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Redaktionen 
Erling Hosbond, Engvej 3 Mail:beerhos@hotmail.com  Tlf.nr. 86600240 

Vi er på nuværende tidspunkt ved at være færdig med Tappen´s jule/vinternummer. 

Desværre er "Borgerstafetten" gået i stå, den har ellers uafbrudt været med siden 2008, men vi 

forsøger at få gang i den igen i næste nummer.  

Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2014, vi 

håber, at det også kommer til at gælde i 2015. 

Deadline for næste nummer er: lørdag den 28 feb. 2015. 
 

Borgerforeningen 

 
 

Af Claus Bo Andreasen 
 

Viborg Naturpark 
 

Borgerforeningens bestyrelse har deltaget 

i en række workshops om etablering af 

Viborg Naturpark. 

 

Ifølge Viborg Kommune er det ideen at 

lave en bynær naturpark, som giver 

muligheder for natur- og friluftsoplevelser 

samtidig med at naturværdier, kultur-

historie og biodiversitet sikres og forbed-

res.  

 

Naturparken skal samtidig fremme 

bosætning og udvikling i Viborg, 

tiltrække turister og øge livskvaliteten for 

borgerne. Du kan læse mere om natur-

parken på www.viborg.dk/naturpark.  

 

 

Vi er meget positive over for ideerne 

omkring naturparken. Hvis du har forslag  

eller ideer til naturparken, så hører vi 

gerne fra dig. 

 

 

Kunst ved sognehuset 
 

Som nævnt i sidste nummer af Tappen 

arbejder Menighedsrådet og Borger-

foreningen på et forslag om forskønnelse 

af området omkring Sognehuset. I 

begyndelsen af 2015 håber vi at have et 

ideforslag klar. Når projektet er endeligt 

vedtaget er ideen at søge ekstern 

finansiering. 

 

http://www.viborg.dk/naturpark
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Ansøgning om midler 

 til infoskilte 
 

I marts 2014 ansøgte vi Viborg Kom-

munes pulje til landsbyforskønnelse om 

midler til opsætning af informationstavler 

ved indfaldsvejene til Tapdrup. Desværre 

fik vi ikke held af ansøgningen. Vi prøver 

derfor igen i 2015.  

 

Hvis du har andre forslag til vigtige ting i 

Tapdrup, som kunne finansieres via denne 

pulje, så hører vi gerne fra dig. 

 

Generalforsamlinger 
 

Der er traditionen tro generalforsamling i 

Tapdrup Forsamlingshus og Tapdrup 

Borgerforening den sidste torsdag i 

februar. I 2015 bliver det torsdag den 26. 

februar. Alle Tapdrupborgere er vel-

komne til at deltage i generalforsam-

lingerne, som starter kl. 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapdrup kommer ifølge planerne til at ligge på kanten af den nye Viborg Naturpark. 
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Lær at redde liv. 
Vær med til en aften, hvor du lærer at give hjerte – lungeredning med og uden brug af 

hjertestarter samt basal førstehjælp. 

Vi sætter også fokus på det, de unge oplever i nattelivet i forbindelse med alkohol og 

de former for narkotika, der er i omløb. 

Kurset finder sted mandag, den 26. januar kl. 17.00 til ca. 20.30 i Sognehuset i 

Tapdrup. Det koster 75 kr. at deltage. Beløbet betales ved fremmødet. Kurset 

arrangeres i et samarbejde mellem Tapdrup Borgerforening og Tapdrup 

Menighedsråd. 

Tilmelding senest d. 20 januar til: aaogelangvad@mail.dk  

 

Orientering fra ”Tapdrup Udeliv” 
Så er der rigtig godt nyt fra Tapdrup Udeliv. I marts måned søgte vi om 200.000 kr. til 

etablering af en tennisbane på den gamle sportsplads. 

Det er nu kommet hele vejen igennem det kommunale system. 

Den 31. oktober indstillede kultur- og fritidsudvalget os til at 

modtage et beløb på 150.000. Det blev så endelig vedtaget på 

byrådsmødet den 19. november. 

Den 4. december holder bestyrelsen for Tapdrup Udeliv et 

møde, hvor vi skal have planlagt de videre tiltag, bl.a. hvordan 

vi kommer videre, samt hvordan vi skaffer det resterende 

beløb. Vi bliver selvfølgelig yderlige udfordret, da vi kommer 

til at mangle 50.000 kr. mere end forventet. 

Ud over de 150.000 kr., som er blevet bevilget fra kommunen, har vi yderligere ca 

70.000 kr. Beløbet stammer fra Tapdrupfonden, Skals Sparekasse, samt fra 34 familier 

her i Tapdrup, som har været så generøse at sponsorere projektet med 1000 kr. hver. 

Penge som for øvrigt kan trækkes fra i skat. 

Så kære borgere, det er nu vi skal stå sammen. Hvis du 

skulle få lyst til at støtte projektet, så henvend dig til Birgit 

Rasmussen. Birgit-ras@hotmail.com. Tlf. 60628446. Eller 

en anden fra bestyrelsen. 

På bestyrelsens vegne 

Birgit Rasmussen  

Husk! 

Generalforamling 

Torsdag d. 26 Feb. Kl. 19.30 

mailto:aaogelangvad@mail.dk
mailto:Birgit-ras@hotmail.com
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Har du en god idé i Tapdrup, 

men mangler penge? 

Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

 Har du en god idé, men brug for 

økonomisk støtte, hører Borgerfor-

eningens bestyrelse rigtig gerne fra dig. 

Dels støtter borgerforeningen gerne nye 

idéer, der kommer andre borgere til gode 

med vores ekspertise og evt. en økono-

misk underskudsgaranti.  

Borgerforeningen administrerer også 

Tapdrup Puljen, som kan yde støtte til 

almennyttige formål i Tapdrup. Forenin-

gen har tilbage i 2004 fået tildelt et kon-

tant pengebeløb i forbindelse med 

afviklingen af Tapdrup Brugsforening, og 

foreningen har på sin ordinære general-

forsamling i 2004 besluttet at henlægge 

det modtagne beløb til en særlig pulje 

kaldet Tapdrup Puljen, hvori der i dag 

ligger godt 208.000 kroner!  

Tapdrup Puljens midler skal anvendes til 

almenvelgørende og almennyttige formål 

i det øjemed at styrke og udvikle det 

folkelige og tværkulturelle samarbejde i 

Tapdrup sogn og/eller at yde økonomisk 

støtte til eksisterende og/eller nye lokale 

initiativer inden for forenings-, idræts- og 

kulturliv i Tapdrup Sogn.  

Ansøgningen om støtte skal indsendes 

inden hvert års 31. december til 

bestyrelsen for Tapdrup Borgerforening 

via et ansøgningsskema, der bl.a. kan 

downloades via www.tapdrupby.dk, hvor 

man også kan læse mere om Tapdrup 

Puljens vedtægter og bestemmelser.  

Bestyrelsen træffer hvert år inden 

foreningens ordinære generalforsamling 

beslutning om, hvorledes udlodning for 

det forudgående år skal ske. Bestyrelsen 

kan maximalt udlodde kr. 20.000,00 pr år. 

Et sådan beløb kan tildeles en enkelt eller 

– efter bestyrelsens skøn – fordeles på 

flere modtagere. 

 

 

http://www.tapdrupby.dk/
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Subæk. (1) 
Af Erik Langvad 

       I fordums tid lå der en mængde 

vandmøller langs Nørreådalen. Grunden 

hertil er åbenbar, nemlig at de mange 

vandløb, der fører ud til åen, var i stand til 

levere trækkraften til møllehjulene 
 

Først lidt historie omkring vandmøller. 

De ældste vandmøller i Danmark kendes 

fra omkring år 1000. Det var de såkaldte 

skvatmøller (horisontalmøller), hvor alene 

vandløbets strøm trak et lille vandret-

liggende hjul med skovlblade. En lodret 

aksel med de indtappede skovlblade end- 

 

te nederst i en jernpig, som gik ned i et 

hul i en underliggende sten. Den øverste 

del af akselen gik op i et lille møllehus, 

der var bygget over vandløbet, til en 

kværn. Akselen gik gennem et hul i den 

nederste møllesten (liggeren) og 

forbundet med den øverste møllesten 

(løberen). Kornet blev langsomt rystet 

ned et hul i løberen og mast mellem 

denne og liggeren. Det malede kornmel 

blev herfra ledt ud i ringkarret, der 

omsluttede kværnstenene. 

 

  

Skvatmølle (tegning) Rekonstruktion af en skvatmølle 
 

 

     Men det var først, da klostrene kom 

her til landet omkr. år 1200, at der 

virkelig skete en udvikling i mølledriften. 

Munkene opstemmede nemlig vandet ved 

at bygge en dæmning over vandløbet, så 

der dannedes en mølledam. Den øgede 

vandmængde gav en større drivkraft, og 

da vandhjulet samtidig blev stillet lodret 

(vertikalmølle), var vandet i stand til at 

 

trække et meget større hjul, som kunne 

yde en betydelig større drivkraft. 

Møllehjulets vandrette aksel gik ind i 

huset og kunne ved omgearing til en 

lodretstillet aksel trække kværnen. 

De først anvendte lodrette møllehjul 

kaldtes for underfaldshjul, da vandet kun 

faldt ned over bladene på møllehjulets 

nederste halvdel, men i 1600-tallet fandt 
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man i stedet på at lede vandet hen over en 

træsliske, så vandets tyngde kunne presse 

hjulets skovlblade helt oppe fra mølle-

hjulets top. Herved forøgedes trækkraft-

ydelsen fra ca. 30% op til ca. 80%. Et 

sådant vandhjul kaldes for et overfalds-

hjul, der således kom til at dreje i modsat 

retning af et underfaldshjul. 
 

Vandmølle med dam. 
 

 

 

Mølleskat. 

     Efter reformationen i 1536 overtog 

kongen landets klostre med de tilhørende 

vandmøller, hvoraf nogle blev videresolgt 

til adelen. Kongen (Fr. d. 2.) indførte 

mølletvang, dvs. at alle skvatmøller blev 

forbudt, så bønderne herefter blev 

forpligtiget til at bruge en bestemt mølle. 

Grunden hertil var, at alle møller skulle 

pålægges en mølleskat, som skulle betales 

hver gang, der blev malet korn. Der skulle 

tages 1 pot af hver skæppe korn med et 

autoriseret toldkopmål, dvs. 5,5 %.  

Monopolet gjorde, at samtlige skvat-

møller blev nedbrudt, så der i dag kun 

findes nogle få rekonstruerede. 

 

Subæk vandmølle. 
 

     Første gang Subæk mølle bliver nævnt 

i historien er i 1653, da kronen købte 

herregården Skovsgård for at blive 

sammenlagt med Asmildkloster. I 

købekontrakten står der nemlig, at Subæk 

mølle følger med i handelen. Derfor må 

man antage, at møllen er nogle år ældre. 

Vi ved heller ikke, hvem der har opført 

den, men man må antage, at det er en 

herremand fra Skovsgård. 

 

     Det mest bemærkelsesværdige er, at 

møllen ikke er anlagt ved et vandløb, men 

udelukkende ved nogle kildefremspring. 

Man synes jo nok, at det har været lidt af 

et vovestykke, men ejeren har altså ment, 

at kildevældene her ved foden af denne 

sandbakke var så vandgivende, at de var i 

stand til at kunne drive et vandhjul. I 

ældre tid kaldte man stedet for Sulbæk 

(sul = søbe) eller Surbæk, hvis navne 

fortæller os, at stedet var vandrigt.
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     I året 1683 får vi at vide, at fæsteren 

hed Anders Jensen, og at møllen blev 

drevet af et overfaldshjul med en daglig 

driftsydelse på kun 2 – 3 timer. Mølleriet 

alene kunne altså ikke brødføde en 

familie, men her bidrog den lille 

tilhørende jordlod på 13 tdl. også til livets 

ophold. Dertil kommer forsyningen af 

mølledammens mange ål samt opdræt af 

ænder og gæs. 
 

 

Det høje nuværende stuehus er opført som møllehus i 1838 af S. Wistoft. 

Dengang lå stuehuset på gårdspladsens nordside (huset med de 2 små skorstene). 
 

     Mølleriet har gået sin vante gang i 

århundreder. Daglig kom tunge 

hestevogne agende til mølle med 

kornsække, og vandets plasken ned over 

møllehjulets skovlblade sørgede for, at 

det knirkende mølleværk leverede mel og 

gryn til menneskets vigtigste nærings-

middel, det daglige brød, samt den 

nødvendige malt til ølbrygning. Møllen 

var desuden en slags midtpunkt i sognet - 

et sted, hvor den besøgende måtte give sig 

god tid, og hvor der kunne blive plads til 

både en snak og en dram. I en længere pe- 

 

riode omkr. år 1800 lå Subæk mølle dog 

øde hen. 

           Først da mecanicus Søren Wistoft 

fra Brunshåb klædefabrik i 1838 købte 

Subæk, fik møllen atter liv, og det blev 

indledningen til en anderledes spændende 

epoke i møllens historie. Wistoft om-

byggede nemlig møllen til en papirfabrik 

og forpagtede i 1843 fabrikken ud til en 

holstensk papirmager Johan J. Vølcher. 

Denne ansatte yderligere en svend og en 

lærling. I avisen blev der nu annonceret 

efter kalve- og lammeben samt klude  
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til papirproduktion, dog uden at det blev 

til ret meget papir. Det var før man fandt 

ud af at anvende træ til papirproduktion. 

Det blev imidlertid ikke til et særligt 

givtigt forehavende for ham, og han måtte 

derfor opgive. 

           I 1853 omdannede Søren Wistoft 

igen fabrikken, nu til et bomuldsma-

skinvæveri, som kom til at beskæftige 14 

– 16 arbejdere. Heller ikke dette varede 

særligt længe, for omkr. 1860 stopper 

produktionen, og man vendte atter tilbage 

til alm. mølledrift. I 1880 solgte Søren 

Wistofts enke møllen sammen med 

fabrikken i Vibæk til Asmild-Tapdrup 

kommune, som derpå forpagtede Subæk 

mølle ud. 

 

          Den første forpagter hed Chresten 

Nielsen Bak. Hans søn Niels Nielsen Bak 

har i sine erindringer berettet om sin 

barndom i Subæk i tiden omkr. år 1900. 

         Nogle få uddrag herfra kan fortælle 

lidt om et barns oplevelser af livet på 

møllen på den tid: 

 

Ålefangst 

          Engang skulle den gamle vandkarm 

af træ udskiftes til en mere bestandig af 

cement, og det blev murer og fattiglem 

Frederik Valdemar With, der blev sat på 

opgaven. Men først måtte dammen 

tømmes. Der blev gravet en rende i den 

østre ende af dæmningen, så vandet kunne 

løbe ned over mark og eng, hvilket var til 

stor fornøjelse for drengene, som elskede 

at vade rundt i suppedasen. Pludselig så 

de en ål vride sig i græsset og en til og en  

 

 

 
til, men hver gang de forsøgte at fange én, 

vred den sig hurtigt fri igen. Derfor kaldte 

de på faderen, som sammen med With 

kom løbende med en sæk og en stor ulden 

vante. Den kunne de nemlig holde ålene 

fast med. De fik snart fanget et lispund (8 

kg) store ål, men kom nu på den ide, at de 

i stedet kunne forhindre ålene i at forlade 

dammen ved at spærre udløbet med et 

finmasket trådnet. Dette blev gjort, og da 

dammen var tømt for vand, lå der et tykt 

lag mudder tilbage. De vidste, at det var 

livsfarligt at gå derud, men de vidste også, 

at der lå mange ål skjult nede i mudderet, 

og dem kunne det være spændende at få 

fat på. I hast blev der bygget en 

tømmerflåde, som blev skubbet ud i 

mudderpølen. Således stående på 

tømmerflåden huggede de ned i mudderet 

med et ålejern, og hver gang hang der en 

ål ved, så det blev et helt åleeventyr. Der 

blev fanget rigtig mange ål, og moderen 

fik travlt, ikke blot med at stege og koge 

dem, men også at ryge og salte en 

mængde, så at de kunne opbevares over 

længere tid. En del blev også foræret væk. 

Måltiderne bestod i tiden herefter for det 

meste af ål, men nu syntes de efterhånden 

ikke længere, at de var lækre; ja, til sidst 

kviede de sig endda ved at spise dem, selv 

om de ikke var kræsne. 

(Beretningen fortsætter i næste nummer)
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Af Leo Jacobsen 

 

I BT´s medlemslotteri er der udtrukket 

følgende numre: 

 

Oktober 2014      : 17, 73 og 43 

November 2014  :  116, 95 og 5 

 

Fodboldsæsonen 2014 

 

I sæsonen 2014 har vi haft seniorhold 

med i serie 3 og serie 5 herrer og 

endvidere hold i OB rækken og super-

veteranrækken. På damesiden har klubben 

haft et BT hold med i 7 mands rækken og 

et fælles serie 2 hold sammen med B67. 

Vi forventer samme antal hold i sæsonen 

2015. Vi mangler dog fortsat en dame-

træner til klubbens serie 2 hold, så har du 

selv lyst eller kender en anden, der kunne 

tænke sig at påtage sig opgaven, så 

kontakt venligst undertegnede snarest. 

 

 
 

 

Antallet af spillere på de 6 seniorhold har 

stort set været uændret i forhold til 

sæsonen 2013, dog med en lille pil opad. 

 

På ungdomssiden har vi haft hold med i 

de årgange hvor der har været spillere 

nok, og det vil sige stort set alle årgange 

fra U 6 til U 15. 

Vi kan glæde os over, at der udendørs har 

været ca. 35% flere ungdomsspillere end i 

2013 og indendørs er stigningen på 42%. 

En ganske flot udvikling, som bl.a. 

skyldes, at vi har fået nye pigespillere, 

men også at det er lykkedes at holde fast i 

de ældste drengespillere samtidig med, at 

der er rigtig mange 5-6 årige, som er 

begyndt at spille fodbold i klubben. Den 

flotte udvikling kan dog i stor 

udstrækning også tilskrives de mange 

trænere, der har medvirket i sæsonen 

2014. En stor tak til dem. 

 
 

I slutningen af oktober afholdt Fodbold 

Ungdom en fælles afslutning for alle 

piger og drenge, som havde spillet 

udendørs i 2014. Endvidere var søskende 

og forældre  inviteret med. I dette arran-

gement deltog mere end 200. 

 

Der skal i denne forbindelse rettes en 

rigtig stor tak til de ca. 20 ungdoms-

trænere, der er med til at sikre den flotte 

udvikling. 
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Indesæsonen 2014/2015 

I lighed med sidste år foregår klubbens 

indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen. Der 

dyrkes følgende idrætsgrene - fodbold, 

badminton, gymnastik og håndbold, 

hvorfor der skulle være noget for enhver 

smag. Skulle du ikke være kommet i gang 

ved sæsonens start i september, kan du 

dog nå det endnu.    

 

Der er også i år stor søgning til 

aktiviteterne, idet der er ca. 500 idræts-

udøvere, der har gavn af hallen i 

lokalområdet.  

 

 

 

”Møllehøj Indoor” 2015 

 

 
 

I lighed med tidligere år afvikler 

BT/SVIF et kæmpe indendørs fodbold-

stævne fra  den 9. – 11. januar 2015 med 

deltagelse af mange klubber i Midt-

jylland. 

 

Det er et meget populært stævne, hvor 

mange af de samme klubber kommer igen 

år efter år. Der er såvel medaljer som 

præmier til deltagerne. 

 

Vi håber rigtig mange vil besøge hallen i 

de 3 dage.  

 

 

 

DBU`s fodboldskole 2015 

I lighed med tidligere år har klubben igen 

søgt om godkendelse til at gennemføre 

DBU`s fodboldskole i uge 27 i 2015. 

 

Vi forventer at høre fra DBU i løbet af 

den nærmeste fremtid. 

 

 
 

Nuværende spillere i BT/SVIF fra årgang 

2000-2007 vil få mulighed for at tilmelde 

sig DBU`s Fodboldskole via deres træ-

nere, inden der medio marts 2015 åbnes 

for tilmelding. 

Peter Gandrup, Bruunshåb har igen sagt ja 

til at være skoleleder. 

 

Sponsorstøtte 
 

 
 

Det er forbundet med ganske mange 

udgifter at drive en stor idrætsforening 

med et af områdets bedste klubhu-

se/anlæg. Bl.a. optog vi et realkreditlån på 

ca. kr. 1 mio. kroner, da vi byggede til 

klubhuset, og dette beløb skal vi natur-

ligvis have tilbagebetalt. Endvidere 

arbejder vi på at udvide vores bane- 
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anlæg hvilket koster klubben kr. 

100.000,00. 

 

Vi er derfor meget taknemmelige overfor 

alle, som støtter op om klubben. 

 

Vi har i 2014 haft flere firmaer, der har 

støttet klubben med nye spilledragter bl.a. 

Energi Viborg og Viborg Ingeniørerne. 

 

 
 

Vi har en række reklameskilte på BT`s 

Stadion på Vibækvej som giver et årligt 

beløb til klubben, men vi kunne godt 

bruge mange flere sponsorer til reklame-

skilte på vores kampbane, så er du ansat 

eller ejer af en virksomhed, som godt vil 

støtte klubben med et mindre beløb, så vil 

vi gerne have flere reklameskilte på vores 

stadion. Prisen for et skilt er kr. 2.500,00 

det første år og kr. 2.000,00 de følgende 2 

år. Klubben betaler fremstillingen af 

skiltet og prisen herfor svarer stort set til 

sponsorbeløbet det første år på de anførte 

kr. 2.500,00. 

 

Vi håber på, at der er nogle flere i 

området, der på denne måde vil støtte 

klubbens arbejde med børn og unge. 

 

I 2014 har vi endvidere modtaget støtte 

fra Tuborg Fondet, Nordea Fonden og 

Jesper Jørgensen, Bruunshåb (Houlkær 

Bodega) – en stor tak for disse bidrag. 

 

 

Endvidere har vi indgået aftale med OK 

Benzin, hvor vi lige har modtaget ca. kr. 

2.400,00 i tilskud. Tilskuddet stammer fra 

dem, der har tilmeldt sig ordningen med 

benzinkort hos OK Benzin. En stor tak til 

dem, der hermed har støttet klubben.  

Vi vil naturligvis gerne have flere beboere 

i Bruunshåb/Tapdrup området med på 

denne ordning, så har du ikke et OK 

Benzinkort, kan du bestille det via 

internettet (ok.dk) eller via et link på 

idrætsforeningens hjemmeside. Husk at 

vælge bjælken sporten. Vælg støt din 

klub. Vælg støt sporten med et OK 

Benzinkort. Tryk dig videre omkring 

bestilling af kortet. Når der fremkommer 

et felt, hvor du skal anføre, hvilken klub 

du støtter, skal du anføre BT`s nummer, 

som er 560823. Har du behov for hjælp til 

bestilling kan du rolig ringe på nummeret 

nedenfor. 

 
Har du allerede et OK Benzinkort , så ring 

på 7010 2033 og oplys BT`s nummer 

560823, så foretager OK Benzin en 

registrering, så dit benzinkøb støtter BT. 

 

For hver liter benzin du tanker, får 

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

klubben en ekstra bonus på kr. 250,00. Vi 

håber, at vi på denne måde kan sikre en 

god indtægt til klubben. OK Benzin kan 

bl.a. tankes i Overlund v/Løvbjerg og 

Rema 1000. 



 BT`s Idrætsforening 
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I sommer indgik vi aftale med Energi 

Viborg omkring støtte til klubben for hver 

ny elkunde, der tilmeldte sig ”Vores El”. 

 

I den forbindelse omdelte vi i juni 2014 

en folder der nærmere beskrev denne 

aftale. 

For hver aftale om fremtidig levering af el 

der indgås mellem en kunde og Energi 

Viborg, modtager BT en tiltrædelses-

bonus på kr. 100,00, og de efterfølgende 

år får klubben kr. 60,00 i fastholdelses-

bonus. 

 

Der er desværre ikke så mange, der har 

tilmeldt sig denne ordning endnu, men 

sammenligner I priserne på den el, I får 

leveret  fra  Energi  Midt  med   den   pris  

Energi Viborg tager, så kan jeg se på min 

egen elregning, at Energi Viborg er fuld 

konkurrencedygtig. 

 

Energi Viborg er 100% ejet af Viborg 

Kommune, så det vil være meget naturligt 

at støtte kommunens eget elselskab. 

 

Du vil kunne læse mere omkring 

ovennævnte og tilmelde dig ved at gå ind 

på klubbens hjemmeside www.bt-if.dk og 

trykke på linket til ”Vores el” eller du kan 

gå direkte ind på www.voresel.dk. 

 

Det er ganske let at tilmelde sig og 

herefter varetager Energi Viborg det 

praktiske omkring flytning. 

 

Vi håber, der er rigtig mange i området, 

der på denne måde vil gå ind og støtte 

klubbens ungdomsarbejde i området og  

 

 

samtidig købe deres strøm lokalt i stedet 

for at få det leveret via et udenbys 

selskab. 
 

Hovedbestyrelsen 

Uden en flot opbakning kan vi ikke 

tilbyde områdets børn og unge nogle gode 

oplevelser. Vi ønsker derfor at takke alle, 

der på forskellig vis har ydet en indsats i 

klubben i 2014 – dette gælder også for 

kørsel til kampe m.v. En speciel tak til 

trænere, holdledere og udvalgsmedlem-

mer, der igen i år har anvendt utrolig 

mange timer til gavn for klubbens 

spillere. 

 

Såvel spillere, trænere som forældre og 

øvrige beboere i området ønskes en 

Glædelig Jul og et Godt Nytår med et 

forhåbentlig på gensyn på BT´s anlæg i år 

2015.  

 

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

generalforsamling afholdes tirsdag den 

24. februar 2014 kl. 19,00 i klubhuset.   

 

 
 

BT`s venner holder generalforsamling 

samme tid og sted.   
 

 

http://www.bt-if.dk/
http://www.voresel.dk/


Håndbold Asmild H.K. 
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Af Conni Lyngsø, Asmild FH 

Vi har i Asmild FH igen i år været ude at 

sælge julekalendere. I år har vi valgt at gå 

tilbage til den ”gamle” model kalender, 

med billeder af vores egne spillere og 

med præmier, vi selv har fundet sponsorer 

til. Vi vil gerne sige mange tak til dem, 

der vælger at støtte klubben ved enten at 

købe vores kalender eller yde sponsor-

hjælp. Det betyder rigtig meget for os at 

få ekstra penge i klubkassen. Kun på 

denne måde kan vi holde kontingentet 

nede på et acceptabelt niveau.  

 
Vi har også, ganske som vi plejer, haft 

tombola til julemarked i Møllehøjhallen. 

Her er vi selvfølgelig også taknemmelige 

for at have modtaget gevinster, samt for at 

I køber lodder. 

 

Sportsligt kom vi i gang med sæsonen 

2014/2015 med en omstrukturering af  

 

 

haller. Vi har i år valgt at have Mølle-

højhallen om tirsdagen og Overlundhallen 

om torsdagen. Dette betyder, at vi har 

måttet rykke lidt sammen på holdene, 

men det sparer en del penge på denne 

måde. Vi har i år fået gang i de helt små, 

så der nu er håndbold fra U-4 og opefter.  

Med hensyn til næste år, har vi allerede 

nu fået tilsagn fra Generation Handball 

om, at vi skal bruge hjælpere i uge 32. De 

timer man lægger i at hjælpe til denne 

store håndbold-event, får vi betalt rigtig 

godt. I år har vi hjulpet til som brand-

vagter. Dette indebar, at vi skulle gå 

runder i området og se til, at alt så 

normalt ud. Derudover har vi siddet på 

VIA og har lukket spillere ind og ud af 

lokalerne. Næste år har vi forhåndsspurgt 

på tidtagning samt brandvagt igen. For 

tidtagning kan der hentes rigtig mange 

penge hjem til klubkassen. Vi vil rigtig 

gerne have spillere og forældre med til 

dette. Spillerne vil vi gerne have med til 

stævnet som aktører på banerne, mens 

forældrene kan hjælpe med de opgaver, vi 

har tilmeldt os til. 

 

 
 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og 

godt nytår.



Menighedsrådet 
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Af Aase Langvad 
 

Syng julen ind 

i Tapdrup Kirke 
 

Søndag den 14. december kl. 15 

i Tapdrup Kirke 

Igen i år synger vi julen ind i Tapdrup 

Kirke. Arrangementet træder i stedet for 

en gudstjeneste, til gengæld vil der være 

masser af julesange og -salmer, så der er 

mulighed for at lufte sangstemmen og 

lade julestemningen indfinde sig. 

Tapdrup Sangkor synger for og optræder 

med de sange, som koret har arbejdet med 

i efteråret. 

Kom og syng med! 

 

  Koncert med »De 3 fløjter« 
 

Tirsdag den 24. marts kl. 19.30 

 i Tapdrup Kirke 

Tapdrup Kirke danner denne aften ram-

men om en koncert, der præsenterer den 

vidunderlige komponist og musiker Steve 

Dobrogosz’ inspirerende og fantasifulde 

fortolkninger af nogle af den klassiske 

musiks mest elskede temaer. Arrange-

menterne er skrevet direkte til den suc-

cesfulde fløjtetrio »De 3 fløjter«, med  

 

Birgit Sofia Kjær på alttværfløjte, Louis 

Gundelach på den sjældne og impone-

rende bastværfløjte og Susanne Klausen 

på tværfløjte og piccolo. 

Trioens særkende er kombinationen af de 

forskellige tværfløjtetyper, der tilsammen 

åbner for en smuk og intens klangverden. 

Med de forskellige fløjtetyper i sving har 

De 3 fløjters husarrangør Steve Dobro-

gosz skabt nogle eventyrlige arrange-

menter, der sætter de kendte klassikere i 

et nyt legende lys. 

Alle er velkomne til denne koncert i 

Tapdrup kirke! 

 

Forskønnelse af pladsen 

foran Sognehuset. 
 

Som nævnt i sidste nummer af Tappen 

arbejder Menighedsrådet og Borger-

foreningen på et forslag om forskønnelse 

af området omkring Sognehuset. 

I begyndelsen af 2015 håber vi at have et 

forslag klar til behandling i Menigheds-

rådet samt Borgerforeningens bestyrelse. 

Når projektet er endeligt vedtaget er  det 

planen at søge ekstern finansiering. 

 
 

 

 
 



Bankospil i Forsamlingshuset 
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Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening  

Hvor er det dejligt, at samles i 

forsamlingshuset de 4 mandage i no-

vember og december hvert år, hvor der 

afholdes bankospil. Næsten 100 forvent-

ningsfulde børn, unge, voksne og ældre 

møder op i de lune lokaler, i håbet om at 

bære én af de mange gevinster hjem under 

armen – og tilsmiler heldet ikke én, har 

man i hvert fald haft en hyggelig aften 

med andre kendte ansigter fra byen.  

 

 

Nye ansigter kommer til og andre 

kommer år efter år til en tradition, som  

jeg kan huske helt tilbage fra dengang jeg 

som barn voksede op i Tapdrup. 

Naturligvis kommer de fleste gæster her 

fra byen, men til disse aftener kommer 

også gæster fra andre byer, som har set 

vores opslag ved indkørslerne til Tapdrup 

eller bare har gjort det til en 

tradition at samles til Borger-

foreningens bankospil år efter 

år. Hver aften uddeles masser 

af kyllinger, ænder, flæske-

stege, vin, kaffe og gaver, der 

forkæler byens slikmunde. 

Det er især sjovt at høre roen 

og spændingen i lokalet 

vokse, når vi nærmer os 

forløsningen om, hvem der 

går hjem med de 2 købmands-

kurve efter at have råbt 

BANKO (….efterfulgt af en 

masse sagte  ”ØV”-udbrud fra 

de øvrige spillere, som ”kun 

liiiiige manglede et enkelt 

nummer”).   



Juletræet tændes 
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Søndag d. 30 november blev byens juletræ tændt, 

til glæde for 

masser af børn 

og voksne. 

 

Og selveste jule-

manden havde 

lagt vejen forbi 

Tapdrup med 

slikposer til alle 

børnene  

 

Kl. 15.00 var der familiegudstjeneste i kirken 
  



Julefilm    
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Julefilm – til de børn som næsten ikke kan vente…. 

Af Dan Jensen, 

Tapdrup 

Borgerforening 

  

Juleaften nærmer sig 

med hastige skridt og 

tålmodigheden kan 

for mange børn være 

svær at takle. Som en 

hjælp til at holde 

ventetiden ud og sam-

tidig komme i den 

rette julestemning 

inviterer Tapdrup 

Borgerforening alle 

børn i Tapdrup (og de 

foræl-dre, der har lyst 

til at deltage) til 

julehygge og filmdag i Sognehuset søndag den 21. december. Dørene åbnes kl. 

10.00, og vi viser film fra kl. 10.30 - 12.30. Forældrene kan også se arrangementet 

som en kærkommen lejlighed til at ”parkere” børnene, mens de sidste juleforberedelser 

bliver ordnet. 

Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. 

Først viser vi filmen Arthurs Julegaveræs. 

Hvordan bærer Julemanden sig egentlig ad 

med at uddele gaver til alle Jordens børn på én 

aften? Svaret er, at han har en højteknologisk 

base gemt under Nordpolens is. Herfra styrer 

han sin hær af nisser gennem den årlige 

Operation Julegave. Et år glipper det, da en 

lille pige i England mangler sin gave. 

Julemandens yngste søn, den kejtede Arthur, 

påtager sig opgaven at hasteudbringe pakken og redde julen. Arthurs 

Julegaveræs varer 1 time og 35 minutter.  



Julefilm    
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Bagefter viser vi Smølferne – et juleeventyr. 

 

 

 

 

Julen har smølfelyd og julen er kommet til smølfernes landsby! Det er dén tid på året, 

alle smølfer glæder sig til….undtagen én; Gnavensmølf. Gnavensmølf gider ikke 

julen, men da han opsøges af fortidens, nutidens og fremtidens julesmølf, begynder 

han at se tingene fra en anden vinkel. Smølferne – et juleeventyr varer 25 minutter.  

 



 

 20 

Fra Viborg Stifts Folkeblad 
(Alle billetter er væk)  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 21 

Tapdrup Vandrelaug 
   ”Tab for alt ikke lysten til at 
gå. Jeg går mig hver dag det 
daglige velbefindende til og 
går fra enhver sygdom. Jeg 
har gået mig mine bedste 
tanker til, og jeg kender ingen 
tanke så tung, at man jo ikke 
kan gå fra den. Sådan skrev 
teologen og filosoffen Kierke-
gaard (1813-1855) i et brev til 
svigerinden Henriette, som var 
syg, og selv var han hele livet 
glad for at gå.”  

 

   3. juledag får du muligheden for at vandre julesulen af dig, få 

en hyggelig snak med folk fra Tapdrup og opland eller bare gå i 

dine egne tanker og fordøje julen.  

Det sker, når Tapdrup Vandrelaug inviterer dig på en ca. 12 km 

lang vandretur med udgangspunkt fra legepladsen. Medbring 

madpakke og måske noget varmt at drikke. Vi holder et par 

pauser undervejs. Ruten er stort set bilfri og fremkommelig med 

en god barnevogn (hvis ikke der ligger ½ m. sne!) 

Ellers kræver det ikke andet end påklædning alt efter vejret, et 

par gode sko eller støvler og lysten til at vandre i godt selskab. 

Så mød frisk 3. juledag kl. 10.00 ved legepladsen. 
 

Yderlig info: Thomas Højen 41612884 eller Randi Husby 50709771 
 

 



TAPDRUP  HUSFLID    -  Stiftet 1914 
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Medlem af landsorganisationen 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

GENERALFORSAMLING 2015 

Onsdag den 18. marts 2015, kl. 20.30 
 

 Tapdrup gl. skole i træsløjd lokalet, Tapdrupvej 100.  
 
 

100 års JUBILÆUM 
 

Tapdrup Husflidsforening vil gerne takke for den store opmærksomhed og det 

flotte fremmøde af de mange gæster ved foreningens 100 års jubilæum den 25. 

oktober. En særlig tak til Tove Krog, Egil Laugesen og Olof Laugesen for lån af 

husflids ting, der tidligere er lavet i Tapdrup Husflidsforening.  

 

På foreningens vegne 

 

Bestyrelsen 
 
 

Har du spørgsmål om Tapdrups husflidforening er du velkommen til at kontakte:  

Formanden Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg.  

Tlf. 86 67 20 94  -  mobil 29 82 20 94, eller 

e-mail: pramhusvej@fibermail.dk   

Tilmeld til vores nyhedsbrev 

 

Brian Daniel Falckenberg Højbjerg Huse 22 8840 Rødkærsbro 

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

e-mail: husflid@falckenberg.dk   

mailto:pramhusvej@fibermail.dk


Det sker i Tapdrup. 
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December 2014: 
07.  kl.  10.30 Højmesse ved L. Andersen (Tapdrupkoret medvirker). 

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

10.  kl.  19.00 Koncert med Ivan Pedersen i forsamlingshuset. 

14.  kl.  15.00 Julen synges ind i kirken ved koret og Maja Simonsen. 

15.  kl.  19.30 Bankospil i forsamlingshuset. 

21.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen 

24.  kl.  13.00 Juleaftensgudstjeneste ved P. B. Andreasen. 

24.  kl.  14.30 Juleaftensgudstjeneste ved H. Korsgaard. 

26.  kl.  10.30 Højmesse ved L. Andersen. 

28.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen.  
 

Januar 2015: 
01.  kl.  14.00 Nytårsgudstjeneste ved H. Korsgaard. 

04.  kl.  16.30 Gudstjeneste m. stjernevandring ved L. Andersen. 

  (Tapdrupkoret og konfirmanderne medvirker) 

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

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

14.  kl.  19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset.  

18.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen (Kirkekaffe). 

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

25.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen 

26.  kl.  17.00 Lær at redde liv i Sognehuset (Tilm. senest 20. januar) 
 

Februar 2015: 
01.  kl.  10.30 Højmesse ved H. Korsgaard ( Koret medvirker) 

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

08.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen 

15.  kl.  14.00 Familiegudstjeneste ved H. Korsgaard.  

  (Tøndeslagning i forsamlingshuset) 

16.  kl.  19.00 Strikke - hygge - snakkeklub i sognehuset 

19.  kl.  19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset. 

22.  kl.  09.15 Højmessen ved P. B. Andreasen. 

24.  kl.  19.00 Generalforsamling i B/T  i klubhuset. 

26.  kl.  19.30 Generalforsamling i Borgerforeningen, Forsamlingshuset 

  og ”Tapdrup Udeliv”, det foregår i Forsamlingshuset.                                                     
 

Marts 2015: 
01.  kl.  10.30 Højmesse ved L. Andersen (Koret medvirker) 

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

08.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen.   



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 

Møllehøjskolen 

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb  Tlf. 8725 3600 

Skoleleder : Kirsten Gammelby Musgaard  

Tlf. 8787 2345,  Mail: 6km@viborg.dk 

Formand: Kristian Sejersbøl Tlf. 25196312 

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. 8787 2424 

Tapdrup Børnehave 

Tapdrupvej 100 Tlf. 8787 1500  

Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk, 

8831 Løgstrup. Tlf. 8664 3737. 

Sundhedsplejen 

Dorte Wiederholt Tlf. 8787 7761 

Mail: dow@viborg.dk 

Dagpleje ”Spiren” (privat) 

Anja Christiansen, Tapdrupvænget 28. 

Tlf.  2782 5177 og 8667 3797. 

Mail anjaogjan@webspeed.dk 

Tapdrup Forsamlingshus 

Tapdrupvej 108.   

Formand: Lars Glerup, Tlf.:2173 2513 

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. 

Grundejerforningen “Ådalen” 

Formand:  

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. : 28 Feb. 2015 

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

