
GOK-Thisted gennem 25 år 
Fakta: 
GOK-Thisted er en aftenskole som fungerer under Folkeoplysningsloven 

GOK-Thisted anno 2016 er sammensat af Sundhedscenteret Kærets Fritidsskole (SKF) og GOK-Thisted (GOK) 

SKF var hjemmehørende i daværende Hanstholm Kommune og GOK  i den gamle Thisted Kommune. 

Skolerne blev lagt sammen i 2007 og fortsatte under navnet  GOK-Thisted med sloganet ”En sundhedsskole i bevægelse”. 

Sloganet udtrykker dels, at skolen primært beskæftiger sig med bevægelseskurser, dels at skolen ønsker at være i stadig udvikling. 

 
Forhistorie: 
GOKs daglige leder, fysioterapeut Connie Wissing Larsen, flyttede til egnen i 1986. Gik straks i gang med at oprette diverse bevægel-

seskurser ”på land” i Frøstrup og i Thisted under AOF og FOF. 

Kurserne foregik ofte i dårlige lokaler under trange forhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første kursus i SKF begyndte 9. september 1991 – der blev oprettet 6 hold.  

 

SKF lejede sig ind på lejrskolen Bulbjerghjemmet på Kæret ved Frøstrup. Det skulle have været midlertidigt, men kom til at vare 13 

år.  Efter et par år, blev der også tilbudt kurser i Hanstholm 

 

SKF afviklede også Bulbjergkursus som var et ugekursus, hvor ture i den smukke omegn indgik. Deltagerne kom fra hele landet. Bul-

bjergkurserne skulle have været “flagskibet” i SKF, men desværre blev der skåret ned på skolens tilskud, så dette måtte opgives. 

I 1992 ansatte Gigtforeningen en konsulent, som kunne hjælpe de lokale kredse med at oprette aftenskoler under folkeoplysningslo-

ven. 

 

Fra 1997 tilbød GOK også ”kurser på land”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. januar 1993 begyndte det første hold i GOK-Thisted.  

Der blev oprettet 6 bassinhold i Thy Hallen. Fysioterapeuterne Linda 

Stobbe Christensen og Ragnhild Munch varetog undervisningen. Birthe 

Hansen var formand. Ingvard Vigsø blev daglig leder det første halve år, 

derefter blev funktionen overdraget til Connie Wissing Larsen, som i 

mellemtiden var trådt ind i bestyrelsen for Gigtforeningen Thy-

Morsøkreds. 

 

I foråret 1994 blev der bygget varmtvandsbassin på Solgården i Hund-

borg, og her fik GOK også mulighed for at lave bassinhold. 

Historie: 
I 1991 dannedes aftenskolen Sundhedscenteret Kærets Fritidsskole 

(SKF), den opstod på baggrund af et behov for en aftenskole med lokal 

forankring, fokus på sundhedsfremme, og hvor bestyrelsen blev valgt af 

deltagerne.  

Initiativet blev taget af 2 kursister fra Connies kropsbevidsthedskurser, 

Inger Yssing og Ida Jensen sammen med revisor Svend Sunesen samt 

Connie og hendes mand Jens Erik Bliksted Andersen. Inger Yssing blev 

formand og Jens Erik daglig leder. 

Da Bulbjerghjemmet i 2004 opsagde SKFs lejemål, reddede Ellen og 

Erik Åkerstrøm skolen ved at lade os leje lokaler på Djernæshus. Fra 

2007 har GOKs Frøstrup- afdeling haft til huse i en dejlig stor sal på 

Bjerget Efterskole.  

I 1987 iværksatte Connie Thy’s første varmtvandshold. Det var i Thy Hallens 

børnebassin, hvor bassinet kun var 90 cm. dybt.  

Nogle af GOKs nuværende kursister var med allerede fra dengang – vi kalder 

dem jubilæums- eller sølvbryllupsholdet. 

I 1989 oprettede Gigtforeningen bassinhold i Thy-Hallens børnebassin, Gigtfor-

eningen havde nemlig lavet overenskomst med Danske Fysioterapeuter. 

I 2002 blev GOK medlem af Dansk Oplysningsforbund 

– DOF – det har vi MEGET gavn af. 



GOK i den gamle Thisted Kommune havde efterhånden fået flere bevægelseskurser på land, og udover SKF ikke havde kurser i varmt 

vand, lignede de 2 skoler hinanden, så da kommunerne skulle lægges sammen, var det oplagt at GOK og SKF blev lagt sammen 

med virkning fra januar 2007.  

Det var en helt smertefri proces, de 2 bestyrelser fandt meget hurtigt sammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 2007 var Thy Hallens svømmeafdeling ombygget, så deres varmtvandsbassin også fik den optimale dybde og GOK fik flere tider 

der. Der var også hold i Sydthy, men de måtte nedlægges, da der ikke var plads til os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2014 og 2015 har GOK modtaget en flot donation til skolens  

tiltag for brystopererede kvinder, vi kalder den Løsslfonden. 

 

GOK oprettede TRE-stress-håndteringskurser i 2015  

og her i efteråret kommer vi til Vestervig med bevægelseskurser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtid: 

GOK har stadig nogle få deltagere, der har været med 

hele vejen igennem og rigtig mange, der har gået hos os i 10 – 20 år.  

Mange undervisere har også været med længe, og der har heller ikke været meget udskiftning i bestyrelse eller samarbejdspartnere 

vedr. lokaleleje.  

GOK må betegnes som en stabil skole. Derfor er der mange ting, der ikke skal laves om på. Men vi vil heller ikke stå i stampe, så 

derfor synes vi, det er oplagt at tale fremtid i forbindelse med skolens jubilæum.  

Helen Frederiksen blev formand for det nye GOK-Thisted,  

hun havde siddet i bestyrelsen for det gamle GOK-Thisted siden 

1996 og som formand siden 2004.  

 

Annelise Pedersbæk blev næstformand, hun havde siddet i SKFs 

bestyrelse siden 2004, som formand siden 2006. 

I  2008 oprettede GOK kurser i det nybyggede 

Østerild Multicenter. 

Da Solgården skulle rives ned i 2011, blev der krise, men heldig-

vis indledte Nin Krogh Bertelsen og Hanne Bier Sørensen, som 

ejer klinikken og forvalter bassinet, samarejde med Snedsted 

Hallen, som bl.a. byggede et varmtvandsbassin. 

GOKs bestyrelse anno 2016 

Mange tror, man skal være medlem af Gigtforeningen, have gigt eller være 

gammel for at gå på kursus i GOK. Det passer ikke GOK er åben for alle. 

De fleste af GOKs kurser henvender sig til mennesker med diverse skavan-

ker, men vi har også kurser som kaldes ”Pulsen op” og ”Parat til ski. 


