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Redaktionen 
Af Erling Hosbond. 

Vores ”sommerblad” er nu ved at være klar. 

Tak til Asgerd for besvarelsen af Borgerstafetten. Det er jo også spændende, om vi 

vinder ”lokaldysten”. 

Der er jo ikke særlig mange tiltag her i sommertiden ud over Sct. Hans  og B/T´s 

sommerfest. Så bladet er lidt tynd. 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer  -  det starter jo godt. 

Deadline for næste nr. er den 31. august 2016. 
 

 

Borgerforeningen 
 

 
 

NYT FRA 

BORGERFORENINGEN 

Af Claus Bo Andreasen  

Ansøgning om informationsskilte 

Tapdrup Borgerforening har ansøgt 

Viborg Kommunes pulje til landsby-

fornyelse om tilskud til opsætning af tre 

informationsstandere ved indfaldsvejene 

til Tapdrup. 

Informationsstanderne skal anvendes til 

annoncering af arrangementer og andre 

begivenheder med offentlig adgang.  

Arrangementer, som holdes af forenin-

gerne i Tapdrup, annonceres via ”trekan-

ter”, der kendes fra detailhandelen. Disse 

er imidlertid ikke stabile på åben mark og 

vi har ofte problemer med at de blæser  

omkuld. De nye informationsstandere vil 

medvirke til at forskønne Tapdrup, og  

måske vil de kunne gøre forbipasserende 

interesserede i at flytte til Tapdrup.  

I givet fald opsættes informationsstan-

derne på Taphedevej samt på Tapdrupvej 

i både den østlige og vestlige del af 

Tapdrup. Den endelige placering af 

informationsstanderne skal aftales med 

vejmyndigheden. 

 

Status for arbejdet på 

”Tapdrup torv” 

Af  Claus Bo Andreasen & Aase Langvad 

Som man kan se, så er der fuld fart på 

arbejdet med at renovere Sognehuset og 

etablere Tapdrups nye torv på pladsen 

foran Sognehuset.  

I skrivende stund er Sognehuset blevet 

vandskuret, gavlene er renoveret og der er 

gjort plads til nye gulv til loft vinduer i 

Sognehusets østlige ende. 
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Når arbejdet er tilendebragt, vil der farve- 

og stilmæssigt være langt større 

sammenhæng mellem Sognehuset og 

kirken, end der er i dag.  

På det nye torv er græsplænen blevet 

fjernet, og der gøres nu parat til at 

anlægge sti og støbe den oval, som bliver 

den centrale del af torvet. Senere vil der 

blive etableret ny beplantning i både den 

vestlige og østlige del af torvet. 

Den afsluttende del af projektet er 

etablering af fartdæmpning på Tapdrupvej 

ud for Stationsvej/Højtoften. Dette 

arbejde gennemføres først, når de øvrige 

aktiviteter er afsluttet 

 

Mangler penge til kunstværk 
Et væsentligt element i torveprojektet er 

en skulpturgruppe med titlen ”Overle-

vende fra slaget på Taphede møder 

barmhjertighed”. Det er imidlertid endnu 

ikke lykkedes at finde midler til at 

finansiere denne del af projektet. Vi håber 

fortsat på, at det lykkes, men det kan ende 

med, at vi må opgive denne del af 

projektet.  
 

 

 

 

 
Placeringen ved Sognehuset 

på Højtoften 

 

Arbejdsdag på fællesområdet 
 

 
 

Af Dan Jensen 

Lørdag den 28. maj blev den efterhånden 

traditionelle arbejdsdag på fællesområdet 

ved Banestien afholdt. Omkring 20  

 

borgere fra byen mødte op og gav en hånd 

med i 4 timer.  

I år blev legeredskaberne olieret, der blev 

stukket græskanter af og fjernet masser af 

ukrudt, sat planter på taget af shelters, 

efterspændt møtrikker på bænke m.m., 

flyttet pæl så det vestvendte læhegn ved 

stationsbygningen nu kan benyttes – og så 

blev der opsat ny bænk på stien mod 

Vejrumbro da den forrige var blevet 

stjålet!  
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Fra Borgerforeningens side vil vi gerne 

sige de fremmødte tusind tak for 

deltagelsen. Vi nyder at se, hvor meget 

området bliver brugt, og hvis vi fortsat 

ønsker et pænt og vedligeholdt 

fællesområde ved Banestien, er det helt 

afgørende, at der er opbakning til 

arbejdsdagen. Derfor håber vi, at endnu 

flere i 2017 kan afse 4 timer til en fælles 

arbejdsdag - og der er arbejdsopgaver til 

både unge, voksne og ældre – uanset 

håndværkererfaring!  
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Af Dan Jensen 

Det er i år 7 år siden, at vi kunne indvie 

vores flotte fællesområde og legeplads 

ved Banestien. Både lokale borgere og 

udefrakommende nyder omgivelserne, og 

ofte hører vi fra udefrakommende, at de 

slet ikke vidste, at der lå sådan en perle 

med gode faciliteter så tæt på Viborg.  

Også vores 2 shelters bruges flittigt af 

lokale borgere, skoler, spejdere og folk på 

cykeltur. Det er naturligvis muligt at 

komme uanmeldt og benytte shelters, hvis 

de er ledige.  

Omvendt har vi også åbnet op for, at man 

kan reservere vores shelters, hvis man i 

god tid skriver en mail til 

borgerforeningen@tapdrup.dk med oplys-

ning om antal overnattende. På samme 

måde kan man gå på hjemmesiden 

www.tapdrupby.dk/overnatning-i-shelters 

og se om vores shelters er reserveret til 

anden side.  

Til understøttelse af naturformidling for 

grupper (primært skoler og institutioner) 

er der anskaffet tre emnekasser, som kan 

tages med ud i naturen til aktiviteter så 

som undersøgelse af vandhuller, padder 

etc., træsnitning og bålaktiviteter. 

 Emnekasserne udlånes gratis til skoler og 

institutioner. De samme kasser kan lejes i 

forbindelse børnefødselsdag og 

tilsvarende arrangementer. Kasserne skal 

lejes min. én uge før arrangementet, det 

koster 100 kr. og bortkomne ting skal 

erstattes. 

40 år på kanten af ådalen 
Kære Tapdrup. Tak for sidst og for 40 år på kanten af ådalen med det hele, det rolige 

landliv omgivet af smuk natur, dyr og årets gang med skiftende farver og trækfugle 

gennem dalen.  Det begyndte i 1975 med 3 jerseykøer, der udviklede sig til en pæn 

flok angus (de små sorte og brede kreaturer), samt utællelige får, de pynter så fint i 

landskabet. Vi var novicer i faget, men drengene blev ferme til fåreklipning, og 

pigerne til at anvende ulden.  Bondemanden sørgede for, at dyrene endte på spiddet. 

Mange små lam startede et liv i høkassen under varmelampen i køkkenet. De var 

svære at få ud i flokken, når tiden kom, ogde vendte gerne tilbage til det søde liv på 

flasken i køkkenet, og de tog trappen i spring, som var de bjerggeder.  

Årene gik, børnene drog ud, dyreholdet svandt ind, og da den sidste ko var spist, rejste 

vi fra gården;  det sluttede i 2015. Bondemanden og hans kone blev byfolk - og det er 

en ganske anden historie. 

De bedste hilsner fra Jens og Birgit Tang Dalsgaard. 

mailto:borgerforeningen@tapdrup.dk
http://www.tapdrupby.dk/overnatning-i-shelters
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Af Dan Jensen, 
 

Tappen udkommer 4 gange om året, og 

redaktionen kæmper en brav kamp for at 

komme med så aktuelle nyheder som 

overhovedet muligt. Men i denne 

medievante verden kan der opstå 

situationer, hvor vi går på kompromis 

med aktualiteten, hvis vi skal vente 

måneder på udsendelse af næste nummer 

af Tappen. 

Derfor har vi oprettet byens egen 

hjemmeside www.tapdrupby.dk,  hvor der 

er aktuelle nyheder og informationer. Har 

du ikke set vores hjemmeside, så prøv det 

næste gang, du bruger tid ved computeren 

eller din I-pad! 

 

 

Sideløbende har Borgerforeningen en 

mailliste, hvor godt 130 husstande 

allerede er tilmeldt. Via mail udsender vi 

bl.a. invitationer til arrangementer i byen, 

og vi får en nemmere mulighed for 

individuelle beskeder til jer direkte. Vi 

ved bl.a., at der er en del nye borgere i 

byen, der endnu ikke er opført på 

maillisten. Skulle du endnu ikke være 

opført på Borgerforeningens mailliste vil 

vi rigtig gerne, at du sender dine 

mailoplysninger til os på 

borgerforeningen@tapdrupby.dk. 

Endelig har Tapdrup også sin egen 

Facebook-gruppe til nuværende og 

tidligere borgere. Gruppen kan findes 

under det enkle navn ”Tapdrup” og har 

allerede mere end 460 medlemmer! 

 

Lokaldysten 2016 
 

 
 

Af Poul E. Larsen  

Som sædvanligt var der flot vejr og glade 

deltagere til årets lokaldyst i Tapdrup. 

Torsdag den 26. maj var vi knap 200 

deltagere, der gik, løb og cyklede på de  

 

tre ruter alle med udgangspunkt i 

legepladsen. 

Men til trods for at alle havde samlet 

masser appetit, vandt borgerforeningen 

igen i år pastaslaget med masser af lækker 

pastasalat og pølser på grillen. 

Resultatet af anstrengelserne holdes 

hemmeligt, til alle de deltagende lands-

byer har dystet og bliver derfor først 

offentliggjort ved snapstinget i Viborg, 

hvor også de kontante priser til de tre 

vindende byer uddeles. 

Tak for et flot fremmøde, og tak til de 

aktive hjælpere 

Thomas og Poul 

http://www.tapdrupby.dk/
mailto:borgerforeningen@tapdrupby.dk
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Af Asgerd Krogh Kristensen 
 

For præcist tre år siden flyttede vi til 

Subækvej 7 i Tapdrup, og det har vi aldrig 

fortrudt. Også i vores optik er byen 

præget af mennesker med lyst til at 

komme hinanden ved, hjælpe hinanden og 

sætte nye og gode projekter i gang. 

 Derudover er beliggenheden jo enestå-

ende; vi har en fantastisk udsigt ud over 

Nørreådalen, og endnu bedre er det, at vi 

kan gå lige ud og nyde den smukke natur. 

Ikke mindst på denne årstid, hvor alt er 

svulmende grønt, og der er fuglesang fra 

morgen til aften. 

 

Som småbørnsfamilie sætter vi desuden 

stor pris på de gode børnepasningsmulig-

heder, der findes i byen. Vores ældste 

søn, Asmus på snart tre år, trives i 

dagplejen på Kokær, og inden længe 

slutter hans lillebror, Aksel på syv mdr. 

sig til deroppe. Tapdrup Børnehave, som 

venter efterfølgende, har vi kun hørt 

omtalt i positive vendinger. 

  

I det daglige arbejder Anders som 

beredskabsinspektør ved brandvæsenet i  

 

Randers. Som indsatsleder har han ofte 

flere døgnvagter i streg, hvor han må op- 

holde sig i Randers. Oprindeligt er han fra 

Bornholm, og vi er med mellemrum på 

Solskinsøen for at besøge hans forældre. 

Asgerd er p.t. på barsel men genoptager 

arbejdet som læge på Regionshospitalet 

Viborg inden så længe. Hun stammer fra 

Viborgegnen, og vi nyder godt af 

lejlighedsvis børnepasning af hendes 

forældre, som er bosat i Hald Ege. 

Faktisk bor en del af familien i den 

nærmeste omegn, og vi har sågar familie 

her i byen. Det er derfor oplagt at gøre 

brug af de fine områder heromkring i 

forbindelse med fællesarrangementer. 

Sidste sommer havde vi eksempelvis en 

dejlig familiedag med kanotur på 

Nørreåen. Starten gik i Rindsholm. Hele 

dagen bød på høj sol og stille vind. Der 

blev holdt rast ved Tapdrup, inden turen 

fortsatte til Thorsager, hvor kanoerne kom 

på land. Aftenen sluttede med hyggelig 

fællesspisning nede ved legepladsen i 

Tapdrup.  

 

Med ønsket om en god midsommer til alle 

lader vi stafetten gå videre til førnævnte 

familie, nemlig Mette og Poul Engholm 

på Kokær. 
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Tapdrups store politiker 

Landbrugsminister, Anders Nielsen. (1) 
Af Erik Langvad 

    I Tapdrup by ligger en gade, der har 

fået navnet Anders Nielsens vej, men 

hvem er egentlig personen, der har lagt 

navn til den?  

Her følger historien om manden, som 

gjorde sit fødesogn stor ære. Ja selv 

mange år efter hans død blev hatten 

ærbødigst taget af, når Anders Nielsen 

blev omtalt, med dyb agtelse og respekt 

for den mand, der blev landskendt for sin 

kamp for lige rettigheder til alle, uanset 

rang og stilling. 
 

Den unge Anders Nielsen 

    ”Ja, det blev ikke sunget ved min 

vugge, at jeg skulle blive politiker,” sagde 

Anders Nielsen engang under et 

interview. 

Anders Nielsen blev født d 30/6 1862 

som søn af husmand Niels Johansen og 

Else Marie Jensdatter på Tapdrup hede 

(nu Ministergården, Randersvej 92). Dette 

hedeareal på 20 tdl. var netop blevet 

udstykket året forinden (1861) fra 

Sognefogedgården i Tapdrup.  

 
 

 

 

 
  For at skaffe rimelige levevilkår for sig 

og sin familie måtte Niels Johansen 

arbejde som tækkemand og brolægger 

samtidig med, at han fik tid til at få det 

meste af heden under plov, godt hjulpet af 

sin hustru og børnene (1 pige og 4 

drenge). 

 

 

 

 

 

Anders Nielsens hjem.  

I forgrunden ses Anders 

Nielsen. 

(Billedet er fra 1901.) 
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Anders Nielsen, der var den yngste af 

børneflokken, kom som 11-årig ud at 

tjene hos gdr. Anders Jørgensen i 

Tapdrup, hos hvem han blev i sine sidste 

3 skoleår før konfirmationen. Under et 

byggeri på denne gård, mødte han en 

politisk interesseret murermester, Niels 

Johan Thomesen fra Søgårde, som satte 

ham ind i hele det politiske system, 

hvilket vakte hans begyndende interesse 

for politik. 

 Da venstrebladet Viborg Stifts 

Folkeblad udkom i 1877, sendte han som 

stor dreng nogle digte ind til redaktøren, 

men fik det svar, at man hellere så, at han 

i stedet sendte lokale meddelelser fra 

sognet, såsom større familiebegivenheder, 

brande, ulykker m. v., men det havde nu 

ikke drengens interesse. 

    På sessionen blev Anders Nielsen 

udtaget til at være garder i København, og 

her tilbragte han en stor del af sin fritid i 

Højskoleforeningen, hvor han mødte flere 

markante Venstrepolitikere, som ivrigt 

debatterede tidens politiske emner. 

Danmark var dengang et agrarsamfund og 

netop i 1880-erne blev der her i landet 

ført en forbitret politisk kamp mellem de 

2 største partier i Rigsdagen, 

godsejerpartiet Højre og bondepartiet 

Venstre. 

 Rigsdagen bestod dengang af 2 kamre, 

Landsting og Folketing. 

    I Landstinget sad der 66 medlemmer, 

hvoraf de 12 var udpeget af kongen, 27 

skulle besættes af landets rigeste, dvs. 

godsejere, mens de resterende 27 var 

folkevalgte. Eftersom regeringen blev 

dannet af flertallet i Landstinget, kunne 

kongen med andre ord selv bestemme, 

hvem der skulle styre landet og med 

kongens opfattelse af, at de rigeste også 

var de klogeste, blev det godsejerpartiet 

Højre, der dannede regering. 

    Bondepartiet Venstre havde derimod 

flertal i Folketinget, som bestod af 114 

medlemmer, der alle var valgt af folket 

(dvs. kun mænd over 30 år). Venstres 

krav var, at landet skulle styres i 

overensstemmelse med folket, og at 

regeringen derfor skulle dannes af 

flertallet i Folketinget.  

 

  Efter soldatertiden kom Anders Nielsen 

til et stort politisk møde i Rindsholm 

(1885) med Venstres leder Chresten Berg 

som hovedtaler. Her deltog over 1200 

mennesker, og diskussionen var stærkt 

præget af den spændte politiske situation 

om indførelsen af de formastelige 

provisoriske finanslove, dvs. foreløbige 

nødlove, som Højres statsminister Estrup 

uden Folketingets godkendelse på 

udemokratisk vis havde indført. På dette 

møde lykkedes det for Anders Nielsen at 

få en privat samtale med Chresten Berg, 

som han var meget betaget af, men Chr. 

Berg fattede også stor interesse for den 

entusiasme, den unge Anders Nielsen 

udviste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Nielsen 

som ung. (1890) 
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Husmanden, Anders Nielsen. 

Allerede før Anders Nielsen blev gift med 

Adolphine Lyngholm i 1885, var han 

begyndt at sende nogle indlæg med 

politisk indhold ind til Viborg Stifts 

Folkeblad. Disse var skrevet med en 

dygtighed og indhold, som i den grad 

forbavsede redaktøren, især når man tog 

hans alder og mangel på en videregående 

uddannelse i betragtning. Artiklerne var 

af en sådan beskaffenhed, at redaktøren 

ikke kun bragte dem i den lokale avis, 

men videresendte dem til andre af de 

såkaldte Bergske Blade.  

I 1888 overtog Anders og Adolphine 

faderens husmandssted, hvor de ud over 

at passe gårdens drift også fuldbyrdede 

opdyrkningen af den resterende hede. Han 

fortsatte dog med at skrive sine politiske 

betragtninger til avisen, og op til valget 

1890 blev Anders Nielsen af Folkebladets 

redaktør m. fl. i en avisartikel opfordret til 

at stille op som kandidat for reform 

Venstre i Løvelkredsen. Flere, der godt 

ville være stillere for ham, opsøgte dog i 

den anledning først redaktøren for at 

forvisse sig, om Anders Nielsen nu også 

selv havde skrevet alle sine indlæg. Da 

redaktøren kunne fremlægge alle hans 

håndskrevne artikler, som uden rettelser 

var blevet bragt i avisen, blev de 

overbevist om hans politiske evner. 

 

 Kandidat til valget 1890. 

Anders Nielsen tog imod opfordringen og 

deltog nu i flere vælgermøder rundt om i 

valgkredsen. Hans slagord var Gå aldrig 

på akkord med uretten. – Nej og atter nej 

- ingen afbøjning for provisorierne.  

Venstre havde fra 1872 fået flertal i 

Folketinget, men det animerede dog ikke 

Højre til at afgive regeringsmagten. Da 

Venstre fra 1881 indførte 

”visnepolitikken” ved at nægte at stemme 

for finansloven og afvise regeringens 

lovforslag, styrede Højre med J. B. S. 

Estrup som konseilspræsident 

(statsminister) alligevel videre ved at 

udstede provisorielove. Dette blev i 

befolkningen betragtet som 

grundlovsbrud, eftersom der ifølge 

grundloven ikke må opkræves skatter, før 

finansloven er vedtaget. Alt dette skabte 

en tiltagende politisk uro i befolkningen. 

Bl. a. nægtede mange at betale skat, og 

andre steder oprettede man 

riffelforeninger, hvilket antydede en 

truende opstand. Som modtræk hertil 

oprettede Estrup i 1885 et politikorps, De 

lyseblå Gendarmer, der fik myndighed til 

at kontrollere møder og forsamlinger for 

at forhindre og bekæmpe oprør og 

landsskadelig virksomhed. 

 Over for dette træk stod Venstre nu 

splittet i et forhandlingsvilligt moderat 

Venstre og et ikke forhandlingsvilligt 

reform Venstre, der krævede at få 

regeringsmagten uden betingelser.  

Ifølge valgloven måtte der dengang kun 

vælges 1 kandidat i hver valgkreds. Da 

der i Løvelkredsen var opstillet 3 

venstrekandidater, var der fare for, at 

uenigheden blandt dem ville sprede 

Venstres stemmer, så Højre fik flertal. 

Men eftersom ingen af venstres 

kandidater ville trække sig, stod valget 

altså mellem de 4 kandidater og resultatet 

blev aldeles overraskende: 
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Anders Nielsen (Tapdrup) – Venstre - ikke forligsmand                 784 stemmer 

Jens A. Thorup (Skals) –     Vensre - forligsmand                           480 stemmer 

N. Mousten Sørensen (Knudby) – Venstre -  forhandlingsmand     231 stemmer      

Herredsfoged, C. Faber (Viborg) - Højre                                         101 stemmer 
 

Valgresultatet vakte stor undren blandt 

vælgerne, for selv om man lagde de 2 

moderate kandidaters stemmer sammen, 

kunne de ikke engang slå Anders Nielsen. 

Underligt nok fik Anders Nielsen i sin 

hjemkommune Asmild /Tapdrup kun 12 

stemmer imod Jens A. Thorups 49. 

    Trods stemmemajoriteten blev Anders 

Nielsen opfordret til at trække sig pga. 

hans unge alder og uerfarenhed til fordel 

for Jens A. Thorup, som hidindtil havde 

repræsenteret Løvelkredsen i 21 år. ”Den 

knægt trækker sig vel,” blev der ytret fra 

flere af de skuffede moderate 

venstrevælgere. ”Har du nu også rygrad 

og pondus, Anders?” blev der spurgt, 

hvortil Anders Nielsen svarede ja. Med 

sine 28 år havde Anders Nielsen nemlig 

ikke selv stemmeret, da valgretsalderen 

dengang var 30 år, men til gengæld var 

han valgbar.  Højreavisen Viborg Stift 

Tidende skrev med spydig overskrift: 

”Den, der ager med stude, kommer også 

med.”  

Da Anders Nielsen nægtede at trække sig, 

blev han landets første husmand, der blev 

valgt til ”Kongens råd” og blev dermed 

rigsdagsmand, som det kaldtes indtil 

grundlovsændringen i 1953. Senere endte 

han endda med at blive minister. 

     Samme år 1890 blev også en 

skolelærer I. C. Christensen fra Hee 

v/Ringkøbing valgt, og det viste sig, at de 

to hurtigt fandt sammen i et fælles parløb, 

og da Venstres leder Chresten Berg døde i 

1891, kom de to nyvalgte hurtigt frem i 

partiets øverste ledelse med I. C. 

Christensen som leder og Anders Nielsen 

som næstkommanderende. 

 
Anders Nilsen i 1899. 

De senere valg 

Ved valget i 1892 gjorde Jens Thorup et 

nyt forsøg på at genvinde posten i 

Løvelkredsen, men nu som eneste 

repræsentant for moderat Venstre. Heller 

ikke denne gang lykkedes det for ham, 

idet Anders Nielsen fik 1037 stemmer 

mod Thorups 531. 

      I 1894 indgik moderat Venstre 

imidlertid forlig med Højre med tilsagn 

om at vedtage finansloven og dermed 

godkende den næsten færdiggjorte og 

meget dyre befæstning af København, 

som Venstre ellers havde modsat sig. Til 

gengæld måtte Højre respektere, at det i 

fremtiden altid var flertallet i folketinget, 

der skulle vedtage finansloven. Alle 

provisorielovene skulle ophæves, 
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herunder også loven om de lyseblå 

gendarmer. Til gengæld fik Højre lov til 

at beholde regeringsmagten, selv om de 

var i mindretal, hvilket i folks øjne gjorde 

moderat Venstre til den store taber.  

      Ved valget 1895 forsøgte gdr. J. P. 

Møller fra Løvel at stille op for moderat 

Venstre, men fik kun 406 stemmer mod 

Anders Nielsens 1019, og efter den tid 

forblev Anders Nielsen lige til sin død 

den eneste venstrekandidat i 

Løvelkredsen. Da Randers Venstreavis 

udkom i 1897, blev Anders Nielsen 

bladets politiske redaktør, hvilken opgave 

han varetog til 1906. 

(fortsættes i næste nummer) 

Sankt Hans 
på fællesarealet for enden af Stationsvej 

Torsdag den 23. juni 2015 

 Bålet tændes i år allerede kl. 19.00 

 

  

 

 

 

Båltale - Sct. Hans sange 

Hvis vejret er godt tændes grillen, så den er klar til kl. 18.00. 

Medbring selv kød/pølser og tilbehør. 

Husk også bestik, tallerkener og glas - samt evt. tæpper. 

Der kan købes øl, vand, kaffe/te og kage hele aftenen.  

Husk at alle børn, der medbringer en hjemmelavet heks 

 til bålet, bliver præmieret.  
Arrangør: Tapdrup Borgerforening 
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Af Leo Jacobsen, formand 

Hovedbestyrelsen 

Med stor tilfredshed har vi modtaget 

tilsagn fra 4 beboere i Bruunshåb om, at 

de gerne ville være med til at arrangere 

årets sommerfest i Bruunshåb-Tapdrup 

Idrætsforening på idrætsanlægget på 

Vibækvej. Fra hovedbestyrelsen deltager 

Michael Dobrick i udvalget. Deres 

foreløbige ”program” fremgår nedenfor. 

 

Sommerfest for Bruunshåb og 

Tapdrup borgere 
Sommerfesten i BT afholdes i år fra 

torsdag den 18/8 kl. 16 til lørdag den 

20/8, hvor den slutter med et brag af en 

teltfest, der blandt andet byder på lækkert 

mad, levende musik og noget godt til 

ganen. 

 

Selve programmet kommer senere, men 

vil blandt andet byde på BT-løb, 

kagekonkurrence, hjemme zoo (kom og 

vis dit kæledyr), hoppeborg, fodbold-

kampe, loppemarked (med mulighed for 

at købe en stand), børnedisco om 

fredagen, og ikke mindst diverse 

konkurrencer, blandt andet hønseskidning 

og mulig-heden for at vinde en levende 

gris, hvis man kan gætte dens vægt. 

 

 

 

Der er derfor alt mulig grund til at møde 

op og være en del af aktiviteterne. Sæt 

derfor allerede nu kryds i kalenderen. 

Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør. 

Festudvalget. 

 

 

 
 

 

DBU bruger BT`s baner 

I DBU er man klar over, at BT har nogle 

rigtig gode baneforhold. Derfor var det 

også helt naturligt, at DBU anmodede BT 

om at stille baner til rådighed for træning, 

da Italiens U19 pigelandshold i begyn-

delsen af april skulle spille landskampe i 

Viborg, Skive og Hobro. 

Efter kampen modtog vi stor anerkendelse 

for vores baner. 

Der er også netop afviklet en finale 

omkring Jysk Pokalturnering i U 15 Piger 

mellem FC THY og IF Lyseng (Århus). 

Det kan i øvrigt oplyses, at klubbens eget 

U 14 Pigehold nåede semifinalen i jysk 

pokalturnering ved bl.a. at slå 

Skovbakken. I semifinalen tabte man til 

Varde IF. 
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DBU`s Fodboldskole 

I samarbejde med DBU afvikler BT i uge 

26 igen i år fodboldskolen for drenge og 

piger. 

Der er plads til 112 drenge og piger. 

Fodboldskolen ledes igen i år af Peter  

Gandrup, Bruunshåb og som hjælpere, har 

han mange af de gode trænere fra 

tidligere. 

Der venter børnene en rigtig god 

oplevelse i uge 26. 

 

 
 

Sejs Cup og Vildbjerg Cup 

I lighed med tidligere år sender BT/SVIF 

spillere til Sejs Cup og i år er der 56 

spillere og ca. 10 trænere/ledere, der tager 

af sted. 

Desuden deltager 14 pigespillere og et 

antal ledere i det store stævne i Vildbjerg. 

 

 

Indbrud i klubhuset 

Medio marts havde vi igen indbrud i 

klubhuset en tidlig morgen. 

Som tidligere rykkede såvel Politi som 

vagtselskabet hurtigt ud, men trods det, at 

politiet var meget, meget hurtigt fremme,  

lykkedes det ikke at fange indbruds-

tyvene. 

 

 

Der skete dog en del skader, da 4 døre og 

dørkarme blev brækket op. 

Der blev stjålet lidt kontanter og cho-

kolade og slik, men de største udgifter har 

vi haft til reparation af døre m.v. 

Utroligt, at vi ikke kan blive fri for disse 

indbrud!! 

 

 
 

Vinteraktiviteter i Møllehøjhallen 

I lighed med tidligere år, vil der blive 

tilbudt en række aktiviteter i Møllehøj-

hallen i den kommende vintersæson. De 2 

idrætsforeninger BT og SVIF har allerede 

været samlet med henblik på fordeling af 

tider m.v. Der vil også i den kommende 

sæson være tilbud inden for gymnastik, 

badminton, håndbold og fodbold. 

Der vil blive husstandsomdelt en folder 

med tilbud i begyndelsen af august. 

Vi vil ønske alle en rigtig god sommer. 
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Af Leo Jacobsen, formand 

 

På det årlige repræsentantskabsmøde 

kunne formanden Leo Jacobsen oplyse, at 

året 2015 havde været et godt år for 

hallen med nogenlunde samme udlejning 

som i 2014. 

Udover udlejning af hallen til forenin-

gerne havde mødelokalet været lejet ud til 

en række fester – konfirmationer, 

barnedåb og runde fødselsdage. 

Årets julemarked havde været et rent 

tilløbsstykke. 

Det blev endvidere oplyst, at Møllehøj-

hallen i sommeren 2016 vil få opsat ny 

LED belysning, der skulle spare en hel 

del på elregningen. 

Årets resultat blev et ganske pænt 

overskud, bl.a. som følge af nogle ekstra-

ordinære forhold. 

Der var genvalg til Erland Aarup, Sdr. 

Rind-Rindsholm Borger- og Kultur-

forening, Kristian Sejersbøl, Møllehøj-

skolen og Leo Jacobsen, Bruunshåb-

Tapdrup Idrætsforening for en ny 2 årig 

periode. 

Bestyrelsen består endvidere af Martin 

Krag, Sdr. Rind-Vinkel Idrætsforening og 

Frank Staugaard, Bruunshåb-Tapdrup 

Idrætsforening. 

Efter generalforsamlingen konstituerede 

bestyrelsen sig med Leo Jacobsen som 

formand, Martin Krag som næstformand 

og Kristian Sejersbøl som sekretær. 
 

Dans - Dans - Dans 
 

 
 

Af Chris Seal og Mette Carstensen. 

 

Har I lyst til at lære at danse eller 

genopfriske glemte dansetrin ? 

Så kom til ” Dans i Vinkel”. 

Vi underviser i standard og latin danse på 

forskellige niveauer, så ring og lad os 

sammen finde ud af hvilket hold, der 

passer til jer. 

I er også velkommen til en gratis 

prøvetime på det hold, I kunne tænke jer 

at prøve kræfter med. 

 

På begynderholdet lærer I grundtrin og 

enkelte variationer i vals, cha  cha cha, 

jive og swingfox. På de efterfølgende 

kurser udbygger vi med flere variationer 

og flere forskellige danse. 

Vi sætter pris på en afslappet stemning, 

og deltagerne udfordres både fysisk og 

mentalt. Det giver glæde og sved på 

panden at danse. 

Vi afslutter kurset med en hyggelig 

dansefest. 

 Prisen er 1200 kr. pr. par for hele kurset, 

som er på ca. 24 lektioner. 

Vi danser i Vinkels gamle Missionshus, 

Vigstupvej 2, Vinkel. 

Sæsonstart uge 38. 

Kontakt Chris på tlf. 2991 1845  mail: 

metteogchris@hotmail.com 
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Af Aase Langvad 

 

Menighedsrådsvalg. 

I løbet af efteråret 2016 skal der vælges 

nyt menighedsråd i folkekirken i hele 

landet. 

Den officielle valgdag er tirsdag, d. 8. 

november, og menighedsrådet skal senest 

8 uger før valgdagen afholde et oriente-

ringsmøde/offentligt opstillingsmøde. 

Kirkeminister, Bertel Haarder og Lands-

foreningen af menighedsråd har sammen 

opfordret til, at menighedsrådene afholder 

et offentligt orienteringsmøde/opstillings-

møde på samme dag – så reserver allerede 

nu tirsdag, d. 13. september 2016. 

Menighedsrådets overordnede opgaver er 

jvf Lov om menighedsråd 

§ 1.stk.1. 

”Sognets kirkelige og administrative 

anliggender styres af menighedsrådet, 

medmindre andet er særlig hjemlet i 

lovgivningen.” 

Det betyder også, at menighedsrådet/de 

valgte medlemmer og præster har  

 

 

ansvaret for at lede det kirkelige og 

administrative arbejde. 

§ 1. stk. 2.” 

Det påhviler menighedsrådet at virke for 

gode vilkår for evangeliets forkyndelse.” 

Inden for de nævnte paragraffer ligger 

muligheden for det enkelte menighedsråd 

for at præge det pågældende sogn med 

udgangspunkt i såvel sognets som 

menighedsrådets og personalets inter-

esser/ønsker. 

Med andre ord – et menighedsråd sætter 

retningen for kirkens arbejde samt 

administrerer kirkens ejendom og har 

ansvaret for kirkens personale med 

undtagelse af præsterne. 

Alle over 18 år, som er medlemmer af 

folkekirken, har mulighed for at opstille 

til menighedsrådsvalget – valgperioden er 

4 år. 

Det enkelte menighedsråd planlægger 

selv sin mødevirksomhed – hyppighed og 

mødernes varighed. 

”Det er nu, du skal overveje og 

forhåbentlig beslutte at opstille til det 

kommende menighedsrådsvalg - dermed 

være med til at præge det fremtidige 

kirkeliv i Tapdrup Sogn.” 
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Menighedsmøde. 
Søndag, den 3. april blev det årlige 

lovbundne menighedsmøde, hvor 

menigheden har mulighed for at 

kommentere og drøfte såvel det forløbne 

års som det kommende års arbejde og 

aktiviteter med menighedsrådet, afholdt 

med deltagelse af 40 sogneboere. 

Mødet blev indledt med gudstjeneste og 

kirkefrokost, hvorefter formanden aflagde 

beretning. 

Det blev oplyst, at Tapdrup Sogn pr. 1. 

januar 2015 havde 725 indbyggere hvoraf 

de 644 = 88% var medlemmer af 

folkekirken mod 76,9% på landsplan – 

januar 2016. 

Forinden menighedsmødet havde menig-

hedsrådet husstandsomdelt en pjece, hvori 

der var stillet forskellige spørgsmål, bl.a. 

hvilke former for gudstjeneste menig-

heden ønskede – og om antallet af 

gudstjenester på årsbasis var det rigtige. 

Herudover blev der stillet spørgsmål vedr. 

kirkerummet i den gamle kirke - bl.a om, 

hvordan man befandt sig i kirken – følelse 

af tryghed, velvære og æstetisk oplevelse? 

Disse spørgsmål kan stadig overvejes/ 

besvares og sammen med ønsker til 

ændringer sendes til menighedsrådet. 

I debatten fremkom mange forslag 

vedrørende det fremtidige kirkeliv i 

Tapdrup. 

Følgende – kort beskrevet: 

Mere samarbejde med musikskolen -

bruge kirken til foredrag og film med 

efterfølgende debat - gudstjenesten i  
 
 

Højsædet - det kristne budskab er vigtigt -

lad evt. grupper arbejde med tekster - ryk 

frem i kirken – gudstjenestetidspunkter: 

kl. 09.15 er tidligt og kl. 14 er heller ikke 

godt - modernisering af den gamle kirke 

må ikke ske/bevar den gamle stil - mere 

lys i kirken - fjern evt. lågerne ind til 

bænkene. 

Som det fremgår, er der mange ting at 

diskutere/tage stilling til/tage fat på for 

menighedsrådet. 

Send evt. kommentarer til menighedrådet 

eller kom til et menighedsrådsmøde og 

give din mening til kende. 
 

Nyt -  Juniorkor i Asmild kirke 

Er du vild med at synge og er pige i 

alderen 10 – 14 år? 

Vil du gerne lære at synge og møde nye 

veninder? 

Så er Juniorkoret lige noget for dig! 

-------------------------------------------------- 

Vi øver hver tirsdag kl. 16:00, hvor vi 

lærer nye sange og hygger os. En gang 

om måneden synger vi det, vi har lært i 

kirken. 

Har du eller dine forældre spørgsmål, så 

kontakt mig endelig :-) 

-------------------------------------------------- 

Tilmelding til Juniorkoret skal ske til: 

Korleder Katrine på tlf. 61339384, ring 

eller sms. 

OBS: Tilmeldingen foregår efter først til 

mølle princippet. 

Korets første øvegang er tirsdag d. 23. 

august kl. 16:00-17:00 
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Af Birgit Rasmussen, Formand 

 

Siden sidste udgave af Tappen har 

Tapdrup Udeliv afholdt et par 

arrangementer, som standerhejsning, 

arbejdsdag og DGI (Danske Gymnastik & 

Idrætsforeninger) tenniskursus.   

Stemningen er positiv og sammenholdet 

omkring Tapdrup Udeliv og tennisbanen 

er helt i top, og der er mange, der byder 

ind og hjælper til. Det gælder både 

medlemmer og ikke medlemmer af 

klubben.  

Der er blevet lagt mange frivillige 

arbejdstimer i at forskønne og forbedre 

området. Uden dette ville udviklingen 

ikke kunne lade sig gøre. 

I øjeblikket er der 63 medlemmer, hvoraf 

de 7 er passive. Medlemmerne betaler jo 

selvfølgelig kontingent efter de gældende 

kontingentsatser. Når man er passivt 

medlem, spiller man ikke tennis, men 

støtter foreningen, hvilket vi også er 

utroligt glade for. Penge fra passive 

medlemmer går direkte til etablering af 

nye aktiviteter. 

Træning for børn og unge  

Vi har her i maj måned forsøgt med 

træning for børn og unge. Mathias 

Pedersen har hver onsdag fra 17-18 været 

på tennisbanen for at træne de børn, der 

dukkede op. Desværre har der ikke været 

nok interesse for tennistræningen. Måske 

passer tidspunktet ikke, men vi har ikke 

givet op. Vi vil forsøge senere, efter at vi 

har undersøgt hvor mange, der har 

interessen, og hvornår flest kan spille. 

Familietennis, som i øjeblikket spilles 

torsdag fra kl. 19 -21, er heldigvis blevet 

rigtig godt besøgt; så godt, at vi har sat en 

hjælpesnor op på langs af banen, så der 

kan spilles på 4 baner samtidig i stedet for 

2. 

Søndags- og mandagsdoubler spilles 

søndag formiddag fra kl. 10-12 og 

mandag fra kl. 17.30 til 19.30. Her er vi 

nu blevet så mange, at vi har 2 

oversiddere hver gang, og det er jo et 

luksusproblem. 

Udfordringsturneringen er kommet 

godt i gang her i 2016, og der er allerede 

spillet flere gode kampe. Der spilles jo 

om den pokal, som Charlotte Isager 

Henriksen, Dansk Smykkedesign har 

doneret klubben, og det bliver spændende, 

hvem der skal have overrakt præmien til 

generalforsamlingen 2017. 

Arbejdsdag. Området ved den gamle 

sportsplads er nu blevet forsynet med ca. 

100 m2 fliser uden for det lille gamle hus. 

Lørdag den 23. april mødte 11-12 

personer op til en hård arbejdsdag med 

bl.a. fliselægning. Men inden fliserne 

kunne lægges, var der allerede udført et 

større arbejde med udgravning og 

planering. Som I kan se på billederne, 

blev der arbejdet hårdt. Til forkost var der 

sørget for lækker grillmad. 

 



Tapdrup Udeliv 
 

19 

Desuden blev der gravet hele vejen rundt 

om tennisbanen, så der var klargjort til 

ukrudtsdug, sand og granit, som nu også 

er blevet lagt. 

Skiltene blev sat op, hvor de nu skulle 

være. 

Selv om vejret drillede lidt, var det en 

imponerende indsats, der blev ydet hele 

vejen rundt. Mange tak for det. 

 
Der arbejdes hårdt, 2 rækker tilbage 
 

 
Det tager form med en hurtig fliselægger 
 

Bordtennis er jo vores nye aktivitet, som 

sammen med det granit, der ligger 

omkring tennisbanen, er blevet spon-

soreret af Frank Laursen, Confac. Håber I 

vil bruge det. Det er det eneste 

bordtennisbord af sin type, da Frank selv 

har taget mål og støbt det på egen fabrik. 

Stor tak for det. 

Bordet er til fri afbenyttelse, og der ligger 

bat og udendørs bordtennisbolde ved 

bænken på terrassen. Håber I vil passe 

godt på udstyret og lægge det på plads 

efter endt brug. 

 
Bordtennisbordet er sat op  -  klar til brug 
 

Standerhejsning, som er den officielle 

åbning af sæsonen, var godt besøgt, der 

var vel 25-30 personer. Der var kaffe og 

kage på den nye terrasse samt mulighed 

for at prøve både bordtennis og tennis, 

hvilket der var mange, der benyttede sig 

af, især børnene. 

 
Standerhejsning 2016
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2 supergode rendegravere 

DGI træning. Tennisklubben har valgt at 

blive medlem af DGI, hvilket betyder, at 

vi har en forsikring, der dækker og en stor 

organisation i baghånden. DGI har afholdt 

en træningsdag her den 7. maj, hvor der 

var stor tilslutning, og vi fik en masse 

hints om, hvordan man bedst får bolden 

over på den anden side af nettet. Lørdag 

den 28. maj har 4 personer her fra 

Tapdrup også deltaget i Overlund 

Tennisklubs DGI træning. Så der er 

nogen, der har fået mod på tennisspillet.  

Til sidst vil vi igen opfordre befolkningen 

her omkring til at henvende jer til  

Tapdrup Udeliv, hvis I skulle brænde for 

en aktivitet, som kan passe ind i området. 
 

 
Nu med toilet og granit langs hegnet. 

Fugletur  

Fugletur i Nørreådalen, onsdag den 15. Juni kl.19.00 

Mødested: Tapdrup Stationsbygning. Cykler og kaffe medbringes. 

 Vi vil gerne igen i år invitere på en fugletur i Nørreådalen. 

 Vi mødes kl. 19 med cykler,  
og så triller vi lige så stille mod Vejrumbro og Vejrum Vestsø 

 Vi har bl.a. hørt nattergal, sangdrossel, græshoppesanger, rørdrum mm. i år.  

 Bynkefuglen skulle også være der,  

og hvis vi er heldige, så er der en mudderklirre ved søen. 

 Vi skal da også lige holde øje med gøgeurten, om den blomstrer på marken. 

 Vi håber på godt vejr, men tag godt med tøj med. 

 Vi slutter af med den medbragte kaffe i Tapdrup Stationsbygning 

 Der er ingen tilmelding, bare mød op med cykel og kaffe/the + evt kage  

  

Hilsen ”Tapdrup Fuglegruppe”    -    Carl Erik, Else og Jan 
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Af Tapdrup Borgerforening  

Fredag den 10. juni kl. 17.00 

giver duoen Krebs & Brasen i 

kompagniskab med Inge-Line 

Brasen en koncert på 

fællesområdet i Tapdrup. 

En del vil kende Krebs & Brasen 

fra tidligere musikarrangementer. 

Duoen har en stor passion for den 

amerikanske root musik. 

Repertoiret spænder bredt med 

egne fortolkninger af klassikere 

inden for Bluegrass, Folk, Oldtime 

og Blues genren. Derudover spiller duoen egne numre. For at skabe en både autentisk 

og intim musikoplevelse spilles der kun på akustiske instrumenter. 

Inge-Line vil være et nyt bekendtskab for mange. Hun skriver sine egne sange om 

livets sorger og glæder. Hun inddrager alt omkring sig ind i et ærligt og helt personligt 

musikunivers, hvor hendes drømmende og energiske akustiske fingerspil underbygger 

hendes varme og nærværende stemme. Glæd jer til at høre hende. 

  

Medbring (grill)mad og stole 

Koncerten begynder kl. 17.00. Efter ca. én time 

er der pause, og her har Borgerforeningen tændt 

for grillen, således at det muligt at grille 

medbragt mad.  

Medbring også selv stole og liggeunderlag m.m. 

Borgerforeningen sælger vand, øl, vin kaffe, the 

og kage. 

Vi forventer at koncerten slutter omkring kl. 

20.00. Det er gratis at deltage, men tag alligevel 

kontanter med. Der kan være noget at bruge dem 

til…!



    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

 

22 

Medlem af landsorganisationen     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

Husflidsforeningen holder sommerferie fra den 16. marts og frem til den 28. 

september, hvor vi vil begynde med vores foreningsaftener.  

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer. 
 

 

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

 

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

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

e-mail: pramhusvej@fibermail.dk   
 
 

Tilmeld dig 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  
 

 

 
 

 
 

Tapdrup Seniorklub 
 

 
 

Af Erling Sørensen 
 

Ferie! 
 

Tapdrup Seniorklub holder sommerferie 

frem til slutningen af september. 

Vi forventer at påbegynde efterårssæ-

sonen tirsdag d. 27 september 2016, men 

herom meddeles senere. 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
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Juni 2016: 

05.  kl.  10.30 Højmesse ved H. Korsgaard. 

10.  kl.  17.00 Sommerkoncert på fællesområdet m. Krebs, Brasen &    Brasen 

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

15.  kl.  19.00             Fugletur på cykel – fra banestien. 

19.  kl.  09.15 Højmesse ved L. Andersen 

23.  kl  19.00 Sct Hans  m. bål, tale og sange på fællesområdet 

26.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen. 

 

Juli 2016: 

03.  kl.  10.30 Højmesse ved P. B. Andreasen. 

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

24.  kl.  09.15 Højmesse vedH. Korsgaard. 

31.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard. 

 

August 2016: 

07.  kl.  10.30 Højmesse ved L. Andersen. 

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

18  kl.  16.00 Sommerfest i B/T begynder – slutter 20. 08. 

21.  kl.  09.15 Højmesse ved L. Andersen. 

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

31.  kl.  11.45 Sogneudflugt til Mols (Tilm. Senest 26. aug.) 

 

September 2016: 

04.  kl.  10.30 Højmesse ved H. Korsgaard. 

13.    Opstillingsmøde til Menighedsrådet. 



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: Michael Neijendam, A Nielsensvej 27 

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. : 31 aug. 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. 
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