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FRØSTRUP: Det kan umiddel-
bart godt se ud som om, at 
deltagerne på gymnastik-
holdet Krop og Bevægelse 
ikke laver så meget. Men det 
er ikke korrekt, for der bliver 
arbejdet ihærdigt med de 
dybtliggende muskler i kor-
settet, når bolde, elastikker 
og ærteposerne kommer i 
sving i den lille sal ved Bjer-
get Efterskole. 

Det er Connie Wissing Lar-
sen, som sørger for at holde 
deltagerne i gang. Hun er 
daglig leder af GOK - Sund-
hed i bevægelse, som tilby-
der en lang række kurser. 
GOK står for Gigtforenin-
gens Oplysningskreds, men 
man kan sagtens deltage, 
selvom man ikke har gigt. 

Holdet, som har fokus på 
krop og bevægelse, og som 
henvender sig til dem, der 
har nogle skavanker med i 
bagagen, har eksisteret si-
den midten af 80’erne. Kir-
sten Stokholm har været 
med siden 1990, og har stort 
set ikke misset en eneste 
gang siden. Heller ikke den-
ne gang, som altså er første 
tur på gymnastikgulvet her i 
det nye år. Hun synes, at hol-
det er lige noget for hende, 
da man arbejder med hele 
kroppen. 

- Jeg har dårlig ryg og fået 
flere arbejdsskader, hvor jeg 
er blevet opereret. Så er det 
godt at komme her, for her 
bliver der taget hensyn. Des-
uden så er det ikke de sam-
me ting, vi laver hver gang, 
siger Kirsten Stokholm, som 
de sidste 15 år har haft sin 
mand med på holdet. Mæn-
dene er ikke just i overtal - to 
herrer mod seks damer, men 
det betyder ingenting, for al-
le laver det, de kan. 

Connie Wissing Larsen 
holder et vågent øje på del-
tagerne - spotter hun asym-
metri hos en deltager eller 
en hæmmet gang, så hører 
hun lige, hvad der kan ligge 
til grund for det.

- Gang afslører rigtig me-
get. Men det behøver ikke 
være noget fysisk - det kan 

Bevægelse er medicin mod   smerter
SUND: Hos GOK i 
Thisted er der 
plads til alle - 
uanset hvilke 
skavanker man 
måtte have...

Annelise Søndengaard har været deltager på holdet de sidste fire år. Hun kunne godt mærke, at jule-
pausen havde sat sig i kroppen, da hun skulle i gang. 

Holdet kan maksimalt bestå af ni deltagere, da der skal være tid til 
at tage hensyn til den enkelte deltager. 

FRØSTRUP: En hvid iPad og en pung med to Dankort blev stjålet, da ubudne 
gæster var på spil i en villa på Skovbrynet mandag i tidsrummet mellem kl. 
06 og 15. Politiet oplyser, at tyvene fik adgang til huset via en uaflåst hoved-
dør.

iPad og pung stjålet 
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Bevægelse er medicin mod   smerter
Connie Wissing Larsen har væ-
ret daglig leder af GOK Thisted 
siden midt i 90’erne. Hun er ud-
dannet fysioterapeut og kan 
hurtigt spotte, om der er nogle 
skavanker, der skal tages hen-
syn til. 

» Gang afslører rig-
tig meget. Men 

det behøver ikke være 
noget fysisk - det kan 
også være balancepro-
blemer. Men ser jeg 
noget, så spørger jeg 
lige.
CONNIE WISSING LARSEN, daglig le-
der af GOK og fysioterapeut.

også være balanceproble-
mer. Men ser jeg noget, så 
spørger jeg lige, siger Connie 
Wissing Larsen, inden hun 
skruer op for Kim Larsens 
Jyllingevej efterfulgt af Out-
landish fortolkning af Dan-
mark, mit Fædreland. 

Connie Wissing Larsen, 
som er uddannet fysiotera-
peut, lægger vægt på, at man 
ikke skal være i god form for 
at træne. Hun henviser til en 
undersøgelse, som viser, at 
21 procent af dem som ikke 
er fysisk aktive oplyser, at de 
ikke dyrker motion, fordi de 
er i dårlig form. Hun synes, 
det lyder mærkeligt, for der 
skal jo også være plads til 
dem, der vil træne for at 
komme i form. 

- Man kan sagtens være 
her selvom, man aldrig har 
dyrket idræt, siger Connie 
Wissing Larsen.

På den første træning i 
2019 var begrebet smerte 
dagens tema. 

- Smerte er en advarsel, 
der er venligt ment. Men det 
kan også være, at hjernen 
misfortolker signaler. Her 
hjælper medicin ikke - men 
det gør træning, siger hun. 

I løbet af den halvanden 
time lange træning bliver 
hele kroppen brugt - og ba-
lancen bliver også udfor-
dret, når deltagerne skal gå 
meget langsomt på en lige 
streg med lukkede øjne. Det 
kan selv få den bedste til at 
vakle lidt.

- Vores syn står for 80 pro-
cent af vores balanceevne, 
så ved at lukke øjnene bliver 
det øvrige sanseapparat træ-
net, siger Connie Wissing 
Larsen, som har det mantra, 
at man skal træne det, man 
ikke er dygtig til, da det er 
her, selve træningen opstår.

Af Tim Søgaard & Bo Lehm (foto)
thisted@nordjyske.dk

THISTED: En vaskeægte farve-
kavalkade af børnetøj over-
skueligt ophængt på bøjler 
og arrangeret i størrelser er, 
hvad der møder øjet, når 
man træder ind i Mødrehjæl-
pen Thisteds butik her på Ve-
stergade 32. I baglokalet sid-
der Helle Sjøgren og Conny 
Juul-Olsen klar til en snak 
om, hvordan det går med 
den forholdsvis nye butik.

- Det går rigtig godt. Vi hø-
rer fra mange, der kommer, 

at vi har en flot butik. Når 
det er sagt, så vil vi gerne ha-
ve flere frivillige hjælpere 
hernede, siger Conny Juul-
Olsen håbefuldt.

Tager man en tjans i butik-
ken, ses det gerne, at man 
kan arbejde en gang om 
ugen, men der er ikke noget 
minimumskrav. 

Helle Sjøgren og Conny 
Juul-Olsen tager imod al 
den hjælp, de kan få, og 
modtager desuden meget 
gerne mere tøj, legetøj, flere 
sko, bøger og barne- og klap-
vogne. 

Udvalget i butikken er til 
børn mellem 0-8 år, og efter-
som børn vokser ud af deres 
tøj temmelig hurtigt, er me-
get af det knap nok brugt, 
hvilket tydeligt viser sig, når 
man går en tur rundt i butik-
ken.

Fra donationer til aktiviteter
Det er gået stærkt med ud-
viklingen hos Mødrehjælpen 
i Thisted, der startede deres 
afdeling i september. 

Man modtog midt i de-
cember 50.000 kroner af 
Bornerups Fond og har der-

udover modtaget en række 
donationer fra andre foreta-
gender. Pengene skal bruges 
til at arrangere aktiviteter 
for udsatte mødre og børn. 
Et eksempel på en aktivitet 
kunne være ”Den rullende 
kagemand”, som er et initia-
tiv, hvor frivillige fra mødre-
hjælpen hjælper forældre, 
der ikke har mulighed for at 
holde fødselsdag for deres 
børn. 

Man planlægger også at 
arrangere sommerudflugter 
og fællesspisninger.

Mødrehjælpen  
savner flere frivillige
BUTIK: Mødrehjælpens butik i Thisted er kommet godt fra start, men der er 
brug for flere hænder til at hjælpe til 

Fra venstre: Herdis Djernæs, Lisbeth Møller, Conny Juul-Olsen og Helle Sjøgren. Førstnævnte har netop meldt sig som frivillig i butikken.

Lisbeth Møller arbejder flittigt i baglokalet af Mødrehjælpen Thi-
steds butik med at prismærke varerne. 

Tøj og sko i alle børnestørrelser kan erhverves til spotpriser. Meget 
af det er næsten ikke brugt.

 » Det går rigtig godt. Vi hører fra mange, der 
kommer, at vi har en flot butik. Når det er sagt, så 
vil vi gerne have flere frivillige hjælpere hernede.
CONNY JUUL-OLSEN, frivillig hos Mødrehjælpen i Thisted


