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Redaktionen 
Af Erling Hosbond 

Så er sommerudgaven på trapperne. Vi må håbe, at sommeren bliver bedre end foråret, 

men man kan ikke regne med vejret. Det er mange år siden, at C. A.  Overbeck skrev 

:" Kom, maj, du søde milde". Men vi ønsker alligevel en god sommer! 

Vi har i dette blad omtale af mange gode tiltag  -  og mange tak til Svend Døssing for 

besvarelsen af borgerstafetten,  

Deadline for næste nr. er den 31. august 2013. 
 

Borgerforeningen 

 
 

Nyt fra borgerforeningen 
 

Af Claus Bo Andreasen, formand for 

Borgerforeningen 
 

Ny kommuneplan 

Viborg Kommune har for nyligt 

offentliggjort et nyt forslag til kommu-

neplan. Forslaget kan ses på kommunens 

hjemmeside: www.viborg.dk  

 

Arbejdsdag på legepladsen 

I skrivende stund er vi ved at planlægge 

en arbejdsdag på legepladsen. Det er 

borgerforeningen - dvs. de borgere, som 

bor i Tapdrup - som selv har ansvar for at 

vedligeholde legepladsen. I modsætning 

til, hvad nogen måske tror, så bidrager 

kommunen ikke til vedligeholdelsen, 

hverken økonomisk eller praktisk. Derfor  

 

en stor tak til alle dem,  som giver en 

hånd med, når der er arbejdsdag på 

legepladsen. 

 

Nabohjælp 

Vi har modtaget en opfordring fra Midt- 

og Vestjyllands Politi med opfordring til 

at benytte ”nabohjælp”. Den grund-

læggende tanke i nabohjælpskonceptet er, 

at beboerne holder øje med området og 

hinandens boliger og meddeler politiet, 

hvis eller når der opstår noget mis-

tænkeligt.  

 

Nabohjælp kan organiseres mere eller 

mindre fast, men jo mere organiseret jo 

bedre virker den.  

Erfaringer viser, at nabohjælpsordninger 

kan være med til at undgå hvert 4. 

indbrud. Muligheden for at begå indbrud 

mindskes, fordi der holdes øje med 

boligerne. Potentielle gerningspersoner 

afskrækkes, fordi de opfatter risikoen for 

at blive opdaget, som øget i forhold til 

områder uden nabohjælp. 

 

På hjemmesiden nabohjælp.dk kan man 

læse mere om konceptet.  

http://www.viborg.dk/
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Indvielse af Natursporet Øst for 

Paradis / Houlkær - Tapdrup Kirkesti. 

Lørdag den 17. august kl. 16.00   

 

Gennem længere tid er der blevet arbejdet 

på at etablere en sti mellem Houlkær og 

Tapdrup. Stien er nu ved at blive til 

virkelighed, og vi vil derfor invitere 

lodsejere, beboere i Houlkær og Tapdrup 

og alle andre interesserede til et 

indvielsesarrangement lørdag den 17. 

august kl. 16.00. 

Sporet er ca. 5,3 km og har start/slut ved 

Houlkær Kirke og Tapdrup Kirke. Sporet 

går gennem et varieret landskab med flere 

forskellige naturtyper, bl.a. mose og 

tidligere tørvegrave, opdyrket hede og 

ådal.  

Arrangementet begynder kl. 16.00 ved 

Houlkær Kirke. Herfra går vi mod 

Tapdrup, og undervejs vil der blive fortalt 

om natur, landskab og historie i området.  

Ca. kl. 18.30 ankommer vi til Tapdrup. 

Her vil der være tændt i grillen på 

legepladsen, som ligger på det gamle 

baneareal syd for Stationsvej. 

Der vil være mulighed for at købe øl, 

vand samt pølser og brød, der kan ristes 

på grillen. Man er også meget velkommen 

til selv at tage mad med og varme den på 

grillen.  

På legepladsen vil der være forskellige 

aktiviteter for børn, og man er 

selvfølgelig velkommen til at deltage i 

arrangementet selv om man ikke har gået 

turen.  

For de som har lyst vil tilbageturen foregå 

ad banestien til Vibæk Mølle, herfra 

gennem skoven til Spangsbo og videre ad 

en ny trampesti gennem Spangsdal. I alt 

en tur på ca. 7 km, som vil vare ca. 1½ 

time. Vagn Olsen fra Dansk Vandrelag vil 

gå i spidsen.  

Alternativt vil der være mulighed for 

samkørsel i forhold til hjemtrans-

port/afhentning af biler i Houlkær.  

Endelig plan 

ikke klar 

endnu ! 

 

Men stiens 

forløb, bliver 

formentlig 

over Tap-

drup Hede 

og Gammel 

Asmild til 

Houlkær 

Kirke (det 

lille + i det 

nord/vestlige

hjørne af 

kortet) 
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Indvielse 
Naturspor mellem Houlkær og Tapdrup. 

Mød op ved Houlkær Kirke lørdag den 17. august kl. 16.00. 

Gåtur af den nye 5,3 km lange sti til Tapdrup 

18.30 er grillen tændt ved legepladsen. 

Læs meget mere om arrangementet i artiklen "Nyt fra 

Borgerforeningen". 
 

Sct. Hans fest  
Søndag den 23. juni 2013 

på baneområdet 
 

Hvis vejret et godt tændes grillen,  

så den er klar til kl. 18,00 
 

Medtag selv kød/pølser og tilbehør 

Husk også bestik, tallerkner og glas. Også gerne borde og stole. 
 

Der kan købes øl, vand og kaffe/te hele aftenen. 
 

Bålet tændes kl. ca. 20.00 
 

Husk børnene kan lave en heks som bliver præmieret 

 og senere brændt på bålet. 
 

Sct. Hans sang 
 

Båltale 
 

 



Irsk aften – for fuld musik! 
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Af Dan Jensen, Stationsvej 13 

Hold da op, en aften! Tapdrupborgerne 

var vist klar til fest! 

 Lørdag den 13. april 2013 åbnede vi 

Tapdrup Forsamlingshus til en hyggelig 

irsk aften. Billetsalget var noget tid om at 

komme rigtig i gang, men pludselig kom I 

ud af starthullerne, og vi måtte lukke for 

tilmelding, da vi nåede 100 solgte 

billetter. Vi beklager overfor de ca. 40-50 

personer som gik forgæves, men 

størrelsen på forsamlingshuset (og 

dermed brandmyndighederne) tillod ikke 

flere deltagere.  

 Vi var 8 frivillige fra byen som forinden 

havde forberedt indkøb, madlavning og 

pyntning af borde og lokale. Klokken  

18.30 åbnede vi dørene 

op, og hurtigt var alle 

pladser besat. Vi 

kunne byde de frem-

mødte gæster på 

traditionel irsk stuv-

ning og senere whisky-

dessert m/ fløde, cho-

kolade og granatæble 

til kaffen.  

 En lille anekdote, jeg 

bliver nødt til at 

fortælle er, at Viborg 

Bryghus kontaktede 

mig 1 uge før arran-

gementet for at spørge 

til vores aften. Når 

aftenen var med spis-

ning anbefalede de, at vi ikke købte den 

forudbestilte specialøl – men derimod gik 

over til noget lysere og lettere – nemlig 

Classic Fad. Jeg tænkte, at de var fagfolk, 

men bestilte alligevel 25 liter specialøl på 

fad. Allerede inden maden blev serveret 

havde vi udsolgt af specialøl! Nu var gode 

råd dyre, og vi prøvede at ringe til et 

lukket Viborg Bryghus. Heldigvis havde 

de hørt vores nødråb på telefonsvareren 

og kom senere på aftenen ud med 50 liter 

ekstra specialøl til de tørstige og 

feststemte gæster.  

 Efter desserten var det tid til det musiske 

indslag. 4 dygtige brødre udgør bandet 

”Almost Irish” og hold op, hvor kunne de 

spille. De har efterhånden spillet landet 

tyndt og gør sig desuden bemærket i det 

nordtyske samt sydnorske med afstikkere 

til det østlige Irland, har udgivet tre 

Almost Irish 
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efterspurgte plader og har, med stor 

succes, gæstet mange af landets folk-

festivaler, musikklubber og spillesteder. 

De skabte en fantastisk stemning i over 2 

timer i salen og man følte at man 

overværede 4 irske spillemænd og ikke 4 

brødre fra Grindsted-egnen, som gennem 

hele deres barndom havde fået tudet ørene 

fulde af irsk musik fra faderens 

pladespiller. 

 Bagefter fortsatte festen i forsam-

lingshuset. Jeg tror ærligt talt, at 

Tapdrupborgerne har savnet en rigtig 

byfest igennem længere tid, og nu skulle 

det være! Hygge ved bordene og snak 

med andre fra byen, som man måske ikke 

lige får talt med til hverdag. Også i baren 

kunne vil melde om god stemning. 

Fadølsanlægget stod næsten ikke stille, 

vinen blev trukket op, og der blev blandet 

irsk kaffe til den store guldmedalje. Men 

sjovt nok blev der solgt under 10 

sodavand! 

På arrangørgruppens vegne vil jeg gerne 

takke for den fantastiske opbakning til 

denne aften. Vi har fået mange flotte 

tilbagemeldinger – og jeres lyst til at feste 

denne aften har også resulteret i et 

økonomisk overskud, som står og venter 

på et nyt arrangement en anden god gang .  

 

Dan skriver på Facebook: 
Lidt før midnat i går aftes (torsdag d. 30 maj) så jeg 2 søde dyr løbe ude på vejen opad 
Stationsvej inden de begge løb ind i haven ved Stationsvej 10. Selv hunden, som var med på 
tur, stod bare og stirrede på de små kræ. Har aldrig set sådan et par "søde" dyr i byen før, 
men tror at det er ildere. Andre der har erfaringer heri???    
Gunnar tror: ”De 2 søde dyr” er, efter mødet med Dan, løbet ad åbrinken, over Engvej, gennem 
haverne til Subækvej nr. 11 hvor de tror, at de skal bo på loftet. Og de tumler ret kraftigt ved 
nattetide. Mit spørgsmål er nu: Hvordan får jeg ”de 2 søde bæster” indfanget og bragt tilbage til 
Stationsvej, hvor de jo rettelig hører hjemme??? 

 
Er det Ildere eller Husmår, som Dan har set ??? 



Fotoudstilling i Tapdrup 
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Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

I Viborg Kommune kørte der i perioden 

17. maj – 5. juni et projekt under navnet 

”Fotodage i Viborg”, hvor både amatører, 

fotografelever og 

professionelle 

kunne vise deres 

evner gennem en 

fotolinse.  

En del af projektet 

gik ud på, at 20 

elever fra Medie-

skolerne i Viborg 

hver skulle besøge 

en af kommunens 

mindre landsbyer 

og via kamera-

linsen skulle beskrive livet og borgerne i 

landsbyen. I Tapdrup fik vi besøg af en 

ung kvindelig fotografelev ved navn Uka. 

Hun er en af skolens internationale 

studerende - oprindeligt født i Mongoliet - 

men boet de senere år i Holland. Det 

sidste 1½ år har hun dog boet i Randers 

med sin mor og stedfar.  

 Igennem en lille uge besøgte hun 

Tapdrup og tog over 900 billeder. De 

bedste billeder blev udvalgt, og det hele 

kogt sammen til en lille udstilling i 

Tapdrup Forsamlingshus, som åbnede 

dørene for ca. 120 besøgende den 17., 19. 

og 20. maj. De fleste billeder var 

portrætter af mange af byens borgere, og 

så var der motiver fra selve byen og 

naturen rundt om Tapdrup. Uka fortalte 

mig, at hun var meget positivt overrasket 

over den imødekommenhed og velvilje 

hun mødte på sin tur rundt i byen. Kun en 

enkelt af alle adspurgte valgte at betakke 

sig – men ellers fortalte Uka, at uanset om 

hun mødte unge eller ældre – om det var 

på gaden eller i det private hjem, så blev 

hun godt modtaget. Helt så nemt, fortalte 

hun, havde ikke alle hendes medstu-

derende i de andre landsbyer haft det. 

 

2-3 billeder fra hver af de 20 deltagende 

landsbyer blev efterfølgende samlet og 

vist på en udstilling på Biblioteket i 

Viborg. 
 

Uka 

Fra udstillingen i forsamlingshuset 
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Fællesspisning – skal det 

fortsætte? 
Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

 I Tappen, der udkom i december 2012, 

efterlyste jeg frivillige på madhold og nye 

gæster til byens fællesspisninger. Status 

er, at der ikke siden har været gennemført 

ét eneste fællesspisningsarrangement, og 

vi mangler frivillige på madhold i juni og 

september.  

 Forsøget har været gjort her i foråret med 

et par frokostarrangementer, men des-

værre uden den nødvendige tilslutning af 

gæster. Skal fællesspisningerne fortsætte 

fremadrettet har vi brug for frivillige 

kræfter i byen nu (!) der har lyst til at 

deltage på et madhold.  

Læs mere om at afholde fællesspisning på 

www.tapdrupby.dk/faellesspisning. Er du 

interesseret i at melde dig til et madhold 

kan du kontakte mig på telefon 2829 5714 

eller mail: stationsvej13@mail.dk.  

 

 

 

Fællesspisningen har været meget populær !

http://www.tapdrupby.dk/faellesspisning
mailto:stationsvej13@mail.dk
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Af Svend Døssing, Tapdrupvænget 12 
 
Endnu en tilflytter har fået lov til at 

komme med et lille skriv i 

TAPPPEN. Det er længe siden jeg bare 

sagde ja tak, da min søde genbo spurgte, 

om jeg ville komme med næste indlæg, 

og nu er det bare i sidste sekund. Tiden 

flyver af sted, specielt når man har nået 

min alder. 

Det er nu næsten 2 år siden, vi flyttede 

ind på Tapdrupvænget 12. 

 

Vi havde solgt vores dejlige hus på 

Nørresøvej, og da jeg i gennem de sidste 

14 år har haft eneforhandlingen af bygge-

sæt fra et svensk firma, der hedder A-Hus, 

var det nærliggende, at vi skulle give os i 

kast med et sådant. 

 

 A-Hus har været på det danske marked 

helt tilbage fra midten af tresserne, og den 

gang solgte de pr. år ca. 1100 byggesæt – 

primært sommerhuse - til Danmark. 

Koncepten var helt anderledes den gang. 

Husene blev bygget op i løsdele direkte 

på grunden. Nu er det helvægs elementer 

der leveres  direkte til grunden. Et 1 plans 

hus på f.eks. 150 kvm. er rejst og lukket, 

så det er regntæt på 2 dage. 

 

I de seneste år, har der været meget snak 

om den globale opvarmning på grund af 

CO 2 udslippet, og det er selvfølgelig en 

problematik, der også har interesseret A-

Hus.  Den ydervæg, der er anvendt til vort 

hus, er i Tyskland godkendt som pas-

sivvæg (super lavenergi). Vi har der-

udover jordvarme og solceller, så vi har 

gratis varme og derudover giver 

strømproduktionen fra solcellerne et godt 

tilskud til det almindelige strømforbrug. 

Nok om vores hus i denne omgang. 

 

En væsentlig grund til at vi flyttede til 

Tapdrup var, at her kunne vi få en dejlig 

udsigt over Nørreådalen. Det har vi fået 

mod sydøst og mod sydvest. 

Hele området byder på en pragtfuld natur, 

som gir´ rig mulighed for både gåture, 

løbeture og cykelture.  

 

At vi flyttede til en dejlig natur, det var vi 

jo klar over, men vi var ikke klar over, at 

vi flyttede til den mest børnerige vej i 

Tapdrup. Der er 7 huse på Tapdrupvænget 

p.t. og indtil videre er der 15 børn, så der 

er gang i den, når vejret er godt, og der er 

fri fra skole. For øvrigt er der flere grunde 

der er solgt, men ikke bebygget,  så der 

kommer nok flere til. 

 

Min bemærkning om de mange børn skal 

bestemt tages positivt. De er høflige og 

flinke, og nogle af dem kommer ofte på 

besøg. 



Borgerstafetten 
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Jeg har været ejendomsmægler i Viborg i 

mere end 42 år, men kan nu kalde mig 

forhenværende ejendomsmægler.  Til 

trods for det kan jeg ikke lade være med 

at tænke på, hvordan prisdannelsen på 

boliger vil udvikle sig i det område, vi bor 

i. De huse, der er bygget på den vej, jeg 

bor på, er meget store huse, og på det 

energimæssige område er der flere huse, 

som har foretaget store investeringer. 

Prisen på en bolig afhænger meget af 

beliggenheden, og hvad er forskellen på 

om huset ligger i Tapdrup eller nederst på 

f.eks. Asmild Hegn for nu at tage en af 

boligvejene i Asmild. 

Begge steder er 8800 området og også 

begge steder Asmild området. Der var jo 

tidligere en betegnelse for området der 

hed Asmild/Tapdrup. Så er der afstanden, 

ja, der er vel ca. 1000 m i fugleflugtslinje 

mellem de østligst beliggende huse på 

Naturen her er en smuk dal, som det ikke 

er let at bygge på. Der er endda planlagt 

ny udstykning i Asmild/Tapdrup, der 

kommer endnu tættere på bebyggelsen 

Ved Asmild Hegn. 

Det bliver spændende at følge, hvordan 

byens ejendomsmæglere vil og kan takle 

denne prismæssige problemstilling, men 

det finder vi snart ud af, for vores hus 

bliver snart sat til salg, ikke fordi vi er 

kede af at bo i området, men fordi vi har 

fået bygget alt for stort til 2 mennesker. 

Sådan er det, når man kommer fra noget 

stort. 

Stafetten er givet videre til fam.  Riis 

Tapdrupvænget 20. 

 

Asmild Hegn og så ud til Tapdrupvænget.  

 

Løbetræning 
Af Thomas Højen 

Som optakt til 24 timers løbet d. 10.-11. august vil der 

fra d. 29. maj være løbetræning hver onsdag aften kl. 

19.00 

Der er start ved legepladsen ved banestien. Der vil 

være forskellige ruter fra ca 4 km og opefter, vi kan 

skiftes til at planlægge ruter. Nogle gange vil der 

være mulighed for intervaltræning. 

Alle er velkomne til hyggelige ture i sommerlandet! 

For evt kontakt: Thomas Højen 41612884 

 

 

https://mail.live.com/?rru=compose&to=husby.hoejen@gmail.com&ru=https://dub112.mail.live.com/default.aspx
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Vibæk Mølle (1) 
 

 
Af Erik Langvad 

Da fabrikant Johannes Ivar Bruun købte 

den tidligere herregård Skovsgård i 1830, 

var formålet at erhverve sig retten til at 

gøre brug af vandløbet, der løber gennem 

Spangsdal og udmunder i Nørreådalen. 

Før dampmaskinen vandt indpas i 

Danmark, var vandkraft nemlig den 

eneste brugbare stabile drivkraft.  

    Vandet blev opstemmet til en 

mølledam for enden af Spangsdal nede 

ved Nørreådalen, og her byggede han et 

mølleanlæg med overfaldshjul, hvis 

drivkraft var i stand til at trække 3 

kartemaskiner. Den lille filialfabrik fik 

navnet Vibæk Mølle og fungerede da som 

underleverandør til klædefabrikationen i 

Bruunshåb.  

     Som tidligere beskrevet blev der 

hovedsagelig brugt udenlandske arbejdere 

til hans klædefabrikation. På dette 

tidspunkt (1835) havde klædefabrikken i 

Brunshåb en arbejdsstyrke på 225, og for  

 

at skaffe husly til dem og deres familier 

opførte han 12 arbejderboliger, hvoraf de 

6 lå nær ved fabrikken i Vibæk, nemlig 4  

langs Pramhusvej og 2 langs Vibækvej; 

heraf står i ombygget stand kun 

Pramhuset og Rishøjgård tilbage. I husene 

blev der tilmed anbragt væve, så kvinder 

og børn i hjemmene kunne hjælpe med til 

at forøge hans produktion. Andre af hans 

arbejdere boede på herregården 

Skovsgård. Landbrugsdriften på herre-

gården blev drevet af en forpagter. 

        Da Johannes I. Bruun pludselig døde 

i 1836, kun 40 år gl., overtog broderen 

Mads Pagh Bruun ledelsen af 

fabrikationen i et nydannet interes-

sentskab sammen med broderens kone og 

børn. Da flere ulykker, bl. a. en voldsom 

brand i 1842, ramte fabrikken i 

Bruunshåb samtidig med, at han måtte 

modstå en øget konkurrence fra 

nyopståede tekstilfabrikker med 
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dampmaskinkraft gjorde, at Mads måtte 

rationalisere, omlægge og frasælge flere 

af fabrikkens aktiver. Herregården 

Skovsgård blev frasolgt allerede i 1836, 

og i 1850 solgte han Vibæk mølle med 

det tilhørende landbrug til sin mekanicus, 

Søren Wistoft, da det efter Mads P. 

Bruuns opfattelse var blevet uhensigts-

mæssigt at satse på den beskedne 

trækkraft, som møllen i Vibæk kunne yde.  

I stedet udnyttede Mads Pagh Bruun 

vandkraften optimalt i Brunshåb ved at 

højne mølledæmningen her. Det kan 

undre, at han stadig satsede så meget på 

vandkraften i stedet for en mere drift-

sikker dampmaskine. En sådan blev først 

anskaffet i 1877 som et supplement, 

samtidig med at møllehjulet blev udskiftet 

med en turbine.  

  

Søren Wistoft. 
 

Søren Vistoft var født i Vinkel i 1796 som 

søn af skolelærer, Søren Laursen Wistoft, 

og det viste sig, at drengen havde en 

sjælden alsidig begavelse. Allerede som 

14-årig blev han skolelærer i Ø-by og 

Overviskum. Her var han i hele 7 vintre, 

mens han om sommeren lærte snedker-

faget hos skolelærer Jens Nørgaard i 

Vejrumbro. Dengang var der jo kun 

skolegang om vinteren. Tilmed lærte han 

sig også malerfaget samt billedskærer-

kunst. Han nedsatte sig derefter i Ø som 

en alsidig landsbyhåndværker. Her kom 

han i forbindelse med godsejer Hans Juul 

på Viskum hovedgård, som betroede ham 

opgaven at bygge altre samt at udskære 

altertavler og male alterbilleder til sine 2 

kirker i Viskum og Vejrumbro. Som den 

alsidige mand han var, påtog han sig også 

opgaven at tilhugge 2 obeliskformede 

kongemindestene som et evigt minde om 

det ærefulde besøg, kong Frederik d. 

Sjette i 1826 aflagde på Viskum 

hovedgård og i Hjermind præstegård. 

Disse smukt tildannede stene står der 

endnu, nemlig i Viskum Vesterskov og i 

Hjermind præstegårdshave. 

 

 
 

Kongemindet 

Den 3 meter høje obelisk er øverst forsy-

net med en kongekrone. 

Stenstøtten, der står i Viskum Vester-

skov,  er et minde om kongebesøget i 

1826. 

 På soklen skimtes Søren Wistofts navn. 
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     I 1829 blev Søren Wistoft imidlertid 

ansat af Johs. I. Bruun som dennes 

mekanicus. Han fik bopæl på Sønder 

Mølle, som han først bestyrede, men fra 

1836 forpagtede. Hans særlige 

fingerfærdighed for maskiner, drivremme 

og udvekslinger bevirkede, at det blev 

ham, der kom til at forestå indretningen af 

Johannes I. Bruuns nye møllefabrik i 

Vibæk.  

     Søren Wistoft ville også afprøve sine 

egne evner som fabrikant og købte da i 

1838 Subæk vandmølle, som han først 

omdannede til papirfabrikation, men 

senere lavede han mølledriften om til et 

maskinvæveri.   

 

Vibæk Maskinfabrik. 
 

     Da Søren Wistoft i 1850 også købte 

Vibæk mølle havde han bemærket, at der 

i 1840-erne var fremgang for landbruget 

med høje eksportpriser på korn til de nye 

industrisamfund med en større bybefolk-

ning i Europa. Derfor omdannede han i 

stedet møllen til Danmarks første fabrik 

for agerdyrkningsredskaber. Landbruget 

efterspurgte nemlig nye redskaber til 

jordforbedring og nyopdyrkning af gam-

mel overdrev- og hedejord. Nu blev 

møllehjulets hovedakse i stedet koblet til 

et hammerværk samt til nogle specialbyg-

gede arbejdsmaskiner, som han selv kon-

struerede. Ved maskinernes hjælp frems-

tillede hans svende herefter alt fra søm og 

skruer til harver, svingplove, radrensere, 

hesteriver, såmaskiner, kornrensemaski-

ner og vægte, samt diverse håndredskaber 

som skovle, grebe, hakker, forke m. v.  

Fabrikkens arbejdsstyrke nåede hurtigt 

helt op på 28 mand, som i ledige stunder 

også malede krydderier på møllens loft, 

hvor Søren Wistoft havde opstillet en 

række kværne. Skyer af fint, stærkt støv 

fra krydderier, som kanel- senneps- og 

peberkværnene udsendte, fremkaldte høj- 
 

 

 

lydte nyse- og hosteanfald hos arbej-

derne. Dette arbejde var absolut ikke 

eftertragtet, så det var sikkert en lettelse 

for dem, da Wistoft udskiftede kryd-

derierne med chokoladeproduktion. 

Kakaobønnerne malede de selv, og 

mælken dertil fik han fra sin egen og 

omegnens kvægbesætninger. Chokoladen 

blev støbt til plader i nogle forme, som 

han selv havde lavet. Alle hans krydderier 

og chokoladeplader blev solgt til 

købmandsforretninger i Viborg. 

     Som den agtede mand han var, blev 

han i 1844 valgt ind i det nyoprettede 

sogneforstanderskab og var dets formand 

i perioden 1854-60. I 1848 indtrådte han 

desuden i kongens Rådgivende Stænder-

forsamlig i Viborg. I 1861 blev han valgt 

til kirkeværge ved Tapdrup kirke, hvor 

han indførte den kirkesynsprotokol, der 

stadig er i brug, og som indledes med en 

meget udførlig historisk redegørelse for 

kirkebygningen. Han forsøgte endda at få 

Asmild/Tapdrup frigjort fra Viborg dom-

sogn som et selvstændigt pastorat, men 

det lykkedes dog først flere år efter hans 

død. 
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Elisabeth og Søren Wistoft 

 

          Søren Wistoft blev i 1832 viet til en 

købmandsdatter fra Viborg, Elisabeth 

Klem. De fik 5 børn (2 drenge og 3 

piger). Den ældste søn, Johannes, blev 

ingeniør, men han omkom ved en 

arbejdsulykkeulykke under bygning af 

jernbanebroen over Limfjorden ved 

Aalborg. En pige blev gift med 

klædefabrikant Rodskjer, Kjærs mølle ved 

Aalborg. De 2 yngste piger forblev ugifte. 

Den sidste dreng, der hed Lauritz, blev 

uddannet hjemme hos faderen.  

Søren Wistoft døde i 1870 som 74-årig. 

Hans kone Elisabeth forsøgte så at drive 

virksomheden videre sammen med 

sønnen Lauritz, men da denne i 1879 også 

døde, kun 36 år gammel, valgte hun i 

1880 at sælge sine 2 møller, Vibæk og 

Subæk til Asmild-Tapdrup kommune.  

Kommunen lod Subæk mølle forpagte ud, 

mens maskinfabrikken blev udlejet, først 

til Peter Vilhelm Vorum, men da dennes 

søn druknede i Vibæk mølledam i 1883, 

forlod familien stedet. Derefter overtog 

maskinfabrikant Chresten Guldbrand 

Christensen produktionen. Han var ældste 

søn af smeden på Skovsgård mark, Jens 

Christensen på Rishøjgård. Fabrikken 

fortsatte således med at lave agerdyrk-

ningsredskaber, indtil Chr. Guldbrand 

Christensen døde i 1905. Herefter ebbede 

produktionen langsomt ud, og i 1911 var 

der kun en smedesvend tilbage. 



Det gamle Tapdrup 

15 

 

Den slemme indkvartering 

under 1864-krigen. 
Selv om 1864-krigen blev udkæmpet i det 

sønderjyske, mærkede man også lidt til 

krigen her på egnen. Der findes 2 

beretninger fra Tapdrup, som fortæller 

lidt om de famøse dage for beboerne her i 

området, nemlig en artikel i hæftet ”Jul i 

Viborg, 1929” af de 2 ugifte døtre Marie 

og Nicoline Wistoft fra Vibæk og en 

artikel i Viborg Stifts Folkeblad fra 1938, 

hvor sparekassedirektør, Anders Hansen 

fortæller om sine barndomserindringer fra 

hjemmet i Tapdrup. Her gengives en 

samlet beskrivelse af disse 2 beretninger:  

     Efter det forsmædelige nederlag ved 

Dybbøl drog en preussisk hær på 11.000 

mand mod nord, hvor de skulle 

indkvarteres i Viborg. I Tapdrup havde 

man håbet på at slippe, da egnen lå så 

afsides, men sådan skulle det ikke gå. En 

hærafdeling drejede d. 24. april fra i 

Rindsholm og gik mod Brunshåb, hvor 

den igen delte sig, så ca. 500 mand lejrede 

sig i Bruunshåb og Asmildkloster, mens 

ca. 200 mand marcherede videre mod 

Tapdrup.  

     Først ankom Hauptmann von Schorr 

sammen et par officerer til Vibæk, hvor 

han krævede at få indkvartering og blive 

bespist. Søren Wistoft svarede, at de intet 

kød havde, men hertil konstaterede von 

Schorr blot: ”Sie haben ja Hühner. Um 

eine halbe stunde sind sie hier!”  

Soldaterne var ved ankomsten meget 

sultne, og så måtte hønsene strække hals. 

Indkvarteringen varede i 3 dage, og snart 

var alt, hvad kunne findes på gården af 

skinker, flæsk, pølser, æg, øl, fløde og  

brød blevet spist, ligesom al mælk til 

 chokoladeproduktionen blev tømt i en 

fart. Herefter måtte der straks hentes nye 

forsyninger, og så blev der ellers bagt  

brød, slagtet, brygget og kærnet i et væk,  

både nat og dag. De 6 medfølgende 

officerer blev bespist inde i stuen ved et 

veldækket bord med dug og sølvbestik, 

men soldaterne selv måtte tilberede 

maden over bål udenfor. Alt brænde, der 

var at finde i nærheden, blev brugt, selv 

60 alen af gårdens stakit. Dog blev der 

betalt for alle varer, og soldaterne var 

meget disciplinerede og høflige, ligesom 

tyveri ikke blev tolereret. Alle husets 

disponible rum blev beslaglagt som sove- 

og opholdsværelser til besættelses-

magtens officerer og underofficerer, så 

husets beboere måtte nøjes med at krybe 

sammen i de resterende små rum, selv 

lofts- og kælderrum måtte anvendes. 

Soldaterne derimod måtte sove ude i stald 

og lade, nogle i Vibæk andre i Subæk. 

 

Prøjserne rykker frem. 

(Tegning fra 1864) 
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Møllerne i Vibæk og Subæk kunne 

selvfølgelig ikke klare hele belægningen. 

Også gårdene i Tapdrup og Thisted måtte 

skaffe plads og mad til de fremmede 

soldater. Den dengang 6-årige Anders 

Hansen fra gården lige over for den gamle 

skole huskede, at hans mor og degnens 

kone stod i skolens have og græd, mens 

de iagttog de fjendtlige soldaters ankomst 

til landsbyen. Anders Hansen mindedes 

endvidere, at storstuen i deres gård hurtigt 

blev besat og brugt som vagtstue, hvorfra 

vagtposterne så på skift blev sendt ud. 

Der blev holdt streng justits. En soldat, 

der havde stjålet en merskumspibe på en 

gård i Thisted, fik en stor straf. En anden 

soldat fik dog straffen på sin egen måde. 

Han forsøgte at stikke af sted med en af 

gårdens heste, men netop som hesten var 

kommet i galop, stoppede den pludselig 

op, så rytteren trimlede af. Hesten fandt 

hurtigt selv hjem til stalden, og bagefter 

kom en noget slukøret og medtaget ridder 

humpende.  

Soldaterne elskede æg. De vidste, at når 

en høne havde lagt æg, kom den kaglende 

ud fra hønsehuset. Det var altså tegnet på, 

at der var noget at komme efter. Så gjaldt 

det for soldaterne om at komme først hen 

til hønsehullet og stikke hånden ind i 

reden for tage ægget indenfor. Gårdens 

karl ønskede at vænne dem af med denne 

uskik. Han listede sig ind i hønsehuset og 

straks efter, at en høne havde lagt sit æg 

og kaglende var hoppet ud i hønsegåden, 

ombyttede han det med et par hestepærer. 

Og ganske rigtigt; kort tid efter blev en 

hånd stukket ind gennem lugen, men i 

stedet for et æg stod soldaten med  

 

hestepærerne i hånden. Soldaterkamme-

raterne, der var vidne til hændelsen, brød 

straks ud i høj latter, hvilket gjorde ham 

meget vred, men også flov.  

Engang var hornblæseren kommet ret sent 

hjem fra et besøg på Vejrumbro kro, hvor 

han godt og grundigt havde fået slukket 

tørsten. Men da han næste morgen skulle 

gå vejen frem og tilbage gennem byen og 

blæse reveillen, var han blevet for 

overkørt til, at benene ville lystre ham. I 

stedet satte han sig ned på en sten, men 

trods skævheden lykkedes det ham 

alligevel at få stroferne truttet gennem 

hornet. 

På et tidspunkt kom der melding om, at 

danske soldater var under fremrykning. 

Derfor skulle der i hast iværksættes et 

forsvarsværk i form af en barrikade. Den 

blev lavet i svinget uden for gården og 

kom til at bestå af gårdens avlsredskaber 

sammen med tønder, træ og alt andet 

skrammel, der var at finde i nærheden.  

En anden episode var det dog ikke så rart 

at se på. Soldaterne havde fundet en 

kasse, der blev tildækket med et sort 

klæde og pyntet med blomster, så det 

forestillede en kiste. Derpå iførte de sig 

nogle pjaltede klæder og bar derpå kisten 

i optog gennem byen ligesom for at 

illustrere et ligtog. Hvorvidt det skulle 

forestille en begravelse af den danske 

”Jens” eller måske endda hele landets 

undergang, var det ikke let at blive klog 

på, men forestillingen vakte megen harme 

blandt Tapdrups beboere. 
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Selv om belejringen kun varede i tre dage, 

var det en stor lettelse, da soldaterne drog 

videre nordpå.   

Alle var dødtrætte efter den oplevelse, 

som både havde været hård og 

nedværdigende; ikke mindst oprydningen 

og rengøringen bagefter var stor. Og så 

skulle der jo igen skaffes nye forsyninger.  

De tyske infanterister havde derimod nydt 

hviledagene fuldt ud. De havde benyttet 

sig af de 3 dejlige solskinsdage til at bade 

i Vibæk mølledam og nydt de skønne 

omgivelser, ikke mindst oppe fra Rishøj, 

hvorfra der var en herlig udsigt over 

Nørreådalen.  Heroppe stod der et stort, 

rundt bord med tilhørende bænk, og på 

bordet var anbragt en stor, rund flaske, 

som var tjæret indvendig, så at landskabet 

kunne spejle sig i den. Da soldaterne 

havde forladt stedet, lå kun glasskårne fra 

flasken tilbage, mens bord og bænk var 

blevet anvendt som brænde. 

Under våbenhvilen inden den vemodige 

fredsaftale blev indgået, blev de tyske 

tropper atter indkvarteret her i området, 

denne gang i hele 6 uger, men denne gang  

passede de helt sig selv.  

 

 

Under dette ophold kom premierløjtnant 

Barckwitz, en af de officerer, der tidligere 

havde gæstet Vibæk, en dag farende på 

hest fra Viborg ud til Vibæk for at hilse 

på sine gamle værtsfolk. Som et minde 

om opholdet i Vibæk forærede han dem 

sit portræt med en inskription bagpå, 

hvorpå der stod: Zu erinnerung an die 

böse Einquartierung! 
 

 

 
Portrættet af 

Premiereløjtnant Barckwitz. 
 

 

 

Nattergale tur i Tapdrup 
Torsdag den 13. juni, kl. 19.00 

Vi mødes ved legepladsen for enden af Stationsvej. 

Medbring cykel, kikkert og kaffe mv. 

Vi cykler en tur hen ad banestien mod Vejrum Vestsø. 

Vi håber at se/høre Bynkefugl, Græshoppesanger, 

Rørhøgen og selvfølgelig Nattergalen. 

Vi forventer turen slutter kl. 21.30 

 

På gensyn ! 

Fuglegruppen i Tapdrup 

Carl Erik Dalsgaard,  

Else og Jan 
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Af Leo Jacobsen, formand 

 
I BT´s medlemslotteri er der udtrukket 

følgende numre: 

 

April  : 6, 16 og 103 

Maj    : 122, 138 og 90 

Juni    : 117, 129 og 42 

 

Fodbold Ungdom: 

Der er igen gang i fodbolden udendørs, og 

der er kommet rigtig mange nye drenge 

og piger til, så der på nuværende 

tidspunkt er ca. 120 spillere i gang, heraf 

både mange drenge, men også rigtig 

mange piger. 

 

Vi har rigtig mange hold tilmeldt i DBU`s 

turnering, så børnene kan komme ud og 

spille kamp. 

 

I den sidste week - end i juni tager 4 hold 

med ca. 50 børn og trænere til den årlige 

turnering Sejs Cup, som hvert år er en 

rigtig god oplevelse.        

 

Seniorfodbold i BT:  

Sæsonen for de enkelte hold er rigtig godt 

i gang, og der er stor opbakning til 

træningen. Af seniorhold er der tilmeldt et 

damehold samt herrehold i Serie 3, Serie 

5, old boys (over 32 år) samt et 

superveteranhold.  

 

Serie 3 holdet ligger på en flot 3. plads og 

serie 5 holdet fører deres kreds med 6 

points mere end nummer 2 i kredsen.  

 

DBU`s  Fodboldskole: 

I samarbejde med DBU afvikler BT i uge 

27 igen i år  fodboldskolen for drenge og 

piger.  

 

Der er 112 pladser på årets fodboldskole, 

der var udsolgt efter få timer den dag 

salget åbnede. 

 

Fodboldskolen ledes igen i år af Peter 

Gandrup, Bruunshåb og som hjælpere har 

han mange af de gode lokale trænere fra 

tidligere.   

 

Der venter børnene en rigtig god 

oplevelse i denne uge. 

 

BT´s Sportsuge: 

Årets festuge afvikles i år i uge 25 

nærmere bestemt fra tirsdag den 18. juni 

til og med  den 22.juni. 

Vi har når disse linjer læses omdelt 

programmet til stort set alle husstande i 

Bruunshåb og Tapdrup. Skulle du ikke 

have modtaget programmet ligger der 

ekstra eksemplarer i BT`s klubhus og hos 

købmanden i Bruunshåb. 

 

Vi har som I kan se igen i år såvel 

rundbold, løb og meget andet på pro-

grammet. 
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Vi håber derfor rigtig mange vi lægge 

turen forbi BT`s anlæg i uge 25 og alle 

uanset om man har tilknytning til BT eller 

ej er også meget velkommen til at deltage 

i festen i teltet lørdag aften den 22. juni 

2013. Det kunne være dejligt om flere 

bakkede op omkring dette arrangement, 

som der også kan læses mere om i det 

omdelte program for festugen. 

 

Vinteraktiviteter i BT/SVIF: 

I lighed med tidligere år vil der blive 

tilbudt en række aktiviteter i 

Møllehøjhallen i den kommende vinter-

sæson. De 2 idrætsforeninger BT og SVIF 

har allerede været samlet med henblik på 

fordeling af tider m.v. Der vil også i den 

kommende sæson være tilbud indenfor 

gymnastik, showdance, bordtennis, bad-

minton, håndbold og fodbold.  

 

Der vil blive husstandsomdelt en folder 

med tilbud i begyndelsen af august.        

 

Vi vil ønske alle en rigtig god sommer.    

 

Hovedbestyrelsen 

 

 
 

 

 

 
 

Af Leo Jacobsen, formand 

I forbindelse med det årlige 

repræsentantskabsmøde i hallen blev det 

oplyst, at hallen i 2012 stort set har været 

fuld udlejet i vintersæsonen til idræts-

foreningerne BT og SVIF.  

Derudover har SIK Håndbold, VFF proff., 

DBU Jylland, Viborg Hamonikaklub  og 

enkelte andre foreninger lejet hallen. 

Det blev endvidere oplyst, at hallen den 27. 

april 2013 kunne fejre 10 års jubilæum. 

Dette besluttede repræsentantskabet skulle 

fejres med en jubilæumsfest i hallen lørdag 

den 7. september 2013 med bl.a. med en god 

menù og god musik til den lave pris på kr. 

100,00 pr. kuvert – så det er da ikke for dyrt. 

Vi håber på stor opbakning fra brugere, 

ledere og trænere og øvrige beboere til denne 

fest. 

Der vil blive orienteret nærmere herom via 

løbeseddel m.v. 

Årets resultat blev et overskud på ca. kr. 

79.000,00. 

Som nyt medlem af bestyrelsen blev valgt 

Frank Staugaard, Bruunshåb. 

Efter generalforsamlingen konstituerede 

bestyrelsen med Hans Berg, Bruunshåb som 

sekretær, Martin Krag, Sdr. Rind som 

næstformand og Leo Jacobsen, Bruunshåb 

som formand. 

 

Leo Jacobsen              
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Af Poul Larsen, Anders Nielsens Vej 5 

Det er nu tid til at indlede træningen til 

24-timers-løbet 2013!!! 

Vi har jo formidable resultater at forsvare 

fra både 2011 og 2012. I 2012 nåede vi alt 

97 runder, så målet i år må være at 

passere de 100 runder. 

 Kom og vær med - det er en utrolig 

hyggelig weekend vi har sammen og den 

er for hele familien. 

 Vi nærmer os tilmelding til 24-timers-

løbet 2013 den 10. + 11. august. Jeg har 

igen i år tilmeldt et Familie- og et 

Turbohold - det vil sige, at der er 24 

pladser på hvert hold. Der er også bestilt 

teltpladser så vi har en base og mulighed 

for at overnatte. Vi har desværre ikke Te-

huset i år! 

 Pris pr. deltager bliver 190 kr. Beløbet 

dækker deltagelse i løbet og en fælles 

teltplads. Tilmelding og betaling skal ske 

senest 10. juni 2013 på kontoen i Jyske 

Bank: reg. 7831 konto nr. 1493452 (husk 

at påføre navn). 

 

 I år har vi bestemt, at alle deltagere selv 

medbringer kød til at grille til det antal 

personer de kommer + en skål salat (det 

kan også være kartoffelsalat) til et fælles 

salatbord. Du medbringer selv drikkevarer 

og hvad du ellers skal fortære i løbet af 

weekenden. Der vil være engangsservice i 

teltet til alle. Søndag morgen vil der være 

morgenmad til alle de løbere, der møder 

op. 

 Jeg håber at rigtig mange - både store og 

små - er friske og stiller op til en god dyst 

og et hyggeligt samvær med gode venner 

og naboer. 

 Jeg har behov for at vide: 

·         Hvilket hold vil du løbe på? 

·         Hvilken tid løber du på? (vær ikke      

for pessimistisk !) 

·         Kan du hjælpe med grill, evt. ekstra    

stole? 

·         Kan du bage 25 boller? 

·         Kan du bage kage? 

·         Er der nogen der mangler eller har 

brug for en nye løbetrøje så skriv også 

gerne dette på. Der skal betales 50 kr. til 

trøjen. Vores sponsorer betaler resten. 

 Alt dette bedes mailet til: 

Poul@tapdrupmail.dk – hurtigst 

muligt men senest den 10. juni. 

 På gensyn den 10. og 11. august. 

mailto:Poul@tapdrupmail.dk
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Møllehøjhallens 

10 års jubilæum 
 

Det er i år 10 år siden, at Møllehøjhallen blev indviet ! 

 
Vi ønsker at markere 10 års jubilæet, hvorfor repræsentantskab og 

bestyrelse har besluttet at markere jubilæet med en fest for områdets 

beboere i Rindsholm, Sdr. Rind, Vinkel, Tapdrup og Bruunshåb 

 

 Lørdag, den 7. september 2013 kl. 18,30. 

 
Bak op om dette arrangement, og tag dine naboer, venner m.fl. med. 

 

Reservér derfor allerede nu denne dato i kalenderen. 

 

Pris for deltagelse er kun kr. 100,00 pr. person og omfatter 

musik, buffet m.v.  

 

Musikken bliver leveret af det landskendte 3 mands orkester 

California. 

 

Nærmere følger efter sommerferien. 
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Af Aase Langvad, formand 

Tema - gudstjeneste den 6. oktober 2013. 

Tiden nærmer sig, hvor vi skal til at tænke 

på den traditionelle temagudstjeneste, 

som i år er planlagt til den 6.oktober kl. 

19.00. 

Det er sognepræst, Henriette Korsgård, 

som denne gang skal stå i spidsen for 

denne aktivitet. Hvis nogen har en ide til 

et tema eller lyst til at medvirke i 

temagudstjenesten er de meget velkom-

men til at rette henvendelse til Henriette 

Korsgård.  

Det er altid spændende og inspirerende at 

være med – så lad os høre fra jer!  
 

 

Folkekirken i fremtiden. 

Det er som bekendt svært at spå om 

fremtiden, men der er ikke tvivl om, at 

den også for Folkekirken/menighedsrå-

dene vil byde på store udfordringer, men 

også spændende opgaver. 

 

På det overordnede plan skal nævnes, at 

Folketinget i september 2012 nedsatte et 

udvalg, som skal se på, hvordan 

repræsentanter for Folkekirken kan 

inddrages i regulering af de indre anlig-

gender/det indholdsmæssige i kirken, 

samt struktur og beslutningskompetence i 

forhold til økonomi både på landsplan og 

stiftsplan. 

Udvalget skal arbejde ud fra traditionen 

for decentral opbygning på grundlag af de 

lokale sognemenigheder, rummelighed, 

frihedslovgivning, mindretalshensyn og 

demokratisk valgte organer. 

Det er fine ord, men jeg tror, at vi skal 

være meget opmærksomme på, at de 

mindre sogne/menigheder ikke sættes 

udenfor indflydelse. Vi må ikke miste den 

selvbestemmelse, som vi trods alt har i 

dag. Vi vil gerne samarbejde med andre, 

men på præmisser vi selv er med til at 

bestemme. 

Menighedsrådet deltager den 19. juni i et 

debatmøde i Viborg, hvor et debatoplæg 

fra det nedsatte udvalg skal diskuteres. I 

august afholder Asmild og Tapdrup et 

temamøde om emnet. Efterfølgende 

forventer menighedsrådet at afgive 

høringssvar til Ministeriet for Ligestilling 

og Kirke.  
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Sommerens tilbud. 

Også i år er der tilbud om oplevelser i 

sommertiden. 

Søndagstur i Ferietiden. 

Søndag, den 28. juli pakker vi 

kaffekurven og kører en tur ud i det 

grønne. Der køres i private biler til 

Kapeldalen ved Hald Sø og Almind. 

Afgang fra Sognehuset kl. 14.00  

(læs mere i Kirke & Sogn nr. 2  2013.) 

 

 

 

Sogneudflugt til Borbjerg Mølle Kro. 

Årets sogneudflugt er onsdag, den 28. 

august. Vi skal besøge Borbjerg Mølle 

Kro, som er beliggende mellem Hjerl 

Hede og Holstebro. Her serveres kaffe og 

hjemmebag, og vi skal høre kroens 

historie mv. 

På vejen besøges også Sahl kirke med det 

gyldne alter, hvor vi får fortalt kirkens 

historie (læs mere i Kirke & Sogn nr. 2 

2013.) 

 
 

 
 

Tilbud!!!!! 
JUNI: Bestiller du tid i Juni måned til dig selv og en ny kunde får i begge 30% på 

klipningen.  

JULI: Bestiller du tid til en hårfarve i juli måned får du 20% (undtagen bundfarve), 

Jeg ser frem til at møde dig i Salonen :)  

Vejledende åbningstider:  

Mandag: lukket 

Tirsdag-torsdag: 8:00-20:00 

Fredag: 8:17:00.  Lørdag: EFTER AFTALE.     

   Sommerferie lukket uge 29-30-31. 

 

 (www.rapunzel-hairstyle.dk) & FACEBOOk. 

Vibækvej 32B, 8800 Viborg  Tlf. 86130909 

http://www.rapunzel-hairstyle.dk/


Irsk aften i Tapdrup 
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Af  Birgit Rasmussen 

Subækvej 11 

Lørdag den 13. april 2013 var der Irsk 

aften i Tapdrup forsamlingshus. Det er 

lang tid siden, jeg har oplevet noget så 

godt i vores forsamlingshus.  

I et udsolgt og fint pyntet forsamlingshus 

optrådte 4 brødre (Almost Irish) fra 

Grindsted egnen. Dejlig mad, hyggelige 

mennesker og en underholdning, der var 

både anderledes og spændende.  

Gruppen spillede fremragende og havde 

en humor, der i hvert fald lige var i min 

smag, rigtig god jysk humor og så var de 

helt nede på jorden. Det var en helt 

naturlig del af orkesteret, at deres yngste 

bror var ”i lære” i bandet og manglede 

lidt i forhold til de resterende brødre, 

sympatisk, ikke, at vi kom til at mangle 

noget af den grund.  

Der var også indbygget en eller anden 

godmodigt drilleri brødrene imellem og 

lidt konkurrence. De fik fortalt meget om, 

hvordan de havde fået interessen for 

folkemusikken, nemlig gennem faderens 

pladespiller med tilhørende pladesamling. 

Tak til dem, der har fået ideen til den 

Irske aften, og til dem der havde pyntet så 

flot op og lavet maden. -  Kunne sagtens 

være de samme.  

Glæder mig til næste gang! 

 

 

 
Fint pyntede borde 

 

 
Der blev lyttet og klappet 

 

 
Stemningen var fin-fin 
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Tilbyder følgende kurser efterår 2013 
 

Træarbejde, dekupørsave og trædrejning 

Værkstedsleder:         Vagn Steffensen – tlf. 86 65 44 43 

Som åbent værksted 

Kursusdage og –tid:   Onsdage kl. 19.00 – 21.45, 12 x 3 timer 

Start:                           Onsdag den 11 september 2013 

Pris:                             Kr. 200,00 

Sted:                            Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet, Tapdrupvej 100 
 

 

Weekendkursus:         Savning med dekupørsav 

Instruktør:                   Vagn Steffensen -  tlf. 86 65 44 43 
 

 

Weekendkursus:         Pil  -  Kurve og andet flet i pil 

Instruktør:                   Birgitte Bach – tlf. 86 63 93 07 

Kursusdage:                Lørdag og søndag  d. 26 – 27/10 -2013, 15 timer 

Kursuspris:                 Kr. 375,00  -  Pensionister  kr. 285,00        

Sted:                            Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup 

__________________________________________________________________________ 
 

Onsdagkursus       Blomster-, advents. - og julebinding 

__________________________________________________________________________ 
 

Onsdagskursus      Glaskursus / Glaskunst 

Lørdagskursus       Glaskursus / Glaskunst 

__________________________________________________________________________ 
 

Under planlægning  TRÆDREJEKURSUS  som lørdags- eller 

Weekend. Nærmere herom senere. 

__________________________________________________________________________ 
 

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 til alle kurser senest 2 uger før kursusstart - Gerne før. 

 Husk at oplyse CPR ved tilmelding.
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Juni 2013. 

09.  kl. 09.15      Gudstjeneste  Ved P. B.  

                           Andreasen.     

10.  kl    ?           Besked til Poul Larsen –  

                         angående 24 timers løbet. 

13.  kl. 19.00      Nattergale tur – møde 

                            på legepladsen. 

16.  kl. 09.15      Højmesse ved L. 

                           Andersen 

18.  kl.   ?           B/T´ s sportsuge starter. 

22.  kl.   ?           B/T´s sportsuge slutter  

                           med fest i teltet 

23.  kl. 09.15      Gudstjeneste ved H. 

                           Korsgaard. 

23. kl. 18.00      Sct. Hans  fest på bane-    

                         arealet – Bål ca. kl. 20.00 

30.  kl. 09.15      Højmesse ved P. B.  

                          Andreasen 

 

Juli 2013: 

07.  kl. 10.30     Højmesse ved P. B,  

                           Andreasen 

14.  kl. 09.15     Gudstjeneste ved H. 

                           Korsgaard. 

28.  kl. 09.15     Gudstjeneste ved L.  

                           Andersen 

25.  kl.   ?           Sidste frist for tilmelding  

                           til søndagsturen 

28.  kl. 14.00      Søndagstur til Kapel-    

                           dalen ved Hald Sø 

                           og Almind 

 

August 2013: 

04.  kl.  10.30     Højmesse ved L.  

                           Andersen 

11.  kl. 0915       Gudstjeneste ved P. B.  

                           Andreasen 

17.  kl. 16.00      Indvielse af Natursporet  

                   mellem Tapdrup og Houlkær. 

 

18.  kl. 17.00      Friluftsgudstjeneste  

                            ved L. Andersen. 

 

21.  kl.  12.00     Sidste frist for tilmelding  

                            til  Sogneudflugt 

25.  kl. 09.15      Gudstjeneste ved H.  

                            Korsgaard 

28.  kl. 12.15      Sogneudflugt til  

                            Borbjerg Mølle.  

 

September 2013: 

01.  kl. 10.30       Højmesse ved P. B.  

                             Andreasen 

07.  kl. 18.30       Ti års jubilæum i  

                            Møllehøjhallen. 
 

 

 

 

 

 



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: Anders Midtgaard Tapdrupvej 73 

Tlf. 86 16 27 28  Mail: mg@vghf.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN  udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 
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Redaktion: Erling Hosbond, Engvej 3.  

Tlf. 8660 0240. Mail: beerhos@hotmail.com 
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Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11  

Tlf. 8660 0446  gubi42@hotmail.com 
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Tryk: Svend Thorsen Tlf. 2027 3010 
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