om at gå en times tid, f.eks. til tandlæge, og så nå 
tilbage og afslutte dagens opgaver. Det er straks mere udfordrende, hvis man bor i hovedstaden. Transport 
frem og tilbage kan sagtens være en stor hæmsko. I bil kan det tage 20 min. at køre en ½ kilometer. Finde 
parkering (hvis muligt), og det er sjældent tandlægen i København ligger tæt på ens arbejde. Så der skal 
nærmest bedes om minimum en halv fridag. 

Et andet eksempel er at hvis der bliver ringet fra skole/daginstitution, at Jonathan har slået sig eller er 
blevet dårlig. Så kan man i Thy, faktisk lige få lov at smutte hen på skolen, hente knægten, køre ham op 
til mormor og så nå på arbejde og klare de sidste ting, indenfor en rimelig tidsramme. For mig at se 
umuligt i hovedstaden. Inden du kommer fra arbejdsplads og hen til skolen, kører ud til mormor og 
tilbage på arbejde, ja så er det meste af den dag vist gået.  
 
Og så er der i øvrigt også langt til stilhed i København.  Jeg tror de fleste, fra Thy, synes det er en 
oplevelse af komme til København. Omvendt er oplevelsen nok ligeså stor, når vi så er kommet hjem 
derfra. Hvis man søger et sted med fuldstændig ro, kun træernes sagte hvislen, bølgernes bløde rullende 
skvulp, ja, så er man stærkt udfordret i København. Faktisk kræver det en køretur på ca. 5 timer – til Thy. 
Der er ikke et område, i hele kongeriget, der på den måde tilgodeser ”mental hygiejne”, som Thy og vor 
Nationalpark. Om du er til vand, skov, strand, krat eller mose, ja, så er det her, indenfor 30 min. kørsel, 
næsten uanset hvor i Thy du bor. 
 
Jeg må sige, det er mig en gåde, at der ikke er flere der er faldet for Thy, ligesom jeg. Udover at der også 
er et spændende erhvervsliv, sygehus, fritidsaktiviteter, skoler og daginstitutioner, det har københavnerne 
faktisk også, så har vi noget de ikke har – og det er kortere afstand til alt det, når vi regner i tid – det 
kunne nok være en overvejelse værd, når man skal have en hverdag til at fungere. Budskabet er hermed 
givet til de af os der har børn der sikkert på et eller andet tidspunkt vil søge væk fra Thy, f.eks. af 
uddannelsesmæssige hensyn. Sørg for at have fortalt dem om alle fortræffelighederne i vor del af landet. 
De er unikke. 

Afslutningsvis vil jeg blot nævne, at Thisted Kommune får stor, og måske også berettiget, kritik fra 
Dansk Industris måling af erhvervsvenligheden, vi ligger og roder nede på en plads som nr. 84. 
København derimod, er nr. 86 så også der er det bedre at være i Thy. Således opmuntret, synes jeg vi i 
Thy skal huske at det ikke er de store der spiser de små, det er de hurtige der spiser de langsomme – og i 
Thy er vi hurtige, æ ow. 

 
Denne artikel er taget fra navnlig Thy, en hjemmeside der laver portræt af thyboer og 
fortæller deres historie. Hjemmesiden redigeres af Fotograf Klaus Madsen Kastanievej. 
Se billeder og flere lokale fortællinger på adr.  http://www.navnligthy.dk/ 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  
drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


