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Redaktionen 
Af Erling Hosbond 

Efter en rigtig flot sommer går vi nu mod mørkere tider, dagen er allerede aftaget med 

over 3,5 timer. 

Tappens efterårsnummer er lige på trapperne. Den indeholder  bl. a. mange gode tilbud 

om fritidsaktiviteter, som vi kan deltage i her i efteråret og vinteren. 

Vi bringer også et indlæg om Leo Jacobsen, som er blevet hædret som en ud af kun 

100 frivillige ildsjæle her i landet. Et stort tillykke til Leo fra Tappens redaktion.  

Næste nr. af Tappen har deadline den 30. november 2013. 

 
 

Borgerforeningen 
 

 

 
 

 

 

Nyt fra borgerforeningen 

 
Natursporet Houlkær - Tapdrup 

Kirkesti 

Som det fremgår andre steder i bladet, så 

havde vi den 17. august fornøjelsen af at 

indvie det ny naturspor mellem Houlkær 

Kirke og Tapdrup Kirke.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af den ny 

borgerplan for Tapdrup var det bl.a. et 

stort ønske at der kom flere afmærkede 

stier i Tapdrupområdet. Og i planlæg-

ningsgruppen håber vi selvfølgelig at 

natursporet bliver til glæde og gavn for 

alle borgere i området.  

 

I Tapdrup begynder sporet mellem kirken 

og sognehuset. Det er også her at man kan 

finde en folder med et kort og forskellige 

oplysninger om sporet. Forsiden af 

folderen er prydet af en dejlig stem-

ningsfyldt tegning fra sporet nær 

Tapdrup. Tegningen er udarbejdet af 

kunstneren Tina Jensen, som jo bor her i 

Tapdrup. 

 

Nyt på banearealet 

Først og fremmest tak for til de mange, 

som deltog i arbejdsdagen på legepladsen 

den 8. juni. Der blev udført en masse 

nyttigt vedligeholdelsesarbejde. Endvi-

dere fik vi plantet en række frugttræer og 

buske mellem legepladsen og shelterne. 

Mange borgere har ved forskellige 

lejligheder udtrykt ønske om at kunne 

plukke frugt og bær ved besøg på 

banearealet. Og ønsket er hermed opfyldt. 

 

Når man besøger stedet vil man kunne se 

at vi især har forsøgt at få fat i gamle 

danske æblesorter. Ideen er at træerne på 

linje med legeredskaberne er en fortælling 
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i sig selv, som skaber forbindelse til 

historien. Et af de træer, som vi mangler, 

er det såkaldte Løvskal-kirsebær, som er 

en lokal sort, der stammer fra Løvskal øst 

for Tapdrup. Vi regner med at kunne få 

fat i træet her til efteråret.  

 

Borgerforeningen har jo rådighed over et 

forholdsvis stort areal syd for 

fodboldbanen. Vi har ved forskellige 

lejligheder efterlyst forslag til brugen af 

arealet - og grupper der vil står for 

indretning og brugen arealet. Det kunne 

fx være fodboldgolf, crolf, kolonihaver 

eller noget helt andet. Indtil videre har vi 

ikke fået forslag, men opfordringen til at 

komme med ideer og forslag er hermed 

gentaget. 

 

Hjælper søges 

Endelig vil vi høre om der findes en 

person ”med hænderne skruet rigtigt på”, 

som vil stå for løbende udbedring af 

småskader og lignende på legered-

skaberne. Hvis du er interesseret så 

henvend dig til Claus Bo Andreasen på 

tlf. 86 60 25 29. 

 

Sct. Hans bål i røg og damp 

Der var rigtig mange deltagere i Sct. Hans 

festen i Tapdrup. Det var dejligt. 

Fornøjelsen var dog noget røget, da der 

umiddelbart før båltænding var blevet lagt 

haveaffald med grønne blade på bålet. 

Samtidig er vi af en ornitologisk inter-

esseret borger blevet gjort opmærk-

somme på at fugle har det med at bygge 

reder i bålet, hvis materialet bliver lagt på 

for tidligt. Borgeren finder det med rette 

uheldigt at vi afbrænder reder, æg og 

fugleunger.  

 

Vi har på den baggrund besluttet at der 

kun må lægges materialer på bålpladsen i 

perioden 1. maj til 1. juni. Vi beder 

samtidig om at der kun lægges natur-

materialer, der rent faktisk kan brænde. 

Altså ingen brædder med maling, ingen 

planter med jord osv. 

 

Besøg af Teknik og Miljø 

Vi arbejder på at få besøg af en 

repræsentant fra kommunens afdeling for 

Teknik og Miljø med henblik på at lave 

en gennemgang af forhold, som generer 

borgere i Tapdrup. Hvis du har emner, 

som du mener, der er behov for at gøre 

kommunen opmærksom på, så henvender 

dig et af bestyrelsesmedlemmerne. Du 

finder vores navne og kontaktoplysninger 

på www.tapdrupby.dk og bagpå Tappen.  
 

Bankospil 
De traditionsrige bankospil afholdes i 

Tapdrup Forsamlingshus 

 Mandag den 4. november 

 kl. 19.30 – 21.30 

Mandag den 18. november  

kl. 19.30 – 21.30 

Mandag den 2. december 

 kl. 19.30 – 21.30 

Mandag den 16. december 

 kl. 19.30 – 21.30 

 Overskuddet går til Borgerforeningens 

aktiviteter. 

Kom og vær med! 

http://www.tapdrupby.dk/


Øst for Paradis 
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Eksempler på plantevæksten 

ved naturstien 
 

Af Hans Øllgaard  
 

I det følgende fortæller Hans Øllgaard 

om nogle af de naturoplevelser, som 

man kan få ved at gå natursporet 

mellem Houlkær og Tapdrup. I beskri-

velsen begynder turen i Houlkær og 

slutter i Tapdrup, men beskrivelsen 

kan sagtens læses bagfra. Hans Øll-

gaard bor i Birgittelyst og er tidligere 

biologilærer med mange års erfaring i 

flora og fauna. 

 

Lok. 1 (”Skaldehøjvejsøen”  56°27’41” N  

09°27’38” Ø)   

En fin lille sø med de store Gråpil og 

Bredbladet Dunhammer, som fuglene kan 

skjule sig i. Søbredderne er flade og jævnt 

skrånende, især ud for bænkene. Her er 

der lave planter, f.eks. Glanskapslet Siv 

med de trinde, kamrede blade, og den 

næsten liggende Kær-Ranunkel med 

smalle blade og med små smørblomster 

om sommeren. Her er gode steder for de 

bittesmå frøer at gå på land. 

På søbunden gror den iltgivende 

Vandranunkel med de fleste blade under 

vand og smukke hvide blomster i den 

tidlige sommer. En stor samling smukke 

rosa Nøkkeroser (”åkander”) stammer 

nok fra planteskolen.   

I den nordvestlige ende af søen er en 

interessant ø med tørvemos i mange 

farver og Smalbladet Kæruld, der lyser 

hvidt i juni/juli. Hvis man kan komme 

derud, er det sikkert en gyngemose 

(hængesæk), og der kunne være f.eks. 

Tranebær og den kødædende Soldug. 

 

Lok. 2 (Skaldehøj  56°27’47” N  

09°27’56” Ø)  

Denne gravhøj har en plantevækst, der 

bærer tydeligt præg af at have været 

tilgroet med træer og buske, som man nu 

har sit besvær med at komme helt af med 

igen, så højen kan stå markant i terrænet. 

Masser af helt unge Ahorn, Alm. Røn, 

Kirsebær, Selje-Pil og Stilk-Eg skyder op, 

mest fra de gamle stubbe. Den øvrige 

vegetation af urter indeholder også en del 

skovplanter, ikke mindst på den nordlige 

skråning, hvor der er mest køligt, meget 

tydeligt om foråret, hvor der kun er 

mange Hvid Anemone på denne side af 

højen. 

Skaldehøj ligger midt i et landbrugs-

landskab, men har endnu bevaret spor 

efter den oprindelige flora på egnen, 

hedefloraen, f.eks. Hedelyng, Mark-

Frytle, Pille-Star og græsset Katteskæg. 

 

Lok. 3  (”Vestmosen” 56°27’45” N  

09°28’06” Ø)   

Den ujævne og uforudsigelige skovsti får 

en til at føle sig ”helt ude i skoven”, mens 

man går mellem Bævreasp med de grå 

stammer og raslende runde blade og de 

høje Gederams. Her kappes fuglene om at 

få ørenlyd for hinanden, for den tætte 

bevoksning på de fugtige skråninger giver 

masser af skjulesteder til reder.  En god 

naturlegeplads for børn under opsyn. 

Mosens bred er respektindgydende og 

ikke indbydende til eksperimenter. 
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Mellem pilegrene ser man på afstand 

Svømmende Vandaks’ 10 cm lange ovale 

flydeblade ude på det mørke vand.  På de 

skrånende marker kan man først på året se 

Grågås græsse. Også for dem er der fred 

til redebygning.  

 

Lok. 4  (”Palleshøjmosen”  56°27’46” N  

09°28’13” Ø) 

På nordbredden af denne den største 

sø/mose på ruten kan man gøre en god, 

gavnlig og gratis høst af naturens gaver, 

hvis man kommer på rette tidspunkt og 

har indsamlingsfaciliteter med sig. 

For ud over at være et ualmindeligt dejligt 

stykke natur med fin afveksling i det 

sydskrånende terræn kan man her finde 

Pors til sin snaps, hyldeblomster til den 

hjemmelavede læskedrik, samt hindbær 

og brombær til natursyltetøj. Her ser man 

lidt lyng igen, og på ét eneste sted står en 

kæmpestor Enebærbusk. Der skal være 

mange deltagere til at ”gå rundt om” den, 

for den er mindst 9 m på tværs, - kan man 

sin matematik, kan man regne sig frem til, 

hvor mange folk der skal til for at nå 

rundt om den, hvis hver person får 1 alen 

plads. Alen er som bekendt en forkortelse 

for a. Desværre viser nogle visne grene, at 

den ikke har det alt for godt. 

 

Lok. 5  (”ud for Lille Mandshøj”)  

56°27’26” N  09°28’41” Ø  

Mange læhegn mellem markerne består af 

Selje-Røn, der tåler vejr og vind – 

nærmere ved den jyske vestkyst kan de 

være endnu skævere af vindens 

påvirkning. Nogle har den opfattelse, at 

”det er morgensolen, der trækker i dem”. 

Det kunne se ud, som om plantøren har 

plantet flere små træer sammen, så de kan 

støtte hinanden under opvæksten. 

Vinterfuglene, f.eks. flokfuglene Silke-

hale og Sjagger, sætter pris på Selje-Røns 

bær.  

Langs vejkanten står der her og dér den 

voldsomt stikkende Horse-Tidsel med 

smukke purpurfarvede, men også stærkt 

stikkende kurvblomster. Den har navn 

efter, at den får lov at blive stående på de 

græsmarker, hvor der græsser heste. 

Skoven mod syd er plantet for ca. 35 år 

siden, og ejeren førte vejen østenom. Den 

er skjulested for bl.a. Rådyr og Ræv. 

 

Lok. 6  (”Mandshøj”  56°27’17” N  

09°28’44” Ø) 

Mandshøj er 67 m. Sammen med et par 

andre bakker i nærheden er den det 

højeste punkt i hele egnen. Ned mod stien 

er den beklædt med Ørnebregne. Der er 

gravet en ”slidsk” fra toppen og ned mod 

vest, efter sigende fordi bakken ellers 

ville være for voldsom som kælke- og 

skibakke. 

 

Lok. 7  (”østsvinget”  56°27’07” N  

09°28’46” Ø) 

Ved det skarpe sving mod øst ses det 

usædvanlige, at mange velvoksne træ-

stammer vokser ud fra samme sted – med 

lidt koncentration kan man tælle ”ca. 13”! 

To træarter bidrager til fællesskabet, 

Selje-Pil og Selje-Røn. Det kunne se ud 

til, at to nye småtræer (Ahorn og Kirse-

bær) vil slutte sig til klyngen. 

 

Lok. 8  (”sidste gård før Tapdrup”  

56°26’59” N  09°28’52” Ø) 

Fra markvejen lige syd for gården ses 

spidsen af Tapdrup Kirkes tårn i det 

fjerne. Men jo mere man nærmer sig 

kirken, des vanskeligere bliver tårnet at 

se. Landskabet hedder Tapdrup Hede. 



 

6 

 

Tidligere har der været 3 nord-sydgående 

veje, og man kan nogle steder se sporene 

af et vejforløb både øst og vest for vores 

sti. 

Når man ser ud over de store og 

produktive marker, er det svært at 

forestille sig dette landskab som en hede 

med fårehyrder, Hedelyng, Tyttebær, 

Urfugl og Hjejle. Nogle steder ved 

markernes kanter ser man samlinger af 

store sten, der stadig dukker op fra 

markernes dyb, - en lillebitte del af det 

store arbejde det har været at opdyrke 

landskabet. 

 

Lok. 9  (”Den enlige Selje-Røn”  

56°26’53” N  09°28’54” Ø)  

Ved vejen midt i markerne står en enlig 

Selje-Røn (resten af et tidligere læhegn ?), 

hvor en lille skrænt vidner om tidligere 

tids behov for nivellering af vejen mod 

Stempedal. Igen er træet flerstammet, 

mere eller mindre sammenvokset. Lige så 

mærkværdigt træet på marken er, ligeså 

speciel er den lille mos, der gror i små 

grupper på træstammen ved 

sammenvoksningen. Den hedder 

Hårspidset Furehætte og plejer at vokse 

på sten. 

Fra dette sted kan man se den bakkede 

østside af Stempedal. Her har opdyrkning 

ikke været mulig, og en del af den 

oprindelige natur findes stadig, f.eks. 

hedeplanterne Guldblomme og Lav 

Skorsonér. Stempedal er et bevarings-

værdigt område.  

 

Lok. 10 (”Skovskrænter lige nord for 

Tapdrup”  56°26’34” N  09°29’00” Ø) 

På skovskrænterne er der mange bregner, 

alle tilhørende samme art, Almindelig 

Mangeløv.  

På dette sted har man god mulighed for at 

lære forskellen på Spids-Løn og Ahorn. 

En kæmpestor, 5-stammet Spids-Løn har 

virkelig været produktiv – dens små 

efterkommere på begge sider af vejen er 

utallige.  Et stort asketræ med de fjerdelte 

blade har også afkom, men ikke nær så 

mange. 

 

Lok. 11 (Tapdrup Kirke 56°26’31” N  

09°29’08” Ø) 

Dette er så ”målet” for vandrere fra 

Houlkær.  

Målet med vandringen var dog snarere 

det, der skete mellem start og mål.  Så 

vandringen er kun halvfærdig, - 

hjemturen har samme indhold, men 

opfattes måske anderledes ?   

 

God tur! 
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Båltale v./Sct. Hans  
 

Af Anna Margrethe Engbæk Schmidt. 

Kokærvænget 26 

Tak for mulig-

heden for at holde 

båltalen her ved 

Sankt Hans-bålet i 

Tapdrup, vi er 

flyttet til byen for 

kun et par måneder 

siden, så det er en 

ære at få lov at 

holde talen uden at være fuldt integreret i 

Tapdrup endnu. Først og fremmest må jeg 

starte med at sige tak for den flotte 

velkomst min familie og jeg har fået – 

både af formanden for vælger-foreningen 

som i en officiel velkomst, men også alle 

andre steder, vi er kommet, siden vi 

flyttede hertil – det er helt fantastisk, og 

det bekræfter os netop i, at det var rigtigt 

at flytte til en landsby; et lille samfund 

hvor vi kommer hinanden ved – og vil 

hinanden. 

 Jeg syntes det er dejligt at mødes og 

afholde en fast sommertradition som 

Sankt Hans er –  hekse, midsommervisen, 

glade børn og snobrød i skøn forening  

med bålet som samlingspunkt. Det 

knitrende, spændende bål med skønne 

farver og skiftende mønstre og former. 

Overalt i Danmark samles borger-

foreninger, roklubber, spejderforeninger 

og meget andet for at stå samlet om bålet 

og synge sommeren på hæld. Men vi 

kunne jo lige så godt lave et lille bål i 

haven og synge midsommervisen – men 

det er på en eller anden måde bare ikke 

det samme? Nej, det at mødes i en stor 

flok og være fælles om at synge, nyde 

bålet og - at komme hinanden ved , det er 

jo i virkeligheden derfor, vi kommer, 

traditionen er blot indpakningen omkring 

det , ja, undskyldningen kan vi næsten 

sige.  

I vores liv er vi del af mange fælles-

skaber: 

Fællesskabet i familien 

Fællesskabet på ens vej 

Fællesskabet i vuggestue, børnehave eller 

skole 

Fællesskabet i ens by 

Fællesskabet i de foreninger man er den 

del af; om det så er løbeklub med et par 

veninder eller en mere organiseret 

forening som ungernes fodboldhold.  

Det at høre til og føle sig tryg i 

fællesskabet giver en følelses af at høre 

hjemme; at være hjemme. Vores liv kører 

med fuldt fart frem med karriere, børn, 

hobbyer og alt andet at det er dejligt med 

noget velkendt – et fast holdepunkt i alt 

det andet omskiftelige i vores liv. 
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Jeg er selv vokset op i en lille landsby på 

Sydfyn, og da jeg blev ung teenager, 

drømte jeg mig langt væk fra al den gode 

plads omkring mig, byen hvor alle kender 

alle – hvor man ikke handlede i 

SuperBrugsen, men handlede med 

Købmand Kim som fortalte pinlige 

historier om dengang man som 4-årige 

stjal et stykke tyggegummi under en 

indkøbstur med mor. Det som jeg som 

ung flygtede fra og fandt besnærende, er 

det jeg i dag har søgt tilbage efter og 

værdsætter mest; at vi kommer hinanden 

ved, og vi vil hinanden. Oprigtigt. At 

mine børn har en fast base, hvor vi kender 

hinanden og passer på hinanden; jeg ved, 

at når – ja ikke bare hvis – men når min 

store dreng på 2,5 år, Carl beslutter sig for 

at gå på opdagelse selv, så bliver han også 

fulgt hjem igen. 

Som landsby har vi en udfordring i 

forhold til at fortælle den gode historie 

om at være del af et mindre samfund så vi 

fortsat kan forblive.  Udfordringen for os 

som landsby, som Tapdrup – som Viborg, 

som kommune er at få de unge til at 

komme tilbage igen når de har endt deres 

studier i Århus, København – ja New 

York for den sags skyld; at det at vende 

hjem – eller flytte til en landsby er lig 

med det gode liv – det gode familieliv. 
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Sct. Hans aften sang vi en tekst , som Else Krogh havde omskrevet, 

fordi hun syntes, at den passede perfekt til Tapdrup. 

 

         Mel: Hist hvor vejen slår.. 

 
1.  

Allerbedst på denne jord 

er vel stedet, hvor vi bor. 

Gå en herlig sommerdag 

op på Tapdrups Bakkedrag. 

Se, hvor åen bugter sig. 

gårde langs en snoet vej. 

Glimt af blåt og gult og grønt 

koen græsser, her er skønt. 

Hør hvor lærken slår en trille 

se en kat, som jager stille. 

 

4. 

Op ad Tapdrup Kirkes mur 

læn dig bare – her er kur 

for en træt og tynget sjæl 

på en fredfuld sommerkvæld. 

Blikket vandrer – sø og eng – 

solen stille går i seng. 

Nattergalen nu ta´r fat 

i den lyse sommernat. 

Andre fuglestemmer tier 

bonden tæller engens kvier. 

 

2. 

Se vor lille, gamle by 

ligger lunt i bakkens ly. 

Her har vore fædre stridt 

på de magre jorder slidt. 

Bygget kirke lille – lav 

styrket sammenhold det gav. 

Langs vor kære møllebæk 

leges mange timer væk. 

Tid til leg og tid at lære 

-i vor by er godt at være 

 

5. 

Slugten ud mod Tapdrup Sø 

Gøgeurt – en sjælden frø 

Odderrede under brink 

søens spejl i solens blink. 

Her, trods skønhed, ro og fred  

har vi krigens minder med. 

Frihedskamp og bønders mod 

har på dette sted en rod 

Blikket over søen glider, 

-skøn du blot på gode tider´ 

 

3. 

Overalt på dette sted 

bringer vi vor fortid med. 

Mangen rundet oldtidsgrav 

Nørreå konturen gav 

Over åens Hærvejsbro 

dreves okser to og to, 

Under broen foregik 

vist en slidsom pramtrafik. 

Nu en hunræv har sin rede 

Dybt i fædres høj dernede. 

 

6. 

Her, hvor vi har valgt at bo 

vil vi se det hele gro.  

Her vil vi for fælles sag 

virke sammen dag for dag. 

Folk fra bakke, - folk fra dal 

bygged´ klubhus, - samlingssal 

Alle er på talefod 

her, hvor vi har slået rod 

Støtter vi hinandens færden 

på det bedste sted i Verden! 
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Af Dan Jensen, kasserer  

Om kort tid vil du modtage en BS-opkrævning 

eller et girokort fra Tapdrup Borgerforening. Det 

er en opkrævning af årets kontingent, og vi 

håber at rigtig mange af jer bakker op om 

Borgerforeningens arbejde og aktiviteter, og 

vælger at betale de 150 kr. som kontingentet 

koster – og det er vel at mærke for hele 

husstanden! 

Har du ikke allerede tilmeldt opkrævningen til 

BetalingsService vil vi gerne opfordre dig til at 

gøre det nu. For dig, som betaler, har det den 

fordel, at du fremover slipper for besværet med 

betaling af girokort (med gebyrer) via 

netbanken, i banken eller på posthuset. For 

Borgerforeningen har BetalingsService den 

klare fordel, at vi fremover begrænser vores 

portoudgifter. 

På girokortet står informationerne, der skal 

bruges for at tilmelde sig BetalingsService. Men 

vi kan også her nævne, at Tapdrup 

Borgerforening har PBS-nr.: 06947654 og 

debitorgruppenummer: 00001. Dit 

kundenummer/betalings-ID står også på  

girokortet, men det indeholder bl.a. din adresse i 

form af bogstaver og tal. Ved tilmelding til 

BetalingsService via Netbank skal du være 

opmærksom på, at bogstaverne skal skrives med 

STORE BOGSTAVER.  

Hvis du skulle have forlagt girokortet, er du 

velkommen til at overføre kontingentet (150 kr. i 

2013 for hele husstanden) til borgerforeningens 

konto på registrerings-nummer 7831 

kontonummer 0001459735 (husk at oplyse navn 

og adresse). 

Hvad laver Borgerforeningen – og hvad får 

man for kontingentet? 

Vi udgiver Tappen, som du læser netop nu. 

Bladet udkommer 4 gange årligt!     

 

Vi vedligeholder arealet omkring legepladsen 

ved Banestien + betaler forsikring, hvis nogen 

skulle komme galt af sted. 

Vi udlejer og opsætter flag-alléen ved 

fødselsdage, bryllupper og andre arran-

gementer. 

Vi afholder bankospil i forsamlingshuset 4 

mandage op til jul. 

Vi afholder Sct. Hans på fællesarealet. 

Vi sikrer byens aktiviteter (koncerter, 

familiedag, fællesspisning, etc.) med en 

rimelig underskudsgaranti, således at de 

frivillige kræfter i byen kan sætte nye 

aktiviteter i søen uden alt for mange øko-

nomiske bekymringer. 

Vi sørger for byens juletræ ved Sognehuset. 

Vi har købt og opsat bænke der står rundt i 

byen. 

Vi har lavet Informationsstander, som står 

oppe ved busstoppestedet ved kirken. 

Vores løbende dialog med kommunen har 

bl.a. givet os busskur og asfaltering af bane-

stien 

Vi kæmper forsat for: 

Fartnedsættende foranstaltninger igennem 

byen! 

Lys på cykelstien! 

Fortov til Kokærvænget! 

Tiltag for børn og unge i Tapdrup! 

Fornuftig udvikling i byen! 

…og mange andre ting! – Forslag og ønsker er 

velkomne! 



Bliv opdateret med nyheder når det sker…. 
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Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

Tappen udkommer 4 gange om året og 

redaktionen kæmper en brav kamp for at 

komme med så aktuelle nyheder som 

overhovedet muligt. Men i denne 

mediavante verden kan der opstå 

situationer, hvor vi går på kompromis 

med aktualiteten, hvis vi skal vente 

måneder på udsendelse af næste nummer 

af Tappen.  

Derfor har vi oprettet byens egen 

hjemmeside www.tapdrupby.dk hvor 

der er aktuelle nyheder og informationer. 

Har du ikke set vores hjemmeside, så 

prøv det næste gang du bruger tid ved 

computeren! 

Sideløbende har Borgerforeningen en 

mailliste, hvor 135 husstande allerede er 

tilmeldt. Via mail udsender vi bl.a. 

invitationer til arrangementer i byen. Står 

din husstand endnu ikke på maillisten, så 

send dine mailoplysninger til os på 

borgerforeningen@tapdrupby.dk. 

Endelig har Tapdrup også sin egen 

Facebook-gruppe til nuværende og 

tidligere borgere. Gruppen kan findes 

under det enkle navn ”Tapdrup” og har 

allerede mere end 300 medlemmer.  

 

http://www.tapdrupby.dk/
mailto:borgerforeningen@tapdrupby.dk


"Øst for Paradis" 
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”Natursporet Øst for Paradis” 

 

Af Kim Juhl Andersen, Redaktør af 

Houlkær Nyt 

 

Lørdag 17. august 2013 var 

der, med vandring fra Houlkær 

til Tapdrup officiel indvielse af 

natursporet. 

Palleshøje Mose, Taphede og Store 

Mandshøj. For mange i lokal-

området er det garanteret ikke sted-

navne, der klinger særlig bekendt. 

Men det kommer de måske til i 

fremtiden efter at der lørdag 17. 

august 2013 var officiel indvielse af 

”Natursporet Øst for Paradis”, som 

forbinder kirkerne i Houlkær og 

Tapdrup med en 5,3 km lang 

natursti, som undervejs fører 

gennem gamle tørvemoser, langs 

bølgende marker og forbi gamle 

gravhøje fra yngre stenalder. 

Vejrudsigterne lovede i forvejen 

ikke specielt godt – men hvis ikke solen 

skulle skinne ”Øst for Paradis” – ja, hvor 

skulle den så i grunden kaste sine stråler. 

Kendsgerningen er, at vandrevejret var 

noget nær optimalt, da tidspunktet for den 

officielle indvielse af ”Natursporet Øst for 

Paradis” endelig oprandt – og omkring 80 

glade vandrere i alle aldre kvitterede ved 

at møde op ved Houlkær Kirke og deltage 

i sensommer-spadsereturen. 

På vejen til Tapdrup var der indlagt 

forskellige små ”foredrag”. Peder Hansen 

fra Houlkær Menighedsråd lagde for med 

en kort gennemgang af Houlkær Kirkes 

historie. Vagn Olsen fra Dansk 

Vandrelaug orienterede på ”Skaldehøj” 

om gravhøjene i området – og vores 

historiske viden om dem. Naturvejleder 

Jann Ribergaard, Viborg Kommune, 

berettede om flora og fauna i Palleshøje 

Mose. Fhv. lærer, Erik Langvad, 

levendegjorde ved St. Mandshøj det 

blodige slag på Taphede i 1334, og vel
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fremme i Tapdrup viste menighedsråds- 

formand Aase Langvad rundt i Tapdrup 

Kirke og gav tilhørerne et spændende 

indblik i kirkens brogede fortid.  

Som afslutning på den officielle del af 

programmet var der sammenkomst på det 

gamle baneareal i Tapdrup – en hel lille 

oase ved Nørreå med legeplads, bålplads, 

shelters, naturtoilet mv. 

Oprindelig var det planen, at 

turdeltagerne selv skulle betale for mad  

og drikke – men ved ankomsten til 

Tapdrup viste det sig, at den udgift havde 

de to menighedsråd på god kristen vis 

valgt at dele mellem sig. Tapdrup 

Menighedsråd sponsorerede grillpølserne 

og Houlkær Menighedsråd betalte for 

drikkevarerne. Som et glimrende symbol 

på dét, der også er et af formålene med 

”Natursporet Øst for Paradis” – nemlig at 

være med til at knytte hele området ”Øst 

for søerne” i Viborg tættere 

sammen. 

”Natursporet Øst for Paradis” er 

tydeligt afmærket med pæle, så 

risikoen for at fare vild i 

Palleshøje Mose eller på Taphede 

skulle være såre begrænset. 

Foldere over området kan bl.a. 

rekvireres i den gule folderkasse, 

som hænger ved Houlkær Kirke. 

Folderne indeholder bl.a. en QR-

kode, som guider videre til en 

mere indgående beskrivelse af 

naturseværdighederne langs  

             natursporet. 

   

 

 
Afslutningen på 

turen! 

 

Der serveres  

pølser mv.  

i  

”Den lille Oase” 

ved Nørreåen. 



Det gamle Tapdrup 
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Vibæk mølle (2) 
Af Erik Langvad 

Fattiggården.  

 

Da Asmild - Tapdrup kommune i 1880 

købte møllerne i Vibæk og Subæk, var det 

med henblik på at omdanne gården i 

Vibæk til fattiggård, mens Subæk mølle 

og maskinfabrikken blev forpagtet ud. 

 

Først lidt historie om de fattiges vilkår 

gennem tiderne:  
Før reformationen havde kirken og 

klostrene taget sig af samfundets 

nødlidende, men da klostrene blev 

nedlagt, forsømte samfundet at gøre noget 

for disse mennesker. Egentlig var det et 

familieanliggende at sørge for deres egne 

svage, men hvis familien ikke længere 

magtede det og de ingen almisser fik, 

førte det til tiggeri, tyveri eller det, der var 

værre. Op gennem tiden prøvede 

samfundet flere gange at afhjælpe 

fattigdommens sult og nød med love og 

forordninger, men når disse alligevel ikke 

altid blev overholdt, skyldtes det, at krige 

og langvarige økonomiske kriser 

ødelagde de gode hensigter. Efter 

fattigloven af 1803 skulle der opkræves 

en fattigskat til hjælp for dem, der måtte 

lide afsavn pga. sygdom eller alderdom til 

opretholdelse af liv og helbred. 

Kommunens fattigvæsen skulle stå for 

tilsynet og forsørgelsen af 

fattiglemmerne. Disse boede i sognets 

fattighuse, hvoraf der i perioden fra 1834 

- 1880 var 1 til 2 i Tapdrup. Ofte havde 

husene været familiens egne, men var 

blevet overtaget af kommunen som  

 

kompensation for den fattighjælp, de fik. I 

1845 var der 13 almisselemmer i Tapdrup 

sogn, men heraf var enkelte arbejds-

duelige voksne blevet udstationeret på 

egnens gårde for ved arbejde at tjene til 

livets ophold. Fattiglemmernes børn blev 

oftest sat i pleje hos familier, der mod at 

kunne benytte sig af den arbejdskraft, 

børnene var i stand til at udøve, skulle 

give dem kost og logi, sørge for deres 

skolegang og i det hele taget deres 

opdragelse. 

Med grundloven af 1849 blev det 

stadfæstet ved lov, at samfundet havde 

pligt til at hjælpe dem, som ikke kunne 

ernære sig selv, og forpligtigelsen hertil lå 

hos den kommune, hvori den nødlidende 

var født eller havde været fastboende i 

mindst 2 år. Da antallet af fattige i 

slutningen af 1800-årene forøgedes væ-

sentlig, løste man problemet ved at samle 

dem på fattiggårde. 

 

Livet på Vibæk fattiggård.  

I tiåret 1870-80 blev der oprettet en 

mængde fattiggårde landet over. 

Fattiglemmerne eller alumnerne, som de 

blev kaldt, skulle bo på fattiggårdene, 

hvor de var underkastet bestyrerens 

ledelse/vejledning og skulle deltage i 

gårdens drift. Udgangspunktet var, at de 

ved fælles hjælp skulle være 

selvforsynende, så ingen kom andre 

unødig til last efter mottoet – ”man skal 

yde, før man kan nyde”. Samtidig mistede 

alumnerne deres borgerlige rettigheder  
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Luftfoto fra 1950’erne viser fattiggården i sin helhed. 

Beboelse til venstre og gård til højre. 

samt retten til at disponere over egne 

penge og retten til at gifte sig. Der var 

faste tidespunkter for, hvornår lemmerne 

skulle vækkes, hvornår de skulle i seng og 

hvor mange timer, der skulle arbejdes. 

Dagen for de fattige begyndte kl. 5.30 i 

sommerhalvåret og en ½ time senere om 

vinteren. Herefter blev der spist 

morgenmad, og så blev der arbejdet frem 

til kl. 12, kun afbrudt af en ½ times 

mellemmåltidspause. Middagsmad- og 

pause varede frem til kl. 13.30, hvorefter 

der så blev arbejdet igen til frem til kl. 19, 

igen med ½ times mellemmåltidspause. 

Så var der aftensmad og kl. 22 skulle alle 

fattiglemmer gå i seng. Husholdningen 

måtte lemmerne selv klare under 

vejledning af bestyrerens kone. En 

fastlagt kostplan, som embedslægen 

havde udfærdiget, skulle følges, så føden 

blev nærende og varieret 

Morgenmaden bestod af 3 pægle øllebrød 

eller mælkebrød. Middagen bestod af en 

forret og en hovedret. Forretten var en 

vælling eller suppe af forskellig slags (1 

pot til hver), og hovedretten bestod af 

kartofler, kålrabistuvning, evt. andre slags 

kål- eller rodfrugter og dertil serveredes 

20 kvint kød, flæsk eller fisk. 

Aftensmaden var udelukkende brød med 

enten smør eller fedt. Formiddags- og 

eftermiddagsmåltiderne var 1 skive brød 

med smør eller fedt. Man drak enten 

mælk eller tyndt øl til alle måltider. 



Det gamle Tapdrup 

16 

 

 

 
En spisestue på en fattiggård. 

Maleri af Jens Birkholm. 
Den helt overordnede idé med fattiggårde 

frem for fattighuse var tanken om 

økonomisk gevinst via rationalisering, 

bedre omsorg samt forebyggelse. 

Fattiggårdene skulle være selvhjulpne og 

helst hvile i sig selv økonomisk, men  

dette kom sjældent til at ske, da de fattige 

sjældent var nogen god arbejdskraft, så 

det blev så som så med udbyttet. 

Bestyrerparret på Vibæk fattiggård var 

nogle rare og dygtige mennesker. De 

sørgede godt for beboerne, der især 

bestod af gamle folk, kronisk syge og 

invalider, men også drikfældige og 

asociale personer. Desuden blev børn af 

ugifte mødre ofte anbragt her, da en 

tjenestepige, der var kommet ”galt af 

sted” sjældent måtte medtage sit barn i 

tjenesten.  

 

N. M. Back fra Subæk mølle har givet 

følgende beskrivelser af tre fattiglemmer 

i Vibæk, som han kunne huske fra sin 

barndom: 

         Den ca. 60-årige Jens Friis kunne 

pga. børnelammelse ikke styre sine ben. 

Derfor gik han med 2 stokke, men trods 

sit handicap var han altid i godt humør og 

passede velvilligt gårdens køer. Når de 

skulle bringes ud og hjem fra marken, 

havde han til førerkoen koblet tøjret fra en 

anden ko omkring førerkoens horn, den 

tredje kos tøjr om hornene på den anden 

ko og så fremdeles, indtil alle var koblet 

sammen. Selv stak han sin ene stok ned i 

tøjret på førerkoen, og mens han slyngede 

sin højre arm om koens hals, så koen 

næsten bar ham af sted, støttede han sig 

fremad med den anden stok i sin venstre 

hånd. Det var en ynk at se på, og alle 

havde ondt af ham, for han var sådan en 

rar og venlig mand. Blev der uro blandt 

køerne, gav han tegn til sin hyrdehund, 

som straks sørgede for, at der igen blev 

styr på flokken. Når han om aftenen var 

færdig med at malke og fodre dyrene, 

måtte han efter aftensmåltidet atter vakle 

over i kostalden, hvor han havde sit usle 

kammer. Somme tider nåede han af 

udmattelse ikke så langt, men faldt om i 

halmen i en tom bås, hvor han blev 

liggende til næste dags morgen kl. 5, for 

så måtte han jo atter i gang med at røgte. 

 

          Og så var der gamle Andersen. En 

fin, klog og belæst gammel mand med 

snehvidt hår og skæg, som altid var 

omgærdet med respekt og blev tiltalt med  
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I og hr. Andersen. Bestyrerens kone Ane 

Knudsen gjorde da også lidt ekstra for 

denne høflige og dannede mand, uden at 

det skabte misundelse blandt de andre 

beboere. Han fik endda sit eget rum at 

sove i, mens alle andre måtte sove på 

sovesale, mænd for sig og kvinder for sig. 

Min far sendte ofte lidt tobak og andet 

godt over til ham, for fattiglemmer fik 

ingen penge. Ikke engang et ordentligt sæt 

tøj fik de at gå i, så alle lignede nærmest 

lazaroner. Dog sørgede gårdens kvinde-

lige beboere for, at børnene gik nogen-

lunde klædt, for de jo skulle gå i skole. 

 

          Jens Peter Frederik Valdemar With 

var udlært murersvend. Under et arbejde i 

København var han faldet ned fra et 

stillads og havde knust sin ene knæskal. 

Uheldet havde krævet et længere 

hospitalsophold med efterfølgende 

rekreation, men han måtte gå derfra med 

et stift ben og en stor regning for den 

behandling, han havde modtaget. Da han 

ikke selv var i stand til at betale, blev 

regningen sendt til hjemstedskommunen, 

som derpå straks sendte ham på 

fattiggården i Vibæk. Jens With søgte nu 

kommunen om at få eftergivet sit 

udestående, men fik afslag. Det gjorde 

ham så vred, at han tog den beslutning, at 

det skulle komme til at koste kommunen 

dyrt. Han nægtede at arbejde på 

fattiggården, men gik derimod ud til 

omegnens bønder og spurgte efter 

murerarbejde hos dem. Her blev han taget 

vel imod, for han var en høflig og 

arbejdsom mand, der altid var i godt  

 

 

humør. Pengene for arbejdet forlangte han 

udbetalt til sig selv, og det fik han til trods 

for, at kommunen havde forbudt det. 

Ingen anede, hvor han gemte sine penge, 

men en gang imellem tog han ind til 

Viborg, hvor han købte tøj og sko til sig 

selv og andre gode sager, som han delte 

ud blandt lemmerne hjemme i Vibæk. Når 

han havde tjent rigtig mange penge, gik 

han ind på Viborg banegård for at købe 

sig en billet til en rejse langt ned i 

Tyskland. Han havde tidligere været 

naver og kendte derfor til landet og 

sproget. Han kunne klare sig i ret lang tid, 

for når pengene var brugt, tog han blot 

noget arbejde eller tiggede sig frem. Men 

når vinteren nærmede sig, meldte han sig 

til politiet som subsistensløs og bad om at 

blive sendt hjem på sin fødekommunes 

regning. En tysk betjent fulgte ham da til 

den danske grænse, hvor han blev 

afleveret til en dansk betjent, som så 

fulgte ham videre til Viborg banegård. 

Jens spurgte nu betjenten, om han ikke 

var sulten, for det var han selv, og så gik 

de ind på Jernbanehotellet og bestilte det 

bedste, de kunne servere. Det var blevet 

regnvejr, og Jens mente ikke, at han med 

sit stive ben kunne klare den lange tur ud 

til Vibæk. Det kunne betjenten godt indse, 

og så lejede de en lukket drosche til turen.  

  Samtlige regninger for omkostningerne 

ved hjemrejsen blev sendt til sogneråds-

formanden. Sognerådet rasede, men der 

var intet at gøre. De blev jo nødt til at 

betale, både for hans og betjentenes 

hjemrejse, men til gengæld blev Jens 

With meldt for løsgængeri. Han fik en  
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dom på en måned i arbejdshuset, hvor han 

så måtte sidde og flette sivsko og måtter. 

Men når han igen var fri, fortsatte han på 

samme vis, så han på den måde livet 

igennem kom til at koste kommunen 

mange gange det beløb, han bad om at få 

eftergivet i sin ungdom.  Da han som 

ældre for 50-sindstyvende gang var blevet 

dømt til et ophold på arbejdsgården, fik 

han den ære at få sit liv beskrevet i 

Viborg Stift Tidende som en god og 

morsom historie. Det syntes sognerådet 

absolut ikke, idet de udtrykte deres 

undren over, at en anstændig avis ville 

omtale en person, der så samvittighedsløst 

ville lægge samfundet til last.. 
 

Børge Klaris, en senere ejer af gården i 

Vibæk, fortæller også om et par 

fattiglemmer, som han husker fra sin 

barndom.  
Det var den før omtalte Jens With og så 

Peter Jacob Folmer. Begge tog sig ind 

imellem en ordentlig tår over tørsten, og 

det var ikke altid, de nåede hjem om 

natten efter sådan en tur. Da Jens With 

engang blev taget med på stationen af en 

ung betjent, som ikke kendte ham, fik han 

den besked af politikollegaerne, at ham 

kunne han godt slippe, for hr. With var jo 

politiets gode ven.  

Jakob Folmer var en rigtig drukkenbolt, 

der kunne være væk i flere dage af 

gangen. Når han manglede penge til 

brændevin, solgte han alt, hvad han gik og 

stod i, så det skete, at politiet måtte 

aflevere ham ganske nøgen. Men når han 

ellers i perioder holdt sig ædru, var han en  

dygtig mand. Så arbejdede han oppe i  

 

 

Fattiggårdens arbejdsstue. 

Halmkurvefletning 
 

skoven med at harpe grus, som han 

derefter bar ud på en åben plads i en kurv. 

Han arbejdede gerne på søn- og 

helligdage, men en søndag var sandet 

skredet sammen om ham, så kun hovedet 

var fri. Da lovede han, at han herefter 

aldrig mere ville arbejde på en søndag, 

men det glemte han nu hurtigt igen. Jakob 

Folmer var tunghør, hvilket Jens With 

ofte kommenterede på sin spøgefulde 

måde: ”Foller kan ikke høre en skid, men 

han kan høre en loppe gø, en lus hoste og 

en mus gå i sengetøjet.” 

 

Sognerådsstuen. 

Samtidig med at kommunen købte 

fattiggården i 1880, blev sogneråds-

møderne også flyttet hertil; de havde 

hidtil været afholdt på Asmildkloster. 

Stuehusets ene ende blev indrettet som 

sognerådsstue, hvis inventar kun bestod af 

et bord med stole og på gulvet en 

spytbakke, som dengang hørte til i enhver 

stue. Fattiggårdens husmoder 
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måtte sørge for kaffebord til møderne, og 

hvis møderne varede hele dagen, blev der 

serveret middagsmad i dagligstuen. 

Rengøringen måtte hun også klare, og 

som det var skik og brug i offentlige rum 

dengang, afsluttedes rengøringen altid 

med at strø fint sand på gulvet. Ud over 

møderne, blev stuen også brugt til den 

årlige skatteligning med indkaldelser til 

torskegilde, og ved kommune- og 

rigsdagsvalg blev rummet omdannet til et 

valglokale. Det var store dage i Vibæk, 

når folk fra hele kommunen strømmede 

dertil for at sætte deres kryds. 

 

Kandidatliste ved et af sognerådsvalgene. 

 
 

 

 

 
Uddrag af reglement for fattiggårde.
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Af Aase Langvad, formand  

 

 

Kirken tæller. 
Biskop Karsten Nissen iværksatte den 1. 

april 2013 en tælling af antallet af 

deltagere ved gudstjenester og kirkelige 

handlinger samt andre arrangementer i 

kirkens regi. 

Hvordan er det så gået i Tapdrup? – 

faktisk ganske godt! 

Menighedsrådet blev på møde i august 

orienteret om resultatet indtil nu. Det 

viste, at der i perioden fra optællingens 

start 1. april 2013 til 14. august havde 

været 698 personer til gudstjenester, 

kirkelige handlinger samt forskellige 

arrangementer. Kirken havde været i brug 

23 gange hvilket viser et gennemsnit på 

30 deltagere pr. gang. 

Tællingen afsluttes 31. marts 2014, det er 

så spændende at se slutresultatet. 

Folkekirken har talt ganske meget i den 

offentlige debat de senere år, det er jo 

udmærket, men det er vigtigt, at debatten 

bygger på et reelt grundlag, hvorfor den 

også må bygge på de reelle tal. 

Hvad tallene så kan /skal bruges til må vi 

arbejde med senere. 

 

 

Familiegudstjeneste 

- vi tænder juletræet. 
 

Tapdrup kirke 1. december kl. 15.00. 

 

Kirkeåret begynder i år den 1. december 

med 1. søndag i advent. I Tapdrup kirke 

indleder vi kirkeåret festligt med en 

familiegudstjeneste. 

Når vi bærer vores nyfødte børn til dåb, 

opfordres vi til at tage dem med i kirke, 

som et led i barnets oplæring i den kristne 

tro. Første søndag i advent er en af de 

mange gode anledninger. 

Efter familiegudstjenesten samles vi i 

Sognehuset til æbleskiver, saftevand og 

gløgg. Måske synger vi også en julesang; 

men det er helt sikkert, at vi tænder og 

danser om juletræet på Sognehusets 

plæne. Til børnene er der slikposer. 

Arrangementet sker i samarbejde mellem 

Menighedsrådet og Tapdrup Borgerfor-

ening. 

 

 

Julekoncert i Tapdrup Kirke 
 

Onsdag den 4. december kl. 19.30 

 

Advents-/julekoncert i Tapdrup kirke med 

Tina Lynderup (sang) og Willy Egmose 

(klaver/orgel). Efter koncerten i Tapdrup 

Kirke er der kaffe og hyggeligt samvær i 

Sognehuset, hvor Tina Lynderup og Willy 

Egmose også bidrager med musikalske 

indslag 
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Lapidarium- 
hvad er det? 
 

Af Anne Kirstine Laugesen, kirkeværge 

På Tapdrup kirkegård har vi som noget 

nyt fået anlagt et lapidarium. Det er vores 

graver, Ole S. Jensen, der står bag både 

ide og udførelse.  

Det er både smukt og spændende.  

Lapis betyder sten, og et lapidarium er 

en udstilling eller samling af sten. I 

Danmark kendes ordet fra kirkegårdenes 

samlinger af gravsten, men udtrykket 

bruges også om andre stensamlinger. På 

kirkegårdene ses tit udvalgte bevarings-

værdige sten samlet i en slags udendørs 

museum, men i Tapdrup -og mange andre  

 

steder - er det gravsten fra nedlagte grave, 

der er samlet et sted på kirkegården. Der 

er ikke bestemte regler for, hvilke sten 

eller hvordan de sættes i et lapidarium, 

men der er regler i kirke- og museums-

loven for, hvordan menighedsrådet skal 

sortere, når der skal ryddes ud i gravsten, 

der ikke er afhentet af ejerne efter 

fredningstiden.  

I vedtægten for Tapdrup kirkegård 

fremgår det, at gravstedsejeren ved ned-

læggelse af et gravsted får valget mellem 

at fjerne gravstenen eller få den placeret i 

lapidariet i en given årrække. Hvis det 

sidste ønskes, overgår stenen til kirke-

gårdens ejendom. Efter det givne antal år 

kan stenen fjernes, hvis der opstår 

pladsmangel i lapidariet, med mindre 

stenen er fundet bevaringsværdig. 
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Af Leo Jacobsen, formand 

 

I BT´s medlemslotteri er der udtrukket 

følgende numre: 

 

Der er ingen udtrækninger i juli. 

August : 105, 82 og 46  

 

Nævnte medlemslotteri er efterhånden solgt i 

26 år, og overskuddet herfra har været et 

godt tilskud til klubbens tilbygning og drift. 

Vi kommer i øjeblikket rundt for at forny 

lodderne til endnu et år. Vi vil derfor takke 

alle de trofaste købere og sælgere af BT`s 

medlemslotteri. Med jeres køb har I igen 

støttet BT´s arbejde for børn og unge i 

området.  
 

Indbrud i klubhuset: 

Den 17. juli 2013 kl. 4 om natten bliver vi 

kontaktet af alarmfirmaet, der oplyser at der 

er gået en alarm. Såvel alarmpatrulje som 

politiet er hurtig til stede, men desværre 

lykkedes det ikke og fange indbrudstyvene. 

Der bliver bl.a. stjålet et fjernsyn, en radio, 

kasseapparat og kontanter samt ødelagt 

glasdør, dørkarme og dør til kiosken.  

 

Fjernsynet bliver fundet stærk beskadiget i 

åen lidt væk fra klubhuset. 

Alene beskadigelsen af glasparti, dørkarme 

og døre løber op i et pænt stort beløb, hvortil 

kommer inventardelen. 

Tyvene tænker ikke meget over, at det er 

frivilligt arbejde der udføres i foreningen. 

 

Sportsugen: 

Vi havde igen i år valgt at afvikle sportsugen 

før sommerferien, og for ikke at kollidere 

med Hærvejsmarchen blev sportsugen rykket 

frem til uge 25. 

 

I år var BT løbet flyttet over, så man kom 

forbi BT`s anlæg, der var målområde. 

Der var igen rigtig flot tilslutning med 

næsten 200 løbere, der kunne tilmelde sig på 

2,5 km for børn og på 5, 7½ og 10 kilometer 

for voksne.   

 

Tirsdag havde vi også besøg af ca. 200 

motorcyklister, så der var mange på BT`s 

anlæg denne aften.  

Onsdag var der rundboldturnering på pro-

grammet, men desværre var det nogle færre 

hold i forhold til 2012. Det giver så også 

færre besøgende m.v.   

Fredag blev der afviklet et stort fodbold-

stævne med seniorfodbold med flere hold og 

kampe indenfor senior, old byes og super-

veteraner. 

 

En stor tak til spejderne, der igen havde 

stillet megafodbold op i sportsugen.  

 

I teltballet lørdag aften deltog ca. 80 

deltagere, dette antal burde være noget 

højere.     

 

Til slut skal der lyde en meget stor tak til alle 

deltagere, hjælpere, sponsorer og øvrige, der 

var med til at støtte og bakke op omkring 

sportsugen. En særlig tak til Michael 

Dobrick, Rasmus Kynde og Morten Greger-

sen, som i år koordinerede sportsugen. 
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DBU`s Fodboldskole: 

Den årlige fodboldskole blev afviklet i uge 

27 med 112 deltagere og med Peter Gandrup 

som skoleleder. 

Det blev en rigtig god oplevelse for de 

deltagende piger og drenge.  

En stor tak til Peter Gandrup samt trænere, 

hjælpetrænere samt øvrige hjælpere i forbin-

delse med afvikling af fodboldskolen. 

 

Vi håber også at kunne tilbyde DBU´s 

fodboldskole i uge 27 i 2014. 

 
 

Indeaktiviteter i Møllehøjhallen: 

I samarbejde med SVIF tilbyder BT også i 

den kommende sæson, showdance, gymna-

stik, bordtennis, badminton og fodbold i 

Møllehøjhallen, Desuden tilbydes  

 

 

 

 

 

håndbold sammen med OGF under navnet 

Asmild Håndboldklub. 

 

De fleste aktiviteter er netop begyndt, når 

dette blad udkommer. Har du ikke tilmeldt 

dig, kan du på de fleste hold nå det endnu. 

Der henvises i øvrigt til den grønne folder, 

som blev omdelt i begyndelsen af august 

2013. 

 

 
 

Badminton    
 

Af Jette Anneberg Gullev,  badmintonudvalget BT/SVIF 

 

Så bliver dagene igen kortere og de mørke aftener længere. Trist vil nogen 

måske sige, men der er dog enkelte lyspunkter at skue, et af dem er, at 

badmintonsæsonen står for døren. Det bliver rigtig spændende Et er i hvert fald 

sikkert, trænerne står klar til at tage imod alle, der har lyst til at spille badminton i 

Møllehøjhallen. Der er mulighed for at spille uanset alder, se mere herom i den grønne 

folder. Vi vil forsøge at tilmelde hold i alle aldersrækker fra U11 og opefter samt min. 

1 voksenhold. Træningen startede onsdag d. 28. September. Er du i tvivl om 

badminton er noget for dig, så mød op alligevel til et par gratis prøvetimer.  

Har du ingen ketcher kan du låne. 
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Flot hæder til Leo Jacobsen 
 

Af Anders Kristensen, næstformand i B/T 

 

Det var en smuk sensommeraften. 1. holdet i 

B/T IF skulle spille kamp på det veltrim-

mede græs i Bruunshåb. Spillerne var sendt 

til opvarmning med højt humør og tankerne 

kon-centreret 

om den vigti-

ge kamp. Og 

vigtig var 

kampen, men 

der var også 

noget andet 

der var vigtigt 

netop denne 

aften.  

 

Leo Jacobsen 

var, under på-

skud af at 

skulle 

overrække en pokal til en spiller, i god tid 

mødt op til kampen. Få minutter inden 

kampstart fik Leo Jacobsen sig dog noget af 

en overraskelse, da Danske Bank pludselig 

troppede op med en stor check.  

 

Foran de to hold, dommer og fremmødte 

tilskuere, overrakte Filialdirektør i Danske 

Bank, Per Carlsen, checken på 15.000 

kr. Leo var blevet valgt som én af i alt 100 

frivillige landet over i den store kampagne, 

"100 frivillige", som Danske Bank har sat i 

verden for at hædre lokale  

 

ildsjæle. I skarp konkurrence med over 1.600 

ildsjæle landet over, bemærkede juryen, som 

bl.a. bestod af landsholdsspillerne William 

Quist og Niki Zimling, at det var Leos store 

arbejde med både nyt klubhus og nye  

aktiviteter i foreningen, som gjorde 

forskellen. Leo er både formand for B/T IF 

og Møllehøjhallen, og bruger utallige timer 

på at skabe gode betingelser for de cirka 400 

medlemmer i foreningen. I bestyrelsen i B/T 

IF var vi enige om at det var på tide med et 

officielt skulderklap til Leo, så vi fandt det 

naturligt at indstille Leo som én af de 100 

frivillige 

ildsjæle. 

Udover 

hæderen, får 

Leo får to 

billetter til 

landskampen 

mellem 

Danmark og 

Italien i 

Parken. De 

15.000 kr. 

tilfalder 

klubben – og 

vi har allere-

de besluttet, 

at de skal bruges på nye bolde og udstyr, 

som kan bruges af både store og små i 

klubben.  

 

Hele Bruunshåb og Tapdrup kan og skal 

være stolte af at have en ildsjæl som Leo, 

som i den grad er med til at samle lokal-

området, løfte klubben og give os alle mu-

lighed for at dyrke idrætsaktiviteter og det 

sociale fællesskab. 

 

Uden frivillige - ingen forening. Så lad os 

alle give en smule af os selv til B/T IF, så vi 

fortsat kan have en rigtig god klub med godt 

humør og gode faciliteter. 

 

Tillykke til Leo og tillykke til BT. 
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Igen en succes! 

Af  Ninna  Lindbjerg Frederiksen, 

Vibækvej 36 

Kære alle løbere på ”Tapdrup Dream 

Team”. Hvor er det godt gået endnu 

engang....8. gang må det blive i år. En 

fantastisk weekend igen – på trods af en 

smule regn.  

Jeg synes, at det er sådan en fantastisk 

weekend at være fælles om løb og hygge. 

Håber at mange flere til næste år vil 

bakke op om denne weekend. Vi var ikke 

så mange løbere i år, men dem der var, 

gjorde en stor indsats!  For at vi skal 

kunne beholde den dejlige tradition, er vi 

nødt til at lave et lille opråb: "Kom nu og 

vær med kære løbere fra TAPDRUP - vi 

har brug for jer! Det er lige meget om du 

er stor eller lille, tyk eller tynd - vi har 

altid et Familiehold og et Turbohold, så 

alle kan være med! Vi spiser og hygger 

altid sammen derinde lørdag aften. Kom 

nu og vær en del af denne dejlige 

weekend, når vi ses igen den anden 

weekend i august 2014”.  

Turboholdet fik løbet flotte 56 gange 

rundt om Søndersø (5,7 km.) – i øvrigt 

samme antal omgange som i 2012. På 

grund af flere deltagende hold betød det 

til gengæld, at sidste års 2. plads ikke 

kunne forsvares – og Turboholdet kom 

derfor ind på en flot 4. plads. 

Familieholdet fik løbet 39 omgange og 

kom ind på en samlet 110. plads. På 

grund af færre deltagere i år måtte  

 

familieholdet desværre holde pause nogle 

timer under løbet. Dét håber vi ikke bliver 

tilfældet i 2014!  
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Af Caroline Riis, Tapdrupvænget 20 
 

Jeg hedder Caroline og bor på  

Tapdrupvænget 20. Jeg er 13 år gammel 

og er lige startet på Overlund skole i 

syvende klasse. Jeg bor i mit dejlige hus 

med min far Jesper, mor Lone, lillesøster 

Josefine, lillebror Nicolai og lillebror 

Christoffer samt vores to katte og to 

kaniner. Min far er jurist inde på Viborg 

kommune, og min mor har været 

sygeplejerske i mange år, men er lige  

stoppet på grund af en træls ryglidelse. 

 I min fritid spiller jeg klaver, løber og 

danser. Jeg har gået til dans siden jeg var 

6 år gammel og er meget glad for det. Jeg 

elsker også at bage, jeg bager tit med 

mine veninder og mine søskende. Min 

helt store drøm er at blive konditor 

ligesom Mette Blomsterberg, og åbne mit 

eget konditori. 

I sommerferien var vi i Italien for anden 

gang. I år boede vi på en kæmpe cam-

pingplads syd øst for Gardasøen. Vi kan 

alle godt lide det kanon gode vejr og sent 

om aftenen kan man stadig gå rundt i t-

shirt og shorts.  

 

Jeg er tit sammen med mine to rigtig gode 

veninder Katrine og Mathilde, hvor jeg er 

så heldig at vi bor på den samme vej.  Jeg 

har boet i Tapdrup siden 2001 og synes at 

det er en dejlig lille by og et trygt sted at 

vokse op. Min mor er også vokset op i 

Tapdrup, og har aldrig rigtigt sluppet det 

dejlige sted.  

Min moster og onkel, to kusiner og 

bedstemor og bedstefar bor også her bare 

lidt uden for byen. Min bedstemor 

kommer tit med dejligt hjemmebag, og 

det er super lækkert at komme hjem til 

efter skole.  

Jeg elsker de traditioner vi har her i 

Tapdrup f. eks banko, 24 timers løb og 

fastelavn da jeg var mindre. Jeg har gået i 

den fantastiske børnehave her i Tapdrup, 

og kom så over på Møllehøjskolen, da 

den kun er op til 6. klasse blev jeg nødt til 

at rykke op på Overlundskole. Jeg var ked 

af at skulle slippe Møllehøj, da det var 

nogle helt fantastiske år jeg havde 

derovre. Jeg tror nu også at Overlund er 

god nok, selvom min cykel blev stjålet 

første skoledag. 

Jeg giver stafetten videre til Charlotte og 

Jan Henriksen, som bor ved legepladsen. 
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Start mandag den 30. september 

2013 kl. 19.00 i Sognehuset 
 

Af Else Krogh, Tapdrupvej 91  

Tlf: 86600417 

 

Så nærmer sig sæsonen for strikke- 

hygge- og snakkeklubben.  

Igen i år har jeg lejet Sognehuset.  

Det bliver igen om  mandagen, men vi 

starter mandag den 30. september 

Ja, der skal jo lidt forandring til. 

For at der kan blive plads til at gå til 

banko spil, har jeg flyttet lidt på datoerne. 

Det bliver følgende mandage: 
 

Mandag den 30.september 2013 

Mandag den 14. okt., 28. okt.  2013 

Mandag den 11. nov., 25. nov.  2013 

Mandag den 9. december 2013 

 

Mandag den 6. januar, 20. januar 2014 

Mandag den 3. februar, 17. februar 2014 

Man. d. 3 marts, 17 marts, 31 marts 2014 

Slut for denne gang. 

 

 

Vi mødes kl. 19.00 og det slutter kl. 21.30 

Pris 20 kr. pr. gang og det dækker entre 

og kaffe med kage. 

 

Hvis jeg lige skal beskrive, hvem vi er, og 

hvad vi foretager os sådan en mandag 

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

mænd er også meget velkommen, hvor vi 

så laver forskelligt håndarbejde. Det kan 

være strikketøj og hækletøj, det kan være 

smykker og nogle broderer. Ja, der er 

mange muligheder, og så hygger vi os, 

snakker og får rørt lattermusklerne. 

 

Alle er velkomne, man møder bare op, der 

er ingen tilmelding, men det koster 20 kr. 

og så får man også kaffe og kage. 

 

 

 

 
 

 

 

På gensyn i Sognehuset 
 

 

Venlig hilsen 

Else Krogh 

Tapdrupvej 91 

Tlf. 86600417 
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Dans.  
Vi starter nye hold i pardans tirsdag aften ,kl. 19 for nybegyndere og kl. 20 for let øvede. 

Opstart den 10. Sept. 2013 

Vi underviser fortrinsvis i " festdans", engelsk vals, wienervals, cha cha cha og jive  

Vi sætter pris på at det forgår i en afslappet atmosfære og holdet er på max. 8 par. 

Pris 600 kr. pr. par for 12 gange. 

Undervisningen  forgår i Vinkels Gamle Missionshus, Vigstrupvej 2, Vinkel. 

Tilmelding 

På mail: metteogchris@hotmail.com  eller  

på tlf. 29911845 (Chris) / 28634576 (Mette) 

Vel mødt! 

Mette Carstensen og Chris Seal 

 

HOP og RUL LEGELAND 
 

I Møllehøjhallen, Bruunshåbvej 22, Bruunshåb 

 

Glæd jer til alle tiders legedag i Møllehøjhallen 

Hallen er fyldt med hoppeborge i alle størrelser, og til 

alle aldre. 
 

Lørdag den 5. oktober fra kl. 10.00 til 16.00 
 

Mød op til en rigtig legedag for hele familien. 

 

Entre kr. 65,- for børn – kr. 35,- for voksne  

 

Julemarked       MØLLEHØJHALLEN 
Søndag den 24. november kl. 11.00 – 16.00 

Mød op til en rigtig julehyggedag med masser af inspiration til den kommende jul. 

30 boder viser og sælger et bredt udbud af juleting og gaver. 
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Tilbyder følgende kurser efterår 2013  (Kursusoversigt) 

 

Onsdagskursus     Træarbejde, dekupørsav og –trædrejning 

Værkstedsleder:          Vagn Steffensen – tlf. 86 65 44 43 

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, Tapdrupvej 100 – sløjdlokalet 
 

Weekendkursus:    Savning med dekupørsav 

Instruktør:                   Vagn Steffensen -  tlf. 86 65 44 43 

Kursusdage:          Lør- og søndag den  19 – 20. oktober – 16 timer 

Kursuspris:          Kr. 390,00 – Pensionister kr. 295,00 

Sted:          Sløjdlokalet Tapdrup Gl. Skole, Tapdrupvej 100 
 

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 

(Under planlægning) 

Kursusdage:          Onsdage d. 20/11 – 4/12 – 11/12  - 2013 - 3 x 3 t. 9 timer 

Kursuspris:          kr. 220,00  Pensionister kr. 170 
 

Onsdagskursus      Glaskursus / Glaskunst 

Kursusdage:               Onsdage d. 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11 – 2013 

Kursuspris:          15 timer kr. 470,00  Pensionister 380,00 

 

Lørdagskursus       Glaskursus / Glaskunst 

Kursusdag:           Lørdag den 2/11, 2013, Kl. 9.00 – 15.30,  7 timer 
Kursuspris:          Kr. 220,00 Pensionister kr. 180,00 
 

Under planlægning  TRÆDREJEKURSUS  som lørdags- eller 

Weekend. Nærmere herom senere. 
 

Tilmelding og yderlige oplysninger 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. 

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
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September 2013. 

08.  kl. 09.15      Gudstjeneste,  ved  

                            Lisbeth Andersen 

11.  kl.  19.00     Start på kursus i træarbejde 

                            i skolens gl. sløjdlokale. 

15.  kl. 09.15      Højmesse ved P. B.  

                           Andreasen 

18.  kl. 14.00    Høstgudstjeneste og Kirkekaffe 

                        v. H. Korsgaard og L. Andersen 

18.  kl.  19.00    Menighedsrådsmøde i                      

                          Sognehuset. 

22.  kl.  14.00     Gudstjeneste,  kirkekaffe og 

                           ”vi planter dåbstræ” 

                           v. Henriette Korsgaard 

29.  kl. 09.15      Højmesse, ved  

                             Lisbeth Andersen 

30.  kl.  19.00    Strikke -  hygge – snakkeklub 

                           i Sognehuset . 

 

Oktober 2013: 

06.  kl. 19.00    Temagudstjeneste, 

                         v. Henriette Korsgaard. 

                         Traktement i Sognehuset. 

09.  kl.  19.00   Menighedsrådsmøde i  

                         Sognehuset 

13.  kl. 09.15    Højmesse ved Lisbeth Andersen 

                             

14.  kl.  19.00   Strikke - hygge – snakkeklub     

                          i Sognehuset. 

19.  kl.              Kursus i dekupørsavning i 

                         skolens gl. sløjdlokale. 

20.  kl. 09.15     Højmesse, ved H. Korsgaard. 

20.                     Kursus i dekupørsavning.  

26.                     Kursus i pileflet i Sognehuset. 

27.  kl. 09.15     Gudstjeneste. 

                            ved P. B.  Andreasen  

27.                     Kursus i pileflet fortsætter. 

28.  kl.  19.00    Strikke - hygge – snakkeklub  

                          i Sognehuset. 

30.                     Glaskursus,  

                          på  Anders Nielsens Vej 3. 

 

November 2013: 

02.  kl.  09.00   Glaskursus, 

                         på Anders Nielsens Vej 3. 

03.  kl.  10.30   Højmesse, ved H. Korsgaard. 

 

04.  kl.  19.30    Bankospil i Forsamlingshus. 

06.                     Glaskursus,  

                           på Anders Nielsens Vej 3 

10.  kl. 09.15     Gudstjeneste og Kirkekaffe. 

                           v. Lisbeth Andersen. 

11.  kl.  19.00    Strikke - hygge – snakkeklub 

                          i Sognehuset. 

13.                     Glaskursus,  

                          på Anders Nielsens Vej 3. 

13.  kl.  19.00    Menighedsrådsmøde 

                          i  Sognehuset. 

17.  kl. 09.15     Højmesse, ved P. B. Andreasen   

18.  kl.  19.30    Bankospil i Forsamlingshuset. 

20.                     Kursus i blomsterbinding m. m. 

20.                     Glaskursus,  

                          på Anders Nielsens Vej 3. 

24.  kl. 09.15     Gudstjeneste, ved H. Korsgaard     

25.  kl.  19.00    Strikke -  hygge – snakkeklub   

                          i Sognehuset. 

27.                     Glaskursus,  

                          på Anders Nielsens Vej 3. 

 

December 2013: 

01.  kl. 15.00       Familiegudstjeneste v. Lisbeth 

                            Andersen. Juletræet tændes. 

02.  kl.  19.30      Bankospil i Forsamlingshuset. 

04.                       Kursus i  

                            blomsterbinding m. m. 

04.  kl.  19.30      Julekoncert i Tapdrup Kirke. 

                             med Tina Lynderup  og 

                            Willy Egmose. 

09.  kl.  19.00      Strikke - hygge – snakkeklub   

                             i Sognehuset. 

16.  kl.  19.30      Bankospil i Forsamlingshuset. 

                              



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. 

DEADLINE Næste Nr. : 30 November 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. 
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