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Redaktionen 
Af Erling Hosbond (Mail: beerhos@hotmail.com  Tlf.: 86600240) 

Så gik den flotte sommer, og vores efterårsnummer af Tappen er lige på trapperne. 

Efter at have ligget lidt i dvale her i sommer er der igen ved at være mange tilbud, man 

kan deltage i. 

Det er kedeligt, at man i Tapdrup og Bruunshåb ikke støtter mere op om vore fælles 

idrætsforening.  Vi vil meget gerne bringe indlæg om, hvad man mener , er årsagen! 

Tak til Stine Glerup for besvarelsen af Stafetten. 

Deadline den 28 november, for næste nummer.   
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Borgerforeningen 

 
 
Af Claus Bo Andreasen 

 

Møde med Viborg Kommune og 

Tapdrup Borgerforening 
 

Torsdag den 3. juni havde vi et møde med 

repræsentanter fra Teknisk forvaltning 

Viborg kommune. På mødet gentog vi de 

ønsker for udviklingen i Tapdrup, som er 

angivet i vores borgerplan.  
 

Vi har en række ønsker til forbedret 

trafiksikkerhed i Tapdrup. Det er bl.a.: 

 Etablering af fartdæmpende foran-

staltning ved børnehaven/udmunding af 

Taphedevej i Tapdrupvej 

 Anlæg af fortov/cykelsti til Kokær-

vænget 

 Mere sikre busstoppesteder og læskure 

nord og vest for Tapdrup 

 

 

Vi orienterede kort om ideerne til ny 

anvendelse af boldbanen øst for Tapdrup. 

Det er i første omgang anlæg af en 

tennisbane med efterfølgende etablering af 

andre aktiviteter (især for børn og unge) 

samt istandsættelse af klubhus.  
 

Vi udtrykte ønske om at få opsat 

informationsskilte ved indfaldsvejene til 

Tapdrup.  
 

I forbindelse med Kommunens køb af 

grund på Engvej bad vi om at få undersøgt 

muligheden for at lave parkerings-

muligheder på arealet vest for grunden. 

Det mangles, når der er større arran-

gementer på fællesområdet. 

Vi har en fortsat positiv dialog med 

kommunen om disse emner. Det vil sige, at 

vi ikke er blevet lovet noget, men der er 

heller ikke noget, som er blevet afvist.  
 

Forskønnelse af pladsen foran Sogne-

huset 
Menighedsrådet og Borgerforeningen har 

nedsat en fælles arbejdsgruppe, som er i 

gang med at undersøge mulighederne for at 

forskønne pladsen foran Sognehuset. Vi 

håber at kunne præsentere et forslag i løbet 

af efteråret. 
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Kontingent til 

borgerforeningen 

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 Borger-

foreningens arbejde og aktiviteter og 

vælger at betale de 150 kr., som 

kontingentet koster – og det er vel at mær-

ke 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 og det indeholder bl.a. din 

adresse i form af bogstaver og tal. Ved 

tilmelding til BetalingsService via Netbank 

skal du være opmærksom på, at bog-

staverne skal skrives med STORE 

BOGSTAVER. Hvis du skulle have forlagt 

girokortet, er du velkommen til at overføre 

kontingentet (150 kr. i 2014 for hele 

husstanden) til borgerforeningens konto på 

registrerings-nummer 7831 kontonummer 

0001459735 (husk at oplyse navn og 

adresse).  

Vi vil gerne takke for de 182 indbetalinger 

vi modtog i 2013, hvilket faktisk var en 

stigning på næsten 10% i forhold til året 

før. Det er dejligt – og nødvendigt for vores 

arbejde – at der er bred økonomisk 

opbakning fra byens borgere til vores 

aktiviteter.  

 

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.  

   - Til de fælles arbejdsdage sørger vi for 

forplejning til de frivillige arbejdskræfter 

   - Til ”Lokaldysten” i maj sørgede vi for 

pastasalat m.m. til alle deltagere 

   -  Vi udlejer og opsætter flag-alléen ved 

fødselsdage, bryllupper og andre 

arrangementer.  

   -  Vi afholder bankospil i forsamlingshuset 

4 mandage op til jul.  

   -  Vi afholder Sct. Hans på fællesarealet.  

   -  Vi sikrer byens aktiviteter med en rimelig 

underskudsgaranti, således at de frivillige 

kræfter i byen kan sætte nye aktiviteter i 

søen uden alt for mange økonomiske 

bekymringer. 

    -  Vi sørger for byens juletræ ved 

Sognehuset og indkøbte sidste vinter ny 

lyskæde.  



 

4 

 

-   Vi har købt og opsat bænke der står 

rundt i byen.  

-   Vi har lavet Informationsstander, som 

står oppe ved busstoppestedet ved kirken.  

-   Vores løbende dialog med kommunen 

har bl.a. givet os busskur og asfaltering af 

banestien   

 

Vi kæmper fortsat for: 

 

- Fartnedsættende foranstaltninger igen-

nem 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! 

 

Bankospil 
 

De traditionsrige bankospil afholdes i 

Tapdrup Forsamlingshus: 

Mandag den 3. nov. kl. 19.30 – 21.30 

Mandag den 17. nov. kl. 19.30 – 21.30 

Mandag den 1. dec. kl. 19.30 – 21.30 

Mandag den 15. dec. kl. 19.30 – 21.30 

 

Overskuddet går til Borgerforeningens 

aktiviteter. 

Kom og vær med! 

 

Bliv opdateret med 

nyheder når det sker…. 
 

 

 

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 

medievante 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 tæt på 150 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@tapdrup-

by.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 360 medlemmer.!



Julekoncert i 

Tapdrup Forsamlingshus 
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Af Dan Jensen, Stationsvej 13 

Så kan vi allerede nu løfte sløret for 

endnu et hyggeligt kulturarrangement i 

Tapdrup. For første gang nogensinde kan 

man opleve en af Danmarks bedste 

sangere, Ivan Pedersen, synge sine helt 

personlige versioner af nogle af højtidens 

bedste nationale og internationale 

julesange, samt en håndfuld af sine egne 

favoritter. Man vil denne aften kunne 

opleve alt fra gospel til rock'n'roll. 

 
Ivan Pedersen 

 

Når man har været noget ved musikken i 

mere end 45 år burde nærmere 

præsentation være helt overflødig, og det 

er også svært at sætte en endelig mærkat 

på Ivan Pedersen. Fra 60´erne og 70´erne 

som ankermand, sanger, sangskriver og 

trommeslager i McKINLEYS over 

80´ernes største popsucces som den ene 

halvdel af LABAN, videre gennem 

90´erne som ankermand, frontvokalist og 

sangskriver i BACKSEAT med utallige 

anerkendelser fra publikum såvel som 

anmeldere til branchens utallige 

Grammynomineringer  - indtil han 

endelig i en alder af 50 år plade- 

 

debuterede under eget navn - har han 

prøvet det meste fra pop, jazz, gospel og 

ikke mindst rocken. Som Politikens 

tidligere anmelder Torben Bille skrev: 

”Han synger, så de fleste herhjemme 

burde stå skoleret, når han åbner 

munden....Få kan som han synge direkte 

fra telefonbogen og få det til at lyde som 

om, det betyder noget....og han besidder 

stadig en af landets flotteste stemmer”. 

Med sig på scenen har Ivan, Ulrik Bust 

på saxofon og Martin Jønsson på 

tangenter. 

Og som om dette ikke skulle være nok, så 

har Ivan Pedersen og hans musikere 

takket ja til at tage ”udfordringen” op og 

synge et par sange sammen med Viborgs 

nye rytmiske koncertkor VOXBOX. 

Koret består af 27 dygtige sangerinder (til 

daglig under ledelse af Pavlina Salehi og 

Anders Hjort Nielsen). Både Anders og et 

par af korets medlemmer bor eller 

stammer her fra Tapdrup! Så skulle der 

vist være garanti for at Tapdrups borgere 

kan komme i den rette julestemning! 

 
Ivan Pedersen
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Koncerten finder sted i Tapdrup 

Forsamlingshus onsdag, den 10. 

december kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 

18.30). Vi er stadig i gang med den sidste 

planlægning og regner med at opstarte 

billetsalget sidst i oktober – så hold øje 

med info-skiltene i byen og på 

Facebookgruppen ”Tapdrup” eller få dig  

 

skrevet op på Borgerforeningens mail-

liste. 

Vi håber på fuldt hus, så tag din nabo, ven 

eller familie med til en hyggelig aften i 

Tapdrup Forsamlingshus. Sæt X i 

kalenderen den 10. december - alle er 

velkomne! 

 

 
VOXBOX 

 

Sankt Hans tale 2014 
 

 
 

Af Jens Søndergaard 

Jeg vil i år ikke tale en masse om Sankt 

Hans traditioner, hvad det betyder, hvor- 

 

for vi mødes, hvorfor heksen er en kvinde 

 osv. De historier kender vi alle 

sammen. 

Dog vil jeg lige genopfriske egen, og 

andres hukommelse, ved at sige, at Sankt 

Hans er Johannes Døberens fødselsdag. 

Eller faktisk er det den 24/6 (Sankt Hans 

dag), men i Danmark har vi tradition for 

at fejre helligdage aftenen forinden. 

Bålet, som vi lige har set brænde så flot, 

symboliserer et vågeblus. Sankt Hans 

markerer nemlig også, som I ved, 

midsommer, som betyder, at solen vender 

og vi går mod mørkere tider. Iflg. gammel 
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overtro tænder man også bålet for at 

skræmme, og holde hekse, troldmænd 

m.v. på afstand. 

Men nok om det ….. 

Anekdote: 

Jeg vil i stedet fortælle en lille anekdote 

med udspring i virkeligheden: 

Jeg fik for ca. 3 uger siden en mail fra 

Claus Bo - vores gode formand for Bor-

gerforeningen.  

Deri stod: Borgermesteren har meldt 

afbud til at holde Skt. Hans tale. Vil du 

gøre det i stedet? 

 

HOLD DA OP, tænkte jeg. 

Borgermesteren kan ikke, og så tænker 

Claus på mig! Det blev jeg naturligvis 

temmelig opstemt over - - -- det holdt 

nogle timer, indtil tvivlen alligevel 

begyndte at nage, da jeg var kommet i 

seng den aften. ”Måske Claus Bo havde 

spurgt 3-4 stykker inden mig, og de havde 

sagt NEJ??” 

Da jeg vågnede om natten og skulle op og 

tisse (for det skal man i min alder), var 

tvivlen blevet til direkte skepsis. Tænk 

nu, hvis alle dem, Claus Bo havde spurgt 

FØR mig, havde sagt nej, og han havde 

taget hul på listen med ”DE MÅSKE 

EGNEDE”? 

 

Og inden jeg var i seng igen, havde jeg 

NÆSTEN overbevist mig selv om, at 

sådan måtte det være. Måske jeg endda 

var et stykke nede på listen med ”de 

måske egnede”? 

Hvad er så POINTEN i denne lille 

anekdote?? 

Det er at tvivle på sig selv. Jeg tror vi 

alle kender det: 

 

Vi får gode ideer, som vi er i tvivl, om vi 

kan gennemføre. 

 

Vi bliver pludselig usikre på, hvad andre 

tænker om os, og om vi er gode nok. 

 

Og vi tænker, at det er der sikkert mange, 

som er MEGET bedre til end mig/os. 

 

Et sådan tankesæt kan gælde både for 

enkeltpersoner, som mig den nat - det kan 

gælde for landsbyer som Tapdrup - større 

byer som Viborg - og det kan efter min 

opfattelse gælde for hele nationer som 

Danmark.  

Og i JANTELOVENS land er det ikke 

specielt svært at finde nogen, som vil 

BEKRÆFTE én i det. 

 

 

Den gode iværksætter: 

Jeg arbejder med iværksættere til daglig. 

Hvad kendetegner den gode iværk-

sætter?? 

Hun (det kan også være en mand) tror på 

sig selv og sit projekt. Hun lader sig ikke 

overbevise om, at det ikke kan lade sig 

gøre, eller at det har mange andre forsøgt 

(understået uden held) før hende. 
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Hun er selvfølgelig hverken blåøjet eller 

naiv. Hun har derimod evnen til hurtig 

tilpasning og ændring af sit projekt. Hvis, 

eller rettere NÅ det mødet modstand, så 

ændrer hun blot lidt kurs og styrer uden 

om problemerne.  

Og så er hun både vedholdende og 

arbejdsom. Mange tror, at ideen er nok i 

sig selv. Når vi rådgiver og investerer i 

iværksættere, der hvor jeg arbejder, er 

tommelfingerreglen: Ideen er 5% - resten 

er hårdt arbejde. Ikke for én kvinde eller 

mand, men for et team. For historien og al 

erfaring viser, at næsten alle successer 

bliver skabt af stærke teams! 

 

Legepladsprojektet: 

Jeg synes godt, man kan overføre en 

sådan analogi til en landsby som Tapdrup. 

Da vi var nogle stykker (et TEAM), som 

for nogle år siden satte os sammen for at 

lave aktivitetsområdet hernede, lod vi 

tankerne få frit spil. Vi startede IKKE 

med at kigge på begrænsningerne. Og 

med mange og gode input fra borgerne i 

Tapdrup fik vi efterhånden sat et rigtig 

godt projekt sammen. Eneste problem 

(eller udfor-dring) var, at det ville koste 

ca. 2 mio. kr.  

I dagene og ugerne derefter tror jeg, vi var 

mange, der oplevede en sådan fase af 

tvivl. Vi kiggede på kassebeholdningen: 

Tapdrup Puljen ville nok give ca. 30.000 

kr. , og derudover havde vi samlet ca. 

10.000 kr. ind. Og selv om Claus Provst 

ville lave en del af gravearbejdet, var der 

immervæk et godt stykke vej til de 2 mio. 

kr.! 

Men vi havde OGSÅ fået indsamlet over 

1.000 frivillige arbejdstimer. Tænk en-

gang, i vores lille landsby! 

DET gav os mod igen, og selv om vi godt 

vidste, at der skulle søges rigtig MANGE 

penge hjem, fra STORE fonde – OG at 

der var ekstrem hård konkurrence om 

pengene fra andre gode projekter over 

hele landet, tænkte vi: 

”HVORFOR kan VI ikke lave det bedste 

projekt af dem alle”. Og det gjorde vi så – 

og vi FIK pengene!! 

 

BOLDBANEN 

Lidt samme tankesæt ligger bag det nye 

projekt på boldbanen. Hvis vi er mange 

nok som trækker, og vi står sammen, ja så 

kan Tapdrup også få både Beach Volley, 

Tennisbane, Crossfit osv. 

Og heldigvis bor vi STADIG i en 

landsby, hvor sammenholdet er godt, og 

hvor mange ting kan lade sig gøre, fordi 

mange gerne vil bidrage. Men HUSK 

OGSÅ, at dette langt fra er en selvfølge!! 

Det kræver noget af os alle sammen at bo 

i en god og aktiv landsby! Vi skal agere 

som et godt TEAM! 

 
Viborg og Danmark: 

Hvis vi lige skal prøve at overføre 

tankesættet til det regionale og nationale 

plan også. Så er alvoren her endnu mere 

nærværende – for det handler om, hvad vi 

skal leve af i fremtiden. 
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Viborg er i konkurrence med en masse 

andre byer om arbejdspladser, turister, 

skatteindtægter osv. Kun ved fortsat at 

udvikle både by, arbejdspladser og 

infrastruktur til og fra byen, kan vi skabe 

vækst og fastholde Viborg som et attrak-

tivt sted at bo og arbejde.  

Jeg har fornøjelsen af et par dage om 

ugen at sidde inde hos Viborg Erhvervs-

råd. Heldigvis er der gang i rigtig mange 

spændende ting derinde. Seneste projekt 

hedder ”Fremtidens industri”, som Viborg 

sammen med 2-3 andre byer skal tænke i 

og arbejde med. For vi kan jo alligevel 

ikke konkurrere med kineserne og andre 

lavtlønsområder  – men  pointen er: Det 

SKAL vi heller ikke.  

Der er MASSER af innovationskraft, 

kreativitet og gå-på-mod i Danmark. Vi 

kan SAGTENS konkurrere i Danmark – 

vi skal bare tænke værdi ind i produk-

terne, og det er vi heldigvis rigtig gode til 

i Danmark. Flere og flere virksomheder 

trækker igen produktionen hjem fra Kina 

og begynder i stedet at tænke på Kina 

som et godt eksportmarked. Der er jo 

nogle hundrede millioner mennesker, som 

rykker op i middelklassen, og de vil 

hellere end gerne have dansk/europæisk 

kvalitet og ikke mindst design. 

 

Finanskrisen: 

Krise er lig med udvikling, siger man, og 

den såkaldte finanskrise i 2008 var et helt 

nødvendigt ”wake up call” ift. både for-

brugsmæssig og økonomisk bulimi. 

Fornuften har igen vundet indpas, og 

virkelysten og innovationen blomster alle 

steder. Og tilmed ser vi heldigvis, at 

bæredygtighed er et nøgleord i mange 

opstarts- og udviklingsprojekter. 

Så det skal nok gå – både i Danmark, i 

Viborg og i Tapdrup    

RIGTIG GOD SANKT HANS AFTEN 

TIL JER ALLE. 

 

 

 
 

 
 

 



Borgerstafetten. 
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Af Stine Glerup,  Tapdrupvej 136 

 

Min hobby er mit job, og det er jeg meget 

taknemlig for. 

Som blomsterdekoratør og kunstner-

uddannet tog jeg beslutning og startede 

som selvstændig for næsten 2 år siden, og 

jeg fortryder ikke et sekund.  

Men med over 16 års erfaring i faget følte 

jeg, der skulle ske noget nyt, og det blev 

GlerupDesign.   

Jeg arbejder freelance, og har mit værk-

sted hjemme på adressen  -  som alle er 

velkommen til at besøge. 

 

Jeg er født og opvokset i Norge og kom til 

Danmark i 1998. 

Jeg har hele min norske familie i Norge, 

og jeg føler, der er langt "hjem".  

De godt 2000 km gør, at jeg ikke så ofte 

besøger min hjemstavn, desværre. 

Jeg har boet i Århus flere år, inden jeg 

mødte min mand, Lars Glerup, der lokke- 

 

de mig til at flytte til Viborg.  

Vi købte vores landsted her i Tapdrup i 

2003.  

En lille naturperle med en skøn udsigt og 

fred og ro. 

Vi har i alle årene lidt efter lidt moderni-

seret, bygget om og bygget til.  

Færdig bliver man nok aldrig :-) 

Vi har lige fået billeder af vores ejendom, 

som den så ud, da den blev bygget i 1932, 

samt da den blev moderniseret i 1974. 

Utroligt sjovt at se, at vores stil er tro mod 

det oprindelige.  

 

Min have og alle mine blomster er et 

fristed, hvor jeg slapper af og nyder livet. 

Vores fritid bruger vi under vand, vores 

store passion er dykning. 

Vi har besøgt et utal af vrag i hele verden. 

 Selv om vandet kun er 0 grader hopper vi 

gladelig i, som nogen siger: " I er lidt 

skøre, der gør det frivilligt". 

 

Hvor er det skønt med det lille lokale 

samfund, vi bor i. 

Værn om det og pas på hinanden. 

Tusind tak for stafetten, skønne Tina!  

Jeg giver den videre til en af alle vores 

dejlige venner her i Tapdrup, 

René Fürster Simonsen. 

 

 

 



BT`s Idrætsforening 
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I BT`s medlemslotteri er der udtrukket 

følgende numre 

 

August: 147, 16 og 126 

 

Vi har nu i 27 år været rundt for at sælge 

medlemslotteriet. Overskuddet herfra har 

i årenes løb været et ganske godt tilskud 

til klubbens tilbygning og drift. 

 

Vi vil derfor takke alle, der i årenes løb 

har støttet klubben ved køb af medlems-

lotteriet. 

 

Fodbold 

 

Vi kan med stor tilfredshed  konstatere, at 

der igen er kommet rigtig godt gang i 

pigefodbolden i klubben med flere nye 

deltagende hold i turneringen. 

 

Klubben har i efterårssæsonen 15 hold 

tilmeldt i ungdomsrækkerne, og med et 

nyt 7 mands damehold tilmeldt i efteråret 

er vi oppe på 6 seniorhold i klubben. Det 

er efterhånden en del år siden, at vi kunne 

mønstre så mange hold, men husk, at der 

altid også er plads til dig. 

 

 

Vi har i juni haft ca. 60 børn og trænere til 

Sejs Cup, hvor såvel et drengehold som et 

pigehold igen i år blev vinder af deres 

række. U 9 drengeholdet slog Frede-

riksberg Boldklub i finalen. 

 

Derudover har rigtig mange af børnene i 

området deltaget i DBU`s fodboldskole i 

uge 27. Det blev også i år en meget 

positiv oplevelse. 

  

Endelig kan det oplyses, at vi har haft 3 

hold på Viborg Stadion for at spille 

forkamp til VFF`s hjemmekampe. Senest 

har U 10 Drenge spillet mod SIK til 

VFF`s hjemmekamp mod Roskilde.  En 

stor oplevelse for børnene. 

 

 

 
 

 

Sportsugen 

 

Igen i år har BT gennemført sin sportsuge 

i uge 27 med forskellige aktiviteter og en 

del fodboldkampe. 

 

På grund af manglende frivillige til at 

deltage i planlægningen af sportsugen var  
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der i år ikke så mange aktiviteter som 

tidligere, bl.a. var rundboldturneringen 

droppet. 

 

BT løbet blev dog igen i år afviklet med 

stor succes og mange deltagende løbere 

både fra området og fra andre byer. 

 

I ugens løb blev der afviklet en række 

ungdoms- og seniorkampe. 

 

Vi synes det er trist, hvis vi helt skal 

droppe afviklingen af årets sportsuge, 

hvorfor vi håber, at der er nogle, der vil 

melde sig til at medvirke i forbindelse 

med  planlægningen, så vi også i 2015 

kan gennemføre en sportsuge.  

 

Vi kan konstatere, at der i andre byer er 

stor opbakning til den årlige sportsuge, så 

det er trist, at vi ikke kan etablere denne 

opbakning i Bruunshåb/Tapdrup området. 

 
Kandisarrangement 

 

Som tidligere omtalt fik klubben 

mulighed for at tilbyde et særligt arran-

gement i form af en aften med musik af 

Kandis, der trækker fulde huse i stort set 

hele landet. 

 

Det gør de bare ikke i Bruunshåb, idet der 

alene var solgt ca. 250 billetter til festen. 

 

Når det så er sagt, blev det en utrolig 

positiv aften, hvor alle var positive 

omkring hele arrangementet og også 

krævede en gentagelse af arrangementet 

til næste år. Flere gav udtryk for, at de i 

den forbindelse gerne ville give en 

hjælpende hånd. 

 

De, der ikke deltog, gik glip af en stor 

oplevelse. 

 

Jeg er udmærket klar over, at den musik 

Kandis spiller ikke appellerer til alle, men 

jeg synes, det er tankevækkende, at der 

deltog flere fra Løvel end fra Bruunshåb 

og  Tapdrup. 

 

 
Vi havde i øvrigt deltagere så langt fra 

som fra Thy, Fyn og Nykøbing Falster. 

 

En stor tak til de få fra området, som 

valgte at bakke op omkring klubbens 

arrangement, og dermed også klubbens 

ønske om at skaffe penge til etablering 

af en ny fodboldbane til aktiviteter for 

børn og unge i området. 

 

På trods af den manglende opbakning 

kommer klubben ud med et lille overskud 

på arrangementet. 

 

Øvrige aktiviteter i klubben 

 

I samarbejde med Politiet er der netop 

blevet kørt DM i cykelløb indenfor 

Politiet i Danmark i Bruunshåb/Tapdrup 

området. 

 



 

13 

 

Vores opgave var bl.a. at stå for 

fortæringen af rytterne de 2 dage, arran-

gementet blev afviklet over. Den ene dag 

deltog ca. 55 i arrangementet, og på sidste 

dagen var der 105 deltagere. 

 

Så man kan vist roligt sige, at der aldrig 

har været så mange politibetjente til stede 

i Bruunshåb de 2 dage, hvor start den ene 

dag var ud fra BT på Vibækvej og den 

anden dag fra Møllehøjhallen. 

 

Vi deltog i arrangementet af flere grunde, 

men bl.a. også for at skaffe penge til 

afvikling af de mange aktiviteter i klub-

ben. 

 

Indeaktiviteter i Møllehøjhallen 

 

I samarbejde med SVIF tilbyder BT også 

i den kommende sæson en række 

aktiviteter som gymnastik, badminton og 

indendørs fodbold. Desuden tilbydes 

håndbold sammen med OGF under navnet 

Asmild Håndbold. 

 

 

 
 

 

De fleste aktiviteter er netop begyndt, når 

dette blad udkommer. Du kan dog sagtens 

nå at komme med til en aktivitet i den 

kommende sæson.  

 

Kig venligst i den grønne folder, der blev 

omdelt i slutningen af august, om ikke der 

er en aktivitet, der kan friste dig. 

 

Gymnastikredskaber 

 Poul Madsen fra Tuborgfondet kommer 

til Møllehøjhallen mandag den 8/9 2014 

ca. kl. 16,00 for at overrække en check på 

kr. 30.000,00 til køb af airtrack.. 

 

 

 

Vi har også i år modtaget kr. 15.000,00 

fra Nordea Fonden til gymnastikred-

skaber. 

SVIF bidrager med kr. 30.000,00 

Så det samlede indkøb af gymnastik-

redskaber til den store gymnastikafdeling 

udgør kr. 75.000,00. 
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Nørreådalen (2) 
Pramhuset 

 

 

Udsnit af håndtegnet kort fra ca. 1835. 

En kanal blev gravet fra Nørreå op til Vibækvej, hvor ladepladsen blev etableret. 

 

Af Erik Langvad. 

  Fabrikant Johannes Bruun fra Brunshåb 

klædefabrik købte i 1832 en englod, 

kaldet Blære eng, af Jens Nielsen Klotrup, 

Gl. Asmild, for 50 Rbd.(Rigsbankdaler) 

med det formål at kunne grave en kanal 

fra Nørreåen op til vejen mellem 

Brunshåb og Tapdrup. På dette sted ville 

han nemlig anlægge en ladeplads for de 

varer, som prammene medbragte. 

Kanalen blev gravet, og en ladeplads med 

vase (engvej langs kanalen) blev anlagt. 

Ligeledes opførte han over for 

ladepladsen et pramhus med navnet 

”Mineshede”, så man her kunne få sig et 

tiltrængt hvil og lidt at styrke sig på. 

     Johannes Bruun døde imidlertid ung, 

så broderen Mads Pagh Bruun måtte 

overtage fabrikken, men kort tid efter 

brændte klædefabrikken, og en 

genopbygning samt modernisering 

krævede ekstra kapital. Derfor blev 

Vibæk mølle samt pramhuset med  

 

 

ladeplads i 1851 frasolgt til hans 

mecanikus, Søren Wistoft.  

     I skødet vedrørende pramhuset står der 

skrevet, - at Søren Wistoft fremtidig var 

forpligtet til at holde kanalen i farbar 

stand, ligesom vase og ladeplads skulle 

holdes vedlige. Desuden skulle 

klædefabrikkens pramme samt varer, der 

fragtedes til og fra klædefabrikken, være 

afgiftsfrie. - Heraf kan man slutte, at 

ejeren har opkrævet afgift af al transport 

til og fra ladepladsen.  

Desværre findes der ingen beretning fra 

den tid om arbejdet eller det liv, der må 

have udfoldet sig på og omkring 

ladepladsen. Med den brogede skare af 

pramfolk, kuske, handelsmænd og andet 

godtfolk, der har været samlet, kan man 

godt forestille sig den livlige aktivitet og 

færden, som her har fundet sted med det 

nærliggende pramhus som udskænk-

ningssted. 
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I 1888 blev pramhuset imidlertid sat på 

auktion af Søren Wistofts enke, efter at 

også sønnen Laurits var død. Det blev 

gdr. Jens Jensen Præstgård, Lille Asmild, 

som købte pramhuset med eng- og 

hedelod for 400 kr., men i dette skøde står 

der intet skrevet om vedligeholdelse af 

kanal og vase, så allerede på dette 

tidspunkt må ladepladsen altså have 

mistet sin betydning, idet næsten al 

godstransport til og fra Viborg nu foregik 

med jernbane.  

 

 

I 1906 solgte Jens Jensen Præstgård så 

pramhuset til sin søn, Niels Munk Jensen, 

for 2000 kr. Året efter blev huset nedrevet 

og stedet ombygget til et mindre 

husmandssted, samtidig med, at et par 

mindre englodder blev tilkøbt. Den nye 

ejendom fik herefter navnet ”Pramhuset”.  

     Niels Munk Jensen arbejdede som 

væver på Brunshåb klædefabrik og blev 

som en meget agtet person på egnen valgt 

til sognerådet. ”Pramhuset” er stadig i 

slægtens eje.  

 

Pramhuset efter ombygningen i 1907. Det gamle pramhus lå øst for ejendommen. 
 

Kongen af Nørreå. 
 

 

Meiner Christensen som 100-årig. 

 

      ”Ønsker man sig et godt liv, skal man 

følge sine egne tilskyndelser og ikke blive 

slave af et fast, ensformigt og trist 

arbejde, hvor man kun venter på 

arbejdstids ophør. Det giver kun en 

ørkesløs tilværelse.” 

En sådan filosofi havde Mainer 

Christensen, der boede i et nu nedrevet 

hus ved indkørslen til Thisted mejeri. 

Barndommen tilbragte han dels ved  
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Loldrup sø, Svostrup sø og ved Vedsø (en 

af kilderne til Nørreå). Han kendte således 

til livet ved vandet, og da hans far og 

farfar havde været fiskere, blev han lige 

så betaget af fiskeri og kom til at elske det 

frie liv ved vandet. Efter endt skolegang 

som 14-årig prøvede han, hvor lidet 

attraktivt det var at være tjenestedreng 

ved landbruget eller hos en skomager. 

Derfor tog han den beslutning, at han ville 

vie sit liv til vandet og være sin egen 

herre. Og da det blev Nørreåen, som blev 

omdrejningspunktet for hans eksistens, fik 

han betegnelsen - Kongen af Nørreå.  

         Som 18-årig kom Mainer til 

Randers, hvor han først ernærede sig ved 

at høste tagrør og fiske, indtil han i 1938 

blev gift og fik eget hus. På det tidspunkt 

lå der endnu 3 kåge tilbage i Randers. 

Tidligere tiders godstransport med disse 

fladbundede fragtbåde på Gudenå og 

Nørreå havde i over 100 år været med til 

at opretholde handelen og dermed det 

økonomiske grundlag for Randers by. 

Denne transport blev i Randers kaldt for 

Vestfarten. Under 2. verdenskrig kom de 

3 kåge imidlertid atter til ære og 

værdighed, da mangel på brændstof 

bremsede voldsomt op for 

lastbiltransporten. Mainer slog sig nu på 

pramfart med én af disse tre kåge. Om 

dette kapitel i hans liv siger han: 

”Kågen kunne bære 34 tons. Vi sejlede 

sand fra Langå til Randers, hvorfra det 

kom videre til Norge. Nordmændene 

brugte det til støbesand i støbeformene. 

Desuden sejlede vi til Hvorslev Teglværk 

med kul, og tog teglsten med tilbage. Men 

det hændte også, at vi sejlede op ad  

 

Nørreå for at laste tørv i Ø. Min sidste tur 

var på Randers fjord i 1948, da vi sejlede 

tækkerør til Allingåbro. Fra min første tid 

på Nørreå husker jeg tydeligt Viborgs 

gamle ladeplads ved Vibæk, hvor der var 

tydelige rester tilbage, men pramfart med 

stager, heste og tov var længe før min 

tid.” 

I 1949 flyttede ægteparret til huset ved 

Thisted mejeri, hvor Mainer begyndte at 

skære grøde for amtet, ikke blot i Nørreå, 

men også i andre åer. Grødeskæringen 

foregik med en skæremaskine påmonteret 

en gammel pram, som i dag står på - Det 

arbejdende Museum - i Brunshåb. Mange 

gange måtte han ned i åen uden Waders. 

Herom siger han:  

”Vi havde jo ingen Waders, så derfor gik 

jeg ud i vandet med tøj på, somme tider i 

hele 12 timer. Det rørte mig overhovedet 

ikke, og så var det jo ikke nødvendigt at 

gå på land for at lade vandet. I hele mit 

liv har jeg aldrig været syg, endsige 

forkølet. I det hele taget har jeg et godt 

helbred, og min teori herom er, at det 

skyldes den medicin, som jeg dagligt 

medbragte, nemlig en halv flaske snaps 

og en 4 – 5 fed hvidløg. Det har jeg læst 

skulle holde sygdomme væk”. 
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Hans kendskab til Nørreå blev med tiden 

så stor, at amtet altid fulgte hans råd og 

vejledning, og dermed fik han også 

kongeværdigheden. Han var i den grad 

dus med arbejdet, at da, der skulle laves 

en film om grødeskæring til erindring for 

eftertiden, blev Mainer Christensen 

udvalgt som aktør.  

Om vinteren beskæftigede han sig med at 

høste tagrør, især fra Tapdrup sø og 

Vejrumbro sø. Når tagrørene skulle 

transporteres over kort afstand hen på 

tørrepladsen neden for Thisted mejeri, 

brugte han en metode med at sætte 2 både 

sammen. Senere hen på året blev 

tagrørene renset og bundtet i neg, så de 

var klar til tækning af stråtage.   

          Fiskeriet optog ham stadig, og med 

Nørreåen som nabo blev det her, han 

hovedsagelig hentede sin fangst. Det var 

først og fremmest ål, som blev fanget i 

åleruser. Da mejeriets gamle bassin til 

opsamling af kildevand stadig var intakt, 

men efter vandboringen i 1959 lå 

ubenyttet hen, brugte Mainer det som 

hyttefad, og med et skilt ved vejen - Ål til 

salg - gav det ham en ekstra indtægt. 

Selv om hans lid stod til vandet, gik han 

dog ikke af vejen for også at tage fat på 

land. Her virkede han blandt andet som 

sygekasseopkræver, forsikringsmand,  

 

 

 

rottefænger og maskinopsynsmand. 

Da han som 91-årig blev interviewet i sit 

hjem, mente han selv, at han havde haft et 

jævnt, muntert og virksomt liv på jord 

uden de store problemer. Han opnåede at 

blive 100 år, men døde nogle måneder 

derefter (d. 22/10 - 2011) efter kun et års 

ophold på plejehjem 
 

 
Meiner Christensen ordner sine åleruser.

Spang og badning i åen. 
Af Johs. Saabye 

        Sommeren 1933 gik jeg i 2. klasse.  

Vi kunne af førstelærer Overgård få lov til 

at bade i Nørreå i sidste time i stedet for 

gymnastik. Han var ikke vanskelig at 

overtale, når vejret var godt – og det var 

det ofte. Det var dengang man sagde ”De” 

til præst og degn, ligesom man også tog 

hatten af for disse personer. Når der var
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badetur til Nørreåen, gik vi ned til vores 

cykler, der stod op ad muren til en 

mødding, som lå langs opkørslen til 

skolen. Cyklerne, vi kørte på dengang, var 

ikke med det udstyr, som man har på 

cyklerne i dag. Mange af cyklerne var 

damecykler beregnet til voksne. Så var 

sædet sat fast lidt nede på den lodrette 

stang, og på pedalerne var der sat 

træklodser, som var holdt sammen af et 

par bolte – man skulle jo træde rundt. 

Vi cyklede ned ad Vibækvej, til vi kom 

over banelinien, hvor toget Mariager – 

Fårup – Viborg kørte. Lige på den anden 

side af banen drejede vi til venstre ad en 

engvej; Vi kunne dog ikke cykle hele 

tiden, to rækker pigtråd måtte vi også 

igennem – så var der en sti ud til åen. 

Ca. 75 m før åen stod der et træ; her 

skulle pigerne klæde om. Vi drenge 

fortsatte ud til åen, hvor vi, der havde 

badebukser, klædte om. Drengene kom i 

vandet efterhånden, som de kom af tøjet. 

Vi var i vandet i 10 – 15 min., så var det 

op igen og i tøjet. Så vinkede Overgård til 

pigerne, og de fik samme tid i vandet, 

som vi havde fået. 

Badestedet var ud for Subæk mølle; her 

var fint sandbund med en vanddybde på 

1,5 – 2,0 m. Lidt øst for badestedet var 

der midt i åen rester af en spang  

 

 

(gangbro) i form af stolper, som ragede 

ca. 1 m. over vandet ved normal 

vandstand. 

Otto Th. Nielsen, tidligere borgmester i 

Viborg og født og opvokset i Tapdrup, 

fortæller, at gangbroen var intakt i 

1928/29, men hvor stien fra Tapdrup til 

Vinkel har gået, kan jeg ikke oplyse, da  

 

de beboere, der benyttede den, for længst 

er borte. Badestedet blev om aftenen 

benyttet af ungdommen fra Tapdrup og 

Vinkel; der kunne nemt være 20 – 25 

unge på en aften. Dette badeliv holdt sig 

til omkring 1944 – 45. Mange forelskelser 

og venskaber er sikkert opstået nede ved 

åen. Jeg kan da også slutte af med en 

romance, der godt kunne være opstået ved 

badestedet. 

En gårdmandsdatter fra Tapdrup, Sine 

Jørgensen, og en gårdmandssøn fra 

Vinkel, Kristian Ibh., blev gift, og de 

overtog gården i Tapdrup. Han blev en 

afholdt mand i sognet. Dette medførte, at 

han blev sognerådsformand. Han var også 

formand for Indre Mission, som på det 

tidspunkt stod meget stærk i sognet. Han 

var gift 2 gange, begge koner hed Sine. 

Han nåede at holde sølvbryllup med dem 

begge. Kristian Nielsen Ibh døde i 1958 

og blev 92 år. 

Ulvegraven ved Ll. Kærrestrup. 
 

På vandrestien ned til Nørreådalen med 

udgangspunkt fra gården Ll. Kærrestrup 

ved vejen mellem Vejrumbro og Vinkel 

står der en info-stander med følgende 

fortælling skrevet af  

Asger Nielsen, Ll. Kærrestrup. 

En spillemand havde været ude at spille 

til bryllup i Tapdrup. Efter endt hverv 

sent på natten begav spillemanden sig på 

hjemvejen ad Mammen – Dalsgård til og  
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ville skyde genvej fra spangen over 

Nørreåen og videre op ad stien gennem 

Dybdalen forbi Ll. Kærrestrup. 

Her var der imidlertid lavet en såkaldt 

ulvegrav, som han i mørket havde 

overset, og uheldet ville, at han faldt ned i 

den. I graven sad der imidlertid en fanget 

ulv, og hvad skulle spillemanden dog 

gøre, når den gik til angreb på ham? 

Jo! Spillemanden - så rådsnar som han var 

– tog sin violin og begyndte at spille. I 

stedet for at angribe, begyndte ulven 

imidlertid at tude højlydt. Han spillede 

hele natten igennem, men først ved 

daggry blev man opmærksom på 

hyletonerne nede fra ulvegraven, og så 

kom der straks hjælp til den uheldige 

spillemand. Han havde da spillet så meget 

på sin violin, at der kun var en streng 

tilbage på violinen, så det var på høje tid, 

han blev reddet.  

Endvidere fortælles det, at jorden i graven 

var unaturlig rød, hvilket skyldes den 

megen ”ulvefis” graven har været udsat 

for. 

(Hvis historien er sand, må hændelsen 

være sket, før den sidste ulv blev skudt i 

Danmark ved Estvadgård i 1813) 

 

 

 

 
En ulvegrav skulle have 3x3 m overflade 

og en dybde på 2½ m for at være helt 

sikker. Væggene skulle beklædes med 

brædder, og graven tildækkes med et 

tyndt lag kviste, hvorpå lokkemaden 

anbragtes. 

 

 

”Brugsen i Tapdrup” 

 

Den fungerede stadig  

som den lokale daglig- 

vare butik. 

 

 

(Billedet er fra 2001) 
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  Af Aase Langvad, formand 

 

Familiegudstjeneste 

- vi tænder juletræet 
Tapdrup Kirke den 30. november kl. 

15.00 

Et nyt kirkeår begynder i år den 30. 

november med første søndag i advent. I 

Tapdrup Kirke vil vi indlede kirkeåret 

med en familiegudstjeneste. Når vores 

børn bliver døbt, opfordres vi til at tage 

dem med i kirke som et led i barnets 

oplæring i den kristne tro. Første søndag i 

advent er blot en af de mange gode 

anledninger. Efter familiegudstjenesten 

samles vi i sognehuset til æbleskiver, 

saftevand og gløgg. Vi skal tænde og 

danse om juletræet på Sognehusets plæne. 

Til børnene vil der være slikposer!  
 

 
 

Arrangementet sker i et samarbejde ml. 

Tapdrup Borgerforening og Menigheds-

råd 

 

 

Årets temagudstjeneste 

står i spejdernes tegn 

KFUM-spejderne ’Nørreå Gruppe’ med-

virker ved temagudstjenesten, der i år 

holdes på en hverdagsaften, nemlig 

tirsdag den 30. september kl. 18 

i Tapdrup Kirke. 

 »Det handler om at være modig« – ja, 

sådan er temaet og det betyder jo, at det 

også handler om, hvad vi er bange for. 

Frygt og mod hører sammen, men også 

mod og tro. Vi skal synge sammen og 

også høre et par gode historier. Efter 

gudstjenesten indbyder menighedsrådet 

alle til kartoffelsalat med grillstegte 

pølser. Forhåbentligt bliver vi så mange, 

at kirken bliver fuld, hvilket i så fald 

betyder, at nogen af os kommer til 

stående taffel, måske endda udendørs, på 

rigtig spejdermanér. Vel mødt! 

 

Cafe – aften i Tapdrup 

Sognehus. 

Onsdag den 22. oktober kl.19.00 

Claus Bo Andreasen, som i foråret 2014 

gennemførte en 800 km. lang pilgrims-

rejse vil fortælle om denne store oplevelse 

samt vise billeder derfra. Som appetit-

vækker kan det anbefales at læse artiklen i 

Kirke & Sogn nr. 3 2014. 

Menighedsrådet vil denne aften være vært 

ved et lille traktement inspireret af temaet. 
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Syng med 

i Tapdrup Sangkor 

Tapdrup Sangkor øver i efteråret hver 

torsdag fra den 6. november til den 11. 

december kl. 19-21 i Sognehuset. Koret 

øver op til ”Syng julen ind” i Tapdrup 

Kirke den 14. december. Desuden synger 

koret med til gudstjenester i Tapdrup 

Kirke den første søndag i hver måned. 

Har du en sangfugl i maven, så kom 

endelig og syng med. Det kræver ingen 

forudsætninger ud over lyst til at synge og 

hygge sig sammen med andre. 

Korprøverne begynder med stemmeop-

varmning/stemmetræning, og derefter 

synges der forskelligt rytmisk og klassisk 

repertoire. Noget er enstemmigt, og andre 

gange er koret delt op i sopran-, alt og 

herrestemmer. Der er også en kaffepause, 

hvor de mange toner skylles ned og 

snakken går. Vel mødt til alle, der har 

lyst! 

 

 

Sangaften i 

Tapdrup Sognehus 

Torsdag den 30. oktober kl. 19.30 

Man bliver glad af at synge, og der er så 

mange skønne sange, der fortjener at blive 

sunget! Det vil vi gøre sammen denne 

sangaften i anledning af Spil Dansk 

Dagen 2014. Vi tager Tapdrup Sognehus’ 

nyindkøbte højskolesangbøger i brug og 

lader stemmerne klinge. Organist Maja 

Simonsen vil introducere en række sange, 

og der vil blive plads at ønske sine 

favoritter. Undervejs vil der være kaffe og 

kage. Kom og syng med! 

 

Aflysning!! 
Julekoncerten d. 10. december med vo-

kalgruppen Intermezzo, som var 

annonceret i Kirke & Sogn nr. 3, sept. 

2014, har desværre måttet aflyses, da 

Tapdrup Borgerforening uheldigvis havde 

planlagt at afholde en stor julekoncert i 

forsamlingshuset på netop samme 

tidspunkt!!

 

Orientering fra Tapdrup Udeliv 

Til jeres orientering, så har vi ikke tabt modet endnu, men det tager åbenbart lang tid at tage 

stilling til vores ansøgning.  

Viborg Kommune har på et tidligere tidspunkt skrevet, at vores ansøgning om tilskud til 

tennisbanen ville blive behandlet på et møde i kulturudvalget i august måned, det viser sig, at 

det først bliver i september måned, så vi må stadig væbne os med tålmodighed. 

Vi har inviteret kulturudvalget til at holde møde i forsamlingshuset så udvalget ved selvsyn kan 

se, hvor godt banen kan placeres. Vi venter på svar, om de vil benytte sig af tilbuddet. Håber 

stadig I er med os, selv om det tager tid. 

Vi har også fået en ny indskyder, så alt i alt går det rimeligt, vi mangler selvfølgelig det store 

beløb fra Viborg Kommune. Vi håber og krydser fingre. 

På bestyrelsen vegne,  

Birgit Rasmussen 
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Strikke-/hygge-/snakkeklub 
 2014/2015 (10.sæson) 

 

Start mandag den 6.oktober 2014 kl. 19.00 i Sognehuset 
 

                                  
 

Af Else Krogh, Tapdrupvej 91 tlf.: 86600417 

 

Så nærmer sæsonen sig for strikke- hygge- og snakkeklubben.  

Igen i år har jeg lejet Sognehuset.  

Det bliver igen om  mandagen. 

For at der kan blive plads til at gå til banko-spil, har jeg flyttet lidt på datoerne. 

Det bliver følgende mandage: 

 

Mandag den 06. oktober, 20. oktober, 27. oktober  2014 

Mandag den 10. november, 24. november 2014 

Mandag den 8. december 2014 

 

Mandag den 5. januar, 19. januar 2015 

Mandag den 2. februar, 16. februar 2015 

Mandag den 2. marts, 16. marts, 30. marts 2013 

   

I år skal vi også fejre vores 10 års jubilæum. 
 

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. 

 

Vi mødes kl. 19.00, og det slutter kl. 21.30 

Pris 20 kr. pr. gang, og det dækker entre og kaffe med kage. 

 

Alle er velkomne, man møder bare op, der er ingen tilmelding 
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Æble-dag 

i Tapdrup 
 

Søndag den 5. oktober kl. 13.00- 

18.00 på legepladsen ved banestien 

Af Anders Midtgaard 
 

 

 

Program for dagen: 

 

Kl. 13.00-15.00: Presning af egne æbler til æblemost. 

- Medbring egne vaskede æbler + tomme flasker til mosten.  

- Borgerforeningen stiller 2 frugtkværne og 2 æblepressere til rå-

dighed, men vi kunne godt bruge endnu flere, så medbring gerne 

ekstra materiel, hvis du har noget. 

 

Kl. 15.00-16.00: Fælles æble-aktiviteter 

- Æblekage-konkurrence: Årets bedste æblekage skal kåres og 

smages – medbring din bedste æblekage og deltag i konkurrencen 

(og lad dine naboer smage kagen)  

- Medbring selv kaffen og smag på de forhåbentligt mange 

æblekager på legepladsen. 

- Æble-konkurrencer for børn og voksne. 

- Leg og hygge. 

 

Kl. 16.00-18.00: Presning af egne æbler til æblemost. 
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Tilbyder følgende kursus efterår 2014   

_________________________________________________________________ 

 
Kursus: Træarbejde, dekupørsav og trædrejning 

Beskrivelse: Hvis du har dine egne idéer, så har skolen maskiner til at gøre dem 

til virkelighed. På værkstedet vil du kunne få en grundig 

håndværksmæssig vejledning til at hjælpe dig med at føre dine ideer 

ud i virkeligheden. 

 Det gennemføres som åben værksted.  

Værkstedsleder: Niels Søgaard, tlf. 29 82 20 94 

Kursusdage og –tid: Onsdage kl. 19.00 – 21.45. 

Starter / slut: Onsdag den 24. september/Onsdag 03 december  

Kursussted: Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet, Tapdrupvej 100 

Pris: 250,00 kr. for 10 x 3 lektioner. 

Status: Få ledige pladser 

 

 

Kursus: Encaustic voksmaling 

Beskrivelse: Encaustic voksmaling er en gammel kunstform. Teknikken er, at 

man bruger sålen af et lille strygejern, som ligner et rejsestrygejern 

uden huller og belægning, til at smelte farverne med. Farverne, som 

er en slags farvet bivoks, stryges så på et blankt karton. Malerlærred, 

akvarel og pergamentpapir kan også bruges. På kurset læres 

grundteknikker så efter kurset er det bare med at lade fantasien få frit 

løb. Yderligere oplysninger hos underviser.  

Underviser: Ritha Præstegaard, Asmild Kær 18, Tlf. 86671327 

Kursusdage og –tid: Lørdag  kl. 09.00 – 14.15. 

Starter / slut: Lørdag 20. september / Lørdag 04 oktober.     

Kursussted: Sognehuset, Højtoften 3 

Pris: 400,00 kr. for 2 x 6 lektioner. 

Status:  

 

Fællesarrangement: Kom og hør og syng John Mogensen sange, afholdes 

i Låstrup Gl. skole mandag den 3. november 2014, kl. 19.30 
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100 års jubilæum 
Tapdrup Husflidsforening vil gerne invitere alle til at fejre dette, 

lørdag d. 25. november kl. 12.00-16.00 i Børnehaven/Sløjdlokale. 

 

Foreningen vil være vært ved en lille forfriskning. Der vil være udstilling af 

husflid gennem tiden og arbejdende værksteder. Skulle nogen ligge inde med emner til 

udstillingen, hører vi MEGET gerne fra vedkommende.. 

 

 

Kursus: Trædrejer kursus for begyndere og let øvede. 

Beskrivelse: Et kursus for folk med interesse for træ drejning. Vi viser de 

grundlæggende tekniker. Vi tilpasser kursus efter folks egne ønsker 

og ideer. 

 Evt. spørgsmål om kursus kan rettes til Lars Pedersen 20206353 

Underviser: Vagn Steffensen og Lars Pedersen 

Kursusdage og –tid: Fredag kl. 17.00 – 21.00. og Lørdag kl. 09.00 – 16.00 

Starter / slut: Fredag den 31. oktober / lørdag 01 november.                          

Kursussted: Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet, Tapdrupvej 100 

Pris: 300,00 kr. for 1 x 13 lektioner. 

Status: Max 8 deltager. 

 

 

Kursus: Trædrejer kursus for let øvede. 

Beskrivelse: Et kursus for folk med interesse for træ drejning. Vi viser de 

grundlæggende tekniker. Vi tilpasser kursus efter folks eget ønske og 

ideer. 

 Evt. spørgsmål om kursus kan rettes til Lars Pedersen 20206353 

Underviser: Vagn Steffensen og Lars Pedersen 

Kursusdage og –tid: Fredag kl. 17.00 – 21.00. og Lørdag kl. 09.00 – 16.00 

Starter / slut: Fredag den 07. november / Lørdag 08 november.                           

Kursussted: Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet, Tapdrupvej 100 

Pris: 300,00 kr. for 1 x 13 lektioner. 

Status:               Max 8 deltager 

 

 

Tilmelding og yderligere oplysninger ved 

Brian Daniel Falckenberg Højbjerg Huse 22 8840 Rødkærsbro 

Tlf.  86 62 90 88 Mobil 28 12 49 37 eller 

e-mail: husflid@falckenberg.dk   

Tilmelding til alle kurser senest 2 uger før kursusstart - Gerne før. Husk at oplyse CPR 

ved tilmelding..
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Fugletur til Geddal Enge 
 

søndag den 14. september, kl. 13.00 

Vi mødes ved parkeringspladen 

ved kirken/Sognehuset. 
_____________________________________________________________________________________ 

Medbring bil (hvis det er muligt), 

 kikkert og kaffe mv. 

husk varmt tøj 
____________________________________________________________________________________ 

Så fylder vi bilerne op og deles om 

kørselsudgifterne. 
___________________________________________________________________________________ 

Vi håber at se: mange forskellige vadefugle, 

andefugle og rovfugle. 
___________________________________________________________________________________ 

Vi forventer at være hjemme kl. 18 
___________________________________________________________________________________ 

På gensyn 

Fuglegruppen i Tapdrup 

Carl Erik Dalsgaard 

Else og Jan 
 



Det sker i Tapdrup 
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September 2014: 

07.  kl.  10.30 Højmesse ved H. Korsgaard - koret medvirker. 

14.  kl.  14.00 Familiegudstjeneste ved  H. Korsgaard. 

14.  kl.  13.00 Fugletur til Geddal Enge  -  se opslag i bladet. 

17.  kl.  14.00 Høstgudstjeneste ved H. Korsgaard og L. Andersen. 

21.  kl.  09.15 Højmesse ved L. Andersen. 

24.  kl.  19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset. 

30.  kl.  18.00 Aftengudstjeneste ved l. Andersen (fællesspisning.) 

 

Oktober 2014:   

05.  kl.  10.30 Højmesse ved H. Korsgaard - koret medvirker. 

05.  kl.  13.00 Æbledag ved legepladsen 

06.  kl.  19.00 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset 

08.  kl.  19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset. 

12.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard. 

19.  kl.  09.15 Højmesse ved P. B. Andreasen. 

20.  kl.  19.00 Strikke - hygge - snakkeklub i Sognehuset. 

22.  kl.  19.30 Caminoaften ved Claus Bo Andreasen i Sognehuset. 

26.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen. 

27.  kl.  19.00 Strikke - hygge - snakkeklub i Sognehuset. 

30.  kl.  19.30 Sangaften i Sognehuset ved Maja Simonsen. 

 

November 2014: 

02.  kl.  10.30 Højmesse ved L. Andersen  -  koret medvirker. 

03.  kl.  19.30 Bankospil i Forsamlingshuset 

09.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen  -  kirkekaffe. 

10.  kl.  19.00 Strikke - hygge - snakkeklub i Sognehuset 

16.  kl.  09.15 Højmesse ved L. Andersen. 

17.  kl.  19.30 Bankospil i Forsamlingshuset 

19.  kl.  19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset. 

23.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard. 

24.  kl.  19.00 Strikke - hygge - snakkeklub i Sognehuset. 

30.  kl.  15.00 Familiegudstjeneste ved P. B. Andreasen - juletræ tændes. 

 

December 2014: 

01.  kl.  19.30 Bankospil i Forsamlingshuset. 

08.  kl.  19.00  Strikke - hygge - snakkeklub i Sognehuset. 

15.  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 

Grundejerforningen “Ådalen” 

Formand: Jan Morberg Madsen,  

Subækvej 3,  Tlf.20986463  

Gadebelysning 

Energi Viborg.  Tlf.  89292921 

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 

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. 

Dagpleje ”Spiren” (privat) 

Anja Christiansen, Tapdrupvænget 28. 

Tlf.  27825177, 86673797. 

Mail anjaogjan@webspeed.dk 

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.:  2933 6401 

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. 
Overlund Skole 

Skolevej 10, Overlund,  Tlf. 8725 3500 

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 

Udlejning af flagallé: Gunnar Rasmussen,   
Subækvej 11,  tlf. 8660 0446 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

TAPPEN  udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE Næste Nr. : 28 Nov. 2014 

Redaktion: Erling Hosbond, Engvej 3.  

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

Medhjælper: Erik Langvad,  

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407 

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11  

Tlf. 8660 0446  gubi42@hotmail.com 

Distribution: Borgerforeningen 

Tryk: Svend Thorsen Tlf. 2027 3010 

Forside: Tina Jensen   

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer 

og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENs 

redaktion. 

mailto:bt.if@mail.dk
mailto:anjaogjan@webspeed.dk
mailto:pramhusvej@fibermail.dk
mailto:mg@vghf.dk
http://www.tapdrupby.dk/

