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Kreativ Husflid Låstrup 
 

Kursusprogram 2018 
            

Træarbejde – træsløjd, træskæring, trædrejning, dekupørsav m.m. –  

aftenkursus tirsdage 

leder:Peter Østergaard tlf 86694110 
Kurset er for begyndere og viderekomne og unge over 14 år. Alle former for træarbejde, nye ting, 
reparationer og restaurering af gamle møbler m.m. 
Holdet kører som aktivitet, hvilket betyder at der ikke er tilknyttet en fast lærer, men der kan efter holdets 
ønske komme en gæstelærer. 
Ellers arbejder man selvstændigt og hjælper hinanden. 
Start:       Tirsdag d. 9/1  2018,  kl.19.00 – 21.45 
Sted:        Træværkstedet i kælderen 
Pris:          Kr. 500,00   for i alt 30 lektioner 

 

Æsker og bøger 

Instr: Tommy Truelsen tlf. 22172569 
Lær at lave smukke æsker efter bogbinder metoden eller kom med dine gamle bøger og indbind dem flot. 
Lær et gammelt håndværk mens du laver flotte ting. Der er individuel undervisning for begyndere og 
viderekomne. 

Start: Onsdag d. 10/1 2018, kl.14.00-17.00 
Sted: Bogbinderlokalen i stueetagen   
Pris: Kr 850,00 (pensionister kr 670,00) for 30 lektioner       

 

Vævning - aftenkursus 

Instruktør: Kate Farcinsen tlf.51217114   
Der arbejdes individuelt på kurset , som er for begyndere og viderekomne. 

Start:            Tirsdag d.  9/1  2018,  kl. 19.00 – 21.45 
Sted:             Vævelokalet 1.sal tv. 
Kursuspris:  Kr. 1150,00  for i alt 36 lektioner 
Pris pensionister (Viborg Kommune) kr. 935,00 

Trædrejning torsdag dag 

Leder: Niels Peter Vistisen tlf.21423957. 
Trædrejning for begyndere og øvede hvor vi prøver forskellige teknikker. Vi snakker om slibning af værktøj, 
køb af værktøj og andre emner. 
Start: torsdag d. 4/1 2018, kl. 9.00- 12.00. 
Sted: Træværkstedet i kælderen. 
Pris: kr. 500 for i alt 30 lektioner. 
 

For alle kurser gælder: 

Bindende tilmelding til den pågældende lærer el. til  
formand Henk Louwsma tlf. 8669 6228,  - eller til Jonna Østergaard  tlf. 8669 4110 

Betaling:  Kursusgebyret betales den første kursusdag. 
        Pensionister oplyser hele Personnummer. 

  

Besøg for priser og tilmelding vores hjemmeside 

http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/ 

http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/


Program foråret 2018 

Låstrup/Skals Børneklub - Klub for børn fra 5 – 12 år 

STED: Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38 

Onsdag den 3 Januar fra 17,00-19,00 

Forældrearrangement med spisning. 

Onsdag den 17 Januar fra 17,00 - 18,30 

Vi laver vinter aktiviteter. 

Onsdag den 31 Januar fra 17,00 - 18,30  

Vi skal være kreative. 

Onsdag den 14 Februar 

Vinterferie. 

Onsdag den 28 Februar fra 17,00-18,30 

Besøge Låstrup Kirke. 

Onsdag den 14 marts fra 17,00-18,30 

Vi skal snakke om børnefestival.  

 

16 - 18 marts børnefestival i Haderslev.                                                                            

 

Onsdag den 28 marts fra 17,00-19,00 

Vi skal på udflugt. Program senere. 

Onsdag den 11 April fra 17,00 - 18,30 

Udendørslege. Husk tøj som passer til vejret. 

Onsdag den 25 April fra 17,00-18,30      

Bål hygge. 

 

 

 

God sommerferie vi ses onsdag den 29. August 2018.                                                                                                                                       

Børneklubben Låstrup/ Skals drives ud fra Folkekirken. 

Ledere:              

Merethe Rigtrup tlf. 51 53 14 94 

Ole og Lotte Kruse tlf. 86 69 46 98 

Randi Nørgaard tlf. 22 93 40 16 

 



Nye æresmedlemmer i Borup Idrætsforening 

 

Svend Mogensen, Børge Mogensen og formand Poul Johannessen ved udnævnelsen til æresmedlemmer i 
Borup Idrætsforenings klubhus.  

I forbindelse med den årlige medhjælperfest i Borup Idrætsforening, blev både  
Børge Mogensen og Svend Mogensen udnævnt til æresmedlemmer i Borup Idrætsforening. 

Børge og Svend Mogensen er brødre og er begge født i Låstrup i en meget lokalt engageret familie. Formand 
Poul Johannessen motiverede udnævnelse af de 2 brødre på følgende måde: 

Børge Mogensen er 75 år gammel gift med Anna Mogensen.  
Begge er fortsat aktive frivillige hjælpere i idrætsforeningen. Formanden læste op fra et klubblad fra 1992, hvor 
Børge blev hædret i forbindelse med hans forestående 50 års fødselsdag. Poul Johannessen læste op fra 
klubbladet, at Børge Mogensen dengang fortsat var aktiv fodboldspiller i Borup Idrætsforening trods hans modne 
alder. Han var dengang foregangsmand i det, at fortsætte med at spille fodbold trods grå hår i tindingen. Han fik 
i 1991 årets fighterpokal på serie 6. Det var dengang Børges 35. år som seniorspiller i Borup IF. Det fremgår af 
klubbladet for 1992, at Børge Mogensen dengang havde spillet 1758 seniorkampe, så ingen tvivl om, at det var 
en særdeles erfaren fodboldspiller, der blev hædret i 1992. Han har endda spillet kampe på det sagnomspundne 
”Husmandshold” i Borup Idrætsforening. 

Det fremgik også af klubbladet, at Børge Mogensen ønskede sig et par nye fodboldstøvler til sin 50 års 
fødselsdag, og det fremgår også, at han fik fodboldstøvlerne, så han havde mulighed for at fortsætte karrieren 
endnu nogle år. 

Se artiklen fra klubbladet 1992 på dette link.  

Børge har ud over at spille fodbold været aktiv i foreningens mange udvalg og i det frivillige arbejde i klubben. 
Det gælder både bestyrelsen, som træner, dommer og holdleder, samt i lotterispiludvalget. Børge er fortsat aktiv 
i klubben. Han stiller hver uge borde og stole op til det ugentlige lotterispil fredag aften i Låstrup Forsamlingshus. 

 

http://www.borupif.dk/media/6720/boerge-mogensen-50-aar-i-1992.docx


Svend Mogensen er 68 år gammel gift med Lone Mogensen.  
Begge ægtefæller er fortsat aktivt frivillige hjælpere i idrætsforeningen. Svend har ligesom storebror Børge spillet 
fodbold siden han var barn. Det gælder også i den periode, hvor han i en kortere årrække var bosat i Ørum 
mellem Viborg og Randers. Trods bosat uden for lokalområdet kørte han til Låstrup for at spille fodbold i Borup 
Idrætsforening. Der foruden var han dengang kampfordeler i 10 år. Det administrative arbejde var lettere at klare 
trods distancen. Svend har i mange år været aktiv i diverse udvalg og bestyrelse. Den dag i dag er han blandt 
andre opgaver ansvarlig for muldvarpefangsten på de 3 fodboldbaner i Borup Idrætsforening. Det har Svend 
været i en årrække, og det er blevet til rigtig mange muldvarpe, som år efter år har forsøgt at undergrave 
fundamentet under fodbolden i Låstrup. Svend Mogensen er fortsat aktiv fodbolddommer. Det er han ved 
klubbens 2 årlige U80 fodboldstævner, hvor de ekstremt erfarne fodboldspillere over 60 år mødes for at holde 
fodboldfærdighederne ved lige. Ekstremt erfarne fodboldspillere kræver selvfølgelig også en ekstremt erfaren 
fodbolddommer, og det én af dem er Svend Mogensen. 

Poul Johannesen medbragte en liste over modtagere af ”Årets BIF’er” gennem tiderne. Hvert år siden 1984 er 
der udnævnt en person, som har gjort en særlig indsats for idrætsforeningen og dens medlemmer. Inden da var 
der en lignende pokal, der hed ”Thomas Thomsen pokalen”. Den blev ligesom Årets BIF’er givet efter samme 
principper og havde på den måde inspireret initiativtagerne til at udnævne Årets BIF’er. Thomas Thomsen 
pokalen blev uddelt af Viborg og Omegns Boldspil Unions formand Thomas Thomsen, heraf navnet. 

Svend Mogensen er en af de få, der flere gange har modtaget den flotte hædersbevisning ved at modtage 
pokalen. Svend Mogensen er faktisk den første modtager af Thomas Thomsen pokalen i 1970. Igen i 1987 står 
Svend Mogensen på listen over modtagere af hædersbevisningen. 

Se listen over modtagere af Årets BIFer på dette link.  

Poul Johannesen oplyste, at Svend og Børges forældre Alfred og Herdis Mogensen begge i en menneskealder 
var aktive i Borup Idrætsforening. Det er derfor ikke så underligt at Svend og Børge begge er blevet det. 
Interessen har de ikke fra fremmede. 

Det samme gælder Svend og Børges børn og børnebørn. Begge har børn, der er aktive i klubben og begge har 
børnebørn, der spiller i klubbens ungdomsafdeling. 

Udnævnelsen af de 2 æresmedlemmer blev fulgt til dørs af kæmpe klapsalver fra de frivillige hjælpere, der var 
samlet for at fejre det frivillige arbejde i Borup Idrætsforening. 

Svend Mogensen takkede på egne og Børges vegne for den store ære, det var at blive æresmedlemmer. Han 
oplyste, at de begge var meget beærede over at være blevet æresmedlemmer. Han har været stolt over at være 
med til at videreføre det arbejde, som hans forældre gennem mange år har været med til at bygge op, og han er 
stolt over at have været med til at give Borup Idrætsforening mulighed for at stille faciliteter til rådighed for hans 
børnebørn. 

Den samlede bestyrelse ønsker de 2 nye æresmedlemmer tillykke med udnævnelsen. Det har bestemt ikke 
været ufortjent. Idrætsforeningen er stolt over, at kunne udbygge listen over æresmedlemmer med hele 2 
personer på én gang. 

Se kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer i Borup Idrætsforening på dette link. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Læs mere på www.borupif.dk – bl.a. 

SUB09 kvinder i A rækken og B rækken har begge vundet regionsmesterskabet og skal deltage i Jyske 
mesterskaber. 

Se særskilt opslag om medhjælperfesten på dette link. 

Poul Johannesen med de 2 nye æresmedlemmer "Stambordet" ved medhjælperfesten 

http://www.borupif.dk/klubben/%C3%A5rets-bifer/
http://www.borupif.dk/media/6718/%C3%A6resmedlemmer-af-borup-idraetsforening-kriterier.pdf
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/januar/sub09-damehold-videre-til-jyske-mesterskaber/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/januar/sub09-damehold-videre-til-jyske-mesterskaber/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/januar/fest-for-de-frivillige-i-borup-idraetsforening/

