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Redaktionen 

 

Af Erling Hosbond. 

Det var så den sommer - og vi må sande, at Thøger Larsens ord:" Byger, som går og 

kommer, -  det er den danske sommer", passer meget godt på sommeren 2011. 

Vi bringer i dette nr. en hel del tilbud, som man kan deltage i. når dagene bliver 

kortere. 

Tak til Robin Færch Christensen for besvarelsen af borgerstafetten. 

Deadline for næste nr. er: Den 30. november 2011. 
 

Borgerforeningen 
 

 
 

Af Claus Bo Andreasen, formand. 

Orientering fra Tapdrup 

Borgerforening 

Arbejdsdag på legepladsen 

Legepladsen i Tapdrup ejes af borger-

foreningen. Det vil sige af alle de borgere 

i Tapdrup, som er medlem af borger-

foreningen. Vi har selv ansvar for at 

vedligeholde og istandsætte området, og 

for at gøre dette holder vi en årlig 

legepladsdag, hvor vi inviterer alle ejerne 

til komme og bidrage til med at holde 

området og legeredskaberne i god stand.  

 

I betragtning af hvor mange ejere der er, 

så var der et forholdsvist lille fremmøde 

til den legepladsdag, som vi havde før 

sommerferien. Det lykkedes dog ved 

fælles hjælp at få olieret legeredskaberne 

og udført en række andre vedligehol-

delsesopgaver.  

Herudover fik vi lavet et fint rækværk 

mellem boldbanen og cykelstien, således 

at boldspillerne ikke umiddelbart løber ud 

foran cyklerne. Endvidere fik vi opsat 

”pas på mig” skilte i hver ende af 

legepladsen. Vi håber så, at hurtigt 

gående cyklister og knallerter vil tage 

hensyn til, at der kan være legende børn 

på banearealet. 

 

God tilslutning til Sct. Hans aften  

I modsætning til legepladsdagen var der 

overvældende tilslutning til Sct. Hans 

aften. Vi havde lovet en rigtig god Sct. 

Hans taler. Desværre måtte vedkom-

mende melde afbud i sidste øjeblik. Til 

gengæld var der musik og fællessang 

under anførsel af det nydannede Tapdrup 

kor. En god nyskabelse, som gjorde, at 

det var lige før, at vi sang midsom-

mervisen på samme tid. Til næste år skal 

det nok lykkes. 

 

En tradition, som vi dog helst er fri for, er  
(fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side) 

 

at Sct. Hansbålet bliver anvendt til 

haveaffald. Vi vil bede om, at der ikke 

kommer andet i bålet end tørt, brandbart 

naturmateriale.  

 

Skrinlagte planer om køb af multibane 

Før sommerferien have vi store over-

vejelser omkring køb af en multibane til 

legepladsen. Baggrund var, at vi havde 

fået et godt tilbud fra borgerforeningen i 

Birgittelyst, som var nødsaget til at 

nedtage deres multibane. 

 

Vi satte sagen til afstemning på vores 

hjemmeside www.tapdrupby.dk. Resul-

tatet var, at der var klart flertal for købet. 

Alligevel besluttede borgerforeningens 

bestyrelse at afstå fra købet.  

 

Det skyldes følgende:  

Borgerforeningen har tidligere kontaktet 

Viborg Kommune og forespurgt om 

muligheden for at overtage det areal nord 

for Banestien, som ejes af kommunen. 

Kommunen er positiv overfor dette, men 

da arealet ligger i landzone, skal der en 

godkendelse til, som bl.a. indebærer en 

nabohøring.  

Endvidere vil en placering nord for 

Banestien nødvendiggøre en del jord-

arbejde, som dels er problematisk i 

forhold til en godkendelse, dels koster 

penge.  

En placering syd for Banestien vil 

skæmme udsigten. Det er heller ikke 

givet, at vi får lov til at placere banen her, 

da der skal søges om de samme til-

ladelser.  

Det er et stort arbejde at flytte og opstille 

banen, og vi får ekstra vedligeholdel- 

 

 

sesarbejde. Vi kunne kun samle 15 

personer til sidste arbejdsdag!  

 

Det nye rækværk langs banestien ser ud 

til at fungere fint. Mulitibanen giver ikke 

ret meget ekstra værdi i forhold til det nye 

rækværk.  

 

Multibanen forventes i indkøb at beløbe 

sig til ca. 20.000 kr., men i afstemning var 

der alene tilkendegivelser om bidrag på 

13.100 kr. Da det ikke umiddelbart er 

muligt at søge om tilskud til købet, vil det 

være vanskeligt finde økonomi til det. 

 

Overvejelser om byggeri af scene  

Som tidligere beskrevet i Tappen har vi i 

bestyrelsen for borgerforeningen 

diskuteret muligheden for at søge om 

midler til bygning af en pavillon i den 

nordvestlige del af legepladsområdet (ved 

siden af toilethuset). Ideen er at få et sted, 

som dels vil give mulighed for at lave 

friluftskoncerter i området, dels give 

mulighed for at man kan sidde i tørvejr, 

når man besøger området.  

  

Vi har også sat denne sag til afstemning 

på www.tapdrupby.dk Også her er der 

flertal for byggeriet, men det er ikke 

entydigt, da der er flere, som har stemt 

nej.  

 

Vi har endnu ikke taget endelig stilling i 

sagen, men det er klart, at vi ikke vil 

påtage os endnu et stort arbejde, såfremt 

der ikke er opbakning til det.  

 

http://www.tapdrupby.dk/
http://www.tapdrupby.dk/


Borgerforeningen 
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Båltalen 2011 
Af Claus Bo Andreasen 

 

Hvad er det særlige ved at bo i en 

landsby? 
 

Er der noget særligt ved at bo i en 

landsby? 

 

Egentlig så kunne jeg bedst tænke mig, at 

vi havde en snak om det. Så kunne vi få 

forskellige meninger på bordet; og der er 

sikkert mange, som mener noget om det 

at bo i en landsby. 

 

Nu er en båltale jo netop en enetale – så 

må I jo så komme med jeres mening på et 

andet tidspunkt. Det kunne jo være til 

borgerforeningens generalforsamling. Her 

er der plads til at give sin mening til 

kende.  

 

Det er således, at det tidligere - det er 

måske for en menneskealder siden – var 

forbundet med stor hygge at bo i landsby. 

Folk der flyttede ind til byen tænkte med 

vemod tilbage på deres barndoms landsby 

og berømmede nærheden og hyggen i 

landsbyen. 

 

Det var dengang. Det er blevet lidt 

anderledes – i hvert fald nogen steder.  

 

Et af de nye ord i den danske ordbog er 

”udkantsdanmark” - eller den ”rådne 

banan”, som dækker det samme.  

 

Det vil sige de områder i landet, som har 

en negativ vækst. Det er i de områder, at 

skolerne nedlægges, det er hvor butikken 

lukker, og hvor der er stigende sociale 

problemer. Det er lige præcis, hvad der 

sker i rigtig mange landsbyer.  

 

Nu er det ikke fordi, at det ikke kan være 

ok at bo i en landsby, selvom der ikke er 

skole og butikker.  

 

Der er nogle landsbyer, som på trods af 

skolelukninger og butiksdød, bliver 

vinderlandsbyer.  

 

Men der er andre landsbyer, hvor det ikke 

er OK. Det er taberlandsbyerne. Prøv at 

smage på ordet: ”Taberlandsby”.  

 

Taberlandsbyerne – det er de landsbyer, 

som folk flytter fra, hvor der står tomme 

huse, hvor den lokale ejendomsspekulant 

udlejer huse til socialt belastede familier 

på flugt fra myndighederne. Det er der, 

hvor kommunen betaler for at få nedrevet 

huse, som ikke er egnede til menneske-

boliger. 

 

Men hvad er det så, der kendetegner 

vinderlandsbyerne?  

 

Mit bud er, at det er dem, som bor der, 

som gør landsbyen til vinder eller taber. 

Egentlig behøver der ikke være noget 

specielt i en vinderlandsby. Der skal bare 

være nogen, som vil noget med 

landsbyen. Nogen, som vil gøre en 

forskel.  

 

Man kan ikke regne med, at kommunen 

eller nogen som helst andre kommer og  

(fortsættes næste side)



 

5 

 

(Fortsat fra forrige side) 

laver hverken det ene eller det andet i en 

landsby. Det er helt op til dem, som bor 

der.  

For nogle år siden lavede vi her i Tapdrup 

en borgerplan.  

Jeg tror, at det var før, vi kendte ordet 

taberlandsby, men borgerplanen var bl.a. 

affødt af at der var nogle i Tapdrup, som 

ikke ønskede at bo i en taberlandsby.  

Borgerplanen var bygget op på den måde, 

at først så vi på, hvad der var af 

ressourcer i Tapdrup, vi så på udvik-

lingsmuligheder, så beskrev vi, hvad vi 

ønskede og endelig, hvad vi konkret ville 

gøre.  

Før vi kunne skrive, hvad vi ønskede,  var 

vi nødt til at have en vision. Og vores 

vision lød sådan her:  

Visionen er en landsby, som bygger på 

traditionelle landsbyværdier og som er et 

attraktivt sted at bo for både børn, ældre 

og familier.  

Traditionelle landsbyværdier er bl.a., at 

man som borger tør og vil være med til at 

tage ansvar for det sted, hvor man bor - 

sammen med de mennesker, man bor 

sammen med. Gennem et aktivt lands-

byfællesskab og adgang til naturen kan 

Tapdrup fortsat være et attraktivt sted at 

bo.  

 

For at nå vores mål vil vi arbejde på at: 

 Skabe forståelse for nødvendigheden 

af at deltage i fællesskabet 

 Skabe lyst til og mulighed for at 

deltage i aktiviteterne 

 Skabe engagement i forhold til at 

præge udviklingen i Tapdrup 

 Skabe rammer for aktivitetsmuligheder 

for børn, ældre og familier 

 Skabe bedre muligheder for adgang til 

naturen omkring Tapdrup 

 

Via en SWOT analyse har vi undersøgt 

vores muligheder for opnå vores mål. Jeg 

skal ikke nævne dem alle, men blot 

fremhæve:  

 

Styrker 

 Der er en tradition og forståelse for 

deltagelse i foreningsarbejde. 

 Vi har vigtige aktiver, såsom 

forsamlingshus, sognehus, boldbane, 

sti langs Nørreådalen samt et centralt 

område, som vi har mulighed for at 

anvende til legeplads m.m. 
 

Svagheder 

 Vi mangler naturlige samlingspunkter, 

som f.eks. en dagligvarebutik.  

 I forbindelse med de senere års 

tilflytning har vi i mange tilfælde ikke 

formået at inddrage de nye beboere i 

aktiviteterne i Tapdrup. 

 

Muligheder  

 Viborg Kommune har nedsat et 

Demokratiudvalg, som skal medvirke 

til at sikre, at borgernes (vores!) ønsker 

og forslag bliver hørt.  

 Vi har mulighed for at tiltrække 

beboere til området, som deler ønsket 

om at udvikle en landsby baseret på 

fællesskab og interesse for naturen i 

området.         

 Vi har nedsat grupper, som aktivt 

arbejder for at etablere legeplads, stier 

i ådalen samt at øge udnyttelsen af 

boldbanen.     

(fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side) 

Trusler 

 Vi formår ikke at skabe opbakning 

omkring foreningsarbejdet, hvilket 

medfører at Tapdrup bliver en soveby. 

 Vi får en stor tilflytning af beboere, 

som kun ønsker et billigt sted at bo, og 

som ikke ønsker at deltage i aktiviteter 

eller i udvikling af området. 

 Der bliver ikke taget hensyn til vores 

ønsker i kommuneplanen og i den 

overordnede planlægning i øvrigt. 

Tjaeee… Hvor mange var der nu lige med 

til de lokale foreningers generalfor-

samling… ? 

Men i borgerplanen var vi meget 

optimistiske. Vi skrev en masse om, 

hvordan vi vil ville samarbejde med 

kommunen, trafiksikkerhed og den slags.  

Og så skrev vi: 

”Vi vil reetablere en legeplads/mødested i 

området syd for Stationsvej. Området skal 

være et fristed for børn i hele Tapdrup og 

indeholde tilbud for børn i alle aldre. 

Området skal samtidig fungere som et 

mødested for både unge og voksne. Dvs. 

at der er borde og siddepladser, og at der 

er muligheder for læ og skygge.  

Udover lege- og aktivitetsredskaber skal 

der være mulighed for boldspild i mindre 

målestok.  

Legepladsen skal opføres i naturma-

terialer, således at den skaber sammen-

hæng mellem naturen i ådalen og lands-

byen.  

For yderligere at skabe sammenhæng til 

naturen i området vil vi søge at etablere 

en sti fra legepladsen og ned til Nørreå.” 

 

Det område, som vi står i,  er resultatet af, 

at der er nogen i Tapdrup, som for nogle 

år siden satte sig sammen og lavede en 

vision for området. Det er også et tegn på, 

at det nytter at tage hænderne op af 

lommen  

Er Tapdrup så en vinderlandsby for evig 

og altid. Nej, det er vi ikke. Vi er kun en 

vinderlandsby så længe, at de, der bor her, 

vil det. At der er nogen, som tør og vil 

gøre en indsats.  

Indsatsen kan være så lille som at komme 

til den årlige halve arbejdsdag på 

legepladsen eller i forsamlingshuset. 

Indsatsen kan være så lille som at komme 

til fællesspisning eller til generalfor-

samlingen og give sin mening til kende.  

Og hvis man har en lille smule overskud, 

så kunne man jo ligefrem overveje at tage 

et initiativ, der er med til at skabe liv i 

lokalområdet.  

Det, som er truslen mod landsbyerne, er 

ligegyldighed og magelighed.  

Jeg startede med at spørge, hvad det 

særlige er ved at bo i en landsby. Svaret 

er det særlige, at hvis, der skal gøres 

noget, så må du selv gøre det.  

Den gode del af svaret er, at det faktisk 

rigtig sjovt at deltage i.  

Så på borgerforeningens vegne vil jeg 

sige, at vi glæder os til at se jer næste 

gang,  der er fællesspisning, generalfor-

samling eller legepladsdag. I behøver ikke 

at komme til det hele, men man behøver 

at komme en gang i mellem.  

I skal være så hjerteligt velkomne. 



"Tapdrup Puljen" 
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Af Dan Jensen, kasserer i Tapdrup 

Borgerforening 

 

Tapdrup Borgerforening administrerer 

”Tapdrup Puljen” som blev stiftet i 2004 i 

forbindelse med afviklingen af Tapdrup 

Brugsforening.  

 

Tapdrup Puljens midler skal anvendes til 

almenvelgørende og almennyttige formål 

med det formål ”….at styrke og udvikle 

det folkelige og tværkulturelle samarbejde 

i Tapdrup sogn og/eller at yde økonomisk 

støtte til eksisterende og/eller nye lokale 

initiativer inden for forenings-, idræts- og 

kulturliv i Tapdrup Sogn”. Bestyrelsen 

kan maximalt udlodde 20.000 kr. pr. år. 

Beløbet kan tildeles en enkelt eller – efter 

bestyrelsens skøn – fordeles på flere 

modtagere. 

 

Har du idéer, som kunne trænge til en 

økonomisk håndsrækning, skal ansøg-

ningen om midler indsendes inden den 31. 

december hvert år på et særskilt skema, 

som udleveres af formanden eller kasse-

reren for Tapdrup Borgerforening.  

 

Du kan læse mere om puljens vedtægter 

på www.tapdrupby.dk 

 

BANKOSPIL i Tapdrup 
 

Bankospil afholdes i Tapdrup Forsamlingshus 

Mandag den 31. oktober fra kl. 19.30 – 21.30                                  

Mandag den 14. november fra kl. 19.30 – 21.30 

Mandag den 28. november fra kl. 19.30 – 21.30 

Mandag den 12. december fra kl. 19.30 – 21.30 

Kom og vær med! 



Kontingent til Borgerforeningen 
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Af Dan Jensen, kasserer i Tapdrup 

Borgerforening 

Vedlagt dette nummer af Tappen finder 

du et girokort til brug for betaling af 

kontingent 2011 til Tapdrup 

Borgerforening. Vi håber at du vil være 

med til at bakke op om borgerforeningens 

arbejde og støtte via betalingen af 

kontingentet.  

Hvad laver borgerforeningen – og 

hvad får man for kontingentet? 

 Vi udgiver Tappen, som du læser netop 

nu. Bladet udkommer 4 gange årligt. 

 Vi vedligeholder arealet omkring lege-

pladsen ved Banestien + betaler forsik-

ring, hvis nogen skulle komme galt af 

sted. 

 Vi udlejer og opsætter flag-alléen ved 

fødselsdage, bryllupper og andre 

arrangementer. 

      Vi har købt telt til de ”våde” 

arrangementer, som vi lejer ud. 

      Vi afholder bankospil i forsamlingshuset 

4 mandage op til jul. 

 Vi afholder Sct. Hans på fællesarealet. 

 Vi sørger for byens juletræ ved 

Sognehuset. 

 Vi har købt og opsat bænke der står 

rundt i byen. 

 Vi har lavet Informationsstander, som 

står oppe ved busstoppestedet ved kirken. 

 Vores løbende dialog med kommunen 

har bl.a. givet os busskur og asfaltering 

af Banestien.  

Vi kæmper forsat for:  

 Fartnedsættende foranstaltninger 

igennem byen! 

 Lys på cykelstien! 

 Fortov til Kokærvænget! 

 Tiltag for børn og unge i Tapdrup! 

 Udarbejdelse af Borgerplan! 

 Indsigelse til kommunens lokalplan om 

massebebyggelse i byen! 

 …og mange andre ting! – Forslag og 

ønsker er velkomne!  

Hvis du skulle have forlagt girokortet, er 

du velkommen til at overføre kontingentet 

(uændret 100 kr. i 2011 for hele 

husstanden) til borgerforeningens konto 

på registreringsnummer 7831 

kontonummer 0001459735 (husk at 

oplyse navn og adresse). 



Seniorboliger 50+   Kokærvænget 
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Der var møde i forsamlingshuset den 24. august angående ovenstående. 

Borgerforeningen er bevidst om, at der var flere, som gerne ville deltage, men som var 

forhindrede pga. den korte indkaldelsesfrist, så vi bringer lidt om projektet:   

 

Projektet består 

af 4 dobbelthuse, 

Hver lejlighed er 

på 80 

kvm..Carport på 

23 kvm. og 

udhus på 7 kvm. 

 

 

 

 

 

Indret- 

ning af 

et dob- 

belthus. 

 

 

Beskrivelse af bolig:  

5 m2 entré med klinkegulv – 10 m2 badeværelse med klinkegulv, 20x20 vægfliser, til loft i bruseniche. Øvrige 

vægge beklædt med glasvæv og dækkende akrylmaling.  

31 m2 stue – 10 m2 værelse – 13 m2 soveværelse med skydedørs skabsvæg.  

12 m2 køkken med spiseplads – hårde hvidevarer: køleskab, elkomfur, indbygningsovn, emfang, 

opvaskemaskine, kondenstumbler og vaskemaskine.  

Carport med flisebelægning, isoleret udhus. 

 

Den månedlige husleje andrager 7375 kr.. varme: ca. 550 kr. pr. mdr., el og vand :  

ca.455 kr. pr. mdr. 

Dette bliver i alt 8380 kr. pr. mdr.. 

 

Man afholder gerne et nyt møde eller sender yderligere materiale. Henvendelse til: 

Mette Lindkær. Pr Ejendomme Aps, Enebærvænget 1 5250 Odense SV. 

ml  prejendomme.dk. Tlf.:+45 2936 2931.



Det gamle Tapdrup 
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Thisted Andelsmejeri. 

 
Rampen til aflevering af mælkejunger findes ved gennemkørslen under halvtaget. 

Osteri samt ostelagring i husene med sort tag og ostelager i det hvide hus. 

  
 Fremstilling af mælkeprodukter har 

været kendt og brugt langt tilbage i tiden. 

Før 1880erne var det husmødrene på 

bondegårdene, der lavede smør og ost af 

den smule mælk, deres få køer dagligt 

kunne levere. For at få tilstrækkelig med 

fløde blev den samlet over flere dage og 

var derfor oftest blevet sur inden 

kærningen, så smørret blev harsk. 

Egentlig mejeridrift blev kun praktiseret 

på de større herregårde (godser) med 

mange kreaturer. Her forestod 

specialuddannede mejersker, ofte fra  

 

 

Holsten, den daglige behandling af den 

friske mælk. De havde gjort den erfaring, 

at renlighed og nedkøling var helt 

afgørende for kvaliteten af smør- og 

osteproduktion. Af den grund var 

herregårdssmør mere værdsat end 

bondesmør. 

           

  En ung mejerist ved navn Stilling 

Andersen foreslog bønderne i Hjedding 

ved Varde, at de kunne bygge et mejeri i 

fællesskab. 

 

(fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side) 

Ved at samle deres mælk samme dag, 

kunne mælken nemlig behandles straks og 

kvaliteten derved højnes. Leverandørerne 

kunne herefter få udbetalt deres andel af 

overskuddet i forhold til den mængde 

mælk, der blev leveret. Danmarks første 

andelsmejeri blev da bygget i Hjedding 

1882, og det viste sig snart at være en så 

indbringende ide, at der i løbet af de 

næste 10 år var blevet bygget ca. 800 nye 

andelsmejerier i Danmark. Det første 

andelsmejeri på Viborgegnen blev opført 

1886 i Borup (Tårup sogn) og det næste 

var Thisted mejeri. 
 

       På et møde i Vejrumbro d. 12. feb. 

1888 besluttede en gruppe gårdejere at 

bygge et andelsmejeri, og efter at de 

første 500 køer var indtegnet, blev der 

købt en byggeplads beliggende i Thisted 

mellem Vejrumbro og Tapdrup. Byggeriet 

blev straks iværksat, og mejeriet med 

inventar stod allerede klar til brug d. 15. 

aug. samme år. Vandforsyningen, der 

kom fra en kilde i bakkerne nord herfor, 

blev opsamlet i et bassin ved mejeriet. 

Den første mejeribestyrer hed Mogens 

Nielsen. Han og de følgende 3 bestyrere, 

Frantsen, Jensen og Rasmussen virkede 

hver kun i ganske kort tid, men i 1895 

blev J. Pedersen fra Borup Andelsmejeri 

ansat, og han bestyrede mejeriet i hele 

10½ år, indtil 1906. Samme år blev 

Viborg Andelsmejeri oprettet, og dermed 

forlod 30 andelshavere Thisted mejeri til 

fordel for Viborg. Thisted mejeri mistede 

således årligt 700.000 pd. mælk. De tabte 

leverandører var hovedsagelig fra Gl. As- 

mild og Overlund, og årsagen hertil var 

måske nok afstanden, men sikkert også 

prisen, for på Thisted mejeri var 

mælkeprisen hidtil blevet afregnet 

således, at 28 pd. mælk svarede til prisen 

for 1 pd. Smør.  Da Fr. Christiansen fra 

Taul mejeri ved Bjerringbro blev ansat i 

1906, blev mælkeprisen i stedet afregnet 

efter indholdet af smørfedt. Thisted 

mejeri fik dog med tiden genvundet det 

tabte hovedsageligt ved, at de resterende 

leverandører øgede 

deres mælkeproduk-

tion. Fr. Christiansen 

drev mejeriet med 

stor dygtighed og 

indsigt i 40 år indtil 

1946, hvor så 

mejeriets sidste 

bestyrer, Knud Gra-

versen, blev ansat og 

varetog driften af 

Thisted mejeri indtil 

det blev nedlagt i 

1971. 

 

Smørret blev indtil 1906 solgt til 

grossister i henholdsvis Randers og 

Århus, ligesom den daglige produktion af 

ca. 30 oste blev solgt hertil.  

      Som følge af et lynnedslag i 1912 blev 

der bygget en ny skorsten samt en 

tilbygning til en ny 16 hk. dampmaskine. 

Nedkølingen af mælken var begunstiget 

af det ret kolde kildevand, men der blev 

også bygget et hus til opbevaring af den 

is, mejeriet havde behov for. 

 

 

 

Mejeribestyrer 

Fr. Christiansen 
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Lars Roed var mejerist på Thisted mejeri i perioden 1956 – 1971. Han fortæller 

følgende om sit arbejde på mejeriet: 
 

Forvirringen var stor, da jeg som ung 

sjællænder ankom til Thisted mejeri d. 2. 

nov. 1956. Thisted lå altså ved Viborg, 

mens stationen ved mejeriet hed 

Hougaard. Da jeg første gang steg af 

bussen og kikkede ned over mejeriet mod 

Nørreådalen, mindede mejeriet mig mest 

om et teglværk, og med dets afsides 

beliggenhed strejfede den tanke mig, at 

her blev jeg ikke ret længe. Men hvad 

skete!! Jeg blev der i 15 år, lige indtil 

mejeriet lukkede.  

       Jeg fik anvist et værelse på mejeriets 

loft, og kosten stod mejeribestyrer Knud 

Graversens kone Ingrid for. Udover 

almindeligt mejeriarbejde skulle jeg føre 

leverandørregnskabet og desuden betjene 

deres nyanskaffede Benhill smørpakke-

maskine. 

 
Smørpakkemaskinen ”Benhil” 

       Allerede dengang var man i 

landmandskredse begyndt at snakke om 

mere effektivitet og dermed bedre 

økonomi i mejeridriften, hvilket 

bevirkede, at alle mejerier gik i gang med 

 

at anskaffe nye og bedre maskiner. På 

Thisted mejeri var den nævnte 

smørpakkemaskine allerede blevet taget i 

brug, men syrningsanlægget trængte også 

til en udskiftning. Det gamle anlæg bestod 

af en jernbeholder, som var delt på 

midten, og eftersom den stod i 

skummerummet måtte den syrnede mælk 

pumpes ud til udvejningsvægtene. Den 

beholderhalvdel, der daglig blev tømt, 

skulle rengøres med børste og 

vandslange. Det var ikke ufarligt at 

opholde sig hernede i syredampe og 

mangel på ilt; man var helt groggy, når 

man kom op igen. Da de 5 nye 3000 l og 

1 stk. 100 l ståltanke ankom, blev 

mejeriets gavl revet ned, eftersom de 

skulle placeres på loftet, for at 

returmælken selv kunne løbe ned til 

udvejningsvægtene. Og så var det slut 

med den manuelle rengøring, for i toppen 

på hver af de lukkede stålbeholdere sad en 

turbine, som, når man drejede på en hane, 

automatisk rengjorde tanken med 

natriumhydroxid eller saltsyre.  

Også den gamle kærne af træ blev 

udskiftet. I stedet fik vi en kærne af stål 

fra Silkeborg Maskinfabrik. Nu manglede 

vi blot én ting, nemlig ostepresserne. De 

gamle var skæve og gik træls i gevindene, 

og trykket skulle der hele tiden holdes øje 

med; måske skulle der skrues et par 

omgange mere. Graversen forstod 

problemet, og pludselig en dag kom de 

nye pressere med automatisk trykluft. 

Herligt, nu kunne Thisted mejeri måle sig 

med de mest moderne mejerier på den tid.
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Fra venstre står en mejerielev, mejerist Egon Thomsen, 

mejeribestyrer Knud Graversen og mejerist Lars Roed. 

Dog fik vi et nyt problem, nemlig vand. 

Siden 1888 havde mejeriet fået dækket 

vandforbruget fra en vandåre, der 

udsprang oppe omkring Thistedgård. Det 

blev opsamlet i en stor betonvandbeholder 

med overløb, så det overskydende vand 

kunne løbe videre ned i engen. Men fra 

1959 kunne kilden ikke mere give vand 

nok, så der skulle bores. Jeg husker, 

hvordan store mængder vand vældede op 

af borerøret. Over boringen blev der 

bygget et lille hus til den store pumpe. 

Den afgav så meget varme, at Graversen 

kunne opbevare sine kartofler og 

gulerødder der om vinteren. 

       Der var 7 mælkekørsler til mejeriet, 

nemlig fra Ø, Thorsager, Lundorf, 

Porsmose, Thisted, Tapdrup og Brunshåb. 

2 leverandører afleverede selv mælken, 

nemlig Kr. Kuhr, Thistedgård og Frode 

Johnsen fra gården Egelund i Ø. Da Kr. 

Kuhr altid var den første, der ankom til  

 

mejeriet om morgenen, og mælken var 1. 

klasses, blev den aftappet som 

konsummælk til områdets brugs- og 

købmandsudsalg. Sødmælk og kærne- 

mælk i hele og halve liters flasker og 

fløde i 
1
/10 l. flasker. 

Det var altid spændende, når der hvert år 

skulle holdes licitation over mælke-

kørslen. Mange fulgte med stor interesse 

og spænding, når de indgivne bud en 

fastsat aften på mejeriet blev åbnet og 

bekendtgjort af bestyrelsen. Vi mejerister 

kunne være lidt kede af det, hvis en stabil 

kusk ikke beholdt sin tur, fordi en anden 

havde afgivet et lavere bud, for det var 

ikke altid lige sjovt, hvis en slendrian 

havde vundet en mælketur. Vores medicin 

mod en sådan slendrian var at lade ham 

vente med at aflevere mælken til sidste 

mand, hvilket som regel var belærende. 

(fortsættes næste side) 
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(Fortsat fra forrige side) 

Da jeg kom til mejeriet i 1956, blev der 

årligt indvejet 3,8 mill. kg. mælk fra 160 

leverandører, og da mejeriet lukkede i 

1971 blev der indvejet 4,5 mill. kg. mælk 

fra 103 leverandører. Vores smør, der 

havde fået fin bedømmelse, blev pakket 

og sendt til England. Osteproduktionen 

blev derimod solgt her i landet. Vi lavede 

ca. 70 oste pr. dag, 30% og 45% Danbo 

med og uden kommen. Osten blev af 

grossisterne betegnet som en lidt fed ost, 

der smeltede på tungen. Kommenosten 

blev altid lavet om søndagen, da vi helst 

skulle være færdige til middag. Kommen 

ost kræver nemlig kortere omrøringstid 

(ca. 60 min.), eftersom kommen suger en 

del valle til sig, og dermed bliver osten 

også lidt fastere i det. Jeg er nok en af de 

sidste mejerister, der har rørt med 

ostegreb i et ostekar. Overskudsmælken 

blev solgt til Nestle´ i Randers eller 

Hjørring. På Thisted mejeri var der 

foruden mejeribestyreren som regel ansat 

3 mejerister, 1 mejerielev og 3 deltids- 

beskæftigede mejeriarbejdere.  

       Nær ved Thisted mejeri lå trinbrættet 

Hougaard, og i forbindelse hermed stod 

der  en mindre træbygning. Da næsten 

alle vore mejeriartikler kom med banen, 

benyttede vi halvdelen af træbygningen 

som varelager, da det var behageligt at 

have kemikalierne anbragt i behørig 

afstand fra mejeriet. 

 

 
Trinbræthuset ved Thisted mejeri med lager- og venterum blev kaldt Hougaard. 

 



Det gamle Tapdrup 
 

15 

 

       Med tiden blev kravet om bedre 

økonomi gennem rationalisering og 

specialisering mere fremtrædende blandt 

landmændene. Man ønskede større og 

færre mejerier, og ved at sammenlægge 

17 små mejerier dannedes Viborgegnens 

Mejeriselskab med Fiskbæk mejeri som 

skummestation, Rødkjærsbro som smør-

mejeri og Demstrup som ostemejeri. 

Thisted mejeris leverandører foretrak i 

stedet at tilslutte sig mejeriet i Viborg. 

Efter 2 afstemninger faldt afgørelsen ved 

generalforsamlingen d. 30. nov. 1970. Her 

blev det besluttet, at Thisted Andelsmejeri 

skulle nedlægges d. 5. marts 1971 efter 83 

års virke. Men da Viborg imidlertid gik 

sammen med Randers, blev det i stedet 

for til mejeriselskabet Viborg – Randers. 

Dette selskab og Viborgegnens mejeri-

selskab blev senere tilsluttet mejeri-

selskabet Danmark (M/D Food), som igen 

er blevet sammenlagt med det svenske 

mejeriselskab Arla. 

 

 
Den sidste sødmælk afleveres på Thisted mejeri 

d. 5. marts 1971 af kusk Peder Ørum, Vejrumbro. 

 

Ideen om stordriftens lyksaligheder ramte 

også de små andelsslagterier, brugs-

foreninger m. v. Stordriften fik overtaget 

og udslettede dermed hele eksistens-

grundlaget for alle små og mellemstore 

landbrug. Ja, hele andelsbevægelsen døde 

hermed, fordi man mente, at store 

 

enheder er billigere i drift. Ingen satte 

spørgsmål ved alle de ulemper, stordriften 

også fører med sig, og som oftest æder de 

forventede besparelser. 
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Af Robin Færch Christensen,  

Byvej 6 Tapdrup 

 

Da Magnus Højen, som har været min 

gode ven længere tilbage, end jeg kan 

huske, gav borgerstafetten videre til mig, 

tænkte jeg noget i retning af: ”Fedt! Den 

har jeg altid godt kunnet tænke mig at 

skrive!” Og alligevel sidder jeg her på 

falderebet og skal stykke noget sammen, 

som jeg ikke helt ved, om jeg har nogle 

brugbare idéer til. 

Jeg overvejede at skrive om (jeg har 

efterhånden fået stykket tre udkast 

sammen) en slags opsummering af mit liv 

og et indblik i, hvem jeg er. Det virkede 

helt klart som det mest nærliggende, men 

hver gang jeg gav mig til at skrive noget, 

blev det bare til en kedelig opremsning 

af, hvem jeg var, hvor jeg har gået i 

skole, og hvad jeg laver nu, og hvad mine 

fremtidsplaner er. For en god ordens 

skyld kan jeg fortælle, at jeg hedder 

Robin Færch Christensen, jeg er 17 år, 

jeg bor hos mine forældre på Byvej, og 

jeg går i 3.g på Viborg Gymnasium & 

HF. 

Jeg brugte lang tid på at overveje, 

hvordan jeg skulle gøre et så kedeligt 

resumé af et liv værd at læse, men det 

virkede underligt og kunstigt, jo flere 

anekdoter og pæne beskrivelser, jeg smed 

på som pynt. Så det droppede jeg igen, 

for det kom til at ligne den slags fyld, 

man skriver ind i en skoleopgave, når 

man er færdig med den og opdager, at 

den ikke fylder helt så meget, som ens 

lærer har forlangt. Og det var jeg ikke 

stor fan af, ærligt talt. Jeg ville hellere, at 

det skulle være noget, der rent faktisk var 

værd at læse frem for noget, der fremstod 

som en skoleopgave, der var blevet 

tærsket igennem en søndag aften, hvor 

man egentlig syntes, at man havde tredive 

ting, man hellere ville bruge sin tid på. 

For når nu det endelig er mig, der skal 

skrive den her borgerstafet, så skal den 

også skrives ordentligt, synes jeg. Men 

hvordan pokker skriver jeg den, så den 

rent faktisk er værd at læse? 

Jeg spurgte mine forældre til råds, og det 

eneste jeg fik at vide var, at jeg skulle 

skrive noget om mig selv. Og igen kan 

jeg da lige fortælle, at min studieretning 

på gymnasiet involverer musik og 

engelsk på A-niveau, og jeg har selv 

hævet matematik på A-niveau. Jeg kan 

også fortælle, at jeg valgte den 

studieretning, fordi jeg spiller musik og 

er god til engelsk, så det virkede sådan 

set som det eneste rigtige valg. Så tænkte 

jeg, at jeg gerne ville være lærer i bl.a. 

musik, engelsk og matematik, så jeg 

hævede matematik til A-niveau. 

Men det blev også bare lidt kedeligt, og 

det kom stadig bare overhovedet ikke til 

at fylde nok, og det virkede stadig lidt 

 

(fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side) 

kunstigt, selvom jeg smed tvungne 

fyldeord på, så en anden overvejelse, jeg 

gjorde mig var, at jeg syntes, jeg var nødt 

til at have noget med om, hvor glad jeg er 

for at bo i Tapdrup. Jeg synes, det er 

fantastisk at bo her. Jeg er i cykelafstand 

til Viborg, der bor en masse af mine 

bedste venner i Tapdrup, og vi bor tæt op 

ad gode naboer. Men det bedste må helt 

klart være, at der er så mange fra min 

egen årgang, som jeg er jævnaldrende 

med her i Tapdrup. Det er sådan set bare 

et dejligt sted at bo. 

 

 

Så igennem alle mine overvejelser og på 

trods af mine tre-fire forfejlede udkast 

endte jeg alligevel med at få stykket 

borgerstafetten sammen. Det eneste, jeg 

har tilbage at sige nu, er at jeg godt kunne 

tænke mig at give borgerstafetten videre 

til Rikke Bach. 

 

 

Nyheder fra Tapdrup 
 

 
 

Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

 

Tappen, som du sidder med i hænderne 

nu, udkommer 4 gange om året. Alligevel 

kan der være behov for at formidle 

nyheder oftere end dét! Her er byens 

hjemmeside www.tapdrupby.dk et godt 

sted at søge information. Vi bestræber os  

 

 

på at opdatere hjemmesiden minimum én 

gang om måneden - eller oftere hvis der 

er nyheder at bringe. Senest er det også 

blevet muligt på hjemmesiden at se, 

hvornår Tapdrup Forsamlingshus er ledigt 

til udlejning, hvis du påtænker at afholde 

et arrangement.  

Desuden har Tapdrup Borgerforening 

skabt en mailliste for rigtig mange 

borgere i byen. Her sender vi nyheder ud, 

når der er arrangementer og lignende i 

byen. Vi mangler dog stadig mailadresse 

på flere borgere, så hvis du ønsker at 

modtage nyhedsmails fra Tapdrup, så 

send din mailadresse til borgerfore-

ningens bestyrelse på borgerfore-

ningen@tapdrupby.dk. Ønsker du at blive 

slettet fra listen, så skriver du blot til os 

på samme adresse.  
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Fællesspisning i Tapdrup 

Forsamlingshus 
Slip for opvasken, nyd den gode mad og hyg dig med vennerne fra byen 

 (tag gerne naboen under armen).  

Alle børn og voksne er velkomne! 

Vi serverer BRUNCH i forsamlingshuset 

Søndag den 18. september kl. 10.00 

Tilmelding skal ske senest den 11. september til Dan og Tina Jensen  

på 28 29 57 14 eller via mail: stationsvej13@mail.dk 

Arrangører: 

Randi Husby og Thomas Højen 

Heidi Øberg 

Jon Sommer og Mette Brinch 

Tina og Dan Jensen 

 

    

mailto:stationsvej13@mail.dk
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Af Tina og Dan Jensen, Stationsvej 13 

Lørdag den 18. juni 2011 blev der igen 

holdt Familiedag på legepladsen i 

Tapdrup, hvor mange af byens borgere 

havde en hyggelig dag i børnene tegn. 

Både børn og voksne deltog i de fælles 

aktiviteter, hvor vi forenede hygge, 

samvær, leg og spændende udfordringer. 

Ud over leg på legepladsens redskaber var 

der fodboldkamp, stafetløb i hold, 

petanque og der blev snittet i træ. Andre 

brugte tiden på bålpladsen, hvor der blev 

lavet lækker suppe, pandekager og 

popcorn.  

Ved middagstid var der tændt op i den 

store grill og de fleste nød ”Byg-selv-

burgers” som var en del af lækkerierne på 

den familiedagsbillet, mange børn og 

voksne havde købt på forud for 

familiedagen.  

Sidst på dagen blev vejret desværre en 

smule regnfuld, men det skulle ikke 

hindre børnene i at komme på skattejagt. 

De skulle nå at finde skatten (en stort 

skattekiste fyldt med slik) inden den 

berygtede sørøver ”Torben Træben” kom 

dem i forkøbet. Undervejs mødte børnene 

”ægte” sørøvere, og de blev selv klædt ud 

som sørøvere efterhånden som de kom 

rundt til de udlagte poster.  

Det er nu andet år i træk at vi holder 

Familiedag, og vi håber at kunne gentage 

succesen med et nyt arrangement i 2012. 

For at en sådan dag kan stables på 

benene, er der behov for nogle hjælpende 

hænder. Er du ung, voksen eller ældre – 

og har du lyst til at give en hånd med 

enten til planlægningen eller til selve 

afholdelsen af en Familiedag i 2012, så 

kontakt os og hør mere på mail: 

stationsvej13@mail.dk eller på telefon nr. 

28 29 57 14. 

SYNG SAMMEN i Tapdrup kirke 

søndag den 9. oktober kl. 19. 

Ved dette års temagudstjeneste har en del 

Tapdrupborgere taget imod udfordringen  

til at vælge hver en salme, som de gerne 

vil, skal synges.  Salmen bliver præsenteret 

af den, der har valgt den, og så synger en 

forhåbentligt fuld kirke på livet løs og af 

hjertens lyst.  

Det bliver spændende at se, hvilke salmer, 

andre synes er gode – og hvorfor. 

Kom og syng med: ”Friest er dit åndefang, 

når dybt du drager det i sang”. Netop her, i 

kirken, med orglets støtte kan vi alle synge 

med, med hver vores næb. I skrivende 

stund ved vi ikke, hvilke salmer, der er 

valgt, men vi kan love, at eventuelt nye og 

ukendte salmer vil blive introduceret, så 

alle kan være med til at synge. 

Venlig hilsen  

organist Maja Simonsen og sognepræst 

Lisbeth Andersen 

Efter gudstjenesten er der et traktement og 

samvær i Sognehuset. 
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Af N. O. Sørensen. 
 

September 2011: 

01.  kl.  19.30  Samtalemøde hos Verner  

                    Pedersen , Spanggaardsvej 5. 

05.  kl.  14.30  Kvindekredsmøde hos Lis 

                    Frandsen, Gl. Vibækvej 13. 

15.  kl.  19.30  Fejring af I. M.´s 150 års    

              jubilæum i Sognehuset. 

              Missionær Preben Sørensen taler. 

 

Oktober 2011: 

03.  kl.  14.30  Kvindekredsmøde hos  

           Anna Christensen, Nedertoften 16. 

13.  kl.  19.30  Samtalemøde og  

               årsberetning hos S. og B. Nyrup,  

               Tapdrupvej 120. 

 

November 2011: 

03.  kl.  19.30  Viborgkredsens efterårs-  

                   møde/ årsmøde i Bjerringbro. 

                   Taler: Knud Dalsgaard. 

07.  kl.  14.30  Kvindekredsmøde hos  

               Martha Pedersen, Nedertoften 5. 

 

December 2011: 

08.  kl. 19.30  Adventhygge hos Kirstine  

                     og N. O. Sørensen, Engvej 4. 

 

Grøn spejder 
Af Carl Åge Okkels (Tlf.: 20667177) 

Vil du være Grøn spejder i den aktive Nørreå-Gruppe? 

Aktiv Fritid - Naturoplevelser - Godt Kammeratskab! 

For nærmere oplysninger henv.til: 

Formand Betty Damsgaard, Tlf: 86629832. 
 

Har du lyst til at danse? 
Vi tilbyder kursus i standard og latin danse om onsdagen i Vinkel Missionshus, 

Vigstrupvej 2, Vinkel. 
 

Kl. 19.00 -20.00 : dans for let øvede  

kl. 20.10 - 21.10 : dans for begyndere 

Vi vil lære jer enkelte variationer i vals, cha cha cha, jive og swingfox. 

 Danse der kan bruges til fest. 

Kurset foregår i en afslappet stemning, vi ønsker det skal være sjovt at danse. 

Kurset er fra den 28.sept. til den 30.nov. 2011.  

Prisen er 500 kr. pr. par.                                                         Chris og Mette 

Vel mødt den 28. september.                                                  29911845/ 28634576
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Privat dagpleje i Tapdrup 

Anja´s Private dagpleje ”SPIREN”  

Tilbyder ledig plads 
Ønsker I en spændende, god og harmonisk hverdag til jeres barn, i et allergivenligt hjem, 

så kan jeg tilbyde en tryg base, hvor barnet kan udvikle sig fysisk, psykisk og socialt, 

igennem fri leg og fordybelse, hvor barnet har mulighed for, at udforske verden på egne 

præmisser. 

Her i området bruger vi vores skønne legeplads og natur meget, og vi mødes med også de 

andre private dagplejere i legestue, en gang om ugen. 

Jeg har 6 års erfaring som dagplejer. 

Mit hjem er et ikke ryger hjem. 

 

Jeg har tilknyttet vikar, i tilfælde af sygdom, der kommer i mit hjem, så jeres barn, ikke 

bliver nødt til, at komme andre steder. 

 

Der ydes tilskud fra kommunen således, at egenbetalingen pt. udgør 1674 kr. pr. mdr. 

 

Ved yderligere information, står jeg selvfølgelig til rådighed. I er velkommen til at ringe 

eller besøge mig. 

                                                            Anja Christiansen (telefon 86673797 / 27825177) 
  

Dagplejen Tusindfryd 
Ønsker du en rolig, tryg og stabil hverdag for dit barn, hvor der er tid til nærvær og mulighed 

for at opleve det store i det små, hvor vi leger, tumler, synger, udfolder os kreativt, mødes 

med andre jævnaldrende dagplejebørn, - og ikke mindst udfolder os i den dejlige friske luft 

og natur i haven og i skoven/lokalområdet omkring os. 

Så er Dagplejen Tusindfryd måske noget for dig! 

Dagplejen Tusindfryd er en privat dagpleje, godkendt af Viborg Kommune, og beliggende i 

naturskønneomgivelser i Brunshåb. I dagplejen er der 4 – 5 børn i alderen 0 – 3 år, som jeg 

passer i mit private hjem, hvor jeg bor med min familie.  

Jeg er uddannet pædagog i 1994 og har arbejdet inden for pædagogfaget i mange år, og har 

desuden været ansat som kommunal dagplejer i Tapdrup, Viborg i perioden 2003 – 2006. 

Dagplejen Tusindfryd er tilskudsberettiget efter Viborg Kommunes Fritvalgordning og 

egenbetaling udgør pt. 1674 kr. pr. måned.  

Med Venlig Hilsen 

Dagplejer og pædagog 

Helle Hjort 

Vinkelvej 88, Brunshåb 

TLF: 29 82 03 52 
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Nattergaletur 
Torsdag den 9. juni, havde vi annonceret om en nattergaletur, på den gamle banesti. 

 

Fremmødet var ikke overvældende, men vi havde en rigtig god tur. 

 

Nattergalen hørte vi desværre ikke,  men til gengæld så vi 

mudderklire i Vejrum Vestsø. 

 

Vi  så flagspættens redehul, og vi  hørte ungerne kalde. 

 

Det var en skøn forårs/sommeraften, hvor vi sluttede af med 

kaffe i den gamle stationsbygning.  

 

 

Kom og byg en fuglekasse 
 

Aktiviteten foregår søndag den 16. oktober kl. 13.00. 
 

Mødested: Stationsbygningen på legepladsen. 
 

 

Medbring hammer og sav,  

Husk plaster. 

Vi sørger for materialer til at bygge af.  

Både voksne og børn er velkommen 

Der er ingen tilmelding, I møder bare op. 

Vi glæder os til at se Jer. 

 

 

Hold øje med hjemmesiden og infostanderen, 

der vil vi annoncere evt. ture og aktiviteter. 
 

 

Med venlig hilsen 

Carl Erik 

Else og Jan 
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Af Else Krogh, Tapdrupvej 91. 

Tlf.:86600417 

 

Så nærmer sig sæsonen for strikke- 

hygge- og snakkeklubben.  

Igen i år har jeg lejet Sognehuset.  

Det bliver igen om  mandagen, men ikke 

hver anden mandag :-) 

Ja, der skal jo lidt forandring til. 

For at der kan blive plads til at gå til 

banko spil, har jeg flyttet lidt på datoerne. 

Det bliver følgende mandage: 
 

2011 

Mandag den 3. oktober, 17. oktober, 24. 

oktober.  

Mandag den 07. november, 21. november. 

Mandag den 5. december, 19. december.  

 

2012 

Mandag den 2. januar, 16. januar, 30. 

januar. 

Mandag den 13. februar, 27. februar.  

Mandag den 12. marts, 26, marts. 

 Slut for denne gang. 
 

Vi mødes kl. 19.00 og det slutter kl. 21.30 

Pris 10 kr. pr. gang og det dækker entre 

og kaffe med kage. 

 

Hvis jeg lige skal beskrive hvem vi er og 

hvad vi foretager os sådan en mandag 

aften, ja så er vi en flok piger i alle aldre, 

mænd er også meget velkommen, hvor vi 

så laver forskelligt håndarbejde. Det kan 

være strikketøj og hækletøj, det kan være 

smykker og nogle broderer. Ja, der er 

mange muligheder, og så hygger vi os, 

snakker og får rørt lattermusklerne. 

 

 
 

Alle er velkomne, man møder bare op, der 

er ingen tilmelding, men det koster 10 kr. 

og så får man også kaffe og kage. 

Jeg glæder mig til at se Jer i Sognehuset 
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Julemarked  
 

MØLLEHØJHALLEN 
Søndag den 20. november  

kl. 11.00 – 16.00 
 

 

 

Mød op til en rigtig julehyggedag med masser  
af inspiration til den kommende jul. 
30 boder viser og sælger et bredt  

udbud af juleting og gaver. 
Der kan købes gløgg - æbleskiver og cafeen er åben. 

 

 

 
Entre kr. 10,00 for voksne – Børn gratis 

 
 

 

 

 
 

Kulturudvalget 
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Tilbyder følgende kurser efterår 2011       

Onsdagskursus     Træarbejde, dekupørsav og –trædrejning 

Værkstedsleder:           Vagn Steffensen – tlf. 86 65 44 43 

            Som åbent værksted 

Kursusdage og –tid:     Onsdage kl. 19.00 – 21.45, 10 x 3 timer 

Start:                            Onsdag den  14 september 2011                           

Sted:                            Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet 

Pris                                Kr. 175,00 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Weekendkursus:    Savning med dekupørsav 

Instruktør:                   Vagn Steffensen -  tlf. 86 65 44 43 

Kursusdage og            Lørdag d. 22. oktober 2011, kl. 09.00 – 16.30 

-tid:                             Søndag d. 23. oktober 2011, kl. 09.00 – 16.30 

Sted:                            Tapdrup gl. Skole - sløjdlokalet 

Pris:                             16 timer, Kr. 390,00  Pens. 310,00 

                                    Pensionister med Helbredskort Kr. 230,00 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Weekendkursus:   Modesmykker i glas og sølv 

Instruktør:                   Dorthe Kristensen – tlf. 22 31 21 22  

Kursusdage                 Lørdag d.   15. okt. 2011, kl. 09.00 – 16.30 

og  - tid:                      Søndag d.   16. okt. 2011,  kl. 09.00 -  14.30 

Strd:                            Dorthes smykkeværksted  

Pris:                            14 timer Kr. 345,00.  Pens. Kr. 275,00 

                                   Pensionister med Helbredskort kr. 205,00  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Weekendkursus:    Pil  -  Kurve og andet flet i pil 

Instruktør:                   Birgitte Bach – tlf. 86 63 93 07 

Kursusdage                 Fredag d.  28.  oktober,  2011, kl.  17.00 – 21.45 

og –tid:                        Lørdag d.  29.  oktober, 2011, kl. 09.00 – 15.30 

Sted:                            Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup 

Pris:                             12 timer.  Kr. 295,00.  Pens.  Kr. 235,00 

                                    Pensionister med Hekbredskort kr.  175,00   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Onsdagkursus       Blomster-, advents- og julebinding. 

Instruktør:                    Laila Sørensen – 86 84 86 84 

Kursusdage                 Onsdage d. 23/11 – 7/12 – 14/12, 2011,  

og –tid:                        kl. 19.00 – 21.45.    9 timer  

Sted:                            Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup 

Pris:                             Kr. 220,00.  Pens. Kr. 175,00 

                                      Pensionister med Hekbredskort kr.  130,00   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Program, tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved 

Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg.  

Tlf. 86 67 20 94  Mobil 29 82 20 94 (bedst kl. 17.00 – 19.00)  eller  

E-mail: pramhusvej@c.dk.  

 

Tilmelding for alle kurser senest 1 uge før kursusstart 
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Nyt i Tapdrup – Kurser efterår 2011 
 

Onsdagskursus      Glaskursus / Glaskunst 

Instruktør                    Anne-Birgitte Ellebæk – tlf. 86 60 31 14 

                                    www.ab.glaskunst.dk 

Kursusdage                 Onsdage d. 28/9 – 5/10 – 12/10 – 26/10 - 2011 

og –tid:                        kl. 19.00 – 21.45 -  12 timer 

Sted:                            Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup 

Kursuspris:                  Kr. 300,00. Pensionister Kr. 240,00 

                                    Pensionister med Helbredskort  kr. 180,00           
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            

Lørdagskursus:     Glaskursus /  Glaskunst 

Instruktør:                   Anne-Birgitte Ellebæk -  tlf. 86 60 31 14 

                                    www.ab.glaskunst.dk  

Kursusdag                   Lørdag den 5. november 2011 

og  -tid:                       Kl. 09.00  -  15.30.   7 timer 

Sted:                            Gladværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup 

Kursuspris:                  Kr. 170,00. Pensionister kr. 135,00 

                                    Pensionister med Helbredskort kr. 100,00 
 

Det sker i Tapdrup 
 

September 2011: 

04.  kl.  10.30    Højmesse ved L. Andersen.                    

05.  kl.  14.30    Kvindekredsmøde hos   

                     Lis Frandsen, Gl. Vibækvej 13. 

11.  kl.  10.30    Højmesse ved H.Korsgaard. 

14.  kl.  19.00    Kursus i træarbejde 

                          på Tapdrup gl. Skole.                      

14.  kl.  19.00    Menighedsrådsmøde i  

                          Sognehuset. 

15.  kl.  19.30    I. M´s 150 års jubilæum  

                          fejres i Sognehuset. 

15.  kl.  14.00    Gudstjeneste m. altergang  

                          for Overlundgaarden. 

                          Alle er velkommen.  

                          Kirkekaffe i Sognehuset. 

18.  kl.  10.00    Brunch i forsamlingshuset.              

                          Tilm. senest 11.9. 

18.  kl.  14.00    Gudstjeneste   

                          ved P. B. Andreasen. 

                           

                          Minikonfirm. medv. 

                          Vi planter dåbstræ   

                          Kirkekaffe 

25.  kl.  09.15    Højmesse ved L. Andersen                        

28.  kl.  19.00    Glaskursus/glaskunst  

                          Anders Nielsens Vej 3. 

 

Oktober 2011: 

02.  kl.  10.30    Højmesse ved  

                          H. Korsgaard. 

03.  kl.  14.30    Kvindekredsmøde hos   

                          Anna Christensen,           

                          Nedertoften 16. 

03.  kl.  19.00    Strikke, hygge og  

                          snakkeklub i Sognehuset 

05.  kl.  19.00    Glaskursus/glaskunst  

                          Anders Nielsens Vej 3. 

 

 (fortsættes næste side)

http://www.ab.glaskunst.dk/
http://www.ab.glaskunst.dk/
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(fortsat fra forrige side) 
 

09.  kl.  19.00    Temagudstjeneste ved 

                           L. Andersen.  

                          Traktement i Sognehuset. 

12.  kl.  19.00    Menighedsrådsmøde  

                          i Sognehuset. 

12.  kl.  19.00    Glaskursus/glaskunst  

                          Anders Nielsens Vej 3. 

13.  kl.  19.30    I. M. Samtalemøde hos  

                          Bente og Svend Nyrup,  

                          Tapdrupvej 120 

15.  kl.  09.00    Modesmykker i glas og sølv  

                          Dorthes smykkeværksted. 

16.  kl.  09.00    Modesmykker i glas og sølv 

                          Dorthes smykkeværksted. 

16.  kl.  09.15    Højmesse ved H, Korsgaard. 

16.  kl.  13.00    Bygning af fuglekasser   

              mødested:Stationen på legepladsen. 

17.  kl.  19.00    Strikke, hygge & 

                          snakkeklub i Sognehuset. 

22.  kl.  09.00    Savning med dekupørsav 

                       sløjdlokalet Tapdrup gl. skole. 

23.  kl.  09.00    Savning med dekupørsav 

                       sløjdlokalet Tapdrup gl. skole. 

23.  kl.  09.15    Gudstjeneste ved 

                          L. Andersen. 

24.  kl.  19.00    Strikke, hygge &  

                          snakkeklub i Sognehuset. 

26.  kl.  19.00    Glaskursus/glaskunst 

                          Anders Nielsens Vej 3. 

28.  kl.  17.00    Pileflet - Sognehuset. 

29.  kl.  09.00    Pileflet i Sognehuset. 

30.  kl.  09.15    Gudstjeneste ved  

                          H. Korsgaard. 

31.  kl.  19.30    Bankospil  

                          i forsamlingshuset. 

 
November 2011: 

03.  kl.  19.30    Viborgkredsens  

                          efterårsmøde i Bjerringbro. 

05.  kl.  09.00    Glaskursus/glaskunst  

                  (floatglas)Anders Nielsens Vej 3. 

 

06.  kl.  10.30    Højmesse ved  

                          P. B. Andreasen. 

07.  kl.  19.00    Strikke, hygge &  

                          snakkeklub i Sognehuset. 

07.  kl.  14.30    Kvindekredsmøde hos 

                    Martha Pedersen, Nedertoften 5. 

13.  kl.  09.15    Gudstjeneste ved  

                          L. Andersen. Kirkekaffe. 

14.  kl.  19.30    Bankospil i  

                          forsamlingshuset. 

16.  kl.  19.00    Menighedsrådsmøde i  

                          Sognehuset. 

20.  kl.  09.15    Højmesse ved H. Korsgaard. 

20.  kl   11.00-15.00 Julemesse i  

                          Møllehøjhallen. 

21.  kl.  19.00    Strikke, hygge & 

                          snakkeklub i sognehuset. 

23.  kl.  19.00    Blomster- advents  og  

                          julebinding i Sognehuset. 

27.  kl.  15.00    Familiegudstjeneste ved  

                          P. B. Andreasen.  

                          Hygge i Sognehuset 

                          juletræ tændes. 

28.  kl.  19.30    Bankospil i  

                          forsamlingshuset. 

 

December 2011: 
04.  kl.  10.30    Højmesse ved L. Andersen. 

05.  kl.  19.00    Strikke, hygge & 

                          snakkeklub i Sognehuset. 

07.  kl.  19.00    Blomster - advents  og    

                          julebinding i Sognehuset. 

07.  kl.  19.30    Julekoncert i Tapdrup kirke. 

08.  kl.  19.30    Adventhygge hos Kirstine  

                  og Niels Ove Sørensen, Engvej 4. 

12.  kl.  19.30    Bankospil i  

                          forsamlingshuset. 

14.  kl.  19.00    Blomster - advents og  

                          julebinding i Sognehuset. 

19.  kl.  19.00    Strikke, hygge & 

                           snakkeklub i Sognehuset



Adresser m.v. 
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