
Tappen  
 

Nr. 4 – 45. årg.  December 2012 

 

 

 

 
 

 

 

Beboerblad for Tapdrup 

og Omegn 



2 

 

Redaktionen 
Af Erling Hosbond (beerhos@hotmail.com )  

 

Så er vores julenummer snart klar til trykning. Vi vil gerne beklage, at trykningen af 

nogle blade  sidste gang var for dårlige. Vi håber, at det er bedre denne gang. 

Tak til Lise Lodahl for besvarelsen af stafetten. 

Vi i redaktionen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber 

,at interessen for bladet fortsætter i det nye år! 

Vi har deadline  for næste nummer torsdag den 28. februar 2013 
 

Borgerforeningen 

 
 

Af Claus Bo Andreasen, formand 
 

Nyt fra 

 Tapdrup Borgerforeningen 
 

Gode forslag til borgerplanen 

Onsdag den 10. oktober var alle borgere 

inviteret til møde i Sognehuset. Formålet 

var at få forslag til en ny borgerplan for 

Tapdrup. Omkring 25 borgere deltog i 

mødet. 

 

Aftenen blev indledt med indlæg af 

Viborg Kommunens borgerguide, 

Susanne Bendsen, som bl.a. forklarede 

formålet med borgerplaner, og hvorfor de 

er vigtige for landsbyernes udvikling. 

 

Efter et kort oplæg om Tapdrups 

nuværende borgerplan blev deltagerne 

bedt om at komme med forslag til 

overordnede emner, som skulle indgå i 

borgerplanen. Efterfølgende blev der på 

baggrund af de overordnede emner dannet 

grupper, hvor deltagerne blev bedt om at 

komme med ideer og forslag til de enkelte 

emner. 

 

I det følgende er der i stikordsform en 

oversigt over de emner og ideer som blev 

drøftet på mødet.  

 

Børn og unge i Tapdrup 

 Opsamlingssteder for skolebørn 

 Trafiksikkerhed for skolebussen 

 Musikoplevelser for børn, koncerter 

 Idé-katalog for brugen af legepladsen 

 Byde ind med ferieaktiviteter for børn, 

som tilbydes i kommunen 

 Arrangementer for børn generelt på 

legepladsen 

 Fælles overnatning på legepladsen 

 Ringridningsarrangement  

 Fællesspisning for unge/børn 

 Video/dvd aften (inkl. pizzahygge) 

 De unges lund” – Nem adgang for 

unge til evt. boldplads. – Værested for 

børn og unge ”De unges hus”/klubhus 

 BMX bane, Skaterrampe 

 Kombi – frugtlund og trampolin 
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 Underholdning – kagekonkurrence, 

feriearrangementer på legepladsen 

 

 

Fælles faciliteter og grønne områder 

 Flere steder med anlagte fortove 

 Forskønnede udenoms arealer ved 

forsamlingshuset 

 Frugt- og bærlund på boldbanen  

 Flere attraktive bænke og siddesteder 

 Overdækket terrasse i 

forsamlingshuset 

 By forskønnelse  

 Infostander ved indfaldsveje til 

Tapdrup 

 Skabe sammenhæng i Tapdrup 

gennem prioritering af udstykninger 

 Hjertestarter  

 Oprensning af gadekær  

 

Kultur & Arrangementer 

 Dame/Herre julefrokost 

 Byfest – Høstfest  

 Koncerter – Foredrag – 

Højskoleaftener 

(Sangaftener/Emneaftener) 

 Fællesspisning 

 Ældre- seniorklub 

 50+ motion 

 Løbeklub => fællestræning op til 24 

timers løbet. 

 Fælles kalender for foreninger. – 

Udvikle samarbejdet mellem 

foreninger  

 Kreative rum/værksteder 

 Fælles kunstprojekter – Tapdrup 

galleri 
 

Stier og adgang til naturen i Tapdrup 

 Naturstier og små ruter, Vandreture i 

Tapdrup 

 Stierne til åen hæves – hævning af 

broen, så man kan gå tørskoet ned til 

åen. 

 Udvikle stisystem i Tapdrup, adgang 

for alle over alt. 

 Bro over åen til Vinkelsiden. 
 

Trafik & Veje 

 Fartdæmpning gennem byen – 

sænkning af farten gennem byen – 

Trafikforanstaltning - 

Hastighedsbegrænsning på stationsvej, 

legende børn. 

 Vendeplads ved 

legepladsen/stationsvej. 

 Vendeplads og p-plads ved Engvej. 

Kommunal grund. 

 Trafikchikaner ved børnehaven – 

general trafiksikkerhed ved 

børnehaven. – Udvidelse af p-forhold 

ved børnehaven – evt. p-båse til af- 

pålæsning af børn på Tapdrupvej. 

 Fortov & cykelsti til kokærvænget. 

 Lys på cykelstierne fra Tapdrup mod 

Bruunshåb og Viborg.  

 Gadelys mellem gl. bydel og den nye 

rundkørsel. 

 Renovering af eksisterende 

stier/fortove. (Stationsvej) 

 Bybusopgradering, tider og adgang til 

Bruunshåb.  

 Højtoften => Asfalteres. 

 Busskur flyttes til mere 

hensigtsmæssigt placering, evt. foran 

sognehuset – samt placering af 

fodgængerovergang.  

 Banestien – direkte asfalteret adgang 

til stationsvej. 
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Det videre arbejde 

Ovennævnte emner er et udtryk for, hvad 

deltagerne i borgermødet fandt vigtige. 

Og det er emner, som borgerforeningens 

bestyrelse vil arbejde videre med i ud-

arbejdelsen af en ny borgerplan for 

Tapdrup.  

 

Nogle af forslagene er forhold, som skal 

løses i dialog med Viborg Kommune. 

Andre forslag vil afhænge af, om der er 

borgere i Tapdrup, som vil arbejde videre 

med at føre ideerne ud i livet.  

 

Hvis du har ideer og forslag til 

borgerplanen, så hører vi meget gerne fra 

dig. Det kan være på en mail til 

cb.andreasen@mail.tele.dk 

 

Vi vil fx meget gerne have forslag fra 

børn og unge (og deres forældre) med 

gode ideer til, hvad der skal ske i 

Tapdrup. 

 

Vi forventer at præsentere et udkast til en 

borgerplan på borgerforeningens general-

forsamling torsdag den 28. februar. 
 

Natursti mellem Houlkær og Tapdrup 

På linje med Tapdrup arbejder vores 

naboer i Houlkær også på en udvik-

lingsplan. I planen, som har titlen ”Øst for 

paradis”, er der bl.a. forslag om at 

etablere naturstier.  

 

En arbejdsgruppe kigger bl.a. på 

mulighederne for at lave en sti med 

offentlig adgang mellem Houlkær og 

Tapdrup. Stien vil primært følge eksi-

sterende markveje m.m. og vil nå 

Tapdrup via kirkestien, som ligger nord 

for Tapdrup Kirke. 

 

Enkelte steder vil der skulle laves en 

”omvej” uden om beboelse m.m. Alt i alt 

forventes det at koste ca. 33.000 at 

anlægge og afmærke den 5,3 km lange sti. 

Initiativgruppen Houlkær har allerede 

fremskaffet ca. halvdelen af beløbet, og 

der er begrundet forventning om at de 

resterende godt 16.000 kroner vil kunne 

komme i hus i løbet af de kommende to-

tre-fire måneder. 

 

Efterfølgende vil der blive arbejdet videre 

med at undersøge mulighederne for at 

forbinde stien med andre og nye stier i 

Nørreådalen. 
 

Indkaldelse til generalforsamlinger 

Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19.00 

holder Tapdrup Borgerforening og 

Tapdrup Forsamlingshus generalfor-

samlinger i forsamlingshuset. Dagsor-

dener ifølge vedtægterne. 
 

 

 

 

 

mailto:cb.andreasen@mail.tele.dk
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Har du en god idé i Tapdrup, 

men mangler penge? 
 

 

 

 

Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 
 

Man hører så meget i medierne om 

finanskrise og om banker, der ikke vil 

låne penge ud til nye og spændende idéer. 

Sådan er det ikke i Tapdrup! 

  

Har du en god idé, men brug for 

økonomisk støtte, hører Borgerfore-

ningens bestyrelse rigtig gerne fra dig. 

Dels støtter borgerforeningen gerne nye 

idéer, der kommer andre borgere til gode 

med vores ekspertise og evt. en 

økonomisk under-skudsgaranti. 

  

Borgerforeningen administrerer også 

Tapdrup Puljen, som kan yde støtte til 

almennyttige formål i Tapdrup. Fore-

ningen har i 2004 fået tildelt et kontant 

pengebeløb i forbindelse med afviklingen 

af Tapdrup Brugsforening, og foreningen 

har på sin ordinære generalforsamling i 

2004 besluttet at henlægge det modtagne 

beløb til en særlig pulje kaldet Tapdrup 

Puljen, hvori der i dag ligger godt 

204.000 kroner! 

 

 

Tapdrup Puljens midler skal anvendes til 

almenvelgørende og almennyttige formål 

i det øjemed 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. 

Ansøgningen om støtte skal indsendes 

inden hvert års 31. december til bestyrel-

sen for Tapdrup Borgerforening via et 

ansøgningsskema der bl.a. kan down-

loades via www.tapdrupby.dk, hvor man 

også kan læse mere om Tapdrup Puljens 

vedtægter og bestemmelser. 

Bestyrelsen træffer hvert år inden 

foreningens ordinære generalforsamling 

beslutning om, hvorledes udlodning for 

det forudgående år skal ske. Bestyrelsen 

kan maximalt udlodde kr. 20.000,00 pr år. 

Et sådan beløb kan tildeles en enkelt eller 

– efter bestyrelsens skøn – fordeles på 

flere modtagere. 
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Af Ole Lund Nielsen 

Her i Tapdrup har vi et forsamlingshus. Et 

hus der udlejes til private fester, store og 

små fødselsdage osv. Derudover stilles 

huset til rådighed for arrangementer, der 

åbner dørene for os alle sammen, som for 

eksempel Fælles spisning, Bankospil, 

Fastelavns fest og det arrangement, du har 

i tankerne, men endnu ikke lige har fået 

stablet på benene. 

Der skal penge til at drive et forsam-

lingshus, da der skal varme på og huset 

skal se nogenlunde ud. Husk derfor at 

tænke forsamlingshuset med ind i dine 

overvejelser ved den næste fest, du måtte 

have i tankerne. Det ville måske være 

lettere/bedre/sjovere/anderledes at holde 

den i forsamlingshuset? 

På Tapdrupby´s hjemmeside kan du altid 

se, om huset er ledigt, og der finder du 

også oplysninger vedr. udlejning. 

Aktuelt er prisen for leje af huset 1200 kr 

+ 5 kr pr. kuvert.  

Er der 30 mennesker, er  huslejeprisen  45 

kr pr. person, så man behøver ikke at 

samle 90 mennesker, inden det er aktuelt 

at leje huset, selvom huslejen pr. person 

da er under 20 kr! 

 

Kontingent til Forsamlingshuset 

Huset er beboernes, og vi er alle med-

lemmer af foreningen bag Tapdrup 

Forsamlingshus, alene fordi vi bor i 

Tapdrup. Hvis vi fortsat skal have dette 

aktiv i lokalområdet, er det nødvendigt, at 

husstanden vil betale kontingent til 

forsamlingshuset. 

Tapdrup Forsamlingshus 

Tapdrupvej 108 • Tapdrup 
8800 Viborg 

 

Kontingent 2012 
 

For at der fortsat kan være et forsamlingshus i Tapdrup er vi afhængige af dit kontingent 

De bedes indsætte kontingentet på vores konto i Nordea. 

 

Kontonr.: Reg.nr. 9255 Konto 2640 138 663 

 

Oplys venligst gade og husnr. ved indbetaling.  

Kontingentet er uændret kr. 100,-   

                                  

 På forhånd tak 

Tapdrup Forsamlingshus 

Lars Glerup  

Formand 
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Kultur i Tapdrup 

Forsamlingshus 
 

 
 

Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

Efter at vi i foråret havde arrangeret 

koncert med Kristian Lilholt med et fyldt 

forsamlingshus, tog vi imod opfordringen 

om at holde en ny koncert. 

  

Onsdag den 3. oktober 2012 kunne vi 

derfor byde velkommen til Viggo Som-

mer m/ band til en omgang vestjysk blues 

og røverhistorier. Desværre kunne vi ikke 

melde om fuldt hus denne gang, men jeg 

tror alligevel, at de 85 gæster havde en 

rigtig hyggelig aften.  

  

Der var rig mulighed for at høre nogle af 

”De Nattergale´s ” klassikere blandet med 

nyere sange, og musikken blev bundet 

sammen med anekdoter fra Viggo´s lange 

karriere. Selv om Viggo sagtens kan stå 

på egne ben, havde han til vores store 

fornøjelse valgt at medbringe et par 

dygtige musikere i form af N.O. Thorning 

(spiller bl.a. med Peter Belli, Henning 

Stærk, Poul Krebs, Ester Brohus og  

 

Johnny Madsen) på klaver og harmonika, 

samt Ulrik Busk (Anne Linnet, Lisa 

Ekdahl, Peter Belli og Rock Nalle) på 

saxofon m.m.  

Vi er glade for opbakningen og frem-

mødet til de kulturelle arrangementer, og 

derfor er vi klar igen til foråret med et nyt 

arrangement. Lørdag den 13. april 2013 

kl. 18.30 åbner vi nemlig dørene til en 

irsk aften i Tapdrup Forsamlingshus, så 

sæt hellere X i kalenderen allerede nu. 

  

Det musiske indslag kommer til at bestå 

af bandet ”Almost Irish” som vi glæder os 

til at se i Tapdrup. Bandet består af 3 

stærkt musikalske brødre, der blander 

flerstemmig sang, irske fløjter, guitarer, 

violin, tenorbanjo, bouzouki, mandolin, 

kontrabas og rammetrommer sammen til 

en imponerende helhed og noget af det 

tætteste, man kommer på irsk musik i 

Danmark. Brødrene finder de gamle irske 

sange og melodier frem og fortolker dem 

ind i deres eget univers, men formår 

samtidigt at bibeholde en brændende 

ægthed og en dyb respekt for traditionen. 

  

Glemte vi helt at fortælle, at vi lægger ud 

med at servere irsk mad til alle gæster, og 

skal vi så ikke i dagens anledning servere 

rigtig irsk øl dertil? Hele aftenens pro-

gram er ikke planlagt endnu, men vi skal 

da have en irsk kaffe og så må vi se, hvor 

længe aftenen kommer til at vare? 

  

Vi håber på stor opbakning fra jer alle, 

når vi igangsætter billetsalget om 2-3 

måneder. 
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Fællesspisning 

 
Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

I efteråret har der desværre kun været 

afholdt 2 fællesspisninger. Er der ikke 

opbakning og lyst til denne form for 

arrangementer længere? Har vi for travlt 

med andre gøremål? Vi har i de senere år 

forsøgt at udvide hverdagsfællesspis-

ningerne med også at holde brunch på 

søndagsformiddage, men er der behov for 

nye idéer? 

Fællesspisning er et rigtig godt sted at 

møde andre af byens borgere. Da min 

familie og jeg flyttede til byen for 6½ år 

siden synes vi, at netop fællesspisningerne 

var et rigtig godt sted at møde andre 

Tapdrup-borgere på og blive en del af 

fællesskabet, og derfor vil jeg gerne 

opfordre andre nye borgere i byen til at 

møde op! Men også de mere ”fasttømrede” 

borgere har også godt udbytte af disse 

fællesspisninger, hvor man mødes over 

snakken, spiser et dejligt måltid mad og 

slipper for opvasken! 

Vi savner endnu flere gæster – og alle er 

velkomne til disse aftener! I dag kommer 

mange børnefamilier med både små og 

større børn. Børnene leger rigtig godt 

sammen på sådan en aften efter maden, og 

selv de voksne, hvor børnene er flyttet 

hjemmefra dukker heldigvis også op! De 

unge i byen er også velkomne (tag nogle af 

vennerne med, hvis ikke familien er til at 

trække op af sofaen) - og hvor er de mere 

modne og ældre i byen? Kom nu med i 

stedet for at sidde derhjemme alene….  

Fællesspisningerne finder normalt sted en 

gang om måneden - dog ikke i juli, august 

og december. Der går typisk 3-4 familier 

sammen for at planlægge og afholde 

fællesspisning. Det koster typisk 50-60 kr. 

pr. voksen at deltage, og halv pris for børn 

– så alle kan være med! Filosofien er, at det 

blot skal løbe rundt. 

Skal disse fællesspisninger fortsætte 

fremadrettet har vi brug for flere frivillige, 

som har lyst til at deltage på et madhold. 

Lige nu mangler vi ekstra mandskab til 

fællesspisninger i januar, februar og marts! 

Der er i princippet ikke nogen, som står for 

fællesspisning - hvert hold klarer selv alt 

det praktiske, og videregiver den beskedne 

kassebeholdning til næste hold. Er du 

interesseret i at høre mere eller melde dig 

til et madhold kan du kontakte mig på tlf. 

28 29 57 14 eller mail 

stationsvej13@mail.dk (enten hvis du selv 

har samlet et madhold / alternativt 

koordinerer jeg gerne, hvis du ønsker at 

komme på et hold).  

Og til ”nybegyndere i fællesspisningerne”; 

Kom nu ud af busken og tilmeld jer som 

gæst til en hyggelig aften næste gang, der 

er fællesspisning – vi vil så gerne se jer! 

 

mailto:stationsvej13@mail.dk
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Af Lise Lodahl 

 A. Nielsensvej 25,Tapdrup 

 

Så kom stafetten til Anders Nielsens Vej 25, 

hvor familien Isachsen holder til. Familien 

består af Claus og Lise, samt vores 3 børn, 

tvillingerne Thor og Christian på 9 år og 

Nicoline på 12 år. Det er os med den lille 

hvide bomuldshund med underbiddet, han 

hedder Carlos og er 1 år. 
 

Vores tid i Tapdrup er knap så lang som 

mange andres. Barndommen blev oplevet 

andre steder; jeg er vokset op i Ølstykke på 

Sjælland og Claus er vokset op i Thy. Vi 

kom hertil for ca. 11 år siden. På det 

tidspunkt, hvor vi overvejede at flytte til 

Jylland, boede vi på Frederiksberg, men ville 

gerne tættere på naturen.  Claus fik job i det 

jyske, og vi flyttede til Viborg, da Nicoline 

var knapt en uge gammel. 
 

Mit første møde med Tapdrup var 

forundrende. Vi kørte ud for at se grunden på 

Anders Nielsens vej, hvor vi bor nu. Og da 

vi havde stået og nydt udsigten lidt, siger jeg, 

”det er super, her kan jeg godt bo, skal vi 

tage ind og se lidt på byen?” – Claus kiggede 

på mig og sagde.. "Lise, det her er byen.".. 

men det krævede nu nok lidt tilvænning. 

Pludselig lukkede butikkerne tidligt, ingen 

døgnkiosker, ingen etniske grønthandlere på 

gadehjørnerne, nej, det var en kende ander-

ledes her. Til gengæld fik vi nærvær og om-

sorg, noget der senere viste sig at være den 

bedste byttehandel, vi nogensinde har gjort. 

 

Vi blev gift i Tapdrup Kirke og Thor og 

Christian er døbt her. Brylluppet var en 

rørende oplevelse på alle mulige måder. Vi 

var flyttet hertil i oktober, som vi blev gift i 

maj. Vi kendte i grunden ikke så mange i 

byen, så da vi kørte fra kirken til fotograf og 

så flagalléen, var vi sikre på, det måtte være 

for nogle andre. Men det var for os, der blev 

flaget, - alle vores dejlige naboer, (også dem 

der endnu ikke havde mødt os) havde sørget 

for, at der var flagallé, æresport og skjold.  

 

Naboerne trådte igen i karakter, da vi for 

nogle år siden oplevede alvorlig sygdom her 

på parcellen. Claus var indlagt gennem 

længere tid, og børnene var små. Det var en 

hård tid på mange måder, og selvom vi nok 

aldrig har fået sagt ordentligt tak til alle de 

gode mennesker, der var forbi med kærlige 

hilsner, gaver og kort, så betød det bare så 

meget. Når jeg kom hjem fra hospitalet om 

aftenen, havde naboerne ryddet vores 

indkørsel for sne, stillet gryder med mad på 

trappen, og mange aftener var naboerne også 

inde som babysittere; det gjorde bare en svær 

tid så meget lettere. Der viste landsbylivet 

virkelig sin styrke.  

 

Dagligdagen er heldigvis for længst flyttet 

ind på Anders Nielsens vej 25 igen, og her 

går vi og lever et helt almindeligt leverpo-

stejsfarvet hverdagsliv. Meget af vores fritid 

går med sport, både for børn og voksne. Og 

vi nyder hver dag Nørreådalens skønne 

natur. Jeg giver stafetten videre til Iben 

Jessen, Tapdrupvænget 24. 



   Det gamle Tapdrup 

10 

 

Herregården Skovsgård (3) 
Spanggård.  

Som tidligere beskrevet blev en større 

gård skilt fra Skovsgård, inden 

udstykningen af husmandsbrugene fandt 

sted. Det var Spanggård, der med sine 

ca. 50 tdr. l blev udstykket i 1905. Der 

havde i fordums tid ligget en fæstegård 

her af samme navn, en såkaldt enestegård. 

Fæstegården lå blot længere nede i dalen, 

nemlig lige oven for det kørested gennem 

åen, hvor den gamle vej fra Tapdrup førte 

gennem bækken til landsbyerne Gl. 

Asmild og Overlund.  

 

 

 

Kørestedet gennem åen lå ca. midtvejs 

mellem Tapdrupvej og Randersvej. Ved 

siden af kørestedet gennem åen var der 

bygget en gangbro for de gående, en 

såkaldt spang. 

 

(Billedet her er ikke fra Spangsdal, men 

viser, hvordan det kunne have set ud). 

Ved siden af det stenbelagte kørested 

gennem åen var der bygget en gangbro, 

en såkaldt spang, så de gående kunne 

komme tørskoet over vandløbet; herfra 

stammer navnet Spanggård. Den gamle 

fæstegård var i 1664 på 5 tdr. 2 skp. 2fdk. 

og 2 alb., altså en større gård, men i 1688 

bliver den betegnet som en ødegård, dvs. 

at der ingen fæstebonde boede der. I 1787 

bebos den så igen af en fæstebonde, der 

skulle gøre hoveri på Skovsgård, som på 

dette tidspunkt hørte under Asmildkloster, 

men dengang var Spanggårds hartkorn 

nedsat til 1 td. 5 skp. og 2alb. 

Fæstegården brændte imidlertid, og 

jorden blev derefter lagt til Skovsgård, 

sikkert i forbindelse med den store 

udskiftning af Tapdrups jorder i 1792/93. 

 Den nyudstykkede Spanggård blev 

bygget oppe ved den vej, som senere har 

fået navn efter gården, nemlig 

Spanggårdsvej. 

 

 

 

 

 

Spanggård, som gården ser ud i 

dag. 
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Gartneriet 

 

Skovsgård gamle gartneri 

Det 6 tdr. l. store gartneri til Skovsgård, 

der lå i skovkanten skråt over for gården, 

blev udstykket samtidig med husmands- 

brugene i 1922-23. Gartneriet blev købt af 

gartner Jens Erik Rasmussen, der drev det 

som et blandet handelsgartneri: En 

frugthave med 150 æbletræer, 10 

pæretræer, 15 blommmetræer, 30 

kirsebærtræer samt 500 frugt- buske. En 

køkkenhave med kartofler, 

gulerødder, radiser, porrer, 

forsk. kålarter, m. m. og i 

drivhusene desuden agurker 

og tomater. Hertil kom de 

mange forsk. slags 

snitblomster som 150 roser og 

500 forsk. stauder. 

 Som trækkraft havde 

gartneriet 2 heste. Hertil  også 

en automobil til fragt af varer 

til Viborg torv. I højsæsonen 

beskæftigedes op til 4 mand.  

I 1942 købte Jens Sørensen så gartneriet, 

som han passede samtidig med, at han 

også var graver ved Tapdrup kirke. Han 

lod et nyt hus opføre i stedet for det 

gamle.  

Da hans søn Robert Sørensen i 1972 

overtog ejendommen, blev gartne-riet blot 

drevet som et fritidsjob i en kortere 

periode, og nu er det helt nedlagt. 

Det nuværende gartneri 
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Hønsehuset 

 

 

 

 

 

 

Her ses et maleri af ”Hønsehuset” af 

Johannes Bech fra 1972.   

Huset ses fra syd. ”Dasset” fandtes i 

brændeskuret ved siden af huset. 

Over for gartneriet på den modsatte side 

af Pramhusvej lå der en dam, hvor 

herregårdens ænder og gæs boltrede sig.  

I tilknytning hertil var der bygget et hus 

til fjerkræet. Dammen er desværre blevet 

drænet og hullet fyldt op med jord, dog 

uden derved at have fået nogen 

landbrugsmæssig værdi. Fjerkræhuset er 

på et tidspunkt blevet ombygget til et lille 

firkantet hus på 7x7m, som derfor i daglig 

tale blev kaldt for ”Hønsehuset”. Husets 

form og udseende ligner mere en smedje, 

hvilket bekræftes ved, at man under 

nedbrydningen fandt en belægning af 

piksten under gulvbrædderne ligesom 

loftsbjælkerne viste sig at være hvidkalke- 

de, altså akkurat den måde, man i midten 

af det forrige århundrede byggede 

smedjer på. Endvidere står der under 

folketællingerne fra 1840 og 1860, at 

Skovsgård havde en smed ansat.  

På et tidspunkt er huset omdannet til 

beboelse, og ved herregårdsjordens 

udstykning blev huset solgt som en 

arbejderbolig, hvorved den endog fik 

tillagt et jordstykke på 5-6 tdr. l, men 

jordstykket blev kort tid efter solgt fra og 

tillagt naboejendommen.  

I 1976 blev huset nedrevet i forbindelse 

med, at et andet noget større parcelhus 

blev opført ved siden af (Pramhusvej 1). 

Navnet ”Hønsehuset” hænger dog stadig 

ved stedet.  

 

 

 

 

 

”Hønsehuset” havde en lille forgang 

med indgangsdøre til køkken, soverum 

og stue. 

Nederst til venstre i billedet ses 

kanten af den nu opfyldte sø. 
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Skovsgård skov. 
 

Den ca. 30 tdr. l. store skov, der også 

hørte til Skovsgård, og som strakte sig 

langs Spangsdal ned mod Vibæk mølle, 

blev købt af 3 gårdejere fra Tapdrup (Chr. 

Berg, Anders Laier, Jacob L. Pedersen). 

De kunne imidlertid ikke blive enige om 

fordelingen af hugsten og valgte derfor i 

1930 at sælge hele skoven til købmand 

Anders Hansen i Viborg. Han kunne 

nemlig herefter sælge brænde fra skoven 

til sine kunder fra sin butik på Nytorv. I 

1942 overdrog Anders Hansen imidlertid  

skoven til sin søn, Ernst Hansen, som der- 

efter lod et hus med tilhørende savværk 

opføre ved skoven ud mod Tapdrupvej. 

Ernst Hansen specialiserede sig i at 

fremstille og sælge træhytter, garager og 

skure af forskellig slags. Senere byggede 

han et hus ved Pramhusvej samtidig med, 

at også savværket blev flyttet dertil. Den 

1. jan. 1986 ønskede Viborg kommune 

imidlertid at købe skoven som en del af 

det store fritidsområde, der kaldes for 

”Den grønne kvadrant”, og dermed blev 

savværket nedlagt. 

 

 

 

Skovsgård savværk. 

Beboelse med savværk ses i baggrunden.  

De fremstillede varer er stillet ud mod vejen som blikfang for de forbikørende 

trafikanter. 
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Eneboeren 
i Skovsgård skov. 

Der findes mennesker, som ønsker at 

finde friheden ved at bo alene i pagt med 

naturen, hvor de kan leve et uafhængigt 

liv uden stres og jag. En sådan mand var 

Milius. Han hed egentlig Anders Nielsen, 

men eftersom faderen hed Milius, kaldtes 

han det også. Han blev født 1889 i 

Thisted som søn af en husmand. I sit 

voksne liv arbejdede han som 

dræningsmester, hvilket han både klogt 

og dygtigt udførte, men i 1936 fik han 

nok af tidens jag, og for 10 kr. i mdl. leje 

flyttede han ind i et lille træhus i 

Skovsgård skov. Her boede han som 

eneboer under primitive forhold sammen 

med sine 2 jagthunde. Han påtog sig dog 

stadigvæk forefaldende job som dræning 

og skovarbejde, eller han arbejdede i 

grusgrave og tørvemoser. Ved sit træskur 

havde han en lille køkkenhave med 

grøntsager og dertil eget opdræt af ca. 100 

kaniner. Han var også en fremragende 

skytte og yndede at gå på jagt. Hans 

skydefærdighed bragte ham ikke kun 

vildt, men også mange præmier fra 

deltagelse i skydekonkurrencer. Den 

eneste luksus han tillod sig var at ryge på 

sin langpibe og en gang imellem at tage 

en tur til byen for at slukke tørsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Nielsen foran sin hytte i 

Skovsgård skov. 

Inventaret i hans træhytte var sparsomt. 

Det bestod af en groft sammentømret 

seng, et faldefærdigt bord, en stol, et 

klædeskab, et madskab, en gammel 

egetræskiste fra 1761, og på væggen hang 

uret sammen med jagtgeværet. En petro- 

leumslampe og et stearinlys skaffede ham 

lys, og vandet hentede han fra kilden. Han 

holdt ikke avis, og en radio var for ham 

kun et forstyrrende element. 

Men i 1949 indtraf en katastrofe. Der gik 

ild i huset, og branden var så heftig, at 

hytten på kort tid blev lagt i aske. Alt 

hans indbo og ejendele blev flammernes 

bytte, ja selv hans 2 hunde indebrændte. 

Han var på det tidspunkt næsten blind, da 

en pind havde læderet hans venstre øje, 

og det højre var angrebet af stær. Hans 

synsproblem var sandsynligvis årsagen til, 

at det gik så galt. 
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Milius, alias Anders Nielsen, 

gående på Pramhusvej. 

Han blev indlagt på sygehuset, hvor han 

fik en tiltrængt øjenoperation, som 

sammen med et par briller gav ham synet 

tilbage, og så var han atter i stand til at 

leve livet videre som før. Han byggede en 

ny træhytte og anskaffede sig igen en 

hund og et jagtgevær. 

 Med årene begyndte gigten dog at plage 

ham så meget, at han ikke længere kunne 

gå på jagt. Hans gangbesvær gjorde også, 

at han måtte sælge alle sine kaniner, for  

han magtede ikke længere at finde foder 

til dem. Da også hørelsen svigtede, og  

 

 

hans højt elskede og trofaste følgesvend, 

hunden ”Frede” døde, blev den primitive 

livsførelse besværlig for ham, men 

frygten for at komme under faste rammer 

på et alderdomshjem gjorde, at han 

viljefast kæmpede videre for at kunne 

klare sig selv.  

Alderdomshjemmet slap han for; men det 

blev en barsk måde, han kom til at ende 

sine dage på. En dag i foråret 1962 var 

han i beruset tilstand kommet sent hjem 

fra en bytur. Han fik tændt petroleums-

lampen, men satte den uheldigvis lidt for 

tæt ved loftet, og da han hurtigt faldt i 

søvn, bemærkede han ikke, at lampen 

antændte hytten. 

Lysskæret fra hytten i skovkanten kunne 

ses i mørket, og sammen med hans råb 

om hjælp hidkaldtes folk fra nabolaget. 

De fik sammen med byens stærke smed, 

som på dette tidspunkt tilfældigt kom 

kørende forbi, den stærkt forbrændte 

mand reddet ud. Han var indlagt på 

sygehuset i en kort periode, men 

overvandt ikke de svære forbrændinger, 

han havde pådraget sig. ”Milius” døde d. 

9. aug. 1962, 73 år gammel. 

 

 

 

Et gammelt høstbillede fra Skovsgård 

o. år 1900. 

 

   I høstens tid hjalp omegnens 

husmænd og deres koner med til 

arbejdet i kornmarkerne på 

herregården.  
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Af Leo Jacobsen, formand  

 

I BT´s medlemslotteri er der udtrukket 

følgende numre: 

 

September 2012 : 33, 94 og 137 

Oktober 2012     : 40, 31 og 76 

November 2012  : 3, 99 og 148 

December 2012:  5, 25 og 62 

 

Fodboldsæsonen 2012 

Klubbens serie 3 hold sluttede året på en 

flot 3 plads og serie 5 holdet klarede sig 

også tilfredsstillende. Serie 2 Damer 

sluttede året på en flot 2 plads i deres 

række. 

 

Klubben tager ved årets slutning afsked 

med træner Morten Dalsgaard, 

Bruunshåb, der har trænet seniorholdet i 

sæsonen 2012 sammen med Thomas 

Kristensen, Tapdrup. Morten fortsætter 

dog som træner for de 2 ungdomshold, 

som han har trænet i flere år. En stor tak 

til Morten. Som erstatning for Morten 

vender Thomas Christoffersen tilbage 

som træner i BT. Morten har tidligere 

trænet seniorholdet i BT, men har i de 

seneste år været 1. holds træner i SIK. 

Thomas Kristensen og Morten Gregersen 

vil ligeledes være tilknyttet trænerstaben 

fremover.  

 

Der har i 2012 ligeledes været en del 

ungdomshold i gang, men vi kan 

stadigvæk godt bruge flere drenge og 

piger på flere af holdene.  

 

Indesæsonen 2012/2013 

I lighed med sidste år foregår klubbens 

indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen. Der 

dyrkes følgende idrætsgrene: håndbold, 

fodbold, badminton, gymnastik/step, 

showdance og bordtennis, hvorfor der 

skulle være noget for enhver smag. Skulle 

du ikke være kommet i gang ved 

sæsonens start i september, kan du dog nå 

det endnu.    

 

Der er også i år stor søgning til aktivite-

terne, idet der er ca. 500 idrætsudøvere, 

der har gavn af hallen i lokalområdet.  

 

 
 

DBU`s fodboldskole 2013 

I lighed med de sidste mange år vil BT 

også i 2013 tilbyde børn og unge at 

komme på DBU`s fodboldskole, der også 

i 2013 ledes af Peter Gandrup, 

Bruunshåb.  

 

Der vil være plads til 112 piger og drenge 

på fodboldskolen der tilbydes årgangene 

1998-2005. Fodboldskolen gennem- 
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føres i uge 27, nærmere bestemt fra 

mandag den 1. juli 2013 til fredag den 5. 

juli 2013. 

 

Sidste år blev fodboldskolen udsolgt på 

den første dag, man kunne købe billetter. 

Vi skal derfor stærkt opfordre til, at du 

køber din billet på 1. salgsdag til 

fodboldskolen, som er tirsdag den 5. 

marts 2013 fra kl. 10,00. Du kan bestille 

din billet endten via BILLETnet på 

www.BILLETnet.dk eller på telefon 

70156565. 

 

Deltagergebyret er kr. 780,00,  og hertil 

får du en Select Fodboldskolebold str. 4, 

et originalt DBU Fodboldskolesæt med T-

shirt og shorts, et diplom og en drik-

keflaske. 

 

OK Benzin 

Klubben har indgået aftale med OK 

Benzin, og vi har netop modtaget ca. kr. 

1.200 i tilskud. Dette tilskud stammer fra 

dem, der har tilmeldt sig ordningen med 

et benzinkort hos OK Benzin. En stor tak 

til dem, der hermed har støttet klubben. 

 

Flere andre klubber får dog et langt større 

tilskud. Derfor håber jeg meget, at mange 

af jer vil støtte klubben på denne måde. 

 

Klubbens nummer hos OK Benzin, som 

du skal oplyse er 560823.  

 

Har du i dag et OK Benzinkort, som bl.a. 

kan bruges i Overlund ved p-plads hos 

Rema 1000 og Løvbjerg, skal du blot 

ringe på 70 10 20 33 og oplyse klubbens 

nummer jf. ovenfor, så foretager OK  

 

Benzin en registrering, så dit benzinkøb 

hos dem støtter BT.  

 

Har du ikke et OK Benzinkort, kan du 

bestille det via nettet under www.ok.dk 

og herefter vælge bjælken øverst til højre 

”OK støtter sporten”, hvor du så skal 

anføre ovennævnte nummer og en række 

personlige oplysninger, bl.a. navn, 

adresse m.v. 

 

For hver liter benzin du tanker, får 

klubben 6 øre, og når du når 500 liter, får 

klubben en ekstra bonus.   

  

Vi håber, at vi på denne måde kan sikre 

en god indtægt til klubben. 

 

Sportsugen 

Vi forventer at afvikle årets sportsuge i 

uge 25 i 2013.  

 
Ny udendørsbelysning ved klubhuset 

 

Grundet defekt belysning fra Vibækvej og 

ind til klubhuset har der været mørklagt 

en stor del af 2012. Vi har nu fået opsat 

nye parklamper med LED belysning, så 

man fremover kan orientere sig ved p-

plads og indtil klubhuset. En stor tak til 

BT`s Venner som ydede et tilskud på kr. 

7.000 til at dække en del af de samlede 

udgifter på ca. kr. 31.000. Endvidere en  

 

http://www.billetnet.dk/
http://www.ok.dk/ok-stoetter-sporten/
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stor tak til Robert Andreassen og Bjarne 

Drongesen, som bidrog med megen 

frivillig arbejdskraft i forbindelse med 

udførelsen af opgaven.  

 

Hovedbestyrelsen 

Uden en flot opbakning kan vi ikke 

tilbyde områdets børn og unge nogle gode 

oplevelser. Vi ønsker derfor at takke alle, 

der på forskellig vis har ydet en indsats i 

klubben i 2012 – dette gælder også for 

kørsel til kampe m.v. En speciel tak til 

alle trænere, holdledere og udvalgs-

medlemmer, der igen i år har anvendt 

utrolig mange timer til gavn for klubbens 

spillere. Vi ser frem til, at der i 2013 er 

nogle flere forældre, der ønsker at 

bidrage, så vi også kan tilbyde børn og 

unge gode oplevelser i 2013.  

 

Endvidere en stor tak til børn og forældre, 

der solgte julekalendere og holdt tombola 

i Møllehøjhallen i forbindelse med 

julemarkedet. 

 

Såvel udvalgsmedlemmer, spillere, 

trænere som forældre ønskes en Glædelig 

Jul og et Godt Nytår med et forhåbentlig 

på gensyn i Møllehøjhallen og på BT´s 

anlæg i  2013.  

 

BT`s generalforsamling 
Til orientering kan det oplyses, at BT`s 

generalforsamling forventes afholdt 

mandag den 25. februar 2013 kl. 19,00 i 

klubhuset. BT`s venner holder general-

forsamling samme tid og sted.   
 
 

 

 
 

BADMINTON 

 
Af Jette Anneberg Gulev 
 

BT/SVIF badminton er godt i gang med 

sæson 12/13, og har igen i år rigtig god 

tilmelding i alle rækker. 

Vi har valgt i år at tilmelde U11/U13/-

U15/U17-19 og et senior hold til DGI -

midt's badmintonturnering. 

 

Alle hold har allerede været ude at spille 

flere kampe, så det bliver spændende at 

følge slutresultatet.  

 

Vi har igen i år forsøgt os med "Miniton", 

som er for de helt små, sammen med de-

res forældre.  

 

Til Miniton prøver vi at kombinere leg og 

badminton, så de små størrelser kan få en 

fornemmelse af at spille badminton. 

Vi har også afholdt vores Go'natminton 

lørdag d. 3/11, hvor vi havde samlet 45 

ungdomsspiller, som spillede badminton 

fra kl. 18.00 til næste morgen kl. 7.00. 

Super sjov nat og absolut en tradition, 

som er kommet for at blive. Se evt. 

billeder fra natten på BT hjemmeside 

under "Badminton/Galleri" Du kan også 

blive medlem på vores Facebook side 

"Badminton i Bt/svif", hvor der også 

bliver lagt nyheder m.m. op. 

Mvh. 

Jette Anneberg Gulev 
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Af Aase Langvad, formand. 

Konstituering.  

Det nyvalgte menighedsråd har afholdt 

konstituerende møde den 21. nov. 

Resultatet blev som følger: 

Formad: Aase Langvad.  

Næstformand: Niels Toftegård. 

 Kasserer: Anette Andersen.  

Kirkeværge: Anne Kirstine Laugesen. 

Kontaktperson: Inga Andersen.  

Nye udfordringer venter i den kommende 

4-årige periode. 

Det årlige menighedsmøde vil blive 

afholdt i Sognehuset søndag, den 7.april 

kl. 11.45 umiddelbart efter højmessen. 

Der vil i forbindelse med mødet blive 

serveret kirkefrokost. Dagsorden vil blive 

offentliggjort senere.  

Kom og vær med til at debattere, hvad 

menighedsrådet har beskæftiget sig med i 

2012, og deltag med tanker, ønsker og 

ideer, som kan inspirere til arbejdet i det 

kommende år! Jo flere der deltager aktivt 

jo større er muligheden for, at det 

kirkelige liv i Tapdrup kan leve op til 

menighedens ønsker og behov. 

 

Forårskoncert i Tapdrup Kirke 

med Metrum Trio. 

 Torsdag den 11. april kl. 19.30  

Metrum Trio består af unge musikere på 

vej frem. Astrid Toft Hansen, der som 

sangerinde fortolker salmernes tekster på 

måder, som aldrig er hørt før. Henrik 

Lauritsen er en musikker, der spiller på 

mange instrumenter, bl.a. bas, guitar, 

trommer og klaver. Anders Hjorth 

Nielsen er trioens kapelmester og spiller 

mest orgel og klaver. Han er fastansat 

som organist i Karup Kirke og afholder 

desuden rytmiske koncerter. 

Kom og hør en trio, som virkelig brænder 

for musikken og inspireres af mange 

stilarter. 

En stor oplevelse venter i Tapdrup Kirke. 

 

Organistfunktionen ved Asmild 

og Tapdrup kirker. 

Vores nuværende organist, Maja 

Simonsen, har søgt orlov fra organist-

funktionen, da familien forventer at blive 

udvidet med et lille nyt medlem i februar 

2013. 

Menighedsrådene har ansat organist, 

Anette Nygård Jungild som vikar i 

stillingen i perioden 11. januar 2013 til 

31. december 2013, dog afhængig af 

barselsperiodens længde. 
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Anette Nygård Jungild er 40 år. Hun har 

god rutine inden for kirkelige handlinger, 

har spillet orgel i mange år, har medvirket 

ved koncerter og arbejdet med mini-

konfirmander, børne-  ungdoms- samt 

voksenkor. 

Vi glæder os til at byde Anette Jungild 

velkommen som medarbejder og ønsker 

Maja og familie held og lykke. 
 

 

Sangkoret 
 

 
 

Af Maja Simonsen, organist 

Tapdrup Sangkor har haft en rigtig god 

efterårssæson med forberedelse af jule-

musik til juletræstændingen 1. søndag i 

advent. Der har været gang i både stem-

merne og hyggen – og faktisk også en 

optagelse til Viborg Kirkeradio, der bliver 

sendt d. 23/12 kl. 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nu er det tid til at kigge fremad til forå-

rets sangudfoldelser – og der er altid plads 

til nye medlemmer! Datoerne for prøve-

aftenerne bliver: 

Torsdag d. 7. februar (i Sct. Margrethes 

gård, gl. Randersvej 4 i Viborg) 

Torsdag d. 21. februar  
(i Tapdrup sognehus) 

Torsdag d. 28. februar  
(i Tapdrup sognehus) 

Torsdag d. 7. marts  
(i Tapdrup sognehus) 

Onsdag d. 13. marts 

 (i Tapdrup sognehus) 

Torsdag d. 21. marts 

 (i Tapdrup sognehus) 

Koret deltager derefter i  familiegudstje-

nesten palmesøndag d. 24. marts kl. 

14.00. 

Vel mødt til hyggelige sangaftener! 
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De sidste blade falder netop af træerne. 

Det er mørkt, når vi åbner dagplejen og 

mørkt, når vi lukker igen. Vintertiden er 

nær, og juletiden ikke mindst. Stearin-

lysene brænder stille i de små stager, og 

en stemning af varme og hygge møder 

vores små venner, når de træder ind ad 

døren i dagplejen. De, der kommer tidligt, 

sidder med ved morgenbordet og hygger 

med morgenmad sammen med familien.  

Nogle dage er vi bare hjemme hos os selv. 

Så sysler vi med kreative aktiviteter, 

bager, laver gymnastik, diskotek, går en 

lille tur eller leger ude i haven.  2 - 3 

gange om ugen mødes vi hos hinanden på 

skift. Vi synger ofte fagtesange med 

børnene. De er super gode til dem nu og 

deltager aktivt alle mand. Vi har udedage, 

hvor vi går i skoven, leger udenfor eller 

går på legepladsen. Af og til laver vi også 

bålmad, som f. eks her forleden, da vi 

lavede en lækker suppe over bålet, som vi 

spiste med stor velbehag indenfor til 

frokost.  

Èn gang om måneden er vi til ”leg og 

tuml” i Møllehøj Hallen sammen med alle 

områdets øvrige private dagplejere og 

deres børn. Så slår vi os løs med bolde, 

madrasser mm. og ruller, kravler, hopper 

og løber.  

 I november og december har vi rigtig 

travlt med alle juleaktiviteterne! Vi skal 

bla. lave dekorationer, julepynt, julegaver, 

julebag, synge mange julesange, i kirke, 

til juletræsfest og på bytur til Viborg og 

se alle nisserne. Vi håber på, at sneen 

også kommer! Det er vidunderligt at være 

sammen med vores små søde venner, når 

de oplever sneen for første gang!  

Snart er år 2012 gået i dejlig selskab med 

vores skønne små venner. Mange ube-

skrivelige og uforglemmelige øjeblikke 

har vi oplevet sammen, og flere vil kom-

me næste år. Vi er fulde af forventning! 

Mange varme hilsner  

Helle Hjort, Vinkelvej 92, tlf: 29 82 03 

52, www.denprivatedagpleje-

tusindfryd.dk 

Anja Christiansen, Tapdrupvænget 28, tlf: 

27 82 51 77, www.anjas-

privatedagpleje.dk 

                                                             

Indre Mission 
Torsdag den 13. december kl. 19.30 

Adventshygge hos Kirstine og Niels Ove 

Sørensen, Engvej 4. 

 

Tirsdag den 8, januar kl. 1930  

Bedemøde i Sognehuset ved pastor  

Gunnar Hansen. 

 

Torsdag den 10. januar kl. 19.30 

Bedemøde i Sognehuset ved pastor 

Aage Nielsen. 

 

Torsdag den 7. februar kl. 19.30 

Soldatervennefest i Sognehuset. Tale 

v, soldaterhjemsleder Allan Schrøder, 

Kølvrå. 

 

Danmission 

Mandag den 14. januar kl. 14.30 

Kvindekredsmøde hos Lis Frandsen, 

Vibækvej 13. 

 

Mandag den 18. februar kl. 14.30 

Kvindekredsmøde hos Karen Margrethe 

Nielsen, Vibækvej 7 

 

Torsdag den 14, marts kl. 19.30 

Danmissionsmøde i Sognehuset,  hvor 

Sune Hjertmann Frederiksen taler. 

Tag en pakke med. 
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Tilbyder følgende kurser forår  2013 
 

 

Træarbejde, dekupørsave og trædrejning 

Værkstedsleder:         Vagn Steffensen – tlf. 86 65 44 43 

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

Start:                           Onsdag den 9. januar    2013 

Sted:                            Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet, Tapdrupvej 100 
 

 

Blomsterbinding -  Forår og Påske 

Instruktør:                    Laila Sørensen  -  tlf. 86 84 86 84 

Sted:                             Blomster Galleriet – Lailas blomsterbutik 

og –værksted, Ll. Sct. Mikkelsgade 19, Viborg v/Shell Tanken 

Kursusdage                   Onsdage d. 20/2 -  20/3 – 27/3 2013  

og –tid:                         Kl. 19.00  -  21.45. 3x3 = 9 timer  

Pris:                               Kr. 225,00  -  pensionister kr. 170,00 
 

 

Lørdagskursus                   Glaskursus / Glaskunst                                  

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

                                    www.ab.glaskunst.dk 

Kursusdage                Lørdag den  09 og 16 marts 2013 

og –tid:                        kl. 09.00 – 15.30. 7 timer 

Sted:                            Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup 

Kursuspris:                  Kr. 220,00. Pensionister Kr. 165,00 
 

 

GENERALFORSAMLING 2013 

Onsdag den 13. marts 2013, kl. 20.30 
Tapdrup gl. skole i træsløjd lokalet, Tapdrupvej 100. 

 

Tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved Niels Søgaard, Pramhusvej 1, 

Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf. 86 67 20 94  -  mobil 29 82 20 94, eller E-mail: 

pramhusvej@fibermail.dk  

Tilmelding for alle kurser senest 1 uge før kursusstart – gerne før. 

 

 
 

 

http://www.ab.glaskunst.dk/
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December 2012: 
09.  kl.  09.15      Højmesse ved H. Korsgaard. 

13.  kl.  19.30      Adventshygge hos K. og  

                            N. O. Sørensen, Engvej 4 

16.  kl.  09.15      Gudstjeneste 

                             ved L. Andersen 

                            ( Indsamling til IM) 

17.  kl.  19.00      Strikke-hygge-snakkeklub 

                             i Sognehuset 

23.  kl.  09.15      Højmesse ved P. B.  

                            Andreasen. 

24.  kl.  13.30      Juleaftensgudstjeneste  

                            ved P. B. Andreasen. 

24,  kl.  15.00      Juleaftensgudstjeneste  

                            ved H. Korsgaard. 

25.  kl.  09.15      Højmesse ved P. B. 

Andreasen  

                            (Inds. til Kirkens Korshær) 

26.  kl.  10.30      Højmesse ved L. Andersen.   

                            (Inds. til Kirkens Korshær). 

30.  kl.  09.15      Gudstjeneste  

                            ved H. Korsgaard. 

Januar 2013: 
01.  kl.  14.00      Nytårsgudstjeneste 

                            ved P. B. Andreasen 

                            Efterfølgende ønskes godt  

                            nytår i Sognehuset. 

06.  kl.  16.30      Gudstjeneste 

                             ved H. Korsgaard 

                            m. stjernevandring. 

                            Konf. medvirker. 

07.  kl.  19.00      Strikke-hygge-snakkeklub 

                             i Sognehuset 

08.  kl.  19.30      Bedemøde i Sognehuset  

                            ved pastor Gunnar Hansen. 

09.  kl.  19.00      Start på træarbejde i  

                            sløjdlokalet, Tapdrupvej 100. 

10.  kl.  19.30      Bedemøde i Sognehuset  

                            ved pastor Aage Nielsen 

13.  kl.  09.15      Højmesse ved  P. B. 

                             Andreasen. ( Kirkekaffe) 

14.  kl.  14.30      Kvindekredsmøde hos  

                             Lis Frandsen , Vibækvej 13. 

20.  kl.  09.15      Højmesse ved L. Andersen . 

21.  kl.  19.00      Strikke-hygge-snakkeklub 

                           

                             i Sognehuset 

27.  kl.  09.15      Gudstjeneste  

                             ved L. Andersen 

Februar 2013: 
03.  kl.  10.30      Højmesse ved H. Korsgaard. 

04.  kl.  19.00      Strikke-hygge-snakkeklub  

                             i Sognehuset 

07.  kl.  19.30      Soldatervennefest i Sogne- 

                  huset - tale v. A. Schrøder, Kølvrå 

10.  kl.  14.00      Familiegudstjeneste  

                             ved L. Andersen  - tønde-   

                           slagning  i Forsamlingshuset 

17.  kl.  09.15      Gudstjeneste ved  

                             H, Korsgaard (Kirkekaffe). 

18.  kl.  19.00      Strikke-hygge-snakkeklub 

                             i Sognehuset. 

18.  kl.  14.30     Kvindekredsmøde hos Karen 

                       Margrethe Nielsen, Vibækvej 7 

20.  kl.  19.00      Blomstebinding i Blomster  

                   Galleriet, Ll. Sct. Mikkelsgade 19 

24.  kl.  09.15      Højmesse  

                             ved P. B. Andreasen. 

25.  kl.  19.00      Generalforsamling i B/T og  

                             B/T´s Venner (Klubhuset). 

28.  kl.  19.00     Generalforsamling i Forsam- 

                             lingshuset og Borgerfore-  

                             ningen i Forsamlingshuset. 

                          Marts 2013: 
03.  kl.  10.30      Højmesse  

                            ved P. B. Andresaen. 

04.  kl.  19.00      Strikke-hygge-snakkeklub 

                             i Sognehuset 

05.  kl.  10.00      Første salgsdag for  

                             fodboldskolen i B/T 

09.  kl.  09.00      Glaskursus/Glaskunst på  

                             Anders Nielsensvej 3 

10.  kl.  09.15      Gudstjeneste 

                             ved L. Andersen, 

13.  kl.  20.30     Generalforsamling i Tapdrup  

                        Husflid (Sløjdlokalet i skolen).  

14.  kl.  19.30      Danmissionsmøde i Sogne-  

                       huset. Sune H. Frederiksen taler 

18.  kl.  19.00      Strikke-hygge-snakkeklub i  

                      Sognehuset. Tag en pakke med!



Adresser m.v. 

 

 

Asmild-Tapdrup Jagtforening 

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a  

Tlf. 8660 0008 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening B/T 
Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb.  

Tlf. 8667 2118 - Mob. 4084 8926 

Mail: bt.if@mail.dk 

Udlejning af flagallé  

Gunnar Rasmussen,  Subækvej 11,  8660 0446 

Gadebelysning 

Energi Viborg.  Tlf.  89292921 

Indre Mission 

Formand, N. O.  Sørensen, Engvej 4 

Tlf. 8660 0205 

Møllehøjskolen 

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb  Tlf. 8725 3600 

Formand : Hans Berg,  

Bronzehøj 40 Bruunshåb.  Tlf. 5162 2085 

Møllehøjhallen 

Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417 

Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup. 

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 

Bruunshåb.  Tlf. 8667 2118 – Mob. 4084 8926 

Overlund Skole 

Skolevej 10, Overlund,  Tlf. 8725 3500 

Tapdrup Børnehave 

Tapdrupvej 100 Tlf. 8787 1500  

Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk, 

8831 Løgstrup. Tlf. 8664 3737. 

Sundhedsplejen 

Sundhedsplejerske: Mette Engholm. 

Tlf. 8787 7753. Mandag og fredag 8.00 –9.00. 

Tapdrup Forsamlingshus 

Tapdrupvej 108.   

Formand: Lars Glerup, Tlf.:21732513 

Udlejning: Tonya Bille Nielsen 

Tapdrupvej 122, Tlf.: 86603139/20828421 

Husflidsforening 

Formand: Niels Søgaard Jensen,  

Pramhusvej 1. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094 

Mail: pramhusvej@fibermail.dk 

Tapdrup Kroketklub 

(afd. under B/T) 

Formand: Carl  Erik Dalsgaard,  

Saturnvej 46.     Tlf. 8667 3683 

 

 

 

Tapdrup Kirke  

Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl. 

Randersvej 2, Overlund. Tlf.  8667 6347.  

Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund.  

Tlf.  8667 2780.  

Henriette Korsgaard, Kærvænget 12  

8800 Viborg. Tlf.:  8662 3459 

Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund.   

Tlf.:  8667 3616. 

Menighedsrådet: 
Formand: Åse Langvad,   

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407  

Graver: Ole S Jensen Tlf. 23348471 

Mail: graver.sognehuset@mail.dk 

Sekretær: Niels Toftegaard 

KFUM – spejderne , Nørreå Gruppe 

Formand: Betty Damsgaard Tlf. 86629832. 

Grundejerforningen “Ådalen” 

Formand: Tina Østergaard, 

Anders Nielsensvej 29. tlf.  8660 3028 

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1, 

Tapdrup tlf. 8660 2529 Mobil:4079 8032  

Mail: cb.andreasen@mail.tele.dk 

Næstformand: Connie Jensen,  

Mobil: 2962 1683. 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN  udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE Næste Nr. : torsdag den 28. 

februar 2013 

 

Redaktion: Erling Hosbond, Engvej 3.  

Tlf. 8660 0240. Mail: beerhos@hotmail.com 

Medhjælper: Erik Langvad,  

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407 

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11  

Tlf. 8660 0446  gubi42@hotmail.com 

Distribution: Borgerforeningen 

Tryk: Svend Thorsen Tlf. 2027 3010 

Forside: Tina Jensen   

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer 

og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENs 

redaktion. 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
http://www.tapdrupby.dk/

