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Redaktionen 
Af Erling Hosbond 

Så er den lidt dårlige sommer på retur  -  og efteråret er lige på trapperne -  det er 

Tappens efterårsnummer også. 

Vi bringer Kristian Pihl Lorentzens båltale. Borgerstafetten er kommet i gang igen 

med et flot indlæg fra Karen og Jakob Brøgger Nielsen. 

Fra Tappens side skal der også lyde et stort tillykke til Birgit Rasmussen og "Tapdrup 

Udeliv" med indvielsen af tennisbanen. Nu mangler der så gode ideer til, hvad resten 

af den gamle fodboldbane skal bruges til. 

Deadline for næste nr. af Tappen er :Søndag den 29. november 2015. 
 

Borgerforeningen 
 

 
 

Af Claus Bo Andreasen, formand 

 

Tillykke med ny tennisbane og 

velkommen til nye ideer 

Som nævnt andet sted i Tappen er vi nu 

blevet beriget med en ny tennisbane i 

Tapdrup. Det er fantastisk, at det er 

lykkedes. En stor tak til bestyrelsen, som 

med Birgit Rasmussen i spidsen har stået 

for arbejdet. I borgerforeningen håber vi, 

at mange vil melde sig ind i foreningen-  

enten for at spille tennis eller måske blot 

for at støtte nye projekter på boldbanen. 

Tennisbanen er jo anlagt på den gamle 

boldbane umiddelbart øst for Tapdrup, og 

her er der god plads til mange andre 

aktiviteter. Vi vil opfordre fx børne-

forældre til at tænke over, om der er 

aktiviteter, som kunne bidrage til at give 

deres børn en god barndom? Det kunne fx  

 

 

være BMX, beachvolley eller noget helt 

andet. Hvis der er ideer, som man vil 

arbejde på at føre ud i livet, så hjælper 

borgerforeningen med at skaffe de økono-

miske midler. 

 

Ansøgning om torv og fartdæmning 

Som nævnt i sidste nummer af Tappen har 

Borgerforeningen i samarbejde med 

Menighedsrådet udarbejdet et forslag til 

Viborg Kommune om at etablere et torv 

foran Sognehuset kombineret med 

fartdæmpende foranstaltninger på 

Tapdrupvej. Vi har søgt kommunens pulje 

til landsbyforskønnelse om økonomiske 

midler til projektet. Pulje havde 

ansøgningsfrist den 1. august, men det 

bliver først taget beslutning til 

ansøgningerne primo august. Vi krydser 

fingre og håber på et godt resultat. 

 

 

Flot fremmøde til Sct. Hans aften 

Endnu en gang var der god tilslutning til 

Sct. Hans aften på baneområdet, hvor et 

af vores lokale folketingsmedlemmer, 

Christian Pihl-Lorentzen holdt en fan-
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tastisk tale. Både vejret og naturen i Nør- 

reådalen præsenterede sig på bedste vis, 

og måske kommer det os til gode i 

forhold til kommende beslutninger om 

placering af en eventuel midtjysk motor-

vej. Christian var i hvert fald ret betaget 

af den smukke natur omkring Tapdrup og 

det store fremmøde til aftenen. 

 

Lokaldyst og 24-timers løb 

Der var også fint fremmøde til 

lokaldysten i juni, hvor vi konkurrerede 

med en række andre landsbyer i kom-

munen om at løbe, cykle eller gå længst 

muligt. Desværre fik vi ikke en 

førsteplads og gik dermed glip af de 

10.000 kr., som var første præmien.  

Tilsvarende fik Tapdrupholdet en midter-

placering ved 24-timers løbet i august. Nu 

handler løbet ikke så meget om komme 

først, men mere om at være med. Og det 

var meget, meget hyggeligt at være med. I 

år havde vi kun et 12-mands, til gengæld 

var der i løbet af aftenen masser af 

besøgende i Tapdrup-teltet, hvilket bidrog 

til stemningen. Stor tak til Poul Larsen og 

Thomas Højen, som trak det store læs 

med arrangementerne. 

 

Arbejdsdag på legepladsen 

Endelig stor tak til alle som deltog i 

arbejdsdagen på legepladsen i juni. Endnu 

en gang var der mange, som ville give en 

hånd med at vedligeholde området. Og 

det er en forudsætning for, at området kan 

holdes i god stand. 

 

Ja - stien til Nørreåen bliver ind i 

mellem oversvømmet 

Vi får ind i mellem bemærkninger om, at 

”nu er stien til Nørreåen igen over-

svømmet”. Og ja det er en helt korrekt ob- 

 servation. I korthed skyldes det, at 

grøden i åen ikke slås i samme omfang 

som tidligere. Når vandplanterne vokser, 

får vandet sværere ved at komme væk, og 

i sensommeren fører det til stigende 

vandstand - og bl.a. bliver vores sti 

oversvømmet. 

Det er der sådan set ikke så meget at gøre 

ved. Vi kan så fortsat glæde os over, at 

der er tidspunkter på året, hvor stien ikke 

er oversvømmet, og her kan vi så gå tur til 

åen. 

 

Reduceret buskørsel - tag en flextur 

Flere har bemærket, at buskørslen til bl.a. 

Tapdrup er blevet reduceret; og at det i 

skoleferierne kan være vanskeligt at 

komme til Viborg, hvis man skal handle 

ind. En alternativ mulighed er at bestille 

en flextur, hvor man bliver hentet hjemme 

og kørt til døren, når man skal hjem. 

Turen koster 35 kr. hver vej, hvilket 

selvfølgeligt er dyrere end bussen, men 

overkommeligt, hvis der er tale om 

enkeltstående ture. 

 

Ny landdistriktsforening i Viborg 

Kommune 

I Tapdrup Borgerforening støtter vi 

opstarten af en ny landdistriktsforening i 

Viborg Kommune. Foreningen skal 

arbejde for at varetage landsbyernes 

interesser bl.a. i forhold til kommunen. 

Når foreningen er etableret. vil vi melde 

os ind i den. 

 



TALE VED SANKT HANS FESTEN I TAPDRUP 

23 JUN 2015 
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Af folketingsmedlem Kristian Pihl 

Lorentzen, Ans 
 

Tak for invitationen til at holde båltale 

ved den traditionsrige lokale Sankt 

Hans fest. Det har jeg glædet mig til. 

Sankt Hans aften med bål og hyggeligt 

samvær er en gammel og umistelig dansk 

midsommertradition, som vi skal værne 

om. Så meget desto mere ærefuldt er det 

at få lov til at holde båltalen.  

 

I det hele taget ser jeg altid frem til at tale 

ved Sankt Hans fester. Her slipper man 

fuldstændigt for at tale om politik – i 

hvert fald partipolitik. Og deltagerne er 

normalt glade og feststemte… Det 

forpligter også. Bl.a. til at man fatter sig i 

rimelig korthed, så festen ikke tales 

ihjel…  

 

FØRST LIDT HISTORIK OM 

SANKT HANS OG HEKSE 

Vi danskere har fejret midsommerfest i 

hundredvis af år – ja, faktisk siden 

Odin og Thors dage. Den 21. eller 22. 

juni er årets længste dag – også kaldet 

sommer-solhverv. Men Sankt Hans aften  

 

fejrer vi som bekendt den 23. juni.  

 

Efter Sankt Hans bliver dagene igen 

kortere. Ved midsommer er naturen 

sprængfyldt med den kraft og saft som 

solen har givet i maj og juni. Sankt Hans 

er derfor fra gammel tid en glædens fest.  

 

Om bålet sagde man, at man brændte 

”glædesblus” – og det foregik normalt på 

et højt punkt, så ilden kunne ses langt 

borte. Bålet var med til at holde det onde 

– hekse og trolde og grumme stygge 

kræfter væk fra sognet, hvor man boede. 

Således også her på egnen.  

 

Imens bålet blussede, spillede de lokale 

spillemænd, mens dansen gik. Og børnene 

fik for en gangs skyld lov til at være 

længe oppe. Normalt skulle man jo tidligt 

op om morgenen og passe sine pligter, 

dengang……. Jo, det var en sand 

folkefest, der blev fejret  over hele landet. 

En god folkelig dansk tradition, som vi 

heldigvis fortsat holder i hævd! 

 

Men hvad så med heksene?? 

Ja, de kom på banen meget senere. Den 

første danske heks blev brændt på bålet i 

Stege på Møn i det herrens år 1540. Og 

den sidste officielle heksebrænding fandt 

sted i 1693. Så det var altså i 1500-tallet 

og 1600-tallet, man for alvor praktiserede 

overtroen med hekse. Men det fortsatte 

alligevel helt op til 1722, hvor man 

kastede en ”heks” på bålet i Salling – helt 

uofficielt og uden rettergang.  
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Man skønner, at det samlede antal hekse 

afbrændt i Danmark er omkring 1000. En 

statistik over heksesager ved landsarkivet 

i Viborg viser, at 90% af de hekse-

anklagede var kvinder. Statistikken viser 

også, at 2/3 af heksene var over 50 år. 

Desuden var langt de fleste af dem gift 

(gad vist om det var mændene, der 

benyttede lejligheden til at komme af med 

en stridbar gammel kone….).  

 

Jeg håber ikke, at nogen af de 

tilstedeværende kvinder bliver urolige 

over at høre om denne statistik….  Visse 

kvinder hævder for resten, at mænd også 

har været hekse. Beviset skulle være, at de 

stadig har en del af kosteskaftet siddende 

mellem benene….. Men mon det nu kan 

passe…. 

 

Men den dag i dag bruger vi HEKSEN 

som et symbol på det onde og dårlige, 

som vi gerne vil af med. Herunder 

dårlige egenskaber hos os selv og i 

samfundet. Egenskaber, vi gerne vil 

sende til Bloksbjerg og ad Hekkelfeldt 

til på denne glade festaften. 

 

SAMMENHÆNGSKRAFT 

 I SAMFUNDET 

Holger Drachmann havde så evig ret, da 

han skrev vores dejlige Sankt Hans sang! 

Vi elsker vort land. Ikke som en flok 

fanatiske nationalister, der har nok i os 

selv. Men som et folk, der er stolt over 

vort dejlige lille land og vort flag. Derfor 

skal vi alle værne om de ting, der binder 

os sammen her til lands. Værne om det 

kit, der giver sammenhængskraft i vort 

samfund.  

 

 

Et meget vigtigt element i samfundets 

sammenhængskraft er de værdier, som 

er helt grundlæggende for vores frihed 

og  demokrati. Disse værdier må vi 

aldrig give køb på – uanset hvor meget 

pres vi udsættes for, indefra eller udefra. 

Det danske samfund og vore fælles 

værdier bygger på den kristne kulturarv. 

Det skal vi turde stå ved – og det skal vi 

have modet til at sige lige ud. 

 

Det betyder slet ikke, at vi ikke skal vise 

respekt over for andres tro og kultur. 

Tværtimod. Hvis vi står ved vore egne 

kerneværdier, så bliver vi rustet til at 

møde andre kulturer med større åbenhed 

og tolerance, såvel herhjemme som uden 

for landets grænser. Så har vi nemlig et 

godt fodfæste i egne værdier. Og 

samfundet har sammenhængskraft.   

 

Jeg vil også i aften slå et slag for vore 

værdifulde danske traditioner. Nogle 

traditioner er nationale, nogle som vi 

mødes og fejrer over hele landet. Som fx 

grundlovsdag, jul, påske, mortensaften 

eller midsommerfest med bål ved Sankt 

Hans. Andre traditioner er lokalt foran- 

krede, som byfester, friluftsspil eller 

sportslige begivenheder. Eller vejfester. 

Endelig er der traditioner i den enkelte 

familie, som er uhyre vigtige for vort 

sammenhold.  

 

Kort sagt: Gode traditioner får os til at 

mødes, snakke og hygge os. Og det er jo 

dybest set det som livet handler om i et 

frit og åbent samfund. Det skal vi værne 

om! 



 

6 

BROKKERIETS INDTOG 

Der er ingen tvivl om, at vi lever i et godt 

lille land. Vi er stolte over at være 

danskere. Vi er stolte over vores land og 

vores flag. Og generelt har vi det rigtig 

godt – med god levestandard og god 

velfærd – specielt når man sammenligner 

os med andre lande. Men er vi så glade og 

tilfredse? Ja, mange er heldigvis tilfredse 

og taknemlige. Men ærlig talt, så er vi 

danskere også gode til at brokke os. 

Mange gange over små detaljer, der kan 

undre folk, der ser på os udefra. Nogle 

gange er det dybest set små problemer og 

brokkeri, der fylder medierne. Måske 

skulle vi alle blive lidt bedre til at være 

taknemlige for de mange goder vi har, 

frem for at være utilfredse med det, vi 

ikke har. Lad os sammen prøve at dæmme 

op for brokkeriets indtog, og i stedet satse 

mere på livsglæden og taknemligheden.  

 

LOKALSAMFUNDET 

Jeg vil også gerne i aften kippe med flaget 

for de små lokalsamfund. De er under 

vedvarende pres af den almindelige 

udvikling i samfundet. Centraliserings-

manien lurer overalt. Stort er godt – 

synes at være det gængse, men 

uhyggelige mantra. Det gælder i den 

offentlige sektor – lokalt og på landsplan. 

Og det gælder i mange private 

foretagener, hvor tendens er at rykke det 

hele til storbyer i øst.  

 

Den bedste måde at imødegå dette 

vedvarende pres på, er at samle kræfterne 

om lokalt engagement. Der er brug for at 

sætte sig klare lokale mål – og derefter 

trække på samme hammel for at få dem 

realiseret. Set fra sidelinien synes jeg, at 

Tapdrup er et godt eksempel på det helt 

nødvendige LOKALE engagement og 

sammenhold. Bliv ved med det. Det er 

nemlig en forudsætning for, at I også om 

25 og 50 år har et attraktivt og levende 

lokalsamfund, hvor folk gerne vil bosætte 

sig.   

 

Nu sender vi så heksen af Hekkenfeldt til 

eller til Bloksbjerg. Jeg vil foreslå, at vi 

tænker på aftenens HEKS som symbol på 

de dårligdomme, vi gerne vil af med. 

Centralisme, unødvendigt brokkeri, 

utaknemlighed, egoisme og ufrihed. Lad 

os smide disse dårligdomme på bålet og 

sende dem af Hekkenfeldt til. I stedet 

hylder vi vore fælles værdier, 

taknemlighed, samt lokalt engagement og 

sammenhold.  

Fortsat rigtig god Sankt Hans fest. Tak 

for ordet. 
 

Bankospil 
De traditionsrige og hyggelige bankospil afholdes i Tapdrup Forsamlingshus:  

Mandag den 2. nov. kl. 19.30 – 21.30         Mandag den 16. nov. kl. 19.30 – 21.30  

Mandag den 30. nov. kl. 19.30 – 21.30       Mandag den 14. dec. kl. 19.30 – 21.30  

 

Vi håber på at se rigtig mange børn, unge, voksne og ældre – så husk at sætte X i 

kalenderen.                                                  Overskuddet går til Borgerforeningens aktiviteter. 
 



Kontingent til borgerforeningen 
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Af Dan Jensen, kasserer  

Om kort tid vil du modtage en BS-

opkrævning eller et giroindbetalingskort 

fra Tapdrup Borgerforening. Det er en 

opkrævning af årets kontingent, og vi 

håber, at rigtig mange af jer bakker op om 

Borgerforeningens arbejde og aktiviteter 

og vælger at betale de 150 kr., som 

kontingentet koster – og det er vel at 

mærke for hele husstanden!  

Har du ikke allerede tilmeldt 

opkrævningen til BetalingsService, vil vi 

gerne opfordre dig til at gøre det nu! For 

dig, som betaler, har det den fordel, at du 

fremover slipper for besværet med 

betaling af girokort (med gebyrer) via 

netbanken, i banken eller på posthuset. 

For Borgerforeningen har Betalings   

Service 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 debitorgruppe-

nummer: 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 

Betalings Service via Netbank skal du 

være opmærksom på, at bogstaverne skal 

skrives med STORE BOGSTAVER. Hvis 

du skulle have forlagt girokortet, er du 

velkommen til at overføre kontingentet 

(150 kr. i 2015 for hele husstanden) til 

borgerforeningens  

 

konto på registrerings-nummer 7831 

kontonummer 0001459735 (husk at 

oplyse navn og adresse).  

Vi vil gerne takke for de 196 

indbetalinger vi modtog i 2014, hvilket 

faktisk var en stigning på næsten 8% 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 

afsted.  

-      Til de fælles arbejdsdage sørger vi for 

forplejning til de frivillige arbejds- 

 kræfter.  

-      Til ”Lokaldysten” i maj sørger vi for 

pastasalat m.m. til alle deltagere  

-      Vi udlejer og opsætter flag-alléen ved 

fødselsdage, bryllupper og andre ar- 

     rangementer. 
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        Vi afholder bankospil i 

forsamlingshuset 4 mandage op til jul.  

        Vi afholder Sct. Hans aften  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 øko-

nomiske bekymringer.  

        Vi sørger for byens juletræ ved 

Sognehuset. 

        Vi har købt og opsat bænke, der står 

rundt i byen. 

        Vi har lavet Informationsstander, som 

står oppe ved busstoppestedet ved kirken. 

V    

        Vores løbende dialog med kommunen 

har bl.a. givet os busskur og asfaltering 

     af banestien. 

 

Vi kæmper fortsat for:  

         - Fartnedsættende foranstaltninger     

            igennem byen. 

         - Lys på cykelstien!  

         - Fortov til Kokærvænget!  

         - Tiltag for børn og unge i Tapdrup!  

         - Fornuftig udvikling i byen!  

      …og mange andre ting! (Forslag og        

ønsker er særdeles velkomne!) 
 

 

Æble- og hyggedag 
i Tapdrup  

Søndag den 4/10 på legepladsen. 
 

Sæt kryds i kalenderen søndag 4/10, for vi holder 

igen æble- og hyggedag i Tapdrup. Vi sætter 

æble-mosteriet op, så man kan komme og få 

presset sine æbler og andet frugt i hyggeligt 

samvær. 

Hvis man ikke selv har æbler, der skal presses, er man meget velkommen til 

at komme ned og hygge og lege på legepladsen. Og vi kan altid bruge små 

hjælpere til at presse æblerne – ungernes synes det er vild sjovt at hjælpe med 

at hakke og presse æblerne! 

Så sæt kryds i kalenderen og tag kaffen med ned på legepladsen  

søndag den 4. oktober. 



Bus til Tapdrup 
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Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

 

Mindre buskørsel til Tapdrup 
Midttrafik har denne sommer ændret 

køreplanerne på bussen til Tapdrup. Konse-

kvensen er færre afgange – i særdeleshed i 

weekender og på ikke-skoledage. I Borger-

foreningen er vi bevidste om de gener, dette 

har medført for nogle af byens borgere. Vi 

har tidligere i år indsendt en indsigelse til 

trafikplanen med vores forslag til for-

bedringer, men må erkende, at det er svært at 

trænge igennem og belyse behovet, når 

busserne til Tapdrup de seneste år kun kørte 

med 0-2 passagerer pr. afgang. 

 

Derfor er det også en glæde for os at kunne 

belyse et i vores øjne godt og fleksibelt 

alternativ – hvor Midttrafik i øvrigt har for-

bedret servicen fra og med 1. august 2015. 

Alternativet er at bestille en FLEXTUR. 

  

Flextur er et tilbud til alle som supplement til 

den kollektive trafik. Med Flextur bestiller 

du selv rejsen, og du vælger selv, hvornår du 

vil afsted - der er ingen stoppesteder og 

køreplaner. Du bliver kørt i taxa, liftbus eller 

personvogn med særlig tilladelse. Med 

Flextur bliver du kørt fra dør til dør i 

gadeniveau. Der kan være andre kunder med 

på turen (dog maksimalt 6 personer på 

samme tur) og derfor kan bilen nogle gange 

køre en omvej for at hente eller bringe en 

anden kunde. Du betaler altid kun for den 

direkte vej. 

Du kan for eksempel bruge Flextur til besøg, 

fritidsinteresser, læge, indkøb og andre 

 

 

aktiviteter. De medtager gerne hjælpemidler, 

fx barnevogne, klapvogne, rollatorer, manu-

elle og elektriske kørestole. Dog kan du ikke 

bestille høj vogn, med mindre du er siddende 

i kørestol under transporten. Vi tager højest 2 

kørestole eller 2 hjælpemidler med fra 

samme adresse. Du må medbringe små dyr i 

tasker eller transportkasser, hvis de ikke 

optager en plads i vognen. 

  

Turen bestilles ved at ringe til Midttrafik 

på telefon 8740 8300 (tast 2 for Flextur). 

Du skal ringe senest en time, før du ønsker at 

blive hentet. Bestilling kan ske på telefon 

alle ugens dage i tidsrummet kl. 7.00 - 20.00 

og turen kan bestilles helt op til 14 dage før, 

du skal ud at køre. Du får ved bestilling 

besked om, hvornår bilen henter dig. Det kan 

variere fra max 15 minutter før til 45 

minutter efter dit ønskede rejsetidspunkt. 

Hvis du skal være fremme til et bestemt 

tidspunkt, skal du oplyse dette ved bestilling! 

Bilen kan komme fra 5 minutter før til 20 

minutter efter det aftalte afhentnings-

tidspunkt. 

  

I Viborg Kommune koster en Flextur 7 kr. 

pr. kilometer – dog minimum 35 kr. pr. tur. 

Der er fordele i at være flere, der rejser 

sammen, da 1. person betaler fuld pris, mens 

gæster på samme tur kun betaler 50% af 1. 

persons pris. Så hvad med at aftale en 

hyggelig fælles indkøbstur eller lignende 

med andre fra byen? 

  

Flextur kan benyttes fra kl. 6.00 – 24.00 

ugens 7 dage. Eneste undtagelse er den 24. 

og 31. december. 



Det gamle Tapdrup 
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Landsbysmeden (1) 
 

Af Erik Langvad. 

Smedens kyndige arbejde med jern til 

fremstilling af våben og redskaber har 

været kendt lige siden jernalderen for 

mere end 2000 år siden. I Middelalderen 

fik byerne eneret til al handel- og 

håndværksudøvelse, hvor de enkelte 

håndværk var organiseret i lav og gilder, 

men smedehåndværket var det eneste 

håndværk, som var undtaget fra reglen. 

Det har sin naturlige forklaring, da 

smeden udøvede et nødvendigt og 

uundværligt håndværk for bondesam-

fundet. Uden en dygtig smed, kunne det 

være svært for bønderne i landsbyen at få 

vedligeholdt deres landbrugsredskaber. 

Som uundværlig fagmand har smeden op 

gennem tiderne været en betydningsfuld 

person, som var omgivet af stor respekt 

og ære og som sådan hævet over den 

almene flok. Han blev endog tillagt 

overnaturlig kraft som landsbyens kloge 

mand, der var i stand til at trække tænder 

ud og årelade folk (alm. brugt mod 

febersygdomme). Undertiden foretog han 

også mindre operationer som at skære 

bylder, sætte knogler i led, lægge 

brækkede lemmer i skinner m. m., og det 

kun med en god brændevinsrus som 

eneste bedøvelsesmiddel. Han fungerede 

også som landsbyens dyrlæge, der blev 

spurgt til råds i tilfælde af kreaturers 

sygdom. 

Landsbysmeden var altså i modsætning til 

deres kolleger i byerne ikke medlem af et 

smedelav, fordi det var landsbybønderne, 

der ansatte og aflønnede ham.  

 

 

 

En smed med hammer, tang og ambolt 

er indhugget på en romansk gravsten. 

(Vinderslev kirke) 
 

Landsbyens bønder havde nemlig i 

fællesskab opført et smedeværksted med 

bolig til smeden og hans husstand. Når en 

smed blev ansat, fik han ud over fri bolig 

også tildelt et stykke jord, som blev kaldt 

for smedejorden (smedelodden). Derud-

over fik han en fast årlig løn, som for det 

meste bestod af naturalier (madvarer og 

korn). Landsbybønderne skulle tilmed 

hvert år sørge for at gøde og pløje 

smedejorden ved, at hver bonde fik tildelt 

sin lille andel af lodden, men smedens 

jord blev naturligvis ofte behandlet sidst 

og dårligst. Til gengæld var smeden 

forpligtiget til uden vederlag at reparere 

bøndernes gamle redskaber og 
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vogne, hvis de gik i stykker. Ligeledes var 

skoning af heste altid gratis, hvis bonden 

selv leverede jernet til de nye sko, og at 

smeden kunne beholde de gamle heste-

sko, som så kunne bruges til at lave søm 

eller tøjrepæle af. Bonden kunne da nøjes 

med at sige mange tak for arbejdet, 

hvilket smedens kat som bekendt døde af. 

Men for alt andet nyt arbejde skulle der 

betales en i forvejen aftalt takst, der oftest 

blev afregnet i naturalier.  

Når en bonde skulle have noget repareret, 

måtte han stille med en hjælper til at 

trække blæsebælgen og svinge hammeren,  

 

ligesom han også skulle levere det kul og 

jern, som skulle bruges dertil. Samtidig 

var det bondens pligt at sørge godt med 

mad og drikke, især brændevin, da arbej-

dets kvalitet kunne afhænge af, hvor 

meget bonden ønskede at spendere. 

I løbet af 1800-tallet gik man efterhånden 

bort fra den gamle overenskomst, så 

smeden på landet med tiden overtog både 

smedje og jord, nok omtrent samtidig 

med, at håndværkerlavenes erhvers-

monopol blev ophævet (Næringsloven af 

1857). Herefter blev han selvstændig som 

smed og husmand, og bønderne måtte så 

selv betale for alt smedearbejde.  

 

 

 

 

 

 

Højtoften 2, som 

husmandsstedet 

så ud før nedriv-

ningen.  

Huset kan godt 

have været den 

tidligere smede-

bolig og selve 

smedjen været, 

hvor staldbyg-

ningen i bag-

grunden ses.  

Stalden står der 

stadig, men nu 

ved siden af et 

nyopført hus.   
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Hvor smedjen og smedejorden i fordums 

tid har ligget i Tapdrup er lidt uklart, da 

smedejord ikke tilhørte nogen og blev 

derfor ikke matrikuleret. I følge folke-

tællingerne 1840 - 1850 står der, at Peter 

Johansen var landsbysmed i Tapdrup og 

levede af sin jordlod.  

Fra 1850 – ca. 1900 drev 2 ugifte brødre, 

Christen og Jens Christensen, smedjen. 

De boede først sammen med deres 

forældre i annexgården (Højtoften 9), 

men ved faderens død overtog en anden 

broder Laust hjemmet. Derpå flyttede 

Christen og Jens sammen med deres 

gamle mor over i et hus, kaldet smedjen, 

som ifølge et målebordsblad fra (1842- 

1899) var beliggende der, hvor Højtoften 

2 ligger i dag. Dermed må vi antage, at 

smedelodden givetvis har været den jord, 

som har hørt til denne ejendom, eftersom 

smedjen stadig i 1901 ikke har fået et 

matrikelnummer. Lodden var på ca. 3-4 

tdl. og lå langs vejen nord for Højtoften 2. 

Christen døde i 1880 og den sidst levende 

Jens Christensen døde i 1906. Herefter 

blev smedjen nedlagt og ejendommen 

blev til et lille husmandssted med den 

smule jord, som givetvis har været den 

tidligere smedelod.  
 

 

To smedjer. 
 

 

Her ses huset Paghslund, som var en af de 4 arbejderboliger, der tidligere lå ved 

Pramhusvej, men som snedker Christen Jensen købte i 185o. Derefter blev huset 

flyttet op på dets tilhørende jordlod. 
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Men i perioden fra ca. 185o – 1900 var 

der også en anden smedje, beliggende i 

Skovsgård, (nu Rishøjgård, Vibækvej 2). 

Og uheldigvis havde begge de 2 smede 

det samme navn, nemlig Jens 

Christensen, og for at kende forskel 

brugte man mellemnavnet Lund om 

smeden i Tapdrup, mens smeden i 

Skovsgård brugte tilnavnet Søgård efter 

det sted, hvor han var født, nemlig i 

Asmild sogn, syd for Viborg Søndersø. 

Smedjen i Skovsgård var oprindelig en af 

de 4 arbejderboliger, som fabrikant 

Johannes I. Bruun lod opføre langs 

Pramhusvej til sine ansatte efter købet af 

herregården i 1830. Her kom først hans 

snedker på klædefabrikken Christen 

Jensen til at bo. Da Johannes I. Bruun 

pludselig døde som 40-årig i 1836, 

overtog broderen Mads Pagh Bruun 

klædefabrikken. Han frasolgte straks 

herregården Skovsgård, da landbrug lå 

uden for hans virkefelt, men Vibæk mølle 

med det tilhørende landbrug og 

arbejderboligerne beholdt han selv. I 1850 

udskiftede Mads Brun imidlertid 

trækkraften fra de gamle vandmøller med 

en dampmaskine. Derfor solgte han 

Vibæk mølle med huse og jorder til sin 

mekanicus, Søren Wistoft. Det var i 

forbindelse med dette ejerskifte, at en af 

Vibæks arbejderboliger med tilhørende 

jordlodder også blev stykket fra og solgt 

som et selvstændigt husmandsbrug til 

beboeren, snedker Christen Jensen. 

Grunden til købet var nok, at sønnen Jens 

Christensen, der netop var vendt hjem fra 

at have deltaget i 3-års krigen 1848 – 50, 

ønskede at overtage hjemmet. Huset på 

Pramhusvej, der hed Paghslund blev 

nedbrudt, flyttet og genopført oppe på den 

tilhørende jordlod. Som uddannet smed 

lod Jens Christensen en lille smedje 

opføre i nærheden af huset, og efter 

grundstenene at dømme (de ligger nemlig 

stadig ved ejendommen), kunne det ligne 

en typisk firkantet smedje fra den tid på 

ca. 7x7 m. Gammelt esse-slagger findes 

stadig i jorden omkring stedet. 
 

 

I 1907 blev der fra herregården 

Skovsgård købt yderligere 4 tdl. jord til 

den oprindelige jordlod (de 2 øverste 

striber på kortet). Den nye gård, der fik 

navnet ”Rishøjgård”, blev bygget i 1921.  
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En avis-nekrolog fra 1903 beskriver smed Jens Christensen (Søgaard) således: 
 

Afdød veteran. 
 

Atter er en af de gamle fra treårskrigen gået bort. Jens Christensen var født i Søgård i 

Asmild sogn d. 22. juni 1825 og indkaldtes til hæren i foråret 1850. Han deltog i slaget 

ved Isted og i kampene ved Frederikstad, Øvre Stolk og flere steder. Ved Frederiksstad 

blev han såret, dog kun let. Han fortæller selv derom: ”Kanonskudene lød uafbrudt og 

granaterne sprang hvert øjeblik omkring os. En stump - ikke større end en negl, siger 

han - ramte ham over det venstre øje. Såret blødte meget stærkt, så ansigtet snart var 

helt blodigt, og da det blev meldt til kaptajnen, at Søgård var såret, fik denne befaling 

til at trække sig ud af kampen, hvilket han kun ugerne gjorde. Det lette sår lægtes dog 

snart.”  

Efter hjemkomsten fra krigen overtog han sin faders sted på Skovsgård mark, giftede 

sig og drev nu smedehåndværket sammen med sit husmandsbrug; i en årrække var han 

desuden smed på Brunshåb klædefabrik. Skønt han var en slidsom og stræbsom mand, 

måtte han i sit lange liv kæmpe med nærmest små kår. Han var gift 2 gange og 

efterlader sig en talrig børneflok. Gamle smed Christensen var af alle, der kendte ham, 

skattet som en særdeles hæderlig og retsindig mand. 
 

  

Jens Christensen (Søgård) og hustru Karoline 

Vorum. Jens bærer erindrings-medaljen fra 3-

års krigen 1848-50. 

          Smed og husmand Jens Christensen Sø-

gård af Skovsgård erkendes herved berettiget til 

den af Hans Majestæt Kongen indstiftede 

medalje for 3-årskrigen. 
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Af Thomas Randi 
 

24 timers løb. 

 Måske 10-års jubilæum? 
 

Var det virkelig 10. gang Tapdrup stillede 

op til 24 timers løb rundt om Søndersø?  

Det kunne vi ikke helt finde ud af, os der 

var med i år. Det er også mange år at 

huske! Men jeg tror nok, at min familie 

må ha` været med de sidste otte år -  

cirka.  Så tiden er inde til lidt tilbageblik 

fra de første år, hvor jeg tydelig kan 

huske, hvordan vi sad tæt pakket i et lille 

telt på Sønæs, mens regnen piskede ned 

udenfor og også lidt gennem taget. Det 

var da utroligt så hyggeligt det var at være 

en del af det, både i vor egen lille lejr og 

den store. Vi er blevet hængende, og nu er 

vi ved at være de ældste 50+.  

I år var faciliteterne – stort telt med 

langbord tæt på stien – i top. Vejret 

suverænt. Vi stillede med et 12-mands 

mix hold.  Det er jo ikke mange, når der 

skal løbes i 24 timer, så til næste år håber 

jeg det lykkes at få flere med!  

Måske kunne det komme til at ligne de år, 

hvor byens børn både løb runder og sad 

oppe om natten og heppede? Annita, ikke 

for at nævne navne, men du kunne 

virkelig piske en stemning op og sætte 

gang i løberne – både de, der kom i mål 

og de, der skulle afsted! Jeg prøver at 

gøre det samme, men bliver kun en bleg 

efterligning; du kan bare det der! 

Det er hyggeligt med alle, der kommer 

forbi, tak til alle, der bakkede op om 

arrangementet! Det er også en stor del af 

det, og så det sociale ved siden af. Man 

skal jo ikke nødvendigvis løbe!  

 

Tidligere har vi haft både familiehold og 

turbohold. På familieholdet kunne man gå 

eller lunte rundt, børnene fik sin første tur 

på egen hånd, og kom stolte og trætte i 

mål. På turboholdet kæmpede man for at 

få en god tid under 30 minutter, og holdt 

øje med konkurrerende hold. Vi har fået 

nogle helt gode placeringer gennem 

årene, men det er nu ikke det vigtigste. 

Vi spiser sammen i vores telt, begrebet 

”running dinner” får en ny dimension, da 

stafetten jo skal holdes i gang! Der er 

kaffe, kage og en strøm af venner og 

bekendte, der løber på andre hold, eller 

bare kigger forbi. 

Vi glæder os allerede til næste år og håber 

vi ses til 24-timers løb den anden 

weekend i august! 
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Emilies historie til Tappen 

(A. Nielsensvej 13) 

 

 Jeg hedder Emilie og er 2 år gammel. Jeg 

har boet i Tapdrup hele mit liv. 

Min far hedder Jakob og er 41 år. Han 

arbejder som anklager ved Statsadvokaten 

i Viborg. Han er født i Århus og er vokset 

op først i Århus, dernæst i Christiansfeld 

og senere i Hedensted. Min mor hedder 

Karen og er 36 år. Hun er anklager ved 

Midt- og Vestjyllands Politi. Hun er født 

og opvokset ved Fredericia. Mine for-

ældre har mødt hinanden igennem ar-

bejdet som anklagere. 

Far og Mor boede tidligere i en lejlighed 

inde midt i Sønderborg, med busser og 

masser af mennesker omkring. De blev 

dog nødt til at flytte, fordi Fars 

arbejdsplads skulle flytte til Viborg den 1. 

januar 2013. Mor fik heldigvis også ar-

bejde heroppe fra samme dag. 

Da de vidste, at de skulle flytte, tog de i 

sommeren 2012 på sightseeing til området 

i og omkring Viborg. De ville gerne kigge 

lidt nærmere på byen, forstæderne og de 

små landsbyer rundt omkring 

for at finde ud af, hvor det ville 

være allerbedst at slå sig ned. 

De syntes, at Viborg virkede til 

at være en rigtig fin by, og at 

området omkring var rigtig 

smukt. Selv om byen lå midt 

inde i landet, mindede den dem 

meget om Sønderborg: en 

passende størrelse by med 

masser af historie, flot natur, 

vandområder og rigtig meget at 

byde på i byen. 

Da Far og Mor sådan for alvor skulle 

finde et hus at købe, var de ude at kigge 

på fem forskellige huse samme dag. Heraf 

lå to i Tapdrup og et mellem Tapdrup og 

Vejrumbro. Det kan vist ikke være 

tilfældigt. Og jeg tror, at skæbnen ville 

have dem til at flytte hertil. 

Det hus, vi fik, var det sidste, de besøgte, 

men de vidste med de samme, at det 

skulle være der, de skulle bo. De syntes, 

at Tapdrup virkede som et rigtig dejligt 

sted. Der var utrolig smukt og fredfyldt 

med de smukke, grønne nuancer i ådalen 

og det stille dyreliv langt fra byens 

vrimmel og larm. De syntes også, det var 

godt, at der var en velfungerende borger-

forening. 

Far og Mor syntes særligt, at den fine 

banesti og legepladsen gjorde byen til et 

ekstra godt sted for børn – selvfølgelig 

også, når vuggestuen og børnehaven lå 

lige rundt om hjørnet. Og dengang lå jeg 

endda endnu ikke inde i Mors mave, men 

de må alligevel have haft mig i tankerne. 

Far og Mor flyttede ind i december 2012 

– en uges tid før jul. De blev taget rigtigt 

pænt imod af naboerne, som bl.a. kom 
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med blomster. Det var nu mest Far, der 

slæbte, mens Mor satte på plads. Mor 

skulle vist passe på, at der ikke skete mig 

noget, for jeg var ikke særligt stor inde i 

Mors mave på det tidspunkt. 

Far og Mor fejrede jul sammen med bl.a. 

alle mine bedsteforældre. Det var den 

aften, de fik at vide, at jeg var på vej. I al 

beskedenhed tror jeg, at det var den 

bedste julegave, de fik. Få dage senere fik 

Far og Mor dog en anden ny beboer i 

huset: vores sorte og hvide kat Anders. 

Han er en meget sød og tålmodig kat, som 

jeg holder meget af at lege med. Han er 

dog også lidt fræk, så jeg har lært at sige 

”Ned, mis”, når han hopper op på 

køkkenbordet for at stjæle mad. 

Knap et halvt år efter jul blev jeg født. Jeg 

var kun en uge gammel, da jeg var med til 

mit første Tapdrup-arrangement: Sankt 

Hans-aften på pladsen neden for 

banestien. Det var et rigtig godt eksempel 

på, at byen samles til traditionsrige 

begivenheder. Det var en flot sommer-

aften, har de sagt – det husker jeg ikke, 

for jeg lå og sov i barnevognen det meste 

af tiden. 

Mine forældre var også meget begejstrede 

for Æbledagen i oktober, da der jo ellers 

ikke er særligt mange traditioner om 

efteråret. Det var virkelig hyggeligt – med 

æblemostpresning, konkurrencer og 

æblekagespisning. 

De syntes også, at min store familie skulle 

lære byen at kende, så da jeg var 100 dage 

gammel, holdt de en stor fest i 

forsamlingshuset. Det er dejligt at have 

sådan et tæt på, når man gerne vil invitere 

flere, end der ellers er plads til i huset. 

Til daglig går jeg i vuggestuen i Tapdrup 

Børnehave. Det er virkelig godt, og 

pædagogerne er super søde. Det er smart, 

at børnehaven ligger i en tidligere skole, 

for så er der f.eks. en stor idrætssal, hvor 

man kan lege og tumle, og sløjd- og 

formningslokaler, så vi kan være kreative. 

Legepladserne er helt i særklasse, og nu 

får vi snart et flot nyt køkken, så vi kan 

være med til at lave mad og få noget 

sundt og spændende at spise. Selv om jeg 

ikke kan gå i skole i Tapdrup, er det godt, 

at der er blevet god nytte af de gamle 

lokaler. 

Jeg kan også godt lide at lege på 

stationslegepladsen, i øjeblikket især med 

sandet og gyngerne. Det er også sjovt at 

gå ned og hilse på køerne eller bare at gå 

en tur i den smukke natur. Når jeg bliver 

større, tror jeg, at Far håber, jeg vil være 

med i den lokale KFUM-spejdergruppe. 

Så kan det også være, at han vil starte 

som leder igen. Det kan også være, at jeg 

skal prøve at spille tennis, nu hvor 

Tapdrup har fået sin egen bane. 

Som I nok kan høre, er jeg og mine 

forældre virkelig glade for at bo i 

Tapdrup. 

Jeg vil give stafetten videre til Tina 

Østergaard, som bor på Anders Nielsens 

Vej 29. 
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Af Leo Jacobsen, formand 

 

I BT`s medlemslotteri er der udtrukket 

følgende numre 

 

Juni: 148, 59 og 87 

August: 150, 11 og 145 

 

Der trækkes ikke i juli måned. 

 

Det var så sidste udtrækning i 

medlemslotteriet idet lotteriet jf. sidste 

udgave af bladet ikke videreføres.  

 

Indbrud i BT`s klubhus 

Natten mellem den 24. og 25. august 2015 

var der igen indbrud i BT`s klubhus. 

 

Der blev smadret en rude til kiosken og 

tyven eller tyvene stak af med klubbens 

pengekasse med indhold samt en del 

chokolade. 

 

Det er efterhånden rigtig træls med disse 

indbrud, hvor vi nu har haft 3 de sidste 2 

år. 

 

Fodbold Ungdom 

Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at 

der igen er kommet rigtig godt gang i 

pigefodbolden i klubben, og bl.a. har vi  

 

fået tilgang af en hel del spillere udefra, 

heraf 3 spillere, der tidligere har spillet i 

Team Viborg. Vi har nu et pigehold, der 

deltager i mesterrækken og bl.a. skal 

spille mod hold fra Fortuna Hjørring, 

Aalborg KFUM, FC Thy og AaB, som de 

kun tabte 4-3 til fornylig. Det går også 

rigtig godt for flere af vores drengehold. 

 

Vi har nu godt 150 børn og unge, der 

spiller ungdomsfodbold i klubben. 

Klubben har i efterårssæsonen 14 hold 

tilmeldt i ungdomsrækkerne og har nu 

hold fra U5 til og med U16. 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. 70 børn og trænere til 

Sejs Cup, hvor pigeholdet igen blev 

vinder af deres række. 

 

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 med godt vejr alle dage. 

En meget stor tak til Peter Gandrup og 

hans trænerteam samt Bettina Ugwoke, 

der sørgede for god mad til de spillere, 

som havde tilmeldt sig madordningen. 
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Kontingentbetaling til BT  

Ved fremtidige kontingentopkrævninger 

vil indbetalingskortet fra BT være 

forsynet med en QR-kode, som kan 

scannes på din mobil, hvorved man 

automatisk sendes videre til en mobil 

tilmeldingsside fra Nets, hvor I kan opret- 

te betalingsaftalen med få indtastninger.  

 

Vi håber, at der er rigtig mange, der vil 

benytte sig af denne mulighed, idet 

klubben vil kunne spare en del penge til 

porto, såfremt I tilmelder kontingentet til 

automatisk betaling på samme måde, som 

jeres øvrige betalinger. 

 

Det er naturligvis også fortsat muligt at 

tilmelde betalingerne via Nets på 

traditionel vis. 
 

Indendørsaktiviteter 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. Det kan oplyses, at der 

i år vil være flere muligheder for at leje en 

badmintonbane end hidtil. 

 

Kig venligst i den grønne folder, der blev 

omdelt medio august, om ikke der er en 

aktivitet, der kan friste dig. 
 

 
 

 

 

Julemarked  

MØLLEHØJHALLEN  
 

Søndag den 22. november kl. 10.30 – 16.00  

Mød op til en rigtig julehyggedag med masser af inspiration 

til den kommende jul. 30 boder viser og sælger et bredt 

udbud af juleting og gaver.  

Julemanden ankommer kl. 11.30  

Der kan købes gløgg - æbleskiver og cafeen er åben. 

 Entre kr. 10,00 for voksne – Børn gratis                                            Kulturudvalget. 
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Af Aase Langvad, formand. 

Menighedsmødet 2015 

Søndag den 12. april afholdtes det årlige 

menighedsmøde i Tapdrup, hvor menig-

heden har mulighed for at kommentere og 

drøfte såvel det forløbne års som det 

kommende års arbejde og aktiviteter med 

menighedsrådet. Der var et godt frem-

møde, idet 40 sogneboere deltog. Mødet 

blev indledt med gudstjeneste kl. 14, hvor 

også Tapdrup Sangkor deltog, hvilket 

altid giver et fint løft ved gudstjenesterne. 

Herefter blev der serveret kaffe i Sogne-

huset, hvorunder menighedsmødet blev 

afviklet. 

Der blev aflagt beretning for det forløbne 

år samt orienteret om den økonomiske 

situation. 

Det blev bl.a. oplyst, at antallet af 

medlemmer af Folkekirken i Tapdrup 

Sogn ved årsskiftet var på 88,8 %, hvilket 

vil sige, at 644 af sognets 725 beboere er 

medlemmer. På landsplan er tallet 78 %. 

Der har været afholdt 57 gudstjenester, 

hvorved gennemsnitstallet bliver 19 kir-

kegængere. 

Mødets deltagere udtrykte tilfredshed 

med menighedsrådets arbejde – hvilket 

 

selvfølgelig altid giver ekstra energi til at 

løse de udfordringer, der ligger forude. 

Arbejdet vedrørende forskønnelse af 

området ved Sognehuset blev livligt de-

batteret, og der blev udtrykt stor interesse 

og tilfredshed med initiativet. 

Der blev fremsat flere forslag til såvel 

projektet som menighedsrådets fremtidige 

arbejde. Forslagene indgår nu i menig-

hedsrådets arbejde/ prioriteringer. 

 

 
 

 Temagudstjeneste 

Søndag den 4. oktober kl. 14. 00 

Temaet for årets temagudstjeneste i 

Tapdrup kirke er »Løvfald«. I ord og 

toner vil gudstjenesten beskrive løvfaldet 

både i naturen og i livet.  

Efterårets salmer synges og forskellige 

tekster, der belyser efterår og løvfald 

læses. 

Viborg Provstiband medvirker med bas, 

klaver og fløjte. Sognepræst Per Bucholdt 

Andreasen vil reflektere over temaet i 

gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der 

»efterårskaffe« og »løvfaldskage« i 

Sognehuset. 
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Julekoncert i Tapdrup Kirke 

Den 8. december kl. 19.30 

Advents/julekoncert med Aarhus Gospel 

Kvartet. Kom og oplev et fantastisk 

gospelkor som bl.a. har sunget sammen 

med Søs Fenger, Julie Bertelsen m. fl. 

Efter koncerten i Tapdrup Kirke vil der 

være hyggeligt 

Samvær i Sognehuset, hvor der serveres 

gløgg og æbleskiver. 

 

 
 

Syng dig glad!  

Sangaften i Tapdrup Sognehus 

den 29. oktober kl. 19.30 

Sidste års sangaften var en bragende 

succes - derfor glæder vi os til igen i år at 

mødes på »Spil Dansk dagen« og synge 

så taget letter! Inge Lise Sørensen, Helle 

Thygesen og Anette Andersen, der alle 

synger i Tapdrup Sangkor, vil i løbet af 

aftenen præsentere nogle sange, som de 

hver især har et særligt forhold til. 

Herefter vil der være frit slag, og der er 

mulighed for at synge favoritterne fra  

højskolesangbogen. Undervejs hviler vi 

sangstemmen og får kaffe og kage. 

Aftenen er også startskuddet til efterårets 

sæson med Tapdrup Sangkor - så hvis det 

ikke er nok med en enkelt aftens sang, 

kan man komme til kor de efterfølgende 

torsdage fra kl. 19-21.00.  

Vi fortsætter frem til 3. søndag i advent, 

hvor koret er med til »Syng julen ind« i 

Tapdrup Kirke. 

 

 
Familiegudstjeneste - Juletræet tændes. 

Tapdrup Kirke den 29. nov. kl. 15. 
Et nyt kirkeår begynder i år den 29. 

november med første søndag i advent. 

Kirkeåret indledes traditionen tro med 

familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten 

samles vi i Sognehuset til æbleskiver, 

saftevand og gløgg. Senere tænder vi 

juletræet, danser om det, og måske 

kommer julemanden med godteposer til 

børnene. Arrangementet sker i et samar-

bejde mellem Tapdrup Borgerforening og 

Tapdrup Menighedsråd. 
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Af Erling Sørensen. 

 

Kære seniorer i Tapdrup og omegn, så er 

klubben klar til efterårssæsonen. Tids-

punkterne er fastsat, og der er tillige 

fyldt op med forslag til emner, som vi 

sammen skal se og høre.  

Inden vi holdt sommerferie, fik alle i 

klubben mulighed for at tilkendegive 

forslag og ønsker til, hvad vi gerne ville 

have klubdagene skal indeholde. 

Resultatet er klart: vores indledende 

traditionelle "kaffemik" med sang og snak 

på tværs af bordene, er et vigtigt socialt 

element i vore arrangementer. Og der skal 

fortsat være mulighed for at spille kort, 

skak, bob, petanque (når vejret tillader 

det). 

 
 

Herudover vil der i efterårssæsonen være 

indlæg af lokale aktører, der vil fortælle 

om spændende rejser m.v. enten som 

turist eller i forbindelse med specielle 

jobs.   

 

Efterårssæsonen starter tirsdag d. 8. 

september 2015 i sognehuset, og kører 

herefter hver anden tirsdag frem til og 

med d. 15. dec. Vi mødes kl. 09.30 og 

slutter omkring kl. 12.00. 

Indtil nu har vi været ca. 20-25 deltagere, 

men jeg håber da, at endnu flere har lyst 

til at kigge forbi for at sludre, drikke kaffe 

eller tage udfordringen op med de af os, 

der nu er blevet rimelig skarpe til de 

aktiviteter, den enkelte nu deltager i. Til 

dig, der måske har lyst til at komme i 

klubben, kan jeg kun sige -  kig forbi -

 måske er det lige noget for dig.  

 
Èn ting er sikker, alder og eventuel fysisk 

formåen er ingen hindring,  hvorimod 

lysten til at være sammen med andre er 

drivkraften i vore arrangementer.    

Så jeg håber selvfølgelig at alle "gamle" 

deltagere fra første sæson dukker op igen, 

samt de af byens og omegnens seniorer, 

der skulle have lyst, også kigger forbi.      

I er velkommen til at kontakte under-

tegnede for yderligere oplysninger. 

 

Vi ses d. 8. sept. 2015 kl. 09.30. 

 

Venlig Hilsen 
 

Erling Sørensen 

86 60 03 40 - 29 87 53 40 

mail:erlingsorensen44@gmail.com 

mailto:mail%3Aerlingsorensen44@gmail.com
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11.sæson 

 

Start mandag den 5.oktober 2015 

 kl. 19.00  i Sognehuset. 

 

Så nærmer sig sæsonen 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 d. 05 okt, 19 okt, 26 okt  2015. 

Mandag d. 9. nov, 24. nov 2015. 

Mandag den 7. dec, 21. dec 2015. 

 

Mandag d. 4. januar, 18. januar 2016. 

Mandag d. 1. feb., 15. feb, 29. feb 2016. 

Mandag d. 7. marts, 21. marts 2016. 

 

I år skal vi ikke fejre vores 10 års jubi-

læum, men mon vi ikke kan finde på 

noget andet at fejre. 

 

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, hækletøj og broderi, 

men også smykker. Ja, der er mange mu-

ligheder, 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. 

 

På gensyn i Sognehuset  

 

Venlig hilsen 

Else Krogh 

Tapdrupvej 91 

8660 0417 

mobil 2924 5614 
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Orientering  fra Tapdrup Udeliv. 

Af Birgit Rasmussen 

Så skete det. Tapdrup Udeliv fik sin første 

aktivitet, en tennisbane, som blev indviet 

den 23 august. Det var jo en skøn 

eftermiddag, og folk mødte talstærkt op til 

indvielsen (70-80 mennesker). Vejret var 

perfekt, der var showtennis med dygtige 

spillere fra Overlund tennisklub, som 

efterfølgende roste banen. Musik ved 

Ingeline Brasen og Niels Brasen, kaffe 

med kage, lidt koldt at drikke og hyg-

geligt samvær med forskellige lege. 

 

Der blev allerede spillet på banen inden 

indvielsen, og vi håber der efterfølgende 

vil komme rigtig gang i spillet på banen. 

For at få så mange i gang som muligt er 

der fællestræning/spil her i september, 

hver mandag aften fra 17-19 og alle er 

velkommen. I øjeblikket er vi 52  med-

lemmer, hvoraf 16 er børn. Der er også et 

enkelt passivt medlem. 

 

Økonomisk kom vi i mål med et lille 

overskud, hvilket vi er meget glade for og 

stolte over. Nu drejer det sig om at få 

spillet i gang, således at både børn og 

voksne får glæde af banen. Det lille 

overskud, vi fik, kan måske være med til 

at financiere næste aktivitet, som jo kunne 

være en beachvolley bane? Overskuddet 

kom fra indvielsen, hvor Brasen og 

Brasen spillede dejlig musik for os og 

donerede entreen til Tapdrup Udeliv. 

Desuden kom der også penge i kassen ved 

salg af øl og sodavand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flot ser det 

ud.  

Billedet er 

taget, inden 

nettet blev 

sat op 
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Stemningsbillede fra indvielsen 
 

  

Ingeline Brasen og Niels Brasen Emilie og Frida - Fremtidens mestre? 
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Medlem af landsorganisationen  
 

Foreningsaften 
 

 

Foreningen mødes hver onsdag aften fra 1900 til 2145 i sløjdlokalet 

under Tapdrup gamle skole – Tapdrupvej 100. Første gang onsdag den 

30. september. Sidste gang før jul den 02. december. Kontingentet fra 

30. september til 01. januar er 250,00 kr. 
 

 

 

 

Der vil være mulighed for at arbejde i og med træ. Hvad enten du vil 

snitte, dreje, arbejde på dekupørsav eller arbejde med noget helt andet i 

træ, er du velkommen. Hvis du har andre ideer, har skolen maskiner til 

at gøre dem til virkelighed. På værkstedet vil du kunne få en grundig 

håndværkmæssig vejledning som hjælp til at gøre dine ideer til 

virkelighed. Det gennemføres som åbent værksted.  
 

 
 

 

 
 

Har du spørgsmål om Tapdrups husflidsforening, 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   

 

Tilmelding 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
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September 2015: 

06.  10.30   Højmesse v. l. Andersen - Koret medv. 

08.  09.30  Senior-klubben i Sognehuset 

13.  14.00  Høst- og familiegudstjeneste. 

16.  14.00  Høstgudstjeneste v. L. Andersen og H. Korsgaard (kaffe). 

20.  10.30  Festgudstjeneste i Asmild Kirke v. P. B. Andreasen. 

27.  09.15  Gudstjeneste v. L. Andersen. 

30.  19.00  Foreningsaften (Husflid) i sløjdlokalet på "skolen". 

 

Oktober 2015: 

04.                              Æbledag på Legepladsen 

04.  14.00  Temagudstjeneste med Domprovstiets Band. 

05.  19.00  Strikke - hygge - snakkeklub i Sognehuset 

11.  09.15  Højmesse v. H. Korsgaard. 

18.  09.15  Højmesse v. L. Andersen. 

19.  19.00  Strikke - hygge - snakkeklub i Sognehuset. 

25.  09.15  Gudstjeneste v. L. Andersen. 

26.  19.00  Strikke - hygge - snakkeklub  i Sognehuset. 

29.  19.30  Sangaften i Sognehuset - koret medvirker. 

 

November 2015: 

01.  10.30  Alle Helgens gudstjeneste v. P. B. Andreasen -  m. kor. 

08.  09.15  Gudstjeneste v, L. Andersen. - Kirkekaffe. 

09.  19.00  Strikke - hygge  - snakkeklub  i Sognehuset. 

15.  09.15  Højmesse v. H. Korsgaard 

22.  09.15  Gudstjeneste v. P. B. Andreasen. 

22.  10.30 - 16.00 Julemarked i Møllehøjhallen. 

24.  1900  Strikke - hygge - snakkeklub i Sognehuset. 

29.  15.00  Familiegudstjeneste v. L. Andersen - Juletræet tændes. 

 

December 2015: 

06.  10.30  Højmesse v. H. Korsgaard. 

07.  19.00  Strikke - hygge - snakkeklub  i Sognehuset. 

08.  19.30  Julekoncert i kirken - med Aarhus Gospel Kvartet. 

 

 



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: Laila Bondrup Jensen. 3165 6404 

Udlejning: Anna-Mette Kroustrup. 2655 5749 

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 Udeliv 

Formand: Birgit Rasmussen 

Subækvej 11, Tlf. 6062 8446 

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. 

Sognemedhjælper 

Anne Sofie Pedersen.   Tlf. 2346 6943 

sognemedhjaelper@asmildkirke.dk 

Træffes på kirkekontoret.    Mandag kl. 09 -10 

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: Jan Morberg, Subækvej 3 

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. : 29 nov. 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. 
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