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Hanstholmvej 30 
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Sponsorer, Presse 
 

 

Næstformand 
 
 

 

Kaj Nielsen 
Kastanievej 17 
7700 Thisted  
℡ 9792 6066 
kaj@kajn.dk  

 

Redaktør på Løbethisten, 
Hjemmesiden 

 

Kasserer 
 
 

 

Johannes Christensen 
Markvænget 20 B 
7700 Thisted 
℡ 20 44 34 25 
christensen.johs@gmail.com 
 

 

Thy Hallen 

 

Medlem  
 
 

Marie Hove Frost 
Kastanievej 8 
7700 Thisted 
℡ 28 34 43 31 
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@icloud.com 
 

 

 

Løbethisten udkommer 3 gange årligt, og kan læses på hjemmesiden         
http://thistedmotion.hjerteforeningen.dk/ 

 
 

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. 

Grøn                       gul                          rød 

Jeg har stiftet bekendtskab med ”lysreguleringen” i forbindelse med besøg 
hos tandlægen og optikeren og fået tildelt en farve: grøn, gul eller rød.  

I den forbindelse har jeg gjort nogle overvejelser:  

Hvornår er du grøn: I Hjerteforeningens Motionsklub er alle medlemmerne 
grønne. Den grønne farve er farven for natur og sundhed. Det er en 
afslappende farve, der er behagelig for øjet. Da Østerild løbet blev 
afviklet stod træerne med deres ny-udsprungne lysegrønne blade - og det 
bliver vi i godt humør af at opleve.  

Hvornår er du gul: Den gule farve fremkalder optimisme og tilføjer positive 
energier som glæde, håb og solskin. Det er en munter og energisk farve, som 
smitter af på de personer, man er sammen med. Når kornet står gult på marken 
og lyngen snart springer ud, så er det tid for Nystrupløbet – og her var der 
glæde hos arrangører og deltagere, der i håbet om at blive den første over 
målstregen – eller en præstation for mange – det at kunne gennemføre – giver 
energi til hele kroppen. Efter et par år med regnvejr til kvindeløbet - 
kunne vi i år afvikle løbet i solskinsvejr. Det tilførte positive energier 
til alle, som befandt sig på Store Torv.  

Hvornår er du rød: Den røde farve er en varm og positiv farve, som forbindes 
med vores fysiske behov og vores vilje til at overleve. Farven indikerer 
styrke og vedholdenhed.  I Hjerteforeningen er vi velkendt med det røde 
hjerte-logo. Vi bestræber os på at kunne blive ved med at være en 

motionsklub, der kan arrangere lokale aktiviteter til gavn for alle 
thyboere.  

I lysreguleringen giver man agt og overholder færdselsreglerne. De tre 
farver, hvor man må gå, vente eller stoppe kommer på flere måder til at 
betyde noget særligt for dig og mig.  

Vi ses derude.  

  

Sen - sommerhilsen fra Elin. 

 
 

 
 
 
 
 
 



32. årgang Løbethisten Nr.2 2015 
 
 

 - 3 -

 

 
Støt sponsorerne – de støtter os !  

 

 
 

 
 
 

 

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

Ved indmeldelse i Hjerteforeningens Motionsklub Thisted sendes nedenstående blanket til: 
 Kasserer Johannes Christensen Markvænget 20B 7700 Thisted Tlf. 20 44 34 25 
Oplysningerne kan også sendes på mail til christensen.johs@gmail.com 
Kontingentet for første år indsættes på konto i Danske Bank Reg.nr. 4663 Konto nr. 3728086505 med 
oplysning om navn og adresse.    

 

 

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.     220,00  

Par medlemskab        Kr.     335,00  
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.       
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Motionscentret er åbent for Hjerteforeningens medlemmer,  
Søndag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00 i vinter sæsonen ( September til og med marts ) 
 
Der vil være instruktør på den 20. og 27 september, samt den 10. og 17. Januar  

Træningen er gratis for medlemmer af 
Hjerteforeningen. 

 
 
                                                                                                                                                                                                      
Mød op som gruppe, så motiverer man hinanden til motion. 
   Det er dejligt at motionere 
 
 

 

Alex C. Nielsen  
Gråkildevej 28 
7700 Thisted 
 

Annie Irene 
Mortensen, 
Gråkildevej 8, 7700 
Thisted 

 
 

 
 
 

 
Til opslagstavlen  

 

Vigtige datoer Thy / Mors 2015 

 
 
Gå/løbetur fra Vesløshuse rasteplads  Søndag den 27-09-2015 KL. 14:00 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Fredag den 01-01-2016 Kl. 14:00 
Østerildløbet   Tirsdag den ??-05 2016 Kl. 19:00 
Byløb fra Thyhallen   Tirsdag den 07-06-2016 Kl. 19:00 
Nystrupløbet   Søndag den ??-08-2016 Kl. 10:00 
Kvindeløbet storetorv   Lørdag den ??-08-2016 Kl. 14:00 
 
Øvrige arrangementer vil løbende blive annonceret på hjemmesiden og Facebook, så 
husk at kigge ind med jævne mellemrum 
 

Der er planlagt en tur fra Vesløs Huse rasteplads på Aalborgvej ved 19,3 km stenen: 

søndag den 27. september kl. 14.00 
Henry Bojesen er tovholder.  
Der er samkørsel fra Rolighedsskolen med mødetid kl. 13.30 
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Byløb 
 

Thisted byløb blev afviklet den første tirsdag i juni måned. Deltagerantallet var beskedent, 
idet ingen efterskoler kunne deltage i år. Der var 263 deltagere, hvoraf de 150 deltagere 
havde forhåndstilmeldt sig.  
Den hurtigste mand på 10 km blev Jon Dalby Pedersen i tiden 39 min og 34 sek.  
På den korte distance på 5,5 km blev Kibret Fishatsion fra Vestervig Asylcenter nr. 1 med 
en tid på 20 min, - nr. 2 blev Kasper Boamah, som kom i mål 39 sek. senere, godt forfulgt 
af en 13 årig dreng, som blev den 3. hurtigste.  
Løbet gik i år fuldstændig uden problemer af nogen art, vi manglede bare 100 til 200 
deltagere, så havde alt været perfekt. 
Der havde vi også hjælp fra de mange frivillige, som år efter år møder trofast op. 
Vi skal også huske at takke vore sponsorer, som også støtter os gang på gang, og til sidst 
en tak til hjemmeværnet, der hjælper med at afvikle løbet, med sikkerhed ude i trafikken. 
 
 
 

 

På billedet er opvarmningen til byløbet i fuld gang 
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Nystrupløbet 
 
 
Løbet blev afviklet søndag den 9. august, der deltog ca. 200, det var ellers dejligt løbevejr 
med høj solskin og prisen kan heller ikke have holde mange væk. (gratis) 
De der kom, havde en dejlig varm tur i den grønne skov, trods der enkelte steder var lidt 
vådt. 
Den hurtigste mand på 10 km. var igen John Dalby Pedersen i tiden 38 min og 10 sek. Og 
hurtigste kvinde blev Line Holmegård Larsen i tiden 43 min. og 7 sek. ligeledes på 10 km. 
Men deltager antallet er nok nærmere et generelt problem, der er jo løb hver eneste 
weekend og også enkelte på hverdage. 
Det der kan samle folk for tiden er ekstremløb og andet med lidt mere udfordring i, de 
samler store deltager antal, men det er også med deltagere fra hele landet, endda enkelte 
fra vore nabolande. 
 
 
 

 

På billedet (Nystrupløbet) ses nogle af de medhjælper der trofast møder op hver gang Marie kalder. 
Men der er heldigvis mange flere end dem på billedet 
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Kvindeløb 
I år havde kvindeløbet flest deltagere, af de løb vi er med i. 
Blev afholdt lørdag d. 29 august fra Store Torv. I år var vi privilegeret idet der var tørvejr 
hele dagen, det er fint til et sådan arrangement, selvom det blæste en del men det tog de 
300 tilmeldte friske piger kun som en ekstra udfordring. Det blev også en større oplevelse 
at være på Store Torv netop den lørdag, idet der var vielse på rådhuset med efterfølgende 
gymnastik-show til ære for brudeparret. Tilmed var Thisted Brandvæsen mødt talstærkt op 
og de gamle og nye brandbiler blev luftet den dag. 
Igen kunne Line Holmegaard Larsen på de 9 km løbe i mål på 39 min og 5 sek.  Anne 
Brohm klarede de 6 km på 25 min og 58 sek. Den hurtigste på 3 km blev Marianne Vibæk 
i tiden 14 min og 52 sek. Marianne er ellers langdistance- løber, men blev meget plaget af 
sidesting, så det blev kun til den korte rute.  
Det er dejligt når det går så godt som tilfældet var i år men det må vi også takke de mange 
hjælpere som år efter år stiller sig til rådighed for forskellige arrangementer i foreningen, 
det er mange gange de samme som bliver spurgt men sidder der en, som tænker at det 
kunne være sjov at deltage i dette frivillige men interessante job en gang imellem, må du 
meget gerne ringe til mig på tlf. 28344331 
Til Sidst skal der lyde en stor tak til alle deltagere, alle de frivillige hjælpere og alle som 
har sponsoreret gaver m.m. for uden jer var det umuligt at arrangere disse løb, så kom igen 
næste år, det må jo gerne blive endnu bedre. 
 

 

 

Billede fra starten af kvindeløbet 2015 
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Generalforsamling 
 
Vi afholder som sædvanlig generalforsamling i januar måned, nærmere herom i næste 
nummer. Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelses arbejdet, så prøv at kontakte 
formanden. 
 
 
.  

 

  

 

Kære  Medlem/Medlemmer af Hjerteforeningen Thisted. 

I forbindelse med indmeldelse til foreningen, fik Hjerteforeningen ikke oplysninger om 
alle e-mail adresser. 
Oplys også gerne mobil-nr. – for SMS beskeder.  
Vi henvender os derfor, med henblik på, at kunne udsende nye invitationer og oplysninger 
til alle e-mail adresser.  
E-mail adressen vil IKKE blive videregivet til andre overhovedet, men kun blive brugt 
som udsendelser af invitationer til eksisterende medlemmer i Hjerteforeningen. 
Håber I vil hjælpe os med at få opdateret medlemslisterne, ved at fremsende jeres e-mail 
adresser og mobil-nr. til en af de 2 nedenstående adresser. 
Vedr. Motionsklubben:  hjertemotion.thisted@gmail.com 

Vedr.: Lokalkomiteen:  martinydeovergaard@gmail.com 

På forhånd mange tak! 

Østerild løbet: 
 
Østerild løbet, der har været afviklet i 30 år med Kaj Dige som tovholder, blev igen et 

tilløbsstykke. Godt hjulpet af Peter Larsen og Henry Bojesen med familier blev 171 

deltagere sendt afsted – ud i den grønne skov – Ruterne var på henholdsvis 10 -5,8 eller 4 

km. -  så der var tilbud både til de gående og til løbere.  
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Pocheret rødspættefilet med kartofler og 
persillesauce

 

Ingredienser til 4 personer: 

• 600-800 gr rødspættefileter  Persillesauce:   
• 1-2 tsk dijonsennep   ½ l sødmælk 
• 1 tsk tørret dild   50 gr smør 
• 1 laurbærblad   3 spsk. hvedemel 
• 3-4 hele peberkorn   1 lille bdt kruspersille 
• 2 spsk citronsaft   revet muskatnød 
• 1,5-2 l vand   salt og peber 

    800g. kartofler 
    1 spsk. smør 

• 1 spsk smør 

Tilberedning:Hæld vand i en gryde og tilsæt laurbærblad, peberkorn og citronsaft. Varm op, men 

vandet må ikke koge. Læg rødspættefileterne på siden med det hvide skind opad. Smør alle fileter med et 
meget tyndt lag dijonsennep. Drys tørret dild over og krydr med salt og peber. Rul nu rødspættefileterne 
fra hale til hoved. 
Læg forsigtigt fileterne i det varme vand med en hulske og læg låg på. 
Pochér rødspættefileterne i ca. 9 min. Når de er færdige, tages de op af vandet og holdes varme. 
 
Kog kartoflerne møre i letsaltet vand. Hæld vandet fra og lad 1 spsk smør smelte over kartoflerne lige 
inden servering. 
 
Persillesauce: 
Smelt smør i en gryde og drys hvedemel over under omrøring. Fortsæt omrøring i et par minutter og 
tilsæt derefter mælken lidt ad gangen, mens der piskes. Lad saucen småsimre yderligere et par minutter 
og smag til med salt, peber og revet muskatnød. Tag gryden af varmen og tilsæt masser af hakket persille. 
_____________________________________________________________________________________ 

Måske ikke den mest sunde opskrift, men det ser lækkert ud og der indgår trods alt fisk så helt usund er 
det ikke. 

Redaktøren 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 
 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


