
 

Reception 

I anledning af at Ingrid Bøgevig har besluttet at gå på pension efter 15 år som daglig 

leder holdes der en afskedsrecption tirsdag d. 2. august 2016  kl. 17.  

 

Samtidig vil vi gerne byde velkommen til den nye daglig leder Line Mogensen og til 

vores praktikant Thilde Munkholm, som fra 1. august fastansættes til at varetage 

rengøring. 

Der serveres grill pølser m.m. + tilbehør. 

Alle er velkommen. 

Venlig hilsen, Bestyrelsen 

______________________________________________________________________________________________ 

 

En sommer hilsen fra Sundstrup Zoneterapi til jer alle :-) 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen så i er klar til efterårs start med Yoga på  

Kulturcenter Værestedet i Låstrup 

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil deltage, vil jeg gerne høre fra dig på  

TLF: 29847323 el 86697323 så jeg kan planlægge program :-) 

 

Formiddags Yoga med Mindfulness: mandage som starter den 5. september kl 9.30 til 11.00. 

Yoga med særlige hensyn (Skåne): mandage som starter den 5. september kl 11.15 til 12.15 

Aften yoga med Mindfulness: tirsdage med start 6. september fra 17.15 til 18.45  

 

Et rigtig godt tilbud er at hvis man har meldt sig til et hold med Yoga og Mindfulness kan man frit deltage på begge 

hold. 

 

Alle holdene har 10 uger pris:  

700 kr for at deltage på yoga og Mindfulness holdene og  

550 for deltagelse på skåne yoga holdet. 

Alle der har lyst til at deltage kan være med :-) 

Mange sommerhilsner fra Sundstrup Zoneterapi ved Tove Frederiksen 

Krop og Sind i balance :-) 

 

 

 



Det skete i Låstrup for 50 år siden……. 

I disse dage for 50 år siden havde Borup IF/Låstrup besøg af 45 sportsfolk fra Holland. 
fortalt af Ib Hansen suppleret med lokale historier., Fotos fra Signe Jensen og Verner Nielsen. 

Besøget kom i stand ved en opringning i foråret 1966 fra Euro- Sport til Borups bestyrelse ved Poul Henriksen om 

muligheden for at modtage en gruppe fodboldspillere fra Holland, indkvartere dem og arrangere nogle 

fodboldkampe. Besøget skulle vare 8 dage.  

På ankomstdagen i slutningen af juli - ankomststedet var overfor Brugsen - er noget af det der huskes som en 

speciel oplevelse dengang. At de jo var rigtig udlændinge. Disse fodboldspillere viste sig at være Molikker fra 

sportsklubben Sagu Boys. Meget mørke og det siges at Peter Norup kiggede en extra gang, da han drog af sted med 

den største.  

Der var nu 45 personer som pludselig skulle dele en hverdag med folk i Låstrup. Engelsk var der ikke så mange der 

kunne, men hvor var det fantastisk som folk tog imod. De ”fremmede” var utrolige. Venlige – taknemlige, så det gik 

godt med at snakke sammen. 

Selve indkvarteringen blev organiseret og det gik nemt. Lærer Ib Hansen var blevet spurgt om hjælp og det blev 

besluttet at han skulle have lederne, så han fik fire. Ib Hansen boede jo helt alene i et stort hus (lærerbolig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der skulle selvfølgelig arrangeres fodboldkampe og det blev der. Hvordan de enkelte kampe endte, står hen i det 

uvisse.  

 



 

Der skulle også arrangeres udflugter. En udflugt gik nordpå. Og det fortælles, at da de kom til Sønderup tog de på 

besøg hos Sønderup Boligmontering. Ja, det blev faktisk en stor oplevelse for gæsterne. 

Det der også huskes er udflugten til Viborg. Vi havde fået en aftale med Odin bryggeri, og det var et besøg, som 

gjorde stort indtryk på direktør Mordhorst. Molukanerne dansede og sang i lokalet og drak øl, så vi blev helt 

nervøse for, om vi fik dem med hjem. Men det gjorde vi…. 

Men ellers hyggede gæsterne sig hos deres værtsfamilier. Alt får en ende og afskeden nærmede sig og der skulle 

være fest i forsamlingshuset.  Og det blev en fest ingen af deltagerne glemmer. Direktør Mordhorst fra Odin var 

også kommet. Han ville gerne være med. Der blev naturligvis holdt taler og så optrådte gæsterne med sang og dans.  

Det er noget man ikke glemmer. Der kom et tidspunkt, hvor de skulle rejse, men det blev udsat- mere dans og sang, 

så skulle folk i bussen - dansen fortsatte hele vejen ind i bussen. Af sted skulle de ellers ville deres visum til Danmark 

udløbe inden grænseovergangen. 

 Og der blev krammet og mangen en tåre blev fældet, og alle i Låstrup var en stor oplevelse rigere. 

NB: Molukanerne var fra Molukkerne. En Hollandsk koloni beliggende i Indonesien. De kunne ikke komme hjem igen. Nogle år efter erobrede de et tog i 
Assen i Holland, for at gøre opmærksom på deres forhold. Det er 50 år siden de var her, men det er noget de der var med aldrig glemmer.  
 

Den nuværende, tredje generation er stadig engageret i deres gamle ideal, men indser også, at deres liv er forankret i Holland. Fra Holland, 
forsøger de stadig at holde liv i idéen om en uafhængig Republik Maluku Selatan (RMS). Samtidig tager de i dag mere del i det hollandske 
samfund. Der er dog stadig bekymring hos Molukkerne, især hvis situationen på Molukkerne er dårlig.  Læs mere om molukkerne her 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zuid-Molukken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Molukkers_in_Nederland#Derde_generatie


 

Du kan her læse udklip af artikel bragt i Viborg Stifts Folkeblad den 3. august 1966 


