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Ninna Kristoffersen 
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Suppleant 
 

Margrethe Keller Larsen 
Thorhaugevej 7, Sennels 
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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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Nødråb til medlemmerne af Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted! 
Vi mangler bestyrelsesmedlemmer, nye kræfter med nye initiativer og ideer. 

 
Bestyrelsen for Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted står over for store udfordringer. Vi har pt. ingen 
friske kræfter, der ønsker at tage over med bestyrelsesarbejdet. Ved generalforsamlingen i januar 2017 er 
tre medlemmer på valg. 
 
Vi er gået tør for nye ideer og tiltag i vores klub og vi søger derfor nye bestyrelsesmedlemmer. 
I bestyrelsen er vi fem medlemmer mellem 63 og 71 år, der sammen med vores ægtefæller og trofaste 
hjælpere fra klubben afvikler vores løb. Det er vores håb, at der kan findes nye bestyrelsesmedlemmer, så 
klubben kan bestå.  Efterhånden er mange af vore trofaste hjælpere efterlønnere/pensionister og flere er 
faldet fra. Der er brug for mange hjælpere for at kunne afvikle et veltilrettelagt og sikkerhedsmæssigt godt 
løb.  
 
Om klubben:  
Vi er 300 medlemmer men meget få aktive, og ingen unge er kommet til. En lille gruppe på tre til fem 
medlemmer kommer til vores træningsaftener om tirsdagen og om torsdagen. Få af de fremmødte løber, 
og resten går. Vi spørger os selv, om vi fortsat skal træne kl. 19, når nu vi som de nuværende medlemmer, 
der er efterlønnere/pensionister, kan komme af sted midt på dagen? Efterhånden eksisterer der et stort 
udvalg af arrangementer i lokalområdet med f.eks. andre motionsaktiviteter, guidede gåture i naturen 
m.m.  
 
Det er blevet populært at løbe og at udfordre sig selv, og det må gerne være ekstremsport. Aktiviteter med 
nye og spændende udfordringer foregår både herhjemme og i udlandet. Vores traditionsbundne løb er 
overhalet af denne udvikling, og deltagerantallet til vores løb er dalet markant, selv lokale løbere 
udebliver. Selvom der allerede er sat dato på vores løb, og de har været en tradition gennem mange år, er 
spørgsmålet nu, om vi skal blive ved at arrangere disse løb? Vi er blevet indhentet af nye og spændende 
arrangementer, der ligger tæt på vores løb, og vi oplever, at deltagerne vælger de andre aktiviteter.  
 
Forarbejdet med at søge økonomiske midler, etablere aftaler og annoncere er det samme uanset 
deltagerantal, og det er tidskrævende. Hjerteforeningens Motionsklub har gennem alle årene fået god 
opbakning af lokale firmaer og butikker i Thisted og omegn. En række sponsorer støtter år efter år vores 
løb.  
 
I løbet af året afvikler vi fire løb: 
 
Nytårsmarchen, Byløbet, Nystrupløbet og Kvindeløbet:  
De senere år har deltagerantallet været støt nedadgående. 
 
Det er nu op til jer medlemmer af Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted om vi skal bevare 
klubben?  
Skal vi i fællesskab forsøge at puste nyt liv i klubben? 
Skal vi skabe mere synlighed og nye typer af aktiviteter? 
Vi håber, at der kommer nye ideer og forslag og ikke mindst, at der melder sig nye frivillige til at hjælpe 
ved de enkelte arrangementer.  
Og allervigtigst: at der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen har ingen forslag.  
 
Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Elin 
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En mand med en ide er en særling, indtil hans ide er blevet en succes. 
 

 

 

Har du hentet 112 appén til din mobil? 

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

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

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

 
 
Støt sponsorerne – de støtter os !  
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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:  E-
mail: 

 

Adresse:  

Postnr.:  By:               

 
Navn: 

 

Fødselsår:  

Telefon:  E-
mail: 

 

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 er instruktør på den 8. og den 15. januar 2017 
 

Træningen er gratis for medlemmer af 
Hjerteforeningen. 

 
 
                                                                                                                                                                                                      

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

 
 
 
 
 

 

Ingen nye medlemmer denne gang    
 

Til opslagstavlen  
 

Vigtige datoer Thy / Mors 2016 

 
 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Søndag den 01-01-2017 Kl. 14:00 
Østerildløbet   Tirsdag den ??-05-2017 Kl. 19:00 
Byløb fra Thyhallen   Tirsdag den 06-06-2017 Kl. 19:00 
Nystrupløbet   Søndag den ??-08-2017 Kl. 10:00 
Kvindeløb storetorv   Lørdag den 26-08-2017 Kl. 14:00 
 
Øvrige arrangementer vil løbende blive annonceret på hjemmesiden og Facebook, så 
husk at kigge ind med jævne mellemrum 
 

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

 
 

    

    

I sine gemmer har Ninna fundet vedlagte avisudklip fra det første nytårsløb/march den 1. januar 1981 
med start fra Hunstrup Minimarked.  

Vejret tog pusten fra motionister ved Hunstrup. 
 

Thisted-afdelingen af Hjerteforeningens Motionsklub havde både vejret og tidspunktet mod sig, da 
den nytårsdag om eftermiddagen afviklede motionstur ved Hunstrup. Kun godt en halv snes 
deltagere trodsede den orkanagtige storm og ”tømmermændene” fra nytårsnatten. 
De få deltagere havde det vanskeligt i det hårde vejr. De fleste forsøgte at gennemføre den næsten 
otte kilometer lange rute løbende, men især i modvind kneb det dem at holde tempoet. Ruten gik 
fra minimarkedet i Hunstrup til Østerild, hvorfra deltagerne vendte tilbage til Hunstrup ad 
Hanstholmvej.  
Trods det ringe antal deltagere har folkene i den nystartede Thisted-afdeling ikke mistet modet, 
oplyser Peter Larsen fra foreningen. Næste år vil afdelingen forsøge at lave et lignende 
arrangement oven på julen, men til den tid blot i weekenden efter nytår, så folk får mulighed for at 
komme til hægterne oven på festlighederne ved årsskiftet.  
Motionsafdelingen i Thisted, som blev dannet kort før jul, vil i den kommende tid arrangere faste 
træningsture hver søndag formiddag. Turene får start ved Rolighedsskolen i Thisted, og ruten vil 
komme til at strække sig til Eshøj Plantage, oplyser Peter Larsen. Når dagene bliver lidt længere 
henad på foråret, vil træningen komme til at foregå om aftenen i stedet. Afdelingen tæller i 
øjeblikket knap en snes medlemmer, men senere håber initiativtagerne, at mindst det dobbelte 
antal vil slutte sig til afdelingen.   
 
 

 

Der er flere mennesker der ruster fast end der bliver slidt ned. 
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Der afholdes generalforsamling i 
Hjerteforeningens motionsklub i Thisted 

Fredag den. 20.januar 2017 kl. 17.30 
i De frivilliges hus 

Nytorv 8 7700 Thisted 
 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
1. Valg af Dirigent 
2. Formandens beretning v/ Elin Sørensen 
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til orientering 
4. Behandling af evt. indkomne forslag. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 
Marie Frost (modtager ikke genvalg) 
Ninna Kristoffersen (modtager ikke genvalg) 

          Johannes Christensen (modtager genvalg) 
          Suppleant: Margrethe Keller Larsen (modtager ikke genvalg) 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt:  
8.  
 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
13. januar 2017 
 
 
Evt. forslag sendes til:  
Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30, 7700 Thisted 
Mail: hjertemotion.thisted@gmail.com 
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Vi har i år besluttet at holde festen i De frivilliges hus. 
Nytorv 8 7700 Thisted 

 

 Afholdes:  Fredag den 20. januar kl. 19.00  

   Vi starter med lidt godt mad fra Spar 

 Hvor:  De Frivilliges Hus   

  

 Pris:  Kr. 100,-  

 

           Tilmelding til: Elin 50 49 05 90 eller 

                hjertemotion.thisted@gmail.com   

            senest 14. januar 2017 

 
 

 

Hvornår blev det første Nytårsløb/march afholdt: 
A: 1978 
B: 1981 
C: 1985 

 
Afleverer løsningen på et post- eller julekort når du kommer og deltager i  
HJERTEFORENINGENS store nytårsmarch Søndag den 1. januar 2017 

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

NYTÅRSKURV 
God fornøjelse 

Løsningen kan også i december, afleveres til Kaj Nielsen Kastanievej 17 7700 Thisted 
Svaret findes i dette blad 
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Et Billede fra juleudsmykningen i Tivoli København. 
 

Løbethisten sidste papirudgave. 

 
Vi har i bestyrelsen besluttet at, vi fremover kun vil udgive løbethisten digital, det vil sige man kan 
få den tilsendt på mail eller finde den på hjemmesiden, eller via link fra vores Facebook side. 
At vi har valgt dette skyldes, der er for lidt stof og prisen for trykning er forholdsvis stor 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Hvis du gør det du altid har gjort, får du resultater, du altid har fået.  
Hvis du vil have nye resultater, skal du gøre noget nyt.  
 
 
 

Juletræet  
Det første juletræ blev angiveligt tændt i 1808 på Godset Holsteinborg, som ligger på sydsjælland. 
I København blev det første juletræ tændt i 1811, hvor en læge ved navn Martin Lehmann og hans 
kone tændte et juletræ inden døre ved 17.00 tiden. De mange nysgerrige københavnere kunne 
konstatere, at Martin havde slæbt et grantræ ind i sin stue for at sætte tænde lys på hver en gren. 
Martin var søn af en præst og kendte formentlig til juletræsskikken, som var udbredt i f.eks. 
Tyskland.  
I dag er det mere normalt at have et juletræ, end det er ikke at have et. 
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Forkølelseste                    

1 kop  

Ingredienser 
1 kanelstang 
5 kardemommekerner 
1 tsk. revet ingefær 
4 dl vand 
1 tsk. grøn te 
2 spsk. Sukker Lys Sirup  

 
 
 
 

Kog vandet sammen med kanel, kardemomme og ingefær i et par minutter. Tilsæt tebladene og 
lad det trække et par minutter til. Hæld siruppen i en stor kop og sigt teen ned i koppen. 
Drikkes så varm som muligt. 

 
 
 
 
Det var Peter og Poul der snakkede sammen efter lang tids adskillelse. 
Peter: "Er du stadig forlovet med Dorthe?" 
Poul: "Nej..." 
Peter: "Det var da godt!" 
Poul: "Hvorfor det?" 
Peter: "Jeg mener, hvordan slap du dog af med det hæslige kvindemenneske?" 
Poul: "Jeg giftede mig med hende." 
 
 
 
Med de hjerteproblemer De har, burde De have været kommet til mig for 25 år siden, sagde lægen 
til den nervøse patient. 
Ja, men det gjorde jeg da også, sagde manden. 
-Den gang var De militærlæge, og sagde at jeg var hypokonder. 
 
 

Landsindsamling 2017 
Til slut er her et link, hvis du kunne tænke dig at blive indsamler, til hjerteforeningens 
landsindsamling søndag den 30 april 2017. 
https://www.1udaf4.dk/ 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 
 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


