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Formand 
 
 

 

Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30 
7700 Thisted 
℡ 50490590 
hjertemotion.thisted@gmail.com 

 

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.     

Dagen i dag du bruge kan 

både med følelse og forstand.  

Andre du møder på din vej, 

påvirket  bli´r af dig.  
I denne sidste udgave af løbethisten i år 2015 er det tiden til et tilbageblik, på året der gik.  

Snart kimer juleklokkerne - andestegen og risalamanden, julegave-indkøb og vaniljekransene er 
bagt – og det er tid til at afstresse. Men det er jo et fakta, at man som efterlønner/pensionist ikke 
når så meget mere, end da vi brugte 37 timer om ugen på et lønnet arbejde. Men det er jo et 
stort privilegium, at have de ekstra 37 timer til at få tid til at nyde hverdagen, hvor du selv sætter 
dagsorden. Her kan du vælge imellem et hav af tilbud og aktiviteter og har mulighed for at få 
afprøvet nye udfordringer. Jo, det er skønt at have den mulighed.  

Med en vifte af aktivitetstilbud og udfordringer med at deltage i løb året rundt i Danmark og i 
udlandet, er det svært at tiltrække deltagere til vore traditionsbundne løb her i Thisted. 

De traditionelle løb er passe´ og de ekstreme udfordringer er i top.  

Alligevel fortsætter vi lidt endnu med at arrangere vores traditionelle løb – alternativet er jo at 
stoppe med at være Hjerteforeningens Motionsklub.  Skønt gennemsnitsalderen i bestyrelsen er 
høj og vi igen nyder glæde af den garvede kasserer Johannes, hvis hjerte stadig banker for 
foreningen, fortsætter vi lidt endnu. Men hvor er de yngre, der skal tage over? 

Motionsklubben takker alle vore sponsorer, som velvilligt bidrager til at vores aktiviteter. Også 
en varm tak til de øvrige i bestyrelsen for det gode samarbejde samt jeres velvillighed og 
humør.  

Giv dem et smil, det varmer enhver,  

mere end penge er det jo værd.  

Deler du glæden ud min ven,  

se hvad du får igen.  

 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul til vore medlemmer og deres familier sendes de 

hjerteligste Julehilsener fra Elin. 
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Har du hentet 112 app én til din mobil? 

Oplever du en ulykke i naturen eller på farten, kan det være svært at forklare, hvor du præcis er.  

112 app én viser alarmcentralen, nøjagtig hvor du er, så de kan sende hjælp det rigtige sted hen. 

112 app én er gratis og til stor hjælp for alarmcentralen. Så hent den og husk mobilen, når du skal afsted.  

 
 
 

 
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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Der afholdes generalforsamling i 
Hjerteforeningens motionsklub i Thisted 

Fredag den. 22.januar 2016 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/Johannes Christensen 
4. Behandling af evt. indkomne forslag. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 
Elin Sørensen ( modtager genvalg ) 
Kaj Nielsen ( modtager genvalg ) 

            Suppleant: Margrethe Keller Larsen 

6. Valg af revisor 
7. Eventuelt:  
8.  
 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
14. januar 2016 
 
 
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 22. januar kl. 19.00 med Bowling 

   Kl. 20:00 er der Buffet 

 Hvor:  Thisted Bowlingcenter   

  

 Pris:  Kr. 150,- (incl. bowling) 

 

           Tilmelding til: Elin 50 49 05 90 eller 

                hjertemotion.thisted@gmail.com   

            senest 17. januar 2016 

 
 

 

I hvilken måned afholdes Thisted Byløb: 
A: Maj 
B: Juni 

     C: August 
 

Afleverer løsningen på et post- eller julekort når du kommer og deltager i  
HJERTEFORENINGENS store nytårsmarch Fredag den 1. januar 2016 

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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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 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 

 
 
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 27-08-2016 Kl. 14:00 
 
Øvrige arrangementer vil løbende blive annonceret på hjemmesiden og Facebook, så 
husk at kigge ind med jævne mellemrum 
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Gå/løbetur i Østerild plantage 

Vi var i år usædvanlig heldige med vejret, (en af de bedste i 2015) til arrangementet i Østerild plantage, 
der var dog ”kun” 19 deltagere. 
Efter motionsturen bød Lilly på lækkert hjemmebagt brød, og Kaj og Henry havde medbragt kaffe og 
æbler.  
Vi takker mange gange for det fine arrangement, og håber det kan gentages til næste år. 

 

 

 

Vi har indsat Logo for Munkens bageri, som undskyldning for, at vi ikke fik dem med på Diplomet for 
Kvindeløbet, vi beklager og undskylder. 
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Når man ringer 1-1-2 

Hvordan er det at være en del af et team i akut-læge-helikopteren fra Skive?  

Hjerteforeningens lokalkomite afholdt en spændende aften med Torben Laustrup, som fungerer som 

overlæge ved narkoseafdelingen ved Regionshospitalet i Viborg og flyver lægehelikopter i fritiden. 

Helikopteren vejer ca. 3 tons og kan flyve med 287 km/t og har en længde på ca. 10 m. Når alarmen lyder 

er helikopteren i luften efter ca. 4 min. Der er 1 lægehelikopter i Skive, Billund og Ringsted, som dækker 

hele Danmark.  

Helikopteren kan lande på et areal på 20 x 20 meter og eks. vis varer det 14 min.  at flyve fra Nykøbing 

Mors til Aalborg .  Foruden piloten er der en læge og en paramediciner (er også 2. pilot) ombord. 

Helikopteren er udstyret som en intensiv afd. med overvågningsskærm, respirator, ultralydsscanner, 

sprøjtepumper m.m.  

Et spændende foredrag med indblik i den præ-hospitale indsats med læge-helikopteren fra Skive.  

Elin.  

 
 
.  

 

  
 
 
 
 
 

Vedrørende træningen i LOOP   
 
Martin Overgaard fra lokalkomiteen har gjort et kæmpe stykke arbejde. Der er kommet 8 tilmeldinger fra 
Hjerteforeningen. Det er stadig muligt, at komme med. Kontingentet er på 1500,- kr. årligt. Det er en pæn  
Besparelse. 
 

Omdeling af Løbethisten 
Hvis der er nogen der eventuelt kunne omdele bladet, i nogle af oplandsbyerne kan vi spare en del i porto. 
Snedsted, Hillerslev, Nors og Hurup mfl. 
 
Østerild og Sennels er besat. 
Du/I kan også få bladet, tilsendt på mail eller læse det online, på hjemmesiden 
 
Er det noget for dig/Jer så kontakt Kaj 



32. årgang Løbethisten Nr.3 2015 
 
 

 - 10 -

Der er masser af gode grunde til at hælde havregryn på tallerkenen om morgenen.  

SUNDHED: For mange mennesker er en portion havregryn med mælk den faste begyndelse på en god 
dag. Og der er da også rigtig god grund til at spise de sunde gryn. 

Health.com har her samlet 5 af dem: 1. Havregryn er fuldkorn 

Det er sundt og mættende at spise en portion havregryn til morgenmad. Havregryn er nemlig 100 pct. 
fuldkorn og fyldt med fibre, så en enkelt portion på 75 g dækker faktisk næsten den mængde fuldkorn, du 
anbefales at spise på en dag.  

Herudover har havregryn også et pænt indhold af antioxidanter, som er særdeles gode for vores helbred. 

2. Havregryn gavner hjertet 

Flere undersøgelser har peget på, at havregryn kan mindske din risiko for at blive ramt af en 
hjertesygdom. En undersøgelse publiceret i JAMA Internal Medicine har undersøgt 10.000 amerikaneres 
spisevaner, og de personer, som spiste flest fibre om dagen (omkring 21 g), havde 10-12 pct. lavere risiko 
for at blive ramt af slagtilfælde og hjerneanfald end dem, som kun spiste 5 g om dagen. 

3. Havregryn mindsker kræftrisiko 

At spise en fiberrig kost med bl.a. havregryn kan faktisk mindske din risiko for at få kræft, bl.a. i 
endetarmen.  

En undersøgelse publiceret i International Journal of Epidemiology viser, at præmenopausale kvinder, der 
spiste en fiberrig kost, halverede risikoen for at blive ramt af brystkræft, når man sammenlignede med 
dem, der spiste mindre fiberrigt.  

4. Havregryn gavner kolesteroltallet 

Har du et højt kolesteroltal, kan du med fordel kaste dig over havregrynene. Forskere har fundet ud af, at 
spiser du 3 g fiber fra havre om dagen, kan du sænke kolesteroltallet med op til 8-23 pct. 

5. Havregryn bekæmper betændelser 

Kronisk inflammation i kroppen kan have en række helbredskonsekvenser. Bl.a. overvægt, kræft og 
hjerteproblemer. Men et særligt stof i havre kan faktisk bekæmpe inflammationen i kroppen og dermed 
gavne helbredet. 

Kilde: Health.com 

 

 

Bestyrelsen: 

Vi har besluttet at stille kåringen, af årets motionist i bero. Der er 
næsten ikke flere emner at stemme på. Hvis vi får lidt tilgang af aktive 
medlemmer, kan vi tage det op igen. 
Vi har også diskuteret nye aktiviteter, måske et arrangement med løb og lidt andre 
udfordringer indlagt undervejs. 

Har i noget vi kan prøve så kom med forslag, på generalforsamlingen, eller send det 
skriftelig til en fra bestyrelsen. GOD JUL 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 
 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


