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Redaktionen 
Af Erling Hosbond. 

Vores jule / vinternummer er ved at være klar. Det er flot, der er penge til torvet - nu 

må vi jo så håbe skulpturgruppen også bliver til noget. 

Tak til familien Østergaard for besvarelsen af stafetten. 

Deadline for næste nr. er den 28. februar 2016. 

Glædelig jul og godt nytår til alle. 

 

Borgerforeningen 
 

 

 
 

Nyt fra borgerforeningen 
 

Af Claus Bo Andreasen 
 

Møde med kommunen 

Borgerforeningens bestyrelse søger med 

jævne mellemrum at holde møder med 

repræsentanter for kommunens forvalt-

ning. Formålet er en gensidig orientering 

om ønsker til udviklingen i Tapdrup.  

På møderne drøfter vi emner, som fx 

trafiksikkerhed, drift af fællesområde og 

lignende. Hvis du har forslag til emner, 

som du mener, at borgerforeningen skal 

fremføre for kommunen, hører vi gerne 

fra dig. Se kontaktoplysninger på 

bagsiden af Tappen.  

 

Kirkestien mellem Tapdrup og 

Houlkær kirke 

Som mange har bemærket, har kirkestien 

mellem Tapdrup og Houlkær kirker været 

lukket et stykke tid. Det skyldes, at der er 

kommet en lodsejer, som ikke ønsker, at 

stien passerer ejendommen.  

Stien har fulgt en vej som i årevis 

(formodentligt århundreder) har ligget i 

området. Udvalget bag stien regnede 

derfor med ikke med, at vejen kunne 

nedlægges. Viborg Kommune har 

imidlertid under henvisning til privatlivets 

fred afgjort, at lodsejeren kan nedlægge 

vejen (og dermed stien).  

Fra Tapdrup er det dog fortsat muligt at 

benytte kirkestien til Tørvevejen. Man 

kan så gå ad Tørvevejen til Taphedevej og 

tilbage til Tapdrup. Og vi vil lige hilse at 

sige, at man er meget velkomne til at gå 

ad Tørvevejen. 

 

Viborg Naturpark 

Viborg Kommune har gennem længere tid 

arbejdet på at etablere Viborg Naturpark. 

I september vedtog byrådet en strategi for 

naturparken, og den 26. november var der 

indkaldt til et møde med lodsejere og 

brugere af naturparken. 
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 Et formål med mødet var at få kandidater 

til et brugerråd, som skal arbejde med 

udviklingen af parken. Formand for 

parken bliver Anna Margrethe Engbæk 

Schmidt, som kommer fra Tapdrup og 

som er medlem af borgerforeningens 

bestyrelse. Et af de ting vi gerne vil 

arbejde med i regi af naturparken er en 

spang (træbro) over åen og med 

forbindelse til Vinkelstien.   
 

Julebanko 

Igen i år har der været et stort fremmøde 

til borgerforeningens julebanko i 

forsamlingshuset. Sidste aften for banko 

er den 14. december. Vel mødt. 
 

 

 

Juletræ  

Forhåbentligt har alle i Tapdrup lagt 

mærke til det store flotte juletræ foran 

Sognehuset. Træet er skænket er Jørgen 

Klaris, og vi havde god hjælp til opsæt-

ningen af Preben Vendelbo. Tak for det. 
 

Generalforsamling 

Der holdes som sædvanlig generalfor-

samlinger i Tapdrup den sidste torsdag i 

februar. I år deltager Tapdrup Forsam-

lingshus, Tapdrup Udeliv og Tapdrup 

Borgerforening. 

 Generalforsamlingerne begynder kl. 

19.30, og de afvikles umiddelbart efter 

hinanden. 

 

Borgerforeningen og Menighedsråd 
 
 

Jubii - vi fået penge til torv, 

fartdæmpning og renovering af 

sognehuset 

Som det bl.a. er fortalt på Tapdrups 

facebook side, så har vi nu fået penge til 

at lave vores nye torv i Tapdrup.  Udover 

etablering af torvet, så omfatter projektet 

fartdæmpning på Tapdrupvej og en 

udvendig renovering af Sognehuset. 

Midlerne kommer primært fra Viborg 

Kommunes pulje til Landsbyforskønnelse 

samt fra Viborg Domprovsti 
 

Gruppen, der står for projektet består af 

Aase Langvad, Niels Toftegaard og  Anne 

Kristine Laugesen fra Menighedsrådet 

samt Dan Jensen og Claus Bo Andreasen 

fra Borgerforeningen. Udformningen af 

torvet og de øvrige elementer er lagt i 

hænderne på Oscar Søndergaard fra  

Quattro Arkitekter A/S, og arbejdet vil så 

vidt muligt blive udført af lokale 

håndværkere. 
 

Vi forventer, at projektet går i gang i 

foråret 2016, og at det er afsluttet inden 

sommerferien. Vi glæder os helt utroligt 

meget til at komme i gang. 
 

Men vi søger fortsat om penge til 

skulpturgruppen 
Til gengæld har vi endnu ikke fundet 

sponsorer til den skulpturgruppe, som er 

et vigtigt element i det samlede projekt. 

Som vi tidligere har skrevet om i Tappen, 

så forestiller skulpturgruppen sårede fra 

slaget på Taphede i 1334, der modtager 

barmhjertighed ved kirken i Tapdrup. Vi 

håber, det også lykkes at skaffe midler til 

kunstprojektet. 



Har du en god idé i Tapdrup, 

men mangler penge? 
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Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening  

Har du en god idé, men brug for 

økonomisk støtte, hører Borgerfore-

ningens bestyrelse rigtig gerne fra dig. 

Dels støtter borgerforeningen gerne nye 

idéer, der kommer andre borgere til gode 

med vores ekspertise og evt. en 

økonomisk underskudsgaranti.  

Borgerforeningen administrerer også 

Tapdrup Puljen, som kan yde støtte til 

almennyttige formål i Tapdrup. 

Foreningen har tilbage i 2004 fået tildelt 

et kontant pengebeløb i forbindelse med 

afviklingen af Tapdrup Brugsforening, og 

foreningen har på sin ordinære 

generalforsamling i 2004 besluttet at 

henlægge det modtagne beløb til en særlig 

pulje kaldet Tapdrup Puljen, hvori der i 

dag ligger godt 209.000 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/


Kultur i Tapdrup Forsamlingshus 
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”FOOLS FOR BLUES” 

 

 

Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening  
 

De sidste år har jeg stablet nogle 

forskellige koncertarrangementer på 

benene i Tapdrup Forsamlingshus. Hvem 

husker ikke koncerten med Kristian 

Lilholt? Viggo Sommer fra De Nattergale 

med sit band? Den fantastiske irske aften 

med spisning og med de velspillende 

”Almost Irish”? Og senest for et år siden, 

julekoncerten med Ivan Pedersen og koret 

VoxBox?  

Flere har opfordret mig til at lave et nyt 

arrangement – og det kan jeg så løfte 

sløret for nu. Sæt derfor et kæmpe X i 

kalenderen lørdag den 16. april 2016, 

hvor vi åbner dørene til en Amerikansk 

aften i Tapdrup Forsamlingshus.  

Det musiske indslag kommer til at bestå 

af bandet FOOLS FOR BLUES, som vi 

glæder os til at se i Tapdrup.  

 

Bandet består af fem musi-

kere med stærke rødder 

tilbage i 60’erne og 70’erne. 

Tilsammen har de mere end 

240 års musikerfaring! Alle 

har det til fælles, at de 

elsker at spille, og det 

mærker man tydeligt, når de 

står på scenen. Her er der 

tale om musik med nerve, 

der kommer ud over kanten. 

Repertoiret er en blanding 

af blues og rock – krydret 

med enkelte selvkompo-

nerede numre. Det er musik, der spænder 

fra svingende boogie-woogie rytmer til 

mere stille fortolkninger af kendte 

kunstneres numre. 

FOOLS FOR BLUES er for kendere og 

elskere af blues/rock, men selv de, der 

ikke lige troede, de var til blues, må 

overgive sig til bandets musikalitet og 

spilleglæde. Orkestrets motto er: Skal der 

være gang i den, så lad der være gang i 

den. Og gerne med FOOLS FOR 

BLUES! 

Glemte vi helt at fortælle, at vi lægger ud 

med at servere lækker Amerikansk mad 

til alle gæster, og skal vi så ikke samtidig 

servere velskænket øl dertil? Hele 

aftenens program er ikke planlagt endnu, 

men vi taler lørdag aften, så mon ikke der 

både bliver mulighed for en dans og 

ekstra servering i baren - og så må vi jo se 

hvad klokken bliver, når de sidste gæster 

finder hjem igen? Vi håber på stor 

opbakning fra jer alle, når vi igangsætter 

billetsalget om 2-3 måneder.
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Kontingent til Tapdrup 

Borgerforening? 
Af Dan Jensen, kasserer  

I efteråret modtog du en BS-

opkrævning eller et giroindbeta-

lingskort fra Tapdrup Borgerfore-

ning. Det var en opkrævning af årets 

kontingent, hvor vi samtidig op-

fordrede til, at rigtig mange fra 

Tapdrup og omegn ville bakke op 

om vores arbejde og aktiviteter, ved at indbetale det frivillige bidrag på 150 

kr. pr. husstand. Rigtig mange af jer har valgt at støtte Tapdrup 

Borgerforening, hvilket er dejligt – og nødvendigt - for vores fortsatte 

arbejde. Tusind tak for det!  

Alligevel kan vi konstatere, at indbetalingerne i år er faldet med ca. 10 

procent i forhold til 2014. Forklaringerne kan naturligvis være mange, men 

skulle du have glemt at få betalt girokortet kan det nås endnu. Har du forlagt 

girokortet, er du velkommen til at overføre kontingentet (150 kr. i 2015 for 

hele husstanden) til borgerforeningens konto på registreringsnummer 7831 

kontonummer 0001459735 (husk at oplyse navn og adresse når du 

indbetaler). 

I øvrigt har PostDanmark – igen – varslet portostigninger. Det er ”dumme 

penge” for os og derfor vil vi gerne opfordre til, at de af jer, som ikke 

allerede har gjort det, tilmelder den årlige opkrævning til BetalingsService. 

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 

BetalingsService via Netbank skal du være opmærksom på, at bogstaverne 

skal skrives med STORE BOGSTAVER. Mangler du dit 

kundenummer/betalings-ID kan du få det oplyst af mig ved henvendelse på 

tlf. 2829 5714 eller via mail: borgerforeningen@tapdrupby.dk. 
 

mailto:borgerforeningen@tapdrupby.dk


BT`s Idrætsforening 
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Af Leo Jacobsen 
 

Fodboldsæsonen 2015: 

Sommersæsonen i fodbold er nu afsluttet og 

vi kan med tilfredshed konstatere, at 

klubbens hold i serie 3 endte på en 3. plads 

og serie 5 holdet suverænt vandt deres pulje 

og dermed spiller i serie 4 i sæsonen 2016. 

 

Der har ligeledes været seniorhold med i old-

boys og superveteraner. 

 

På ungdomssiden har klubben haft ganske 

mange hold tilmeldt og mange af disse hold 

har klaret sig rigtig flot. 

 

Tidligere BT spiller skriver kontakt med 

VFF: 

I årenes løb har klubben med stor tilfredshed 

kunne konstatere, at flere ungdomsspillere er 

nået rigtig langt, bl.a. spiller Alexander Juel 

Andersen for AGF i superligaen, hvor de dog 

tabte 1-0 til VFF på Energi Viborg Arena 

fornylig. 

 

Nu er en ny spiller på vej, idet Casper 

Gandrup, Bruunshåb netop har underskrevet 

en kontrakt med VFF. 

Et stort stort tilykke til Casper. 

 

Indesæsonen 2015/2016: 

I lighed med sidste år foregår klubbens 

indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen. Der 

 

dyrkes følgende idrætsgrene: fodbold, bad-

minton, gymnastik og håndbold, hvormed 

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 idrætsudøvere, der har 

gavn af hallen i lokalområdet. 

 

Møllehøj Indoor 2016: 

I lighed med tidligere år afvikler BT/SVIF et 

kæmpe indendørs fodboldstævne fra fredag 

den 8. januar 2016 – søndag den 10. januar 

2016. 

 

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. Det er virkelig en 

oplevelse værd at se, når børnene får deres 

gaver og medaljer. 

 

DBU`s fodboldskole 2016: 

Vi har som tidligere år ansøgt om DBU`s 

Fodboldskole - i år dog i uge 26, idet 

skoleferien begynder en uge før i 2016. 

Der vil være plads til 112 piger og drenge på 

fodboldskolen. Du vil kunne komme med på 

fodboldskolen, hvis du er født i 2001-2008. 

 
Prisen for deltagelse i hele ugen er kr. 

840,00. For dette beløb får du: 

En spændende uge med fodboldtræning og 

sjov, et DBU sæt bestående af t-shirt og 

shorts, diplom, drikkedunk, en unikt designet 

select fodbold og nye venner. 

 

Som arrangørklub har vi mulighed for selv at 

sælge 75% af de udbudte pladser på forhånd. 

Det gjorde vi sidste år med stor succes, og 
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denne ordning har skoleleder Peter Gandrup 

også tilbudt at stå for i 2016. Såfremt du 

ønsker at benytte dig af denne mulighed for 

forhåndstilmelding, skal du sende en mail til 

Peter Gandrup på pega@dbu.dk senest 15. 

januar 2016. Peter Gandrup vil dog også 

sende en mail til klubbens nuværende 

trænere med henblik på at sikre, at alle 

spillere er orienteret om fodboldskolen. 

 

Sportsugen: 

I 2015 blev årets sportsuge aflyst, da der 

manglede frivillige til at deltage i 

planlægningen og gennemførelsen af 

sportsugen. 

 

Hvis der ikke længere er et ønske om et 

årligt arrangement sportsuge/festuge, eller 

hvad vi nu skal kalde den, så er det 

naturligvis sådan, det er, men vi er fortsat 

nogle stykker i BT, der ikke kan forstå, det 

skal være sådan, når man ser,  hvad der sker i 

andre byer. 

 

Vi håber derfor, at der i Bruunshåb og 

Tapdrup stadigvæk er nogle personer, der vil 

bruge ganske få timer på et stykke frivilligt 

arbejde, der kan være til stor glæde for 

områdets børn og unge. 

 

Du bestemmer naturligvis selv, hvor meget 

du vil bidrage med – det kan være deltagelse 

i 1-2 møder, hvor du kommer med forslag til 

nogle aktiviteter, men det kan også være 

sammen med andre som at stå i kiosken en 

aften, eller det kan være hjælp ved afvikling 

af en aktivitet. 

 

Det er således ganske lidt, der skal 

bidrages med, for at vi kan få mulighed 

for at gennemføre en sports- eller festuge. 

 

Ønsker du at bidrage, bedes du så snart som 

muligt kontakte Leo Jacobsen på tlf. 4084 

8926 eller sende en mail til 

leojacob@post11.tele.dk 

 

Sponsorstøtte fra OK : 

I lighed med en række andre klubber har BT 

en aftale med OK Benzin, hvor vi modtager 

6 øre for hver liter benzin/diesel som bliver 

købt via OK med et benzinkort, der er 

tilmeldt BT`s nummer hos OK - som er 

560823. 

Vi vil gerne takke de 39 kortholdere, som via 

deres køb hos OK har skaffet 

Kr. 3.510,43 i sponsorstøtte. 

 

Vi er også hos OK tilmeldt, så vi får støtte, 

hvis man har mobilordning med OK. 

 

Vi vil naturligvis gerne have flere med i 

denne aftale. 

 

Du kan bestille et OK benzinkort via 

www.ok.dk – vælg bjælken sporten og klik 

dig videre vedr. bestilling af kort. Når du 

skal anføre hvilken klub, du støtter, skal du 

anføre BT`s nummer hos OK Benzin 

560823. Har du behov for hjælp til bestilling, 

så ring på nummeret nedenfor. 

 

Har du allerede et OK benzinkort , så ring på 

7010 2033 og oplys BT`s nummer, så 

foretager OK Benzin en registrering, så dit 

benzinkøb støtter BT. 

 

BT får også støtte, hvis din levering af 

fyringsolie og brug af mobil er tilmeldt BT`s 

aftale med OK. 

 

BT`s generalforsamling: 

Til orientering kan det oplyses, at BT`s 

generalforsamling afholdes mandag den 29. 

februar 2016 kl. 19,00 i BT´s klubhus, 

Vibækvej 43. BT`s Venner holder general-

forsamling samme tid og sted. 

mailto:pega@dbu.dk
mailto:leojacob@post11.tele.dk
http://www.ok.dk/
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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 2015. En speciel tak til trænere, holdledere 

og udvalgsmedlemmer, der igen i år har 

anvendt utrolig mange timer til gavn for 

klubbens spillere. 

 

Kære forældre – husker I at takke disse 

trænere og ledere for den store indsats, de 

yder overfor jeres børn enten i 

Møllehøjhallen eller på klubbens baner på 

Vibækvej 43. 

 

Intet kommer af sig selv. 

 

Vi håber, at der i 2016 er nogle flere 

forældre, der ønsker at bidrage ved hjælp 

med småopgaver m.v., så vi også kan tilbyde 

børn og unge gode oplevelser i 2016. 

 

En stor tak også til dem, der i 2015 har ydet 

økonomisk bidrag til klubben som sponsorer 

på vores reklameskilte eller på anden måde. 

Også en stor tak til BT`s Venner, som hvert 

år støtter klubben med pæne bidrag til 

indkøb af diverse sportsrekvisitter m.v. 

 

Vi vil hermed ønske alle en Glædelig jul og 

et Godt Nytår med et forhåbentligt på  

gensyn på BT`s anlæg og i Møllehøjhallen i 

2016. 
 

Senior- klubben 
 

 
 

 

Af  Erling Sørensen 

Der er fortsat rimelig god tilslutning til 

senior-klubbens tirsdags-arrangementer i 

sognehuset, men vi kan sagtens være 

flere.  

Foruden de sædvanlige aktiviteter med 

bob-spil, skak, kortspil m.v., har vi i 

efteråret også haft indlæg bl.a. omkring 

Bente & Erling Hosbond`s rejse til 

Australien, vi har haft Morten Jørgensen 

på besøg som fortalte om sit virke ved 

forsvaret og om bl.a. sine rejser i den 

store verden for FN. 

 

 

Tirsdag d. 1. dec. får vi besøg af Jette 

Norup fra Viborg ældreråd, som kommer 

og fortæller om kommunens ældrepoli-

tiske aktiviteter, hvor der bliver mulighed 

for at komme med forslag og ideer til 

ældrerådets arbejde. 

 

Den 15. dec. er sidste gang inden jul, men 

vi starter op igen tirsdag d.12 jan. 2016. 

 

Som antydet i indledningen, kan vi 

sagtens være lidt flere til vore arran-

gementer, så hvis lysten er der, så kig 

endelig forbi. Er du i tvivl om det er noget 

for dig, er du velkommen til at kontakte 

undertegnede.      

 

Venlig Hilsen 
 

Erling Sørensen 

86 60 03 40 - 29 87 53 40



Det gamle Tapdrup 
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Landsbysmeden 2 
Af Erik Langvad 

Først en lille rettelse til Landsbysmeden 1: 

De 2 brødre og smede Chresten og Jens Christensen boede hos deres gifte broder 

(ikke deres far), Laurs Christensen, men efter at denne i 1873 overdrog gården 

Højtoften 9 til sin svigersøn Laust Gade Jensen, flyttede brødrene sammen med deres 

gamle mor over i smedjen Højtoften 2.  

 

Tapdrup bysmedje.  

     En ny smedemester kom til Tapdrup i 

1906. Han hed Niels Peter Jensen og 

indrettede smedjen på hjørnet 

Tapdrupvej/Stationsvej. Her var der 

smedje indtil ca. 1920. Herefter blev 

smedjen i Skovsgård atter taget i brug i en 

kort periode med en kun 20-årig smed 

Christiansen fra Kvorning som smede-

mester. Men det var blot en midlertidig 

løsning, nemlig indtil en ny smedje blev 

bygget på grunden ved hjørnet af 

Tapdrupvej/Gl.Vibækvej.  

 

 

 Denne smedje blev opført i begyndelsen 

af 1920-erne (før 1924) med Niels Otto 

Fårvang som smedemester. I 1930 var det 

Chresten Nørgaard Jeppesen, og i 1935 

overtog Hans Peter Lundemann Sørensen 

driften af smedjen, som han videreførte 

indtil 1945. 

Den næste, der drev smedevirksomhed 

her fra 1945 til 1960, hed Johannes 

Johannesen. Det var ham, der i 1953 lod 

en ny privatbolig opføre på den lille 

forhøjning bag smedjen og bageriet, Kal-

det ”Knøsen”. 

 
   Smedemester Niels P. Jensen drev smedeværksted fra udhuset, der er tilknyttet 

   privatboligen Tapdrupvej 86 i perioden fra 1906 – ca.1920.



Det gamle Tapdrup 
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Luftbillede af Tapdrup bysmedje med privatbolig og have. 

Til højre herfor ses Tapdrup bageri med butik og privatbolig. 

 

 

Da pladsen i og omkring smedjen blev for trang, inddrog man også privatboligen.



Det gamle Tapdrup 
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I stedet boligen i smedjen lod smedemester Johs. Johannesen i 1953 en privatbolig  

   opføre på det lille højdedrag kaldet ”Knøsen” bag Tapdrup bageri. 

 

Smedjen her blev indrettet med 

privatbolig i den ene ende af huset, mens 

smedeværkstedet lå i den anden, og det 

var så herfra man kunne høre den 

klingende lyd af hammer mod jern, mens 

lugten af skorstensrøg fra smedekullene 

trængte ud i landsbyen. Inde i smedjen 

var det blæsebælgens sus mod det 

glødende kul i essen, der hørtes, alt imens 

jernet skiftede farve, for det var jernets 

glødefarve, der fortalte smeden, hvornår 

jernet var smedeklar. Når den rette 

temperatur var nået, iførte han sig sit 

skødeskind, greb med sin flade smedetang 

om det glødende jern og svingede jernet 

fra ild til ambolt; for der skulle smedes, 

mens jernet var varmt. Alt imens mester 

holdt jernet fast med sin tang i venstre 

hånd, slog svend og mester skiftevis på 

det varme jern. Med håndhammeren i 

højre hånd viste mester med sit slag, hvor 

svenden skulle slå med den store 

forhammer på en sådan måde, at slaget fik 

den rette klang. 
 

 

 
Johs. Johannesen lægger jernet i essen.
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Det var her på ambolten, at jernet blev 

strakt, bøjet eller rundet alt efter, om det 

skulle formes til knive, plovskær, 

hestesko, jernringe til vognhjul, spænder 

til seletøj eller noget helt andet. 

 

Sådan foregik smedjearbejdet gennem 

hundreder af år, men fra 1950-erne 

udviklede landbruget i Danmark sig 

hurtigt (bl.a. pga. Marchall-hjælpen). 

Først blev hestene udskiftet med traktorer, 

og så måtte smeden i gang med at 

ombygge de gamle hestetrukne redskaber 

til at blive traktortrukne. Men med tiden 

fremkom der så mange nye forskellige 

slags landbrugsmaskiner, at det var 

umuligt for landsbysmeden at investere i 

alle de forskellige specialværktøjer 

endsige at have et stort lager af 

reservedele liggende. Det krævede også 

alt for meget teknisk indsigt til, at smeden 

var i stand til at kunne reparere alle de 

mange forskellige fabrikater af maskiner 

og traktorer. Mekaniseringen af 

landbruget indebar derfor, at smeden 

måtte specialisere sig på et enkelt område. 

De fleste slog sig ned som vvs-

installatører (vand, varme og sanitet), da 

der netop i 1950erne og 60erne var 

mange, der i stedet for kakkelovne og 

”dasser” fik installeret centralvarme og 

badeværelser i husene. Andre smede blev 

forhandlere af nye maskiner med et dertil 

hørende reservedelslager samtidig med, at 

de også specialiserede sig i reparation af 

de solgte maskiner.  

Smedene var kreative og kunne opfinde 

nye maskiner, hvis der opstod behov 

derfor. Nogle smede, der således havde 

 

 
Og her formes jernet på ambolten, for 

man skal jo smede, mens jernet er varmt. 

 

fremstillet en ny maskine eller et nyt 

redskab, satte dem i serieproduktion med 

salg for øje. Det er disse iværksætter-

virksomheder, der i dag fremstiller alt fra 

landbrugsmaskiner over bygningselemen-

ter af stål til maskiner i fødevare-

industrien, tanke o. m. a., og som i dag 

fremstiller alt ved hjælp af nyt avanceret, 

computerstyret teknologi. 

De sidste ejere af Tapdrup by´s smedje 

hed Niels Overgård, der var der fra 1960 

– 63, hvorefter Børge Nielsen sammen 

med en bror drev smedevirksomhed her 

frem til 1965.  

Da købte gdr. Alfred Spanggård smedjen, 

men benyttede kun privatboligen, mens 

smedeværkstedet blev udlejet til andet 

forskelligt formål, f. eks som mekaniker-

værksted. Ind imellem lå smedjen øde 

hen, og med tiden forfaldt den mere og 

mere. I 1997 købte Jens Tørring 

imidlertid hele ejendommen med den 

gamle smedje, som han derpå totalt 

renoverede. Hans firma J. T. Design 

producerede havelåger, gelændere, gitre 

til stenhegn, blomsterstativer, lamper, vin-
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reoler, cd-holdere, carporte m. v. og var 

samtidig underleverandør af forskelligt 

butiksinventar, alt sammen lavet af 

galvaniseret smedejern. 

Med tiden er de gamle landsbysmedjer 

således enten helt forsvundet eller bruges 

til helt andre formål. Og selv om man i 

dag stadig kalder vvs-manden for smeden, 

har han kun navnet til fælles med 

fortidens landsbysmed. Essens tid var 

også forbi; i stedet er svejseapparatet 

blevet et uundværligt redskab.   

 

En sådan smed var Anton Thorup, der i 

1972 byggede et smedeværksted ved 

huset Tapdrupvej 98. Forretningen blev 

drevet som en allround virksomhed med 

montering og tilpasning af fabriks-

remstillede elementer, reparation af 

landbrugsmaskiner, VVS eller andet 

forefaldende smedearbejde.  Da hans 

kone døde, stoppede Anton Thorup i 

1986, hvorefter han tog arbejde på 

pumpefabrikken Grundfos i Bjerringbro. 

 

 
Jens Tørring renoverede smedjen totalt. På billedet (fra 2009) ser man hans udstilling 

af de færdigproducerede produkter som havelåger, stenhegn, gitre, blomsterstativer og 

i baggrunden ses nogle carporte. 

 

Julemarked i Tapdrup Forsamlingshus 
søndag d. 6. dec. 2015.          kl. 12 – 16 

 

Der er salgsboder med julelækkerier, gaver m.v. I det hele taget alt, hvad der 

hører julen til. 

Der kan købes julegløgg, saftevand og selvfølgelig æbleskiver. 

Julemanden har meddelt, at han kigger forbi ca. 14.00 

 

Gratis adgang. 
                                                                                                                                  Nissepigerne 
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        Tapdrup Udeliv 

 
Af Birgit Rasmussen 

 

Orientering  fra Tapdrup Udeliv. 
Så er vi kommet rigtig godt i gang med 

spillet på tennisanlægget, selv om det ikke 

er forår eller sommer, men det er jo også 

en helårsbane, vi har etableret og vejret 

har i den grad været med os. Det håber vi 

selvfølgelig fortsætter hele vinteren 

igennem. 

Læg mærke til, at Tapdrup Udeliv har fået 

et logo, som Per Saabye har lavet til os. 

Der er oprettet forskellige tennisarran-

gementer, som efterfølgende vil blive 

præsenteret.  
 

Familietennis 
Familietennis er for alle, både store og 

små, også for dem, der aldrig har spillet 

tennis før. Aktiviteten foregår søndag kl. 

14. Der vil her være en form for 

undervisning: Hvordan holder man på 

ketcheren, forhånd og baghånd, placering 

på banen m.m. Der vil også være gode 

muligheder for at finde spillere på ens 

eget niveau, så man kan aftale at spille i 

ugens løb.  

 

Lørdags og søndags doubler. 

Her er vi kommet rigtig godt i gang. Vi 

startede med 7 spillere, men nu er vi 8 og 

skiftes så til at spille, hvilket vil sige, at 

efter planen spiller vi enten lørdag eller 

søndag. Der er så mulighed for at bytte, 

hvis man ikke kan spille den pågældende 

dag. Vi kan sagtens bruge flere spillere, 

for det kan jo ske, at der er en, der ikke 

kan spille hverken lørdag eller søndag. Så 

hold jer endelig ikke tilbage. Der er 

masser af plads også til dig. 
 

Udfordringsturneringen 
Udfordringsturneringen er også startet, og 

der er spillet en del kampe, men vi kan 

godt bruge flere deltagere, så vi håber, der 

bliver endnu flere, når foråret igen 

kommer til Danmark. Så kom nu ind i 

kampen og få en masse motion både på 

krop og sjæl. Man behøver ikke være 

verdensmester for at være med.  

Turneringen slutter lige før general-

forsamlingen. Der vil være en flaske 

rødvin til vinderen og en trøstepræmie til 

???, ja det bliver en overraskelse.  

Desuden har Charlotte Isager doneret en 

præmie, som i øjeblikket er en hemme-

lighed. Præmierne vil blive overrakt ved 

generalforsamlingen i foråret 2016.  

 

Vi er 8 deltagere i øjeblikket: Lene 

Lyngby Andersen, Ole S. Nielsen, Jens 

Søndergaard, Søren Ejdum, Birgit Ras-

mussen, Jens Bisgaard, Frank Laursen og 

Claus Bo Andreasen. 
 

Tennismotion og træning i juleferien 

Vi er nogle stykker, der synes, det kunne 

være hyggeligt at spille lidt tennis mellem 

jul og nytår. 

Det er planen, at der skal spilles fra kl. 

10-12 om formiddagen, hvis vejret 

tillader det. 

Ud over hyggen kan det måske også 

hjælpe med at få julemaven på plads igen. 

Alle kan deltage nye, motionister og 

øvede. 
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Alt efter tilmeldinger spilles der single- 

eller doublekampe. 

Når man tilmelder sig, så gør opmærksom 

på, hvilken dag(e) du ønsker at spille. Be- 

mærk, ingen seneste tilmelding, så meld 

blot ind fra den ene dag til den anden... 

Vi er fleksible :-) 

Hvis du skulle have lyst til at deltage, så 

henvend dig til Ole S. Nielsen 

Telefon til Ole 40 80 17 54 
 

Mød op og vær med. Tennis er lidt svært i 

starten, så giv ikke op. 
 

Andre aktiviteter 
Tennisbanen er jo som vi har pointeret 

før, forhåbentlig første skridt på vejen til 

at få etableret mange aktiviteter på den 

gamle sportsplads, men vi mangler stadig 

ildsjæle, som brænder for at starte noget 

nyt. Man vil ikke komme til at stå alene 

med aktiviteten, men skal bare være villig 

til at gå forrest. Tapdrup Udeliv vil hjælpe 

med at søge midler og i det hele taget 

bakke op omkring et nyt projekt.  

 

Hvis du gerne vil vide mere om Tapdrup 

Udeliv, så mød op til vores general-

forsamling den 25. februar, hvor også 

Tapdrup Forsamlingshus og Tapdrup 

Borgerforening har generalforsamling. 
 

 
 

 

Borgerstafetten 
 

 

Af Tina Østergård, A. Nielsensvej 29 

Vi vil gerne starte med at takke familien 

Brøgger Nielsen mange gange for stafet- 

 

ten. Faktisk lidt vildt at tænke på, at vi nu 

har boet snart 14 år i Tapdrup uden at 

modtage stafetten. 

Vi er en familie på mor (Tina), far (Alex), 

Cecilie (13 år) og Julie (10 år), som 

byggede hus på Anders Nielsens Vej i 

Tapdrup i 2001/2002. 

Før vi flyttede til Tapdrup, havde vi boet i 

lejlighed i forskellige større byer i 

Jylland. Vi valgte at flytte til Viborg, da 

Tina kommer fra Århus og Alex kommer 

fra Mors. Viborg var derfor så dejligt 

midt imellem vores familier. Vi var ude at 

se på forskellige grunde omkring Viborg 

og faldt pladask for Tapdrup med den 

skønne natur og de trygge omgivelser for
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børn at vokse op i. 

Mens vi byggede huset, var Tina 

højgravid med Cecilie, og vi boede delvist 

i en gammel campingvogn på grunden. En 

dag, hvor hele familien var samlet for at 

hjælpe med byggeriet, kom Cecilie til 

verden på Viborg Sygehus. Vores naboer  

Michael og Lisbet kan stadig huske, 

hvordan Tina kom løbende op nede fra 

campingvognen, 30 kilo tungere end 

normalt. Alex var ved at få plaster på en 

finger hos Michael og Lisbet og fik at 

vide i ret klare vendinger, at nu kunne han 

godt starte bilen og køre på sygehuset. 

 Da Cecilie var ca. 3 uger gammel, 

flyttede vi ind i vores hus i Tapdrup. Vi 

fandt ret hurtigt ud af, hvor dejligt og tæt 

et sammenhold, der er i Tapdrup. Vi kan 

specielt huske vores første gåture med 

barnevognen, hvor folk hilste på os. Vi 

havde tidligere boet i storbyer og var ikke 

vant til, at man hilste på alle, man mødte, 

så det var en helt ny oplevelse for os. Det 

er fortsat sådan, at når vi kommer hjem 

fra arbejde om eftermiddagen, vinker vi 

lige til højre og venstre for at hilse på alle, 

som vi møder. Det er en hyggelig og varm 

måde at komme hjem på, og det sætter vi 

meget stor pris på. 

Nytårsnat 2005 kom Julie til. Vi havde 

lige skudt nytåret ind sammen med 

naboerne og sendt Tinas forældre retur til 

Århus, da vi måtte ringe dem op og sige, 

at de godt kunne vende kursen mod 

Tapdrup igen. Julie blev født kl. 04.54 på 

Viborg sygehus, og vi kan nu fejre hendes 

fødselsdag hver nytårsaften, når vi har 

skudt nytåret ind. 

Senest er vores kat Misse flyttet ind hos 

os og de fleste af naboerne. Vi beklager 

alle de gange, den har besøgt jer, kære 

naboer, uindbudt. Som eksempel kan 

nævnes, at den er hoppet ind på 

badeværelset ad åbentstående vinduer, 

mens folk har siddet på toilettet og lagt 

sig til at sove i, ved siden af eller under 

folks senge – alt i alt en meget selskabelig 

kat. Misse har det også med at komme til 

skade og er derfor en meget flittig patient 

hos dyrlægen i Vinkel, hvor den er blevet 

lappet sammen flere gange. Da vi var på 

ferie i september, passede vores naboer 

Misse. Misse havde på det tidspunkt et sår 

på maven. En Tapdrupborger havde mødt 

Misse og set såret. I stedet for at være 

ligeglad, lagde han en seddel i Michael og 

Lisbets postkasse og fortalte, at Misse var 

såret. Det siger da alt om det sammenhold 

og den omsorg, vi har for hinanden i 

Tapdrup. 

I de år vi har boet i Tapdrup, har vi 

oplevet en dejlig legeplads komme til og 

senest en tennisbane. Der har været 

fællesspisninger i forsamlingshuset, jule-

træstænding, æbledag og arbejdsdage på 

legepladsen og mange andre dejlige 

aktiviteter arrangeret af vores borger-

forening – tusind tak, fordi I gør Tapdrup 

til alt andet end en soveby.  

Til slut vil vi sende en varm hilsen og 

mange ønsker om en rigtig glædelig jul til 

alle vores gode venner i Tapdrup. Vi 

sender stafetten videre til Lisbeth og Ole 

på Subækvej – nogle af vores meget gode 

naboer. 
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Af Aase Langvad 
 

Helligtrekongersgudstjeneste 

i Tapdrup Kirke 

Søndag den 3. januar kl. 16.30 

Det er efterhånden blevet en tradition i 

Tapdrup, at julen afsluttes sammen med 

årets konfirmander ved en anderledes og 

stemningsfuld julegudstjeneste. 

 

Konfirmanderne opfører et lille Hellig-

trekongers-spil, og vi skal synge alle de 

oprindeligt 14 vers af »Dejlig er den 

himmel blå«! En lille stjernevandring 

indgår også, idet vi naturligvis skal ud og 

se mod stjernehimlen, som de Hellige tre 

Konger gjorde. 
 

Café-aften i Tapdrup 

Onsdag den 24. februar kl. 19 

Med felthospital til Afghanistan 

Sygeplejerske Ingerlise Klaris vil fortælle 

om sin tur med felthospitalet til Afgha-

nistan i 2009 og om sin baggrund for at 

blive udsendt - samt forberedelserne der- 

til både i England og i Danmark. 

 

Vi skal blandt andet høre om det at bo i 

telt med andre i en stor militærlejr og om, 

hvordan livet var på felthospitalet i Camp 

Bastian.  

Fortællingen understøttes med billeder. 

Kom og hør om et liv i felten! 
 

 

Indsamling 
 

Del med verdens fattigste kvinder 

 

Søndag den 13. marts sender Tapdrup 

Sogn frivillige indsamlere ud i sognet. 

Alle i sognet kan dermed få mulighed for 

at hjælpe verdens fattigste kvinder .  

” Hvis vi vil se virkelig udvikling her i 

verden, skal vi investere i kvinderne,” har 

Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i 

Sydafrika sagt. 

Såvel Verdensbanken som FN giver ham 

ret: 

 Hvis kvinder får egen indtægt, 

stiger hele familiens uddannelses-

og sundhedsniveau. 

 Hvis kvinder får ret til at eje jord og 

optage lån på lige fod med mænd, 

vil landbruget i udviklingslandene 

kunne producere 20 – 30 % mere. 

 Hvis kvinder får en uddannelse, har 

deres børn dobbelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

så gode chancer for at overleve. 

 Hvis flere børn overlever, vælger 

mange kvinder og familier at få 

færre børn. 
 

Har du lyst til at være indsamler, så meld 

dig senest den 1. marts til: 

Aase Langvad, Stationsvej 15 Tapdrup, 

8800 Viborg  

tlf. 8660 0407. 
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     Korsang 
 

Af Organist/Korleder Kathrine Justesen 
 

Syng dig glad på 2 timer! 

Tapdrup sangkor mødes 10 torsdage i foråret. 

  

Første gang er torsdag d. 25 februar (uge 8) kl. 19-21 i Tapdrup 

sognehus.  

Vi har fokus på sangglæde og synger sange, alle kan være med på.  

Vi går derfra med fornyet energi og med gode melodier i hovedet.  

Det er gratis og alle er velkomne, både mænd og kvinder i alle aldre.  

Mød bare op første gang eller send en sms om deltagelse til: 

Korleder Katrine 61339384 
 

 

 

 

Tapdrups vandfald ved Vandværksstien, flot natur.
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Af Claus Bo Andreasen. 
 

Jeg kan tydeligt huske tennisbanen i min 

barndomsby. Den havde rødt grus og lå 

på en flad bakke mellem stationen og 

skolen. Når man kom forbi om eftermid-

dagen og det var godt vejr, var der 

sommetider nogen, der spillede på den. I 

de små klasser stirrede vi med ærefrygt på 

tennisspillerne. De var altid yderst vel-

klædte, og vi kunne også forstå, at det at 

spille tennis ikke var for alle og enhver. 

Det var i hvert fald kun byens spidser, 

som spillede: kredslægen, bankdirektøren 

og Salt-Jensen (som en direktør for den 

lokale saltfabrik blev kaldt).  

 

Men måske var der ikke nok velhavere i 

min hjemby; tennisbanen forsvandt i hvert 

fald uden, at jeg nogensinde nåede at 

spille på den.  

 

Mit billede af tennis som et overklassespil 

blev så ødelagt en 15 - 20 år senere. Jeg 

arbejde på det tidspunkt på en kvægfarm i 

den vestlige del af staten New South 

Wales i Australien. Det var vitterligt ude i 

midten af ingenting. Dog var der en 

lillebitte by i nærheden af farmen, ikke  

 

andet end nogle huse omkring et traktor-

værksted, men der var en tennisbane.  

 

Når det blev lørdag aften, så kunne man 

gå ned og se på tennis; der var egentligt 

ikke meget andet at lave. Jeg nåede aldrig 

selv at spille, for der var altid gang i en 

eller anden langtrukket turnering, som de 

lokale kvinder udkæmpede mod hinan-

den. Faktisk kan jeg ikke huske, at 

mændene spillede, men det var der, man 

mødtes; og alle var der. I den lille by var 

der ikke gadelys, og den næste by var 

måske 50 km væk. Så lørdag aften var der 

mørkt; helt mørkt. Men på tennisbanen 

var der lys, og følelsen af at stå i mørket 

og kigge ind i lyset var ubeskrivelig. 

 

 
 

Min karriere som tennistilskuer blev dog 

ikke til meget mere. I 80’erne og 90’erne 

hed tennisstjernerne bl.a. Bjørn Borg, 

John McEnroe, Pete Sampras og Jimmy 

Connors. Og selv om deres kampe var 

spektakulære, så var de med til at give 

tennis et brand som et jetset spil, hvor det 

ind imellem handlede mere om det, som 

foregik mellem kampene, end det der 

foregik inde på banen.  
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Det var jo ikke just 

min kop te, men det 

skabte åbenbart stor 

interesse for sporten. 

I Danmark steg an-

tallet af tennisspillere 

og nåede et højde-

punkt i 1990, hvor 

der var næsten 

120.000 medlemmer i tennisklubberne. På 

trods af, at Danmark via Caroline 

Wozniacki nu er kommet med i toppen af 

tennisverdenen, så er interessen alligevel 

faldet siden da. 
 

 

Lige nu stiger interessen for tennis vold-

somt; i hvert fald her i Tapdrup, hvor vi 

har fået den mest fantastiske tennisbane. 

Og når man først har prøvet det, så finder 

man ud af, at der er rigtig mange gode 

ting ved tennis.  

 

Før vi fik tennisbane i Tapdrup, havde jeg 

nærmest aldrig rørt en tennisketcher. 

Alligevel får jeg allerede nu noget ud af at 

spille. Allerede i de første kampe lyk-

kedes det mig flere gange at ramme 

bolden og få den over nettet. I de senere 

kampe er det ved enkelte lejligheder 

ligefrem lykkedes at placere bolden et 

sted på modstandernes banehalvdel, hvor 

det gør rigtigt ondt på dem; og så bliver 

det sjovt. Med andre ord er tennis et spil, 

som man på forbløffende kort tid kan få 

noget ud af at spille.  

 

Ligesom ved de fleste andre sportsgrene, 

får man selvfølgelig også god motion ved 

at spille tennis, men det er ikke et spil, 

som nødvendigvis kræver en enestående 

fysik. Duellerne er sjældent særligt lange, 

og de mange pauser mellem duellerne 

giver gode muligheder for lige at komme 

sig.  

 

I virkeligheden er pauserne en af de gode 

ting ved tennis. Jeg har spekuleret lidt på, 

om det meste af tiden i en tenniskamp går 

med at spille, eller om man i virke-

ligheden bruger mere tid på at snakke. Jeg 

kunne godt have en mistanke om, at det 

sidste. Men det er lige præcis det, som gør 

tennis til et fantastisk socialt spil.  

 

Og ok, jeg vil godt indrømme, at jeg 

stadig ikke helt har forstået reglerne, men 

hvad gør det? Der skal være noget at lære. 

Og når jeg hører på de mere erfarne 

tennisspillere, kan jeg jo også forstå, at 

der fortsat er mulighed for en vis 

fortolkning af reglerne.  

 

Nu har vi så fået en tennisbane i Tapdrup. 

I modsætning til min barndom er den ikke 

kun for bankdirektører og andre fine folk. 

Den er for alle. Det er heller ikke længere 

nødvendigt at have fint tøj på, når man 

spiller tennis. Et hvilket som helst outfit 

er ok, hvilket man tydeligt kan se på 

spillerne i Tapdrup. Tennis er blevet 

folkeligt og demokratisk. 

 

Hvis du nu har 

lyst til prøve, og 

det synes jeg, at 

du skal, så mød 

op til et gratis 

prøvespil en søn-

dag kl. 14.00. Er 

der noget, du er i 

tvivl om, så ring 

til Birgit Rasmus-

sen på 60628446.                                                         

               Vi ses på tennisbanen. 



TAPDRUP  HUSFLID   -  Stiftet 1914 
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Medlem af landsorganisationen: 

GENERALFORSAMLING 2016 

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 20.30 
 

Foreningsaften 
 

 

Foreningen mødes hver onsdag aften fra 19.00 til 21.45 i sløjdlokalet 

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

06. januar. Sidste gang inden sommerferien den 16. marts. Kontingent 

fra 01. januar til 01. april 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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December 2015: 

06.  kl.  10.30 Højmesse ved H. Korsgaard. 

06.  kl.  12.00 Julemarked i Tapdrup Forsamlingshus 

07.  kl.  19.00                     Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset 

08.  kl.  19.30 Julekoncert i Tapdrup kirke m. Aarhus Gospel Kvartet. 

  Efter koncerten gløgg og æbleskiver i Sognehuset. 

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

20.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen 

21.  kl.  19.00                     Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset 

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 

27.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard 
 

Januar 2016: 

01.  kl.  14.00 Nytårsgudstjeneste ved P. B. Andreasen 

03.  kl.  16.30 Gudstjeneste v. H. Korsgaard og L. Andersen,  med stjernevandring. 

04.  kl.  19.00                     Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset 

06.  kl.  19.00  Husflid i sløjdlokalet  

10.  kl.  09.15 Højmesse ved H. Korsgaard 

13.  kl.  19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset 

17.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen (Kirkekaffe) 

18.  kl.  19.00                     Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset 

24.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen (m. konfirmander) 

31.  kl.  09.15 Højmesse ved H. Korsgaard 
 

Februar 2016: 

01.  kl.  19.00                     Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset 

07.  kl.  14.00 Familiegudstjeneste ved P. B. Andreasen 

  Tøndeslagning i Forsamlingshuset. 

14.  kl.  09.15 Højmesse ved L. Andersen 

15.  kl.  19.00                     Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset 

17.  kl.  19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset 

21.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard 

24.  kl.  19.00 Cafè - aften med Ingerlise Klaris  i Sognehuset 

25.  kl.  19.30 Generalforsamling i Borgerforeningen  m.fl. i Borgerhuset 

25.  kl.  19.00 Korsang i Sognehuset  

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

29.  kl.  19.00                     Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset 

29.  kl.  19.00 B/T`s generalforsamling i klubhuset. 

 

Marts 2016: 

06.  kl.  10.30 Højmesse ved L. Andersen 

07.  kl.  19.00                     Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset 

13.  kl.     ?                       Indsamling til Afrikas kvinder 

16.  kl.  19.00 Generalforsamling i Husflid  i sløjdlokalet på skolen 

16.  kl.  19.00 Fælles menighedsrådsmøde i Sognehuset 

21.  kl.  19.00                     Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset 



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: Aase 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. : 28 Feb. 2016 

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/

