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Redaktionen 
Af Erling Hosbond. 

Efterårsbladet er klar, og vi bringer nyt om mange ting, som starter igen efter en typisk 

dansk sommer. 

Det er flot, at Tapdrup Torv nu er klar til indvielse. Det er blevet en skøn plet midt i 

byen. 

Vi bringer bl.a. Søren Papes Sct.  Hans tale -  men ”Borgerstafetten” er desværre gået i 

stå, men vi håber at få den i gang igen næste gang. 

Deadline for næste nr. er den 30 november 2016.  
 

Borgerforeningen 
 

 
 
Af Claus Bo Andreasen 

Informationsstandere 

Som beskrevet i sidste udgave af Tappen, 

har vi søgt Viborg Kommunes fond til 

Landsbyforskønnelse om midler til op-

sætning af informationsstandere ved 

indfaldsvejene til Tapdrup i stedet for de 

trekanter, som vi i øjeblikket anvender til 

annoncering af begivenheder i byen.  

Teknisk Udvalg har efterfølgende indstillet, 

at pengene bevilges, men det er først i 

skrivende stund (den 31. august), at byrådet 

tager endelig stilling til bevillingen. Vi 

krydser fingre og håber at få opsat de nye 

informationsstandere og på den måde 

bidrage til at forskønne Tapdrup.   

Det er planen, at informationsstanderne 

opstilles på Tapdrupvej øst og vest for byen 

samt på Taphedevej nord for  

 

Tapdrup. Den nøjagtige placering bestem-

mes af vejmyndigheden. 

Gode arrangementer i Tapdrup 

Siden sidste udgave af Tappen er der blevet 

holdt flere gode arrangementer i Tapdrup, 

bl.a. Sct. Hans aften (se Søren Papes tale 

andet sted), Landsbydyst, 24-timers løb og 

ikke mindst en fantastisk sommerkoncert 

med Brasen, Krebs og Brasen.  

Tak til alle, som har bidraget til, at det har 

kunnet lade sig gøre at holde disse 

begivenheder.  

Der er kommet mange positive tilbage-

meldinger på arrangementerne, og vi 

overvejer bl.a. at holde lidt flere koncerter 

til næste år.  

For landsbydystens vedkommende kan vi 

nok gøre det lidt bedre end i år. Tapdrup 

blev nemlig nr. næstsidst ud af 12 

landsbyer.  

Udstykning på Taphede 

Viborg Kommune vil nu igangsætte en 

perspektivplan for udstykning af op til 

2000 boliger på Taphede nord for Tapdrup. 

Indstillingen kan findes på kommunens 

hjemmeside under referater fra byråds-

møder. 
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Indvielse af vores smukke torv i Tapdrup 

 
Efter lang tids forarbejde er Tapdrup Torv nu ved at være færdig. Det 

fejrer vi med et festligt indvielsesarrangement på det ny torv lørdag den 

24. september fra kl. 14.00 - 16.30.  
Alle i Tapdrup er meget velkomne; vi håber du kommer og tag endelig 

naboen og familien med. 

Vi har planlagt følgende program: 

 
 

 

14.00 Underholdning ved Sødal Happy Singers 

Velkomst v/ Aase Langvad 

Tapdrup Sangen 

Nyt torv i Tapdrup v/ Aase Langvad og Claus Bo Andreasen 

Hilsen fra Viborg Kommune v/ Johannes Vesterby 

Underholdning ved Sødal Happy Singers 

Fortid og nutid i Tapdrup v/ Erik Langvad og Rikke Bech 

Ideer til fremtidens Tapdrup v/ Claus Bo Andreasen 

Forfriskninger og ideudvikling  

Pølser, vand og øl 

Præsentation af ideer til fremtidens Tapdrup 

16.30 Afslutning 
 

 

Vi ses den 24. september 

Med venlig hilsen 

Tapdrup Menighedsråd og Tapdrup Borgerforening 



Borgerforeningen 
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Kontingent til 

borgerforeningen 

 
 

Af Dan Jensen, kasserer 

 Om kort tid vil du modtage en BS-

opkrævning eller et giroindbetalingskort 

fra Tapdrup Borgerforening. Det er en 

opkrævning af årets kontingent, og vi 

håber, at rigtig mange af jer bakker op om 

Borgerforeningens arbejde og aktiviteter 

og vælger at betale de 150 kr., som 

kontingentet koster – og det er vel at 

mærke for hele husstanden! 

 Har du ikke allerede tilmeldt opkræv-

ningen til BetalingsService, vil vi gerne 

opfordre dig til at gøre det nu! For dig, 

som betaler, har det den fordel, at du 

fremover slipper for besværet med 

betaling af girokort (med gebyrer) via 

netbanken, i banken eller på posthuset. 

For Borgerforeningen har Betalings-

Service den klare fordel, at vi fremover 

begrænser vores portoudgifter. På 

girokortet står informationerne, der skal 

bruges for at tilmelde sig Betalings- 

 

Service. Men vi kan også her nævne, at 

Tapdrup Borgerforening har PBS-nr.: 

06947654 og debitorgruppenummer: 

00001. Dit kundenummer/betalings-ID 

står også på girokortet og det indeholder 

bl.a. din adresse i form af bogstaver og 

tal. Ved tilmelding til BetalingsService 

via Netbank skal du være opmærksom på, 

at bogstaverne skal skrives med STORE 

BOGSTAVER. Hvis du skulle have 

forlagt girokortet, er du velkommen til at 

overføre kontingentet (150 kr. i 2015 for 

hele husstanden) til borgerforeningens 

konto på registrerings-nummer 7831 

kontonummer 0001459735 (husk at 

oplyse navn og adresse). 

 Vi vil gerne takke for de 179 indbe-

talinger vi modtog i 2015. Det er dejligt – 

og nødvendigt for vores arbejde – at der 

er bred økonomisk opbakning fra byens 

borgere til vores aktiviteter. 

Hvad laver Borgerforeningen – og 

hvad får man for kontingentet? 

-          Vi udgiver Tappen, som du læser 

netop nu. Bladet udkommer 4 gange 

årligt! 

-          Vi vedligeholder arealet omkring 

legepladsen ved Banestien + betaler 

forsikring, hvis nogen skulle komme galt 

af sted. 

-          Til de fælles arbejdsdage sørger vi for 

forplejning til de frivillige arbejdskræfter. 
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-          Vi udlejer og opsætter flag-alléen ved 

fødselsdage, bryllupper og andre 

arrangementer. 

-          Vi afholder bankospil i 

forsamlingshuset 4 mandage op til jul. 

-          Vi afholder Sct. Hans på 

fællesarealet. 

-          Vi sikrer byens aktiviteter med en 

rimelig underskudsgaranti, således at de 

frivillige kræfter i byen kan sætte nye 

aktiviteter i søen uden alt for mange 

økonomiske bekymringer. 

-    

           Vi sørger for byens juletræ ved 

Sognehuset 

-          Vi har købt og opsat bænke der står 

rundt i byen. 

-          Vi har lavet Informationsstander, som 

står oppe ved busstoppestedet ved kirken. 

-          Vores løbende dialog med kommunen 

har bl.a. givet os busskur, asfaltering af 

Banestien og nu også snart fartdæmpning 

på Tapdrupvej! 

Tapdrup Seniorklub 
 

 

Af Erling Sørensen  Tlf.:86600340 

Mobil.:2987 5340 

Kære seniorer i Tapdrup. 

Så er ferien snart forbi og vore aktiviteter 

i senior-klubben starter op igen.  

 

Vi mødes hveranden tirsdag, første gang 

efter ferien er:  tirsdag d. 27. september 

2016 kl. 09,30 i sognehuset. 

Hvad er det så lige, man foretager sig i 

klubben?  tja - vi foretager os lige præcis 

det, som vi hver især har lyst til. Nogen 

spiller skak, whist eller andet kortspil og 

andre spiller bob. Så der er mange 

muligheder, men først og fremmest  

 

hygger vi os med snak og sange. En fast 

tradition er, at vi begynder med kaffe og 

brød og en sang. 

Såfremt lysten og muligheden er der, 

arrangeres der gerne ture/udflugter m.v. , 

så kom blot med ønsker/forslag. Vi har 

endvidere haft flere indlæg om 

spændende rejser m.v., og der er også 

planlagt foredragsholdere i kommende 

sæson. 

 

Det koster beskedne kr. 10.- pr gang, incl. 

kaffe brød mv. 

Deltagerantallet har indtil nu ligget på ca. 

15 pr. gang, så der er absolut plads til 

flere, for hvem socialt samvær kan være 

inspirationskilde til en god senior-

tilværelse. 

Håber at ovenstående giver netop dig lyst 

til at være med i klubben, og ønsker du 

yderligere information, er du velkommen 

til at kontakte mig. 



BT`s Idrætsforening 
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Af Leo Jacobsen, formand 

 

Fodbold Ungdom 

 

Et af klubbens pigehold spillede sig frem 

til finalen om det jyske mesterskab, som 

blev spillet på Ry Stadion. Holdet tabte 

finalen, men det var rigtig flot at blive 

nummer 2 i Jylland. 

 

I juni og juli har vi haft 70 spillere og et 

stort antal trænere til henholdsvis Sejs 

Cup og Vildbjerg Cup. Holdene klarede 

sig alle rigtig flot, så det var en god 

oplevelse. 

 

Derudover har rigtig mange af børnene 

deltaget i DBU`s Fodboldskole i uge 26. 

Det blev også i år en meget god oplevelse. 

Der skal lyde en meget stor tak til Peter 

Gandrup og hans trænerteam samt dem, 

der sørgede for god mad til spillere,  som 

havde tilmeldt sig madordningen. 

 

 

 

Klubbens nye aktivitet 

 

Som det bl.a. har været omtalt i Viborg 

Stifts Folkeblad arbejder klubben på 

etablering af en ny aktivitet i Nordisk 

Park mellem Gymnastik- og Idræts-

højskolen og Viborg Handelsskole. 

 

Der er tale om etablering af en 

discgolfbane, hvor man bruger en frees-

bee til at sende i opstillede kurve.  

 

Der er tale om ret store etablerings-

omkostninger, så vi er meget afhængig af 

at modtage tilskud til projektet. 

 

På nuværende tidspunkt har Spar Nord 

givet tilsagn om at støtte projektet med kr. 

20.000,- endvidere har vi modtaget tilsagn 

fra Viborg Kommune på et tilskud på kr. 

81.000,00. 

 

Der er ansøgt om støtte fra flere fonde. 

 

Vi forventer, at anlæggelsen af projektet 

kan starte op inden så længe. 

 

Kontingentbetaling til BT  

 

De nye portogebyrer og regler omkring 

omdeling af post medfører en række 

ulemper omkring klubbens opkrævning af 

kontingent. 

 

Vi skal derfor stærkt appellere til, at I 

tilmelder kontingentbetalinger for jeres 

børn og evt. jer selv til Nets, så beta-

lingerne klares automatisk, og vi kan  
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undgå at skulle udsende indbetalingskort 

med posten. 

 

Det vil være en stor besparelse i porto, og 

det vil lette vores opkrævning af kontin-

gent, hvis I tilmelder jer. 
 

Indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen 

 

I samarbejde med SVIF tilbyder BT også 

i den kommende sæson en række 

aktiviteter som gymnastik, badminton og 

indendørs fodbold. Desuden tilbydes 

håndbold sammen med OGF under navnet 

Asmild Håndbold. 

 

De fleste aktiviteter er netop begyndt når 

dette blad udkommer. Du kan dog sagtens 

nå at komme med til en aktivitet i den 

kommende sæson. Det kan oplyses, at der 

i år vil være flere muligheder for at leje en 

badmintonbane end hidtil. 

 

Kig venligst i den grønne folder, der blev 

omdelt primo august, om ikke der er en 

aktivitet, der kan friste dig. 
 
 

 

 

 

TALE VED SANKT HANS FESTEN I TAPDRUP 

23 JUN 2016 
 

 
Af Søren Pape Poulsen, MF. 

Der er noget særligt ved denne årstid. 

Naturen er skønnest. Alt er grønt, 

kraftfuldt og sprængfuldt af liv. Spirer 

kommer op af jorden med løfter om flotte 

og farverige blomster. Alting vokser sig 

større og smukkere. Der er solskinsdage  

 

så vi sveder og tænker – ”det er alt for 

varmt – og regnvejr, der siler ned”. Så vi 

tænker: ”Skulle det her være sommer”? 

Danskerne og vejret har altid været noget 

særligt – ikke mindst som samtaleemne.  

Men der er altså noget særligt ved 

sommeren. Lyset er særligt. Solen står så 

tidligt op, og går så sent ned, at det 

næsten virker som om, at det aldrig rigtig 

bliver mørkt. Lyset lokker os ud af vores 

vinterhi – ud i haven, ud i naturen for at 

nyde alt det, som sker.  

Jeg husker tydeligt min barndoms Skt. 

Hans. Det var noget særligt. Naboerne 

samles til spisning og hygge og ved en af 

nabogårdene var der lavet bål. Vi børn og 
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unge hyggede os, og stemningen var god. 

Det var et godt sammenhold blandt 

naboer. Det var i en anden tid, hvor 

samfundet var noget anderledes og livet 

på landet meget anderledes. Selvom det jo 

ikke er mange år siden, for jeg er jo ung 

endnu!  

Vi bliver lidt gladere i den lyse tid. Håbet, 

forventningerne og drømmene er størst. 

Forventninger til sommerens oplevelser. 

Forventninger om ferie, afslapning, hygge 

og tid til alt det, som man ikke ellers får 

tid til. Tid til familie, tid til venner og tid 

til den bog, man gerne vil læse. Tid til at 

ringe til den ven, man længe ikke lige har 

fået ringet til. Eller tid til at invitere de 

gæster, som der er alt for lidt tid til resten 

af året. Sådan har jeg det.  

Dét er Sankt Hans. Og bålet indfanger det 

hele. Glæden, kraften, lyset og håbet!  

Men Sankt Hans har ikke altid været til 

glæde og lys for alle!  

-- 

Ikke for heksene i hvert fald. For selv om 

den egentlige betydning af Sankt Hans er 

religiøs – det er noget med ”Den hellige  

Hans”, som en 

betegnelse for 

Johannes Dø- 

beren, ja så for-

binder vi histo-

risk jo nok 

mest Sankt 

Hans bålet med 

den afbrænding 

af kvinder, som 

jo vitterlig 

fandt sted i 

flere århundre-

der frem til 

1800 tallet.  

 

En forklaring 

på det dødfødte 

barn, den dårli-

ge høst, sygdomme og andre ulykker. Det 

man ikke forstod, søgte man en forklaring 

på, som en måde at indkapsle og håndtere 

frygten for, at ulykken skulle ramme 

igen.  

Man så sig omkring i lokalsamfundet for 

at finde en forklaring. Og en forklaring – 

det fandt man. ”Hver by har sin heks og 

hvert sogn sine trolde”, hedder det i 

Holger Drachmanns midsommervise. 

Troldværk måtte være forklaringen, og så 

man sig omkring, ja så faldt blikket som 

oftest på en kvinde.  
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Typisk en klog kone. Måske en der 

prøvede at helbrede andre med urter og 

håndspålæggelser, 

og som derfor 

levede et udsat liv, 

når medicinen ikke 

virkede. I hvert 

fald var hun en 

ener. En der var anderledes, opførte sig 

anderledes, så anderledes ud eller levede 

anderledes!  

Hun måtte lade livet på bålet for at 

genskabe trygheden i byen. Hun blev 

syndebukken.  

--  

Vi skal i vores tid finde plads til byens 

hekse og trolde i vores samfund. Vi skal 

skabe plads til originalerne. For er det 

ikke dybest set dét, vi alle sammen gerne 

vil være – en original? Hellere det end en 

dårlig kopi!  

I dag brænder vi ikke dem, der er 

anderledes, som skiller sig ud, og som 

måske kan noget specielt. Men det kan da 

godt være, at vi ser lidt skævt til nogen af 

dem. Og nogle gange brænder vi dem 

måske på Jantelovens bål, for ingen skal 

jo stikke alt for meget ud eller komme for 

meget frem i forhold til os andre.  

Det skal vi ikke gøre. Lad os i stedet for 

hylde vore hekse og trolde i den forstand, 

at de er de originaler, som sætter tingene i 

gang i vore lokalsamfund.  

Lad os glædes over, at nogen vil tage 

initiativ. Det er det, som sikrer, vi fortsat 

har gode og aktive lokalsamfund.  

Både her på egnen og i hele Danmark er 

der jo mange gode eksempler på, hvordan  

gode kræfter tager ansvar og sikrer ak-

tivitet og gode oplevelser i lokalsam-

fundet. Det lyser op. Mange hårdtar-

bejdende ildsjæle lyser op, og dem skal vi 

huske at værdsætte.  

Ildsjælene er jo ofte de frivillige kræfter. 

Og vi lever i et samfund, hvor det i 

fremtiden bliver vigtigere end nogensinde 

at se på frivilligheden og dens vilkår.  

Heldigvis har vi allerede en god tradition 

for at yde frivilligt arbejde i Danmark. 

Tænk blot på de mange ildsjæle i 

foreningsarbejdet, og de mange 

initiativer, som har et socialt og næste-

kærligt aftryk i form af besøgsvenner og 

støtteforeninger for ældrecentre og meget 

meget mere.  

De frivillige kræfter giver glæde, liv og 

håb og er en fantastisk måde at give 

mulighed for venskaber, et socialt liv og 

dermed bekæmpe ensomheden på i vort 

samfund.  

Intet menneske har fortjent at være 

overladt til sig selv, uanset om man er 

barn, ung eller gammel på det yderste af 

livet. Frivillighed giver livsglæde og lys 

for både den frivillige og de, som får gavn 

af indsatsen. 

Og hvis vi står sammen, ser muligheder 

og er positive, så har vi lyset med os.  

Lad Sct. Hans bålets lys være det lys, vi 

bærer med os, og lad det være det, der 

minder os om, hvad der er vigtigt. Sådan 

at drømmen om Sct. Hans og sommer 

ikke forbliver en drøm, men bliver til 

virkelighed, ikke bare i sommerferien, 

men hele året. 

          



Det gamle Tapdrup 
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Tapdrups store politiker 

Landbrugsminister, Anders Nielsen. (2) 
                                              (fortsættelse) 

Af Erik Langvad 

Systemskiftet 1901. 

       Højre beholdt regeringsmagten indtil 

1901, hvor de med 8 mandater mod 

Venstres 92 helt opgav og endelig overlod 

regeringsmagten til Venstre. Dermed 

indførtes folketingsparlamentarismen, 

hvilket vil sige, at det var flertallet i 

Folketinget, der fremover skulle danne 

regering.  

I. C. Christensen var nok Venstres leder, 

men efter systemskiftet blev Anders 

Nielsen både formand for partiet og 

finansudvalget samt valgt til statsrevisor. 

Det gjorde ham til hovedpersonen for 

virkeliggørelsen af Venstres politik. Ikke 

blot måtte han klare partidisciplinen 

indadtil, men også rejse land og rige rundt 

for at agitere for regeringens holdninger 

og standpunkter (det var før radioens tid). 

Arbejdsivrig og kampklar mødte han op 

til disse politiske møder, hvor han i et 

klart sprog og korte, præcise vendinger 

evnede at forme regeringens 

kernepunkter, så de bed sig fast i folks 

bevidsthed. Når han således talte i sin 

fulde kraft, bølgede begejstringen op 

imod ham, og han blev hyllet med 

jublende hurraråb. 

I folketinget agiterede han ivrigt for at få 

gennemført de mange nye tiltrængte love, 

der jo ikke kunne vedtages i alle de år, 

hvor Venstres ”visnepolitik” i kampen for 

folketingsparlamentarisme forhindrede al 

lovgivning.   

 

 

 
Anders Nielsen og frue i København 

 

 Her nævnes blot nogle af de vigtigste 

vedtagne love, som Anders Nielsen var 

med til at udarbejde som rigsdagsmand. 

skattelov (indkomstskatten indføres), 

toldlov (toldafgifter nedsat),  

skolelov (mellemskolen og en nysproglig 

studenterlinie indplaceres),  

kirkelov (oprettelse af menighedsråd), 

landbrugslov (oprettelse af husmands-

brug),  

kommunal lov (lige valgret for alle i 

kommunalråd, også kvinder),  

forsvarslov (udgiften hertil formindskes),  

grundlovsændring 1915 (kvinder og 

tyende får valgret til Landsting og 

Folketing) 

tyendelov (tugtelsesretten ophævet og 

skudsmålsbog afskaffet) 

metersystemet  indføres.



Det gamle Tapdrup 
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Selv om Venstre havde flertal i 

folketinget var sammenholdet i partiets 

mange grupperinger problematisk. 

Uenigheden skyldtes især Venstres 

holdningsskifte, efter at de havde fået 

regeringsmagten. I. C. Christensens 

gruppe mente, at det var til landets bedste, 

at lovgivningen kunne tilfredsstille og 

gavne alle parter. En regerings vigtigste 

opgave var at samle folket i stedet for at 

splitte det, og derfor måtte Venstre stå 

som et kompromissøgende forligsparti. 

Anders Nielsen blev manden, der ud over 

at sørge for sammenholdet i partiet også 

skulle skabe forståelse for Venstres nye 

politik ude i befolkningen. 

For nogle medlemmer af Venstres gruppe 

virkede denne midtsøgende indstilling 

som en leflen for Højre, og de mente, at 

reformvenstres politik både var blevet 

forladt og forrådt. Disse ”rebeller”, som 

de blev kaldt, ønskede afskaffelse af al 

militær, og eftersom de nægtede at 

stemme for forsvarsloven, slog Anders 

Nielsen koldblodigt fast, at enhver, der 

ikke tilsluttede sig dette lovforslag, ville 

blive udelukket af partiet. Denne 

håndfaste erklæring forårsagede, at 

”rebellerne” i 1905 dannede et nyt parti 

under navnet Radikal Venstre. Anders 

Nielsen fik med denne udtalelse derved 

skylden for Venstres deling, hvilket pinte 

ham, men bruddet måtte jo komme på et 

tidspunkt. 

       I 1908 blev Anders Nielsen 

landbrugsminister, en stilling han beholdt 

indtil 1913. Et ønskeministerium, som 

han havde alle forudsætninger til at 

bestride, og som han gik ind i med stor  

iver og interesse. Også hos landbrugets 

organisationer og jordbrugerne vakte det 

stor glæde og tilfredshed. Umiddelbart 

efter udnævnelsen blev der rejst en 

æresport for ham til et vælgermøde i 

Gedsted. Hans første mål blev en revision 

af loven om jord til landarbejdere. 

Allerede i 1899 kom loven om oprettelse 

af husmandsbrug, men brugene var for 

små til, at landarbejderen kunne leve af 

det. Anders Nielsen ønskede 

husmandsbrug med et større 

jordtilliggende, så husmanden blev 

uafhængig af andet arbejde. Dette vakte 

stor protest blandt gårdmænd og 

godsejere, som frygtede, at deres 

arbejdskraft dermed ville forsvinde. Til 

trods herfor blev der i 1911 nedsat en 

landbokommission, som banede vejen for 

jordlovenes vedtagelse i 1919, men det 

nåede Anders Nielsen med sin tidlige død 

ikke at opleve. 

Da I. C. Christensen måtte forlade 

statsministerposten pga. af sin 

justitsministers bedrageri, blev Anders 

Nielsen i 1910 foreslået som 

statsminister, men han afslog, og så blev 

Klaus Berntsen i stedet den foretrukne. 

       Anders Nielsen kæmpede også 

ihærdigt for lokale anliggender og 

forsømte aldrig sin egen kreds, 

Løvelkredsen. Hvis et sogn ønskede at 

høre nyt om, hvad der rørte sig på tinge, 

stod han til rådighed, hvis der var 

mulighed derfor. Når han så var på disse 

kanter, tog han ofte en række sogne på 

stribe. I Tapdrup sogn blev møderne altid 

afholdt ved ”Fattiggården” i Vibæk, hvor
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sognerådet dengang holdt til. (Forsam-

lingshuset blev først bygget i 1931). 

En sag, han måtte kæmpe indædt for, var 

jernbanelinien Viborg - Herning. Der 

havde længe været ønske om en jernbane 

over den midtjyske hede, men det var en 

vanskelig sag at få vedtaget ren politisk, 

for når der ingen mennesker boede i dette 

øde område, var banen jo ikke til nogen 

nytte. Alligevel agiterede Anders Nielsen 

sammen med Christoffer Krabbe fra Hald 

hovedgård (folketingets formand) kraftigt 

for at få denne banelinie anlagt, både som 

hjælp med transport af mergel og gødning 

til hedens opdyrkning, men også som en 

tværbane med en hurtigere transport af 

landbrugsvarer til den nye eksporthavn i 

Esbjerg.  

Viborg - Herning banen blev endelig 

vedtaget i 1900 og færdiggjort i 1906 

under betegnelsen - en stats- og 

kulturbane. Anders Nielsen var så stolt af 

banen, at han i spøg kaldte den for sin og 

udtrykte, at det var den største gerning, 

han havde været med til at udføre i sin tid 

som rigsdagsmand. 

       Under udarbejdelsen af den nye 

retsplejereform foreslog en gruppe i 

folketinget, at Landsoverretten for 

Nørrejylland (nu Vestre Landsret) skulle 

flyttes fra Viborg til Aarhus. 

Forslagsgiverne hævdede, at Viborg kun 

var en gammel hedeby, hvor al udvikling 

var gået i stå, og byen således havde 

udelukket sig selv til at kunne rumme en 

så stor retsinstans. Anders Nielsen 

fremførte, at Viborg havde været 

hjemsted for Danmarks ældste tingsted  

lige siden oldtiden, og at byen derfor  

havde sin historiske ret til også i 

fremtiden at være sæde for retsplejens 

overinstans. 64 stemmer mod 35 afgjorde, 

at den nye landsret forblev i Viborg. 

 

Ministergården 
 

       Under hele Anders Nielsens politiske 

virke blev husmandsstedet på Tapdrup 

hede drevet af hans hustru Adolphine med 

en bestyrer som medhjælp. Med sin rolige 

færden, gode dømmekraft og forstand 

passede hun hjemmet og deres 6 børn. De 

havde stor kærlighed for deres lille 

husmandsbrug, som de begge værnede 

om, og som de kunne leve af, hvis noget 

gik galt. Adolphine udtrykte det således: 

”Det er altid skønt at leve af sit eget på sit 

eget.” Men hjemmet var også det fristed, 

hvor Anders kunne slappe af, når der ind 

imellem blev lejlighed dertil. 

Tiden omkring århundredskiftet var en 

økonomisk gunstig tid for landbruget, og 

dermed også for Anders og Adolphine, 

hvilket resulterede i, at de i 1897 kunne
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Adolphine Nielsen 

 

sælge studene og købe et par små heste. I 

1901 udvidede de ejendommen med en ny 

bygning, og da Anders senere blev 

minister, skiftede han de små heste ud 

med et par store, ualmindelige smukke og 

hurtige heste. Men ellers hyldede 

ægteparret den gamle leveregel om at 

sætte tæring efter næring.  

I de første folketingsår levede Anders 

Nielsen alene i København, men da han 

som minister fik en større lejlighed i 

nærheden af Marmorkirken, blev der 

mulighed for at have familien på besøg. 

Men hjemmet i Tapdrup vedblev at være 

hans fristed, og hver gang, muligheden 

var til stede, glædede han sig til at komme 

hjem for at se bedriften og nyde synet af 

afgrøderne på den nyopdyrkede hede. Fik 

han gæster på besøg, fortalte han dem 

stolt om opdyrkningen af Tapdrup hede, 

hvor nu kun kæmpehøjene var tilbage 

som et minde fra fordums dage, og hvis 

de havde haft mæle, kunne fortælle 

historien om det drabelige og blodige 

slag, der fandt sted på Taphede i 1334. 

 

Den sidste tid  

Selv om Anders Nielsen syntes at være 

robust og kraftig, tog folketingsarbejdet 

hårdt på ham. Han led af en nyresygdom, 

som efterhånden blev ham til meget 

besvær. Men han sparede aldrig sig selv. 

Når han ikke var i Rigsdagen, rejste han 

utrætteligt land og rige rundt for at agitere 

for Venstres holdninger, men arbejdet 

sled hårdt på helbredet. Under en rejse fra 

Varde til Skarpsalling blev han pludselig 

så syg, at han måtte ty til et kort ophold i 

hjemmet i Tapdrup, men han trodsede 

sygdommen og drog til København for at 

deltage i debatten om den forestående 

ændring af grundloven, som han ville 

kæmpe for.  

 
Grundlovssten 1915 

 

En grundlov med lige og almindelig 

valgret både til Landsting og Folketing, så 

kvinder og tyende også fik stemmeret og
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dertil en nedsættelse af valgretsalderen til 

25 år. Til trods for, at den tidligere så 

kraftige mand tæredes mere og mere, blev 

forhandlingerne agtet højere end 

sygdommen. Men han blev efterhånden så 

mager, at han måtte ty til sygelejet, og 

Adolphine kom over i lejligheden 

sammen med et par af børnene for at 

passe ham og tage imod de mange 

besøgende.  

 

På et tidspunkt blev Adolphine nødt til at 

tage hjem til Tapdrup, da bestyreren 

havde købt ejendom og derfor ikke 

længere kunne passe bedriften. Om 

eftermiddagen d. 13. juni 1914 fik hun 

telegrafisk besked om hurtigt at komme 

til København, da en voldsom feber var 

trådt til. Samme aften rejste hun fra 

Viborg sammen med sin ældste søn og 

yngste datter, men da de nåede 

København næste morgen, var hendes 

mand Anders Nielsen allerede afgået ved 

døden. Han kom således ikke til at opleve 

grundlovsændringens vedtagelse i 1915. 

 

Den sidste ære  

Der blev afholdt en mindesamling for 

familien og de nærmeste politiske venner 

samme aften. Dagen efter fandt 

bisættelsen sted i Marmorkirken under 

stort fremmøde med en mængde kranse, 

endog fra kongehuset. Ministerkolleger 

bar kisten ud, hvorefter han blev kørt til 

hovedbanegården for af blive fragtet til 

Viborg. Da toget med Anders Nielsens 

kiste og hele hans familie ankom til byen 

d. 19. juni, var der samlet en mængde 

mennesker på banegården. Kisten blev på  

en hestetrukken ligvogn transporteret 

gennem de granbestrøede gader. 

Umiddelbart efter rustvognen fulgte 

vogne med de efterladte, men også vogne 

med hans politiske venner fra Rigsdagen 

og Løvelkredsen, og følget afsluttedes 

med en stor folkemængde til fods. Fra 

mange bygninger hang flagene på halv 

stang, og domkirkens klokker ringede, 

mens ligtoget bevægede sig gennem byen. 

Da vognene nåede Skovsgård, stod mænd 

og kvinder fra Tapdrup klar til at modtage 

deres store politiker for at følge ham til 

hans sidste hvilested. Kisten blev under 

orgelspil båret ind i kirken af 

Tapdrupborgere.  
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Om eftermiddagen bar de samme mænd 

kisten ud på den nordre side af kirken, så 

de mange fremmødte kunne følge med i 

begravelsesceremonien. Provst Helweg-

Larsen, der forrettede begravelsen, 

afsluttede sin tale med ordene: ”Anders 

Nielsens navn vil ikke blive glemt. Her i 

Tapdrup vil han blive mindet. Hans liv 

var jo lidt af et eventyr, og her vil til sene 

tider gå sagn om vogterdrengen, der blev 

medlem af kongens råd.” 

En stor folkemængde dækkede både 

kirkegården og hele den høje skråning,  

der ligger nord for denne.  

 

Ud over den storslåede begravelse lod 

sognet og hele egnen rejse en obelisk-

formet sort marmorsten på graven, der nu 

er blevet fredet og derfor aldrig må 

sløjfes. 

Meddelelsen om hans alt for tidlige død 

som 52-årig blev modtaget med sorg i 

Løvelkredsen. Til minde om ham, der i 24 

år havde repræsenteret kredsen, blev der 

herefter rejst 2 mindesten. Den ene blev 

året efter hans død rejst over for 

Landbrugsskolen i Asmild, men senere 

flyttet til mindepladsen i Løvel.Den anden 

står i et anlæg ved hovedgaden i Skals. 

 

                    Stenen i Skals                                                   Stenen i Løvel 

  
For menigmands ret han kæmped og vandt.  

I arbejde for andre sin glæde han fandt. 
Ham kaldtes der aldrig forgæves på, 

og mindst, når det gjaldt om ret for de små. 
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Af Aase Langvad 
 

Menighedsrådsvalg. 
I sidste nummer af Tappen omtalte jeg det 

kommende menighedsrådsvalg, som 

afholdes den 8. november i år. 

Nu er tiden så kommet til, at der bliver 

mulighed for at høre nærmere om dette 

samt at opstille kandidater til valget. 

Menighedsrådet afholder derfor et 

orienteringsmøde den 13. september kl. 

19.00 i Sognehuset med efterfølgende 

traktement. 

På orienteringsmødet vil der blive en kort 

redegørelse for menighedsrådets opga-

ver/arbejde siden sidste valg i 2012 samt 

noget om forventede, kommende opgaver 

for det nyvalgte menighedsråd. 

Efterfølgende afholdes et separat 

Opstillingsmøde med forslag til 

kandidater, præsentation og mulighed for 

at stille spørgsmål til kandidaterne og 

debat. 

Mød op – det er vigtigt! 

Få indflydelse på, hvem der bliver valgt 

til det kommende menighedsråd! 

Stil op som kandidat! 
 

 

Cash i Tapdrup Kirke 
 

Torsdag den 24. november kl. 19.30 

Bob Dylan sagde om Johnny Cash: »Han 

var som Nordstjernen - du kunne styre dit 

skib efter ham«.  

Rick Rubin sagde: »Hans storhed var 

ikke, at han var en stor sanger og 

sangskriver - det var han - men det er ikke 

derfor, vi elsker ham. Vi elsker ham, fordi 

han var et stort menneske, og hans 

menneskelighed skinnede igennem hans 

arbejde«. 

 Engle og dæmoner blander sig med 

countrymusik og amerikansk musikhi-

storie, når sangeren Karsten Holm & band 

leverer ”Cash i kirken”. 

En musikalsk fortælling om Johnny Cash 

og den evige kamp mellem det religiøse 

og tilværelsens skyggesider, der var en 

enorm drivkraft for ham som kunstner. 

 

 Cash i kirken består af: Karsten Holm, 

vokal og guitar, Bjørn Bønne Petersen, 

kontrabas og kor, Martin Blom, diverse 

guitarer og kor samt Knud Erik Fuddi 

Steengaard, violin og kor.   Entré 50 kr. 
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Temagudstjeneste 
med ”Trio Solis” 

i Tapdrup Kirke 

Søndag den 9. oktober Norsk kaffebord 

i Sognehuset kl. 15 Musikgudstjeneste 

kl. 16 

Temagudstjenesten handler denne gang 

om den norske salmedigter Svein 

Ellingsen, som over en lang periode på 50 

år har skrevet sine salmer. Flere af hans 

salmer er blevet kendte også her i 

Danmark, bl.a. dåbssalmen »Fyldt af 

glæde over livets under« og »Vi rækker 

vore hænder frem«. 

Ved denne anderledes gudstjeneste skal vi 

synge Svein Ellingsens salmer, akkom-

pagneret af Trio Solis’, også kendt som 

Viborg dom-provstis band. Det består af 

de tre professionelle musikere: Jesper 

Carlsen på kontrabas, Lone Brix 

Hessellund på klaver og Susanne Klausen 

på tværfløjte. 

Der vil blive fortalt om salmerne. 

Hvis nogen har lyst til at være med til at 

forberede aftenen eller f. eks. har billeder 

fra Norge, så kontakt sognepræst Lisbeth 

Andersen, senest den 24. september. 

 

 

 

»Syng dig glad« 
Torsdag den 27. oktober 19.30 

i Tapdrup Sognehus 

Sidste års sangaften var en bragende 

succes, derfor glæder vi os til igen i år at 

åbne dørene op på Syng dansk dagen og 

synge, så taget letter... der vil være frit 

valg og mulighed for at ønske af 

favoritterne i Højskolesangbogen. 

Sangaftenen er startskuddet til Tapdrup 

sang- kor, der øver 6 torsdage i efteråret. 

 

Tapdrup Sangkor  

- kom og syng med 

Sangkoret øver torsdag aften kl. 19.00 - 

21.30 i Sognehuset i Tapdrup.  

Vi begynder torsdag den 3. november 

og øver indtil »Syng julen ind« den 18. 

december. 

Du behøver ikke at bo i Tapdrup eller 

have korerfaring. Alle kan være med - 

både mænd og kvinder - og det er gratis. 

Tilmelding og yderligere oplysninger til 

korleder Katrine Justesen på 6133 9384
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11.sæson 

Start mandag den 3.oktober 

2016 kl. 19.00 i Sognehuset 
 

Af Else Krogh , Tapdrupvej 91. Tlf.: 

86600417, mobil: 2924 5614.  

 

Så nærmer sig sæsonen for strikke- 

hygge- og snakkeklubben.  

Igen i år har jeg lejet Sognehuset.  

Det bliver igen om  mandagen. 

 

For at der kan blive plads til at gå til 

banko spil, har jeg flyttet lidt på datoerne. 

Det bliver følgende mandage: 

 

Mandag den 03. oktober, 10. oktober, 24. 

oktober  2016 

Mandag den 7. november, 21. november 

2016 

Mandag den 5. december, 19. december 

2016 
 

Mandag den 2. januar, 16. januar, 30. 

januar 2017 

Mandag d. 13. februar, 27. februar 2017 

Mandag den 13. marts, 27. marts, 2017 

 

 

I år skal vi i gang med et nyt projekt, som 

ikke har noget med strikketøj at gøre, men 

det er noget, vi kan bidrage med alle 

sammen. Vi skal først og fremmest 

strikke og hygge, men mød frem, så løfter 

Conny og jeg sløret for det nye tiltag. Det 

er ikke spor farligt :-) 

 

 

Hvis jeg lige skal beskrive, hvem vi er, og 

hvad vi foretager os sådan en mandag 

aften, ja så er vi en flok piger i alle aldre, 

mænd er også meget velkommen, hvor vi 

så laver forskelligt håndarbejde. Det kan 

være strikketøj og hækletøj, det kan være 

smykker og nogle broderer. Ja, der er 

mange muligheder, og så hygger vi os, 

snakker og får rørt lattermusklerne. 

 

 

 

 
 

 

Vi mødes kl. 19.00, og det slutter kl. 

21.30 

Pris 20 kr. pr. gang og det dækker entre 

og kaffe med kage. 

 

Alle er velkomne, man møder bare op, der 

er ingen tilmelding.  
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Bankospil i forsamlingshuset 
Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

  

Selv om det er svært at forlige sig med tanken, kommer vi jo ikke udenom,  at dagene 

bliver kortere. Til gengæld er det ensbetydende med, at vi igen kan se frem til at 

mødes til de hyggelige bankospil i Tapdrup Forsamlingshus. 

 

Det er en 

fornøjelse at se, 

hvor stor en 

opbakning vi mø-

der til Borgerfore-

ningens Bankospil. 

Det er både børn, 

unge, voksne og 

ældre fra byen, der 

møder op i håbet 

om at vinde en af 

de udbudte gevin-

ster. Også tidligere 

borgere i byen og venner fra de omkringliggende byer kigger forbi. Faktisk var opbak-

ningen sidste år så stor, så vi en aften måtte melde totalt udsolgt af bankoplader! 

Udover hyggen og snakken omkring bordene er det også vigtigt at huske på, at 

overskuddet går til Borgerforeningens arbejde og aktiviteter – og dermed kommer alle 

borgene i Tapdrup til gode. Så kig endelig forbi og støt det gode formål! 

Traditionen tro afholdes der 4 bankoaftener fra kl. 19.30 til ca. 21.15. 

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen mandagene den 

31. oktober, 14. november, 28. november og 12. december 

Vi glæder os til at se jer alle sammen! 

 

 



Tapdrup Udeliv 
 

20 

 

Orientering til Tapdrup Udeliv's  

sponsorer og indskydere 

 

Af Birgit Rasmussen, formand 

Et år er gået siden Tapdrup Udelivs 

tennisbane blev indviet, hvilken fantastisk 

dag, med musik, hygge, tennisspil og lidt 

til ganen. 

 

Synes, vi skylder jer, der har været med til 

at gøre det muligt, en opdatering på, hvad 

der er sket i det forløbne år, og hvordan 

det går klubben. Så kan I jo selv vurdere 

om pengene er givet godt ud. 

 

Siden indvielsen er der blevet udført 

meget frivilligt arbejde for at få området 

til at se godt ud. Det er kun lykkedes, fordi 

der er rigtig mange, der har budt ind med 

hjælp på alle mulige måder. Indtil nu har 

arbejdsdagene været en fornøjelse, da vi 

altid har været mange om opgaverne. Vi 

synes selv, at resultatet taler for sig selv.  

 

Hermed følger en status over det forløbne 

år: 

 

Indvielse: 

Den 23. august 2015 

Det var jo en skøn eftermiddag og folk 

mødte talstærkt op til indvielsen (70-80 

mennesker). Vejret var perfekt, der var 

showtennis med dygtige spillere fra 

Overlund tennisklub. Musik ved Ingeline 

og Niels Brasen, kaffe med kage, lidt koldt 

at drikke og hyggeligt samvær med 

forskellige lege. 

 

 

 

Indvielsen 23 august 2016 

Medlemmer: 

I øjeblikket er der 69 medlemmer, hvilket 

pt. gør os til Viborg Kommunes 3. største 

tennisklub. Desuden er der 7 passive 

medlemmer, hvis kontingent går ubeskåret 

til andre aktiviteter end tennis. 

 

Familie tennis: 

Familie tennis er for alle både store og 

små også for dem, der aldrig har spillet 

tennis før. Det er et forum, hvor man kan 

starte som helt ny. Der bliver undervist i, 

hvordan man holder på ketcher, 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. 

 

Double turnering: 

Double turneringen er en af hjørnestenene 

i klubben. I øjeblikket bliver der spillet  
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planlagte double kampe 3 gange om ugen. 

Double holdene består af 12-15 spillere, 

som skiftes til at spille på kryds og tværs. 

Kampene bliver planlagt for 1 måned af 

gangen. Den form for spil giver et godt 

udgangspunkt i det sociale liv i klubben og 

i en nyopstartet klub er det et must, at man 

lærer hinanden at kende, så man godt tør 

spørge, om man evt. skal spille en single i 

ugens løb. 

Når vi er så mange, giver det også gode 

muligheder for at finde en afløser, hvis 

man ikke lige kan spille på det tildelte 

tidspunkt. 

Udfordringsturnering: 
Udfordringsturnering er en single 

turnering, som kører hele året. Man kan jo 

spille året rundt, da det er en 

kunstgræsbane. Når man spiller kampene, 

får man tildelt point, som løbende gøres 

op, så man kan se, hvem der fører 

turneringen. Lige før den årlige general-

forsamling slutter turneringen og den, der 

fører, bliver beriget med en stor og flot 

vandrepokal, som Charlotte Isager, Dansk 

Smykkedesign, har doneret. På pokalen er 

der påsat plader, hvor vinderens navn 

bliver indgraveret. 

 

Arbejdsdage: 

I marts måned blev der lagt fliser foran 

tennisbanen. 

Lørdag den 16. april mødte 11-12 

personer op til en hård arbejdsdag. 

Området foran det lille gamle hus blev 

forsynet med ca. 100 m2 fliser. Men inden 

fliserne kunne lægges, var der allerede 

udført et større arbejde med udgravning og 

planering. Til frokost var der sørget for 

lækker grillmad. 

Desuden blev der gravet og lagt granit 

hele vejen rundt om tennisbanen, og de 

donerede skilte blev sat op, hvor de nu 

skulle være. 

Søndag den 3. juli mødte endnu et 

arbejdshold op og satte vores nyan-

skaffede toilet på plads. Der blev også 

lavet en granitsti fra terrassen til toilettet, 

således at man kan gå i tennissko til 

toilettet og ikke slæber jord med ind på 

tennisbanen. 

 

Der arbejdes med flisebelægning 

Standerhejsning: 

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. 

Bordtennis: 

Bordtennis er jo vores nye aktivitet. 

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.  

                                  Hygge og  bordtennis
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Tenniskurser: 

DGI-kursus 07-05 Tapdrup, hvor der 

deltog 12 personer fra Tapdrup. 

DGI-kursus 17-04, Houlkær hallen,  

2 personer fra Tapdrup  

DGI-kursus 28-05 Overlund,  

5 personer fra Tapdrup.  

DGI-kursus 27-08 Ørum,  

5 personer fra Tapdrup. 

Internt stævne: 

Tennis og social 

hygge lørdag 

den 3 september 

2016. Der blev 

spillet både sing-

le og double. 

Stævnet var som 

alt andet med til 

at ryste spillerne 

sammen.              Vindere: Peter og Frank  

 

Alle havde taget noget med til det dejlige 

frokostbord og efterfølgende kaffebord. 

Der blev uddelt præmier til vinderne af 

double turneringen.                        

 

Lørdagshygge på tennisbanen med sild, 

øl og hjemmelavet snaps? Ja, der er 

mange fordele ved at være medlem af 

Tapdrup Tennisklub  (3-09-2016) 

”Hærvejsmarchen 2016” gennem Tapdrup by 

 
Karnevalsruten går gennem hovedgaden i Tapdrup, det er en festdag, vi flager for. 

En fantatisk stemning, jeg vil opfordre alle ”tapdruppere” til at deltage i ”løjerne”, 

og gøre dagen til en endnu større festdag i Tapdrup. Seancen varer ca. en time og jeg 

lover, der er rigtig mange sjove udklædninger og ”proviantvogne” mv. at kigge på. 

(ærgerligt at legepladsen på banestien er valgt fra til denne rute).              Gunnar R. 

? 



Julemarked  

i Tapdrup Forsamlingshus 
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Søndag den 4. dec. 2016 fra 12  -  16. 
 

 
 

Som tidligere annonceret i Tappen 

forsøger vi igen at stable et julemarked på 

benene. 

Konceptet bliver 

som sidste år. 

Forsamlingshuset 

stiller lokaler til 

rådighed, ” nisse-

pigerne” står for 

det praktiske, men 

det vigtigste er 

overladt til Tap-

drups kreative 

borgere og kræm-

mersjæle. 

Alle har mulighed 

for at få deres 

egen bod, eller 

man kan evt. slå 

sig sammen med en nabo eller ven. 

Vi vil også gerne opfordre Tapdrup 

Husflid og Strikke og hyggeklub til at 

deltage med en stand. 

I boderne  kan du/I sælge alt, hvad der 

hører julen til. 

Sidste år var der 9 boder med hjemme-

lavede lækkerier,  smykker,  strik , kunst-

håndværk m. m. 

Desuden var der en bod med gammelt 

brugt julepynt samt et klippeværksted. 

 

Book en stand ved at kontakte :   

Conny Jørgensen Tlf. 28996466 

eller   

Inge Lise Sørensen Tlf.  24446805 

                                                                         

Pris pr. stand 50 kr.   
Overskud tilfalder forsamlingshuset.
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    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 
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Medlem af 

landsorganisationen     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

Foreningen mødes hver onsdag aften fra kl. 19.00 til 21.45 i sløjdlokalet under Tapdrup 

gamle skole – Tapdrupvej 100. Første gang onsdag den 28. september. Sidste gang 

inden jul onsdag den 07. december. 

Kontingent fra 28. september til 01. januar 250,00 kr. 

 

Der vil være mulighed for at arbejde i og med træ. Hvad enten du vil snitte, dreje eller 

arbejde på dekupørsaven, eller noget helt andet arbejde i træ, er du velkommen. Hvis du 

har egne ideer, har skolen maskiner til at gøre dem til virkelighed. På værkstedet vil du 

kunne få en grundig håndværksmæssig vejledning til at hjælpe dig med at gøre dine 

ideer til virkelighed. Det gennemføres som åbent værksted.  

 

 

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

 

Formand:  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  

  
 

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk


Det sker i Tapdrup 
 

27 

 

September 2016. 

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

13.  kl.  19.00 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Sognehuset. 

18.  kl.  14.00 Høst – og familiegudstjeneste ved H. Korsgaard 

21.  kl.  14.00  Høstgudstjeneste for seniorer v. L. Andersen og H. Korsgaard 

24.  kl.  14.00 Indvielse af Tapdrup Torv. 

25.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen 

27.  kl.  19.30 Sangaften i Sognehuset 

28.  kl.  19.00 Husflid starter på den gamle skole. 

Oktober 2016. 

03.  kl.  19.00 Strikke-/hygge-/snakkeklub i Sognehuset 

08.  kl.  10.00 Hop – og rul i Møllehøjhallen 

09.  kl.  16.00 Temagudstjeneste ved P. B. Andreasen og L. Andersen. 

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

14.  kl.  19.30 Bankospil i Forsamlingshuset 

16.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen 

23.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved  L. Andersen 

24.  kl.  19.00 Strikke – hygge – snakkeklub i sognehuset 

30.  kl.  09.15 Familiegudstjeneste ved H. Korsgaard. 

31.  kl.  19.30 Bankospil i Forsamlingshuset. 

November 2016. 

04.  kl.  19.00 Øl aften i Møllehøjhallen 

06.  kl.  10.30 Alle Helgens højmesse v. L. Andersen – kor medvirker. 

07.  kl.  19.00 Strikke – hygge – snakkeklub i Sognehuset 

13.  kl.  0915 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen. 

20.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard. 

20.  kl.  10.30 Julemarked i Møllehøjhallen 

21.  kl.  19.00 Strikke – hygge – snakkeklub  i Sognehuset 

24.  kl.  19.30  Cash i Tapdrup kirke. Entré 50. kr. 

27.  kl.  15.00 Familiegudstjeneste ved L. Andersen – juletræ tændes. 

28.  kl.  19.30 Bankospil i Forsamlingshuset. 

December 2016.  

04.  kl.  10.30 Højmesse v. P. B. Andreasen – sangkor medvirker. 

04.  kl.  12.00 Julemarked i Forsamlingshuset. 

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

12.  kl.  19.30 Bankospil Forsamlingshuset 

19.  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: 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 (Bruunshåb). 

Grp.leder Poul Olesen, tlf. 8662 1519 / 2089 3828 

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 

Kasserer og webmaster:  

Dan Jensen, Stationsvej 13,  tlf.  28295714 

E-mail: dan-jensen@fibermail.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN  udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE Næste Nr. : 30 Nov. 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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