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Redaktionen 
Af Erling Hosbond. 

Vores julenummer er lige ved at være færdig og bliver delt ud en af de nærmeste dage. 

Mange tak til Mette og Poul Engholm for et meget spændende indlæg. 

Dette blad bliver også det sidste, som jeg er redaktør på. Det første blad, som jeg var 

med til at lave var i juni 2006 – så nu synes jeg, det er tiden til at sige stop. 

Claus har fået Morten Jørgensen til at overtager posten. 

Jeg vil gerne takke læserne for den gode modtagelse af Tappen. Tak til alle, der har 

skrevet i bladet og derved gjort bladet værd at læse. Tak til Borgerforeningen for et 

godt samarbejde og også tak til Tina, som har tegnet de fleste forsider –  især tak til 

Erik og Gunnar, som har været med fra starten. De fortsætter med at lave Tappen, 

sammen med  den nye redaktør, Morten Jørgensen. 

Så har jeg kun tilbage at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 

Deadline næste nr. d. 28 feb. 2017. 

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

Som medarbejdere i Tappens redaktion vil vi også  gerne  takke bladets  afgående 

redaktør, Erling Hosbond, for et godt og inspirerende samarbejde igennem 10½ år og 

ønsker dig hermed et godt otium. 

Samtidig byder vi vores nye redaktør, Morten Jørgensen, velkommen. Vi ser frem til 

 et godt og konstruktivt samarbejde. 

Gunnar Rasmussen 

Erik Langvad 

 

Den kommende redaktør 
Af Morten Jørgensen 

Mit navn er Jens Morten Jørgensen, og jeg er med min kone, Conny, bosiddende på 

Åbrinken 9 i Tapdrup. Denne adresse flyttede vi til 1. august 1981 og kender derfor 

Tapdrup Sogn godt. 

Vi er begge fyldt 61 år, og det er jo en herlig alder. Stadig unge og dog med en god 

portion livserfaring i ballasten. 

Tappen skal have ny redaktør. Det har den nuværende egenrådigt bestemt, og 

Borgerforeningen har set sig om efter en afløser. Der er mange gode emner at pege på, 

og en af disse har altså været mig. 

Den forespørgsel har jeg takket ja til velvidende , at det bliver en ansvarsfuld opgave 

at løfte og forpligtende at træde i de foregående redaktørers fodspor. Jeg glæder mig til 

den ny opgave, og håber på fortsat stor interesse og opbakning til Tappen. 

Redaktionskatten skifter bopæl ved årsskiftet 2016 - 17 

e-mail: aabrinken9@fiberpost.dk Tlf.: 8660 0206 (reserve) Mobil: 23399070. 

mailto:aabrinken9@fiberpost.dk
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Af Claus Bo Andreasen 
 

Nyt fra Tapdrup Borgerforening 

Generalforsamlinger - nu med debat 

Tapdrup Forsamlingshus, Tapdrup Udeliv 

(tennisklubben) og Tapdrup Borger-

forening holder generalforsamlinger 

torsdag den 23. februar fra kl. 19.30 i 

forsamlingshuset. Alle i Tapdrup er 

velkomne til at deltage; der kræves ikke 

tilmelding, man møder bare op. 

I forhold til tidligere år vil vi forsøge at 

begrænse længden af beretninger m.m. og 

skabe mere plads til ideer og debat 

(begrænsningen gælder måske især 

borgerforeningsformandens laaaannnge 

beretning). Så hvis du har noget på 

hjertet, eller hvis du vil høre, hvad andre 

mener, så mød og lyt eller deltag i 

debatten. Et emne kunne fx være, om en 

kommende hærvejsmotorvej skal gå øst 

eller vest om Viborg.   

Nyt torv, men ingen trafikdæmpning - 

endnu  

Som de fleste nok har lagt mærke til, så 

har Tapdrup fået et nyt torv foran 

Sognehuset. I hvert fald blev torvet 

behørigt indviet ved et fint arrangement i 

slutningen af september. Som nogle 

måske husker, så var en del af projektet at 

få lavet trafikdæmpning på Tapdrupvej ud 

for Sognehuset. Kommunen har imidlertid 

valgt at udskyde denne del af projektet, da 

der skal gennemføres et kloakerings-

arbejde i de kommende år. Vi vil 

selvfølgelig forsøge at holde kommunen 

fast på, at trafikdæmpningen gennem-

føres, når kloakeringen er overstået.  

Juletræ - der står helt lige 

En af de gode ting ved det nye torv er, at 

det er som skabt til et juletræ. Jørgen 

Klaris har igen i år skænket et flot juletræ, 

og det står - måske i modsætning til 

tidligere år - helt lige. Det var selvfølgelig 

lidt uheldigt, at stjernen røg af i 

blæsevejret umiddelbart efter at vi havde 

sat træet op, men vi arbejder på sagen. 

Striber på cykelstien - først til næste år 

Tidligere på året fortalte vi, at der kunne 

forventes en hvid midterstribe på 

cykelstien til Viborg. Som bekendt er der 

ikke lys på cykelstien, og i den mørke tid 

kan man blive blændet af lys fra bilerne, 

og i mørket kan det være svært at se, hvor 

man er. En hvid stribe kan gøre det 

nemmere at orientere sig og dermed mere 

sikkert at benytte cykelstien.  

Striben er imidlertid ikke kommet endnu, 

men kommunen har nu lovet at der 

kommer nyt asfaltslidlag og en midter-

stribe i maj/juni 2017. 

Tak til redaktøren af Tappen 

Tappens redaktør Erling Hosbond har 

efter mange års virke besluttet at gå på 

pension. På vegne af borgerforeningen vil 

vi gerne sige en meget stor tak til Erling 

for hans arbejde med Tappen.  

Erling afløses af Morten Jørgensen som 

sammen med den øvrige redaktions-

gruppe vil varetage den fremtidige ud-

givelse af Tappen. 
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Juletræet på plads 

 
Byens juletræ på ”TapdrupTorv” er blevet tændt. 
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Kontingent til Tapdrup 

Borgerforening? 

Af Dan Jensen, kasserer  

I efteråret modtog du en BS-opkrævning 

eller et giroindbetalingskort fra Tapdrup 

Borgerforening. Det var en opkrævning af 

årets kontingent, hvor vi samtidig 

opfordrede til, at rigtig mange fra 

Tapdrup og omegn ville bakke op om 

vores arbejde og aktiviteter ved at 

indbetale det frivillige bidrag på 150 kr. 

pr. husstand. Rigtig mange af jer har valgt 

at støtte Tapdrup Borgerforening, hvilket 

er dejligt – og nødvendigt - for vores 

fortsatte arbejde. Tusind tak for det!  

Skulle du have glemt at få betalt 

girokortet, kan det heldigvis nås endnu. 

Har du forlagt girokortet, er du 

velkommen til at overføre kontingentet 

(150 kr. i 2016 for hele husstanden) til 

borgerforeningens konto på registrerings-

nummer 7831 kontonummer 0001459735 

(husk at oplyse navn og adresse, når du 

indbetaler). I disse elektroniske tider kan 

indbetaling også ske via MobilePay eller 

Swipp på nr. 2829 5714 (blot du lige 

vilhave ulejlighed med at sende en 

samtidig SMS med oplysning om navn og 

adresse).  

 

Har du en god idé i Tapdrup,  

men mangler penge? 

Af Dan Jensen, Borgerforeningen 

Har du en god idé, men brug for 

økonomisk støtte, hører Borgerfor-

eningens bestyrelse rigtig gerne fra dig. 

Dels støtter borgerforeningen gerne nye 

idéer, der kommer andre borgere til gode, 

med vores ekspertise og evt. en økono-

misk underskudsgaranti.  

Borgerforeningen administrerer også 

Tapdrup Puljen, som kan yde støtte til 

almennyttige formål i Tapdrup. 

Foreningen har tilbage i 2004 fået tildelt 

et kontant pengebeløb i forbindelse med 

afviklingen af Tapdrup Brugsforening, og 

foreningen har på sin ordinære 

generalforsamling i 2004 besluttet at 

henlægge det modtagne beløb til en særlig 

pulje kaldet Tapdrup Puljen, hvori der i 

dag ligger godt 189.000 kroner! Tapdrup 

Puljens midler skal anvendes til 

almenvelgørende og almennyttige formål 

i det øjemed at styrke og udvikle det 

folkelige og tværkulturelle samarbejde i 

Tapdrup sogn og/eller at yde økonomisk 

støtte til eksisterende og/eller nye lokale 

initiativer inden for forenings-, idræts- og 

kulturliv i Tapdrup Sogn.  

Ansøgningen om støtte skal indsendes 

inden hvert års 31. december til 

bestyrelsen for  Tapdrup Borgerforening  

via et ansøgningsskema, der bl.a. kan 

downloades via www.tapdrupby.dk, 

hvor man også kan læse mere om 

http://www.tapdrupby.dk/


 

6 

Tapdrup Puljens vedtægter og 

bestemmelser.  

Bestyrelsen træffer hvert år inden 

foreningens ordinære generalforsamling 

beslutning om, hvorledes udlodning for 

det forudgående år skal ske. Bestyrelsen 

kan maximalt udlodde kr. 20.000,00 pr år. 

Et sådan beløb kan tildeles en enkelt eller 

– efter bestyrelsens skøn – fordeles på 

flere modtagere. 

 

Spildevandsplan 

 

Af Hans-Chr. K. Haagensen, 

Tapdrupvej 104 

Jeg har spurgt teknik og miljø : 

Er der et tillæg på vej om separat 

kloakering, der berører Tapdrup by. 

Altså tillæg til aktuel spildevandsplan, der 

løber frem til 2018? 

Eller er det med i fremtidig plan efter 

2018? 

Og hvornår er spildevandsplan for årene 

efter 2018 sat til at blive behandlet i 

udvalg og kan læses i offentlige 

tilgængelig udvalgsreferater?  

Svaret fra teknik og miljø var: 

Ja, vi arbejder på at lave et tillæg til den 

aktuelle spildevandsplan for separat-

kloakering af Tapdrup. Det er ikke 

sikkert, hvornår forslaget til tillægget vil 

 

blive sendt i offentlig høring, da det 

endnu ikke er klar til den fase, men jeg vil 

skyde på inden for det næste år. I 

høringsperioden vil berørte grundejere 

modtage brev, hvori det fremgår, hvordan 

man kan afgive høringssvar. 

Med hensyn til spildevandsplanen efter år 

2018, så arbejder vi indtil videre kun med 

tillæg til den gældende plan, så jeg kan 

ikke svare på, hvornår der eventuelt 

kommer en spildevandsplan 2019-frem. 

Hvis man bliver berørt af en spilde-

vandsplan, vil der dog altid blive sendt 

brev ud i høringsperioden, således at 

berørte grundejere er informerede. 

Jeg håber det gav dig svar, ellers er du 

velkommen til at kontakte os igen.  

Med venlig hilsen 

Pernille Pagh Heelsberg 

Det er også værd at bemærke, at når et 

tillæg om separatkloakering er vedtaget, 

så har man mindst 2 år til omlægningen 

skal være færdigmeldt.  

Med venlig hilsen 

Pernille Pagh Heelsber 
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Af Mette og Poul Engholm,  

Kokær 6 

Efter 29 år i Rødding rykkede vi for snart 

5 år siden teltpælene op og flyttede til 

Tapdrup. Og det har vi ikke et øjeblik 

fortrudt. Vi kommer dog stadig en del til 

Rødding, hvor vi også befandt os godt og 

har et godt netværk.  

Der skete det, at vi i 1999 fik mulighed 

for at købe den sidste storparcel på 5000 

m² her på Kokær. Det var en dejlig grund, 

som passede fint til vores ønsker om 

havebrug og dyrehold, og som nu kunne 

realiseres uden vi skulle flytte i et nedlagt 

landbrug med alt det vedligeholdelses-

arbejde, som dette sædvanligvis indebæ-

rer.  

Der gik dog nogle år, inden der kom gang 

i byggeriet. Vi er begge uddannede syge-

plejersker. Mette var sundhedsplejerske 

(bl.a. her i Tapdrup), og Poul var lige 

blevet fagforeningsformand for syge-

plejerskerne i Viborg Amt. Så vi havde 

nok at se til. At Poul blev ramt af en 

depression fremmede heller ikke pro-

cessen.  

 

 

Så grunden lå ubenyttet hen i 9 år til 

glæde for naboernes heste. Men i foråret 

2008 var vi klar til at gå i gang.  

Vi ville gerne bygge bæredygtigt og 

miljørigtigt. Vi havde været rundt og se 

på og lade os inspirere af forskelligt 

alternativt byggeri, og var endt med at 

beslutte os for at bygge et halmhus som 

selvbyggere. Vi allierede os med en 

arkitekt for at være sikre på, at have alt 

det formelle i orden. Og da ingen af os 

har nogen håndværksmæssig baggrund, 

tog Poul på halmbyggerkursus på 

Sjælland i sommeren 2005.  

I påsken 2008 sprang vi ud i det. Ved 

hjælp af familie og gode venner kom vi 

godt fra start. Poul var stoppet som 

fagforeningsformand og havde opsparet 

afspadsering og ferie til at kunne holde fri 

i 9 måneder. Men det slog nu langt fra til. 

Selv om vi har fået mange gode råd og 

vejledning fra håndværkere og fra XL-

Byg i Overlund, så tager ting tid, når man 

ikke har prøvet det før, og man skal gøre 

sine egne erfaringer. Og ind imellem har 

det da også været nødvendigt at lave 

noget om.  

Vi har haft håndværkere til jordarbejde, 

VVS, Kloak og El og lidt indvendig 

murværk. Men ellers har vi klaret det 

meste selv v.h.a. trillebør og skovl, 

håndværktøj, snilde og masser af rå 

muskelkraft – og vedholdenhed!  

Efter de første 9 måneder fik Poul 

fuldtidsarbejde som dialysesygeplejerske. 

Herefter var der kun fritid, fridage og 

ferier til rådighed – og det gik så stort set 
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også alt sammen til byggeriet de næste 3 

år. 

Ind imellem holdt vi dog fri og lavede 

noget andet. Det er man nødt til, hvis man 

ikke skal løbe sur i det. Vi havde hel-

digvis beholdt huset i Rødding og havde 

det som fast base for at hverdagen kunne 

fungere. Det er hårdt ved familielivet at 

bo i en skurvogn, som nogle alternative 

selvbyggere gør.  

Men det er også dyrt at bo i hus og 

samtidig have udgifter til byggeri i flere 

år. Selv om vi havde en rigtig god 

økonomisk rådgivning og finansiering fra 

Folkesparekassen (kan anbefales til 

enhver, der ønsker sig en bank, hvor man 

ikke fodrer aktionærer!) så koster det. Vi 

satte huset i Rødding til salg, og fik det 

solgt i løbet af 3 mdr.  

Så januar 2012 – efter 4 års byggeri – 

flyttede vi ind i Kokær 6 i et hus, der godt 

nok var funktionsdygtigt, men hvor der 

stadigvæk manglede meget i den 

indvendige færdiggørelse. Det er så blevet 

ordnet lidt efter lidt – og måske når vi at 

blive helt færdige til fejringen af 10-

årsdagen for byggeriets start i marts 2018. 

 Det er dejligt at bo i et halmhus. Det har 

et fantastisk indeklima, for væggene kan 

ånde. Vi har ikke fugt eller dårlig lugt, 

selv om her ikke er mekanisk venti-

lationssystem. Og med kombinationen af 

solceller, jordvarme og gulvvarme er 

huset behageligt varmt.  

Vi savner brændeovnen i overgangs-

perioderne og til at sidde og se ind i. Men 

skorstenshullet måtte vige pladsen for 

solcellerne, der var faldet til en pris, hvor 

vi kunne være med. Et eksempel på de 

fravalg, der også er, selv om man bygger 

selv – man kan ikke få det hele.  

Der er også noget tilfredsstillende ved at 

bo i et hus, hvor man kender hver en 

planke og hver en skrue, og ved hvordan 

det hele er lavet, fordi man selv har haft 

fingrene i det.  

Og vi har været heldige. Selv om der har 

ligget byggematerialer og værktøj i så 

mange år, så er der aldrig forsvundet 

noget. og ingen er kommet alvorligt til 

skade.  

Selv om byggeriet har fyldt meget i vores 

liv i nogle år, er der jo også meget andet.  

Vi har 3 børn – Mads på 43 år, Andreas 

på 37 år og Astrid på 28 år. For tiden bor 

de alle 3 i københavn. Ingen af dem har 

børn.  

Så har vi 3 ”låne-børn”. Det er 3 rumæn-

ske børnehjemsbørn, som vi fik kontakt 

med i begyndelsen af 90-erne, og som i 

slutningen af 90-erne kom til Danmark og 

stiftede familie. De 2 bor nu i Holstebro 

og gennem dem har vi 3 ”tilvalgs-

børnebørn” på 9, 10 og 13 år.  

Vi har i mange år været politisk aktive i 

Socialistisk Folkeparti. Poul sad i nogle
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perioder i kommunalbestyrelsen i Tjele 

kommune. Nu er vi mest aktive i 

bestyrelsesarbejdet og i den kommunale 

baggrundsgruppe.  

Korsang har altid fyldt meget i vores liv. 

For tiden synger vi i Kulturrøddernes Kor, 

som vi var med til at stifte i 1997. Så 

synger vi i Sygehuskoret, og er også i år 

med i Tapdrup Kirkekor.  

Vi tager jævnligt til Korstævner, hvor vi 

sammen med andre glade korsangere 

bruger nogle dage på at synge under 

direktion af landets ypperste dirigenter. 

Sidst var vi i august i år til et 5 dages 

stævne i Finland, og til foråret glæder vi 

os bl.a. til et weekendstævne i Ålborg 

med John Høybye.  

Vi er også begge med i det frivillige 

kirkesangerlaug i Rødding, hvor vi på 

skift varetager kirkesangerhvervet ved 

gudstjenesterne.  

Haven dyrkes økologisk – ingen gift og 

ingen kunstgødning her. Vi har udvidet 

nyttehaven hvert år, og den har nu den 

størrelse, som vi kan magte. 

Selvforsyning er der ikke tale om, men vi 

nyder at arbejde med jorden og frem-

bringe nogle sunde produkter, som vi kan 

spise med god samvittighed.  

Mette er aktiv i et netværk af økologiske 

havebrugere under Landforeningen for 

Praktisk Økologi.  

For tiden har vi også høns og får, som 

holder os med æg og kød. Og sammen 

med naboerne har vi de fleste somre haft 

fedekvæg gående på et stykke jord, som 

vi har i fællesskab. Vi overvejer også at 

anskaffe os nogle ænder, som kan tage sig 

af dræbersneglene.  

Vi er nu begge blevet pensionister og 

nyder at være sammen om vore fælles 

interesser. Tiden flyver af sted, og vi har 

altid nok at tage sig til. Selv om vi bor i 

nyt hus, er der jo også vedligeholdelse 

ved det. Eksempelvis har Poul her i 

efteråret sat ny beklædning på vores 

dome, der fungerer som kombineret stald, 

redskabsrum og drivhus.  

Nu har vi også fået overskud til at 

engagere os i det sociale liv i byen, og det 

glæder vi os til. Vi ser frem til mange 

gode år i Tapdrup - bare det at kunne 

sætte sig i de gode stole ved terrassedøren 

med katten i skødet - og glo ud på 

bedriften, hvor fårene og hønsene finder 

føden i den skarpe novembersol. 

Vi sender stafetten videre til Flemming 

Hansen, Nedertoften 16. Tlf.:23455123 

eller mail: fhn@fiberpost.dk.     



Det gamle Tapdrup 
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Kristelig forening 

for Indre Mission 

(1) 

 
Tapdrup Missionshus, opført 1902. 

Af Erik Langvad 

Med grundloven 1849 blev demokratiet 

indført i Danmark. Dermed fik folket ret 

til medbestemmelse, og vejen blev banet 

for nye politiske og religiøse tanker. Det 

bevirkede, at folket i 1800-tallets slutning 

blev opsplittet i forskellige politiske og 

religiøse retninger. Tapdrup blev i høj 

grad berørt af disse bevægelser, ja kom 

endda til at få en vis indflydelse, dels ved 

husmanden Anders Nielsen, som blev 

landskendt på det politiske felt, mens en 

lille værkbruden pige skulle komme til at 

præge det religiøse liv i hele området øst 

for Viborg. 

 

De religiøse retninger 

    Inden for det kirkelige liv var der stor 

utilfredshed med statskirkens stive 

fortolkning og forkyndelse af bibelen,  

 

som det ikke var tilladt at kritisere og 

skulle med præstens udlægning opfattes 

som pålydende. Med den frie grundlov 

kom religionsfriheden, så borgerne fik fri 

ret til at dyrke deres tro efter deres 

overbevisning, når den vel at mærke ikke 

stred mod sædeligheden og offentlig lov 

og orden. Kravet om forandring kom fra 

store folkelige bevægelser, der efter eget 

grundlag gav nye muligheder for folk og 

kirke. Men dermed hørte enigheden også 

op. Inden for Folkekirken blev både 

præster og menighed opdelt i to 

divergerende teologiske livsanskuelser, 

nemlig: 

 

Grundtvigianerne, der fulgte Grundtvigs 

oplysningstanker med det livssyn, at Gud 

har skænket os mennesker livet som en 
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gave. I glæde over Guds store skaberværk 

skal vi nyde vores korte liv her på denne 

jord i fulde drag og leve i fred og 

fordragelighed med hinanden. 

   Ungdommen skulle gennem undervis-

ning, studiekredse og foredrag høre og 

være åbne over for nye opdagelser, tanker 

og ideer, så folket gennem oplysning 

kunne blive forstående mennesker og 

personligt tage stilling til livets og 

samfundets forhold. 

    Rundt om i landet oprettedes der 

valgmenigheder, grundtvigske højskoler, 

seminarier og fri- og efterskoler, der satte 

sit præg på kirke- og kulturlivet. Som et 

led i friheden fik de også gennemført 

retten til at løse sognebånd.  

    I landsbyerne blev der bygget forsam-

lingshuse, hvor folket kunne samles til 

kulturelle foredrag og politiske møder for 

derigennem at kunne erhverve sig viden 

og diskutere tidens nye tanker og ideer, 

men også for at kunne mødes til fest og 

fornøjelige begivenheder i hinandens 

samvær. 

 

Indre Mission, der blev stiftet af Vilhelm 

Beck i 1861, mente også, man skulle prise 

Guds store skaberværk på denne jord og 

hver dag huske at takke Gud for de gaver, 

der bliver givet os. Bibelen er Guds ord til 

mennesket og derfor rettesnor for, 

hvordan livet skal leves og forstås.  I 

bibelen findes svar på alt i livets forhold. 

Man skal nok glæde sig over det korte liv, 

Gud har givet mennesket på jorden, men 

da mennesket af natur er syndigt, skal 

man gøre sig fortjent til et evigt liv hos 

Gud gennem en indgribende omvendelse 

og således undgå den evige fortabelse. 

Forkyndelse, synd, omvendelse og frelse 

er centrale begreber bag Indre Mission og 

dens ungdomsbevægelse KFUM og -K.  

Man mødes i kirken og samles i private 

hjem til bibelkreds eller samtalemøde for 

at læse en bibeltekst, udlægge den og 

finde frem til den rette forståelse af 

biblens ord og følge den rette vej. Havde 

man syndet, kunne man angre sin synd og 

få tilgivelse gennem skriftemål/vid-

nesbyrd. 

 
Niels Bjerres maleri af et bønnemøde. 

 

    I modsætning til grundtvigianismen er 

Indre Mission en forening, hvor hvert 

sogn danner sit eget lille samfund med en 

selvstændig bestyrelse. Som led i 

vækkelsesarbejdet blev der bygget 

missionshuse, hvor der blev holdt møder 

med vækkelsesprædikanter og missio-

nærer, der kunne komme for at vej- og 

retlede menigheden i bibelens rette ånd. 

Her blev der også afholdt søndagsskole 

for børn samt KFUM og -K for unge 

under 30 år. I lighed med grundt-

vigianerne oprettede Indre Mission også 

højskoler, seminarier, fri- og efterskoler, 

spejder-grupper og soldaterhjem. 
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Polarisering 

    Forskellen på de to retninger var 

forkyndelsen om, hvad der er syndigt. I 

modsætning til grundtvigianerne tog Indre 

Mission afstand fra kortspil, dans og 

nydelse af spiritus, da alt dette ofte førte 

folk i fordærv, ligesom unødvendigt 

søndagsarbejde og skuespil/teater heller 

ikke var velset, ja selv politiske 

diskussioner var uønskede, da det kunne 

medføre uvenskab og splid. 

Modsætningerne mellem de to religiøse 

grupper opdelte et sogns beboere, så 

samværet blev besværliggjort. Der opstod 

et skarpt skel mellem Indre Mission, der 

anså sig selv som de omvendte og frelste, 

mens grundtvigianerne var de uomvendte 

og fortabte.  

Grundtvigianerne derimod anså sig selv 

for de oplyste, mens missionsfolkene blev 

anset for selvretfærdige og deres missio-

nærer for helvedesprædikanter og 

dommedagsprofeter. 

 Da de fleste sogne rummede begge 

retninger, blev der i landsbyerne bygget 

både et missionshus og et forsamlingshus. 

Kun i enkelte sogne var den ene af 

retningerne alene dominerende.  

 

Tapdrup sogns vækkelse 

    Indre Missions stifter Vilhelm Beck 

holdt i 1878 en prædiken i Viborg 

domkirke med et efterfølgende frilufts-

møde på Borgvold, hvortil der var 

kommet ca. 2000 mennesker. Her kaldte 

han Viborg for ”hovedstaden i de dødes 

rige”. Da Tapdrup kirke dengang var et 

annekssogn til Viborg Domkirke, kunne 

gnister fra hans vækkelsestale godt have  

ligget og ulmet i nogle Tapdrupboeres 

samvittighed. Derudover var der i 

Overlund en svensk stenhugger, Vilhelm 

Helberg og hans kone Ane, kaldet for 

”Bette Jesus og Hellig Ane”, der prægede 

området ved nidkært at strø om sig med 

sandheder og revselse til folk om deres 

syndige handlinger, alt sagt i den 

kærlighed, der både kan såre og læge. 

Men blandt dem, der nok har betydet mest 

for Indre Mission i Tapdrup er stiftsprovst 

Frederik Zeuthen. Denne var samtidig 

sognepræst i Tapdrup fra 1885 -95, og det 

var dels hans rolige, nidkære og klare 

forkyndelse, men især hans mange 

husbesøg og møder i hjemmene med 

bibellæsning, der langsomt lagde grunden 

til en vækkelse. Han blev efterfulgt af den 

temperamentsfulde stiftsprovst Helweg 

Larsen (1895 - 1920), der med sin 

gnistrende, impulsive og agitatoriske tale 

fra prædikestolen sørgede for, at 

vækkelsen fik så meget fodfæste, at den 

blev udbredt blandt beboerne.  
 

Det spirer og gror. 

    Omkring århundredskiftet var tilslut-

ningen til Indre Mission blevet så stor i 

Tapdrup, at det blev den alt dominerende 

bevægelse, og der kom hurtigt et ønske 

om et værdigt samlingssted, hvor det 

missionerende arbejde blandt børn, unge 

og ældre kunne foregå. Christian Nielsen 

(Ibh), der i mange år var formand, gav da 

det løfte, at han ville forære et stykke af 

den toft, han ejede lige over for kirken til 

bygning af et missionshus. Dertil skulle 

indsamles penge og i den forbindelse 

skulle gdr. Johannes Saabye have udtalt:  
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”Se nu at få samlet ind og kom til mig  

sidst, for så kan jeg vel lægge resten til”.  

Missionshuset blev bygget i 1902 og 

indviet af landsformanden for Indre 

Mission Fr. Zeuthen, der da havde afløst 

Vilh. Beck. Indsamlingsbeløbet slog dog 

ikke helt til, så der måtte optages et 

mindre lån, og da dette var indbetalt i 

1911, blev huset straks tilskødet lands-

foreningen som ejendom, hvilket var skik 

og sædvane for næsten alle landets 

missionshuse. 

 

 
Missionshuset set fra Vandtårnet. En markvej mellem kirken og 

 Pokitko`s gård (nu en del af kirkegården) fører op til markerne nord for kirken. 

En syge pige blev en åndelig kraftkilde 

    Nok var præsterne vækkelsens 

bygmestre, men for Tapdrups vedkom-

mende skulle en lægmand i form af en 

værkbruden kvinde komme til at få en 

ligeså stor og måske større betydning, 

ikke kun for Tapdrup sogn, men for hele 

egnen øst for Viborg. Hun hed Marianne 

Hansen kaldet Meldgaard, født i 

sognefogedgården d. 6. juli 1862 som 

datter af gdr. Søren Hansen (Meldgaard).  

 

Allerede i ungdomsårene (vel i 1880-

erne) begyndte gigten at plage hende så 

slemt, at hun blev uarbejdsdygtig og 

efterhånden invalid. I begyndelsen gik 

hun med 2 stokke, men senere og resten 

af livet måtte hun sidde i en rullestol, som 

barmhjertige borgere havde foræret 

hende. Hver morgen måtte to personer 

hjælpe hende fra sengen over i stolen og 

den omvendte vej om aftenen. 



Det gamle Tapdrup 
 

14 

    Selvfølgelig søgte hun al lokal 

lægehjælp, men uden virkning. Da hun 

hørte om en svensk mand (nok klog 

mand) med ry for at kunne hjælpe, rejste 

broderen til Sverige med hende. Det blev 

en besværlig rejse, hvor Marianne blev så 

medtaget, at broderen måtte bære hende 

på ryggen, hver gang der skulle skiftes 

transportmiddel. Hvad der skete hos 

”doktoren” vides ikke, men en version 

siger, at han spurgte hende, om hun var 

troende. Da hun svarede benægtende, 

skulle svenskeren have sagt: ” Ja, så kan 

jeg ikke hjælpe dig”. Skuffet og 

mismodig måtte de rejse hjem med 

uforrettet sag. Men måske gav det hende 

alligevel det stød, der skulle til, for at 

hendes tro kunne vækkes. Det skete i 

provst Zeuthens tid og sikkert også med 

hans virke, at hun sjæleligt blev fortrøst-

ningsfuld i troen på sin frelser og derved 

fandt glæden og lysets vej gennem livet. 

På dette tidspunkt følte hun sig dog meget 

alene i sin tro, fordi troslivet omkr. 1890 

endnu ikke var vakt i Tapdrup, men med 

den store vækkelse, der vældede ind over 

sognet i det følgende årti, fik Marianne 

mange besøg. I begyndelsen vel nok fordi 

de havde ondt af hende, men det viste sig 

snart, at hendes varmhjertede missions-

sind i stedet blev en åndelig kraftkilde for 

dem, der havde ondt i sind og sjæl, så hun 

snart blev et åndeligt midtpunkt. Det var 

hende man søgte krisehjælp hos, når 

uforklarlige familietragedier, sygdomme 

eller sociale problemer indtraf. Unge og 

gamle opsøgte hende, for at hun som 

sjælesørger kunne rådgive og vejlede, så 

de ved hendes hjælp kunne finde trøst og  

måske kunne få tændt en ild, der kunne få 

troen til at fænge. Hvis omvendelsen så 

indfandt sig, kunne de komme selv midt 

om natten og banke på hendes rude og 

råbe: ”Marianne, Marianne nu er jeg glad, 

for nu kan jeg tro.” De vidste jo, at bag 

det lukkede vindue var der et hjerte, som 

delte sorgen og glæden med dem. Da 

hendes råd med tiden havde fået åndens 

vægt, blev hun næsten helgengjort og 

altid taget med på råd, når der i 

trossamfundet skulle træffes en afgørelse 

af større betydning. 

 

 
Missionshus inde. Billedet af Kristus på 

korset findes i dag bag på alterbilledet i 

Tapdrup kirke 

 

Marianne deltog i alt, hvad der foregik i 

kirken og missionshuset, og hver gang 

sørgede to stærke mænd for at få hende 

bragt dertil i rullestol. Med alderen blev 

hun dog så svag, at hun måtte forblive 

sengeliggende i sin lille stue. Da det var i 

kirken og missionshuset, hun følte sig 

hjemme, blev der etableret telefonfor-

bindelse fra sengen, så hun kunne høre, 

hvad der taltes om begge steder. Hver 

gang Helweg Larsen havde gudstjenesten, 
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gik han før omklædningen i Sine 

Pokitko´s gård en vending over vejen til 

Marianne, så de sammen kunne bede i 

enrum. 

    På trods af sit handicap var Marianne 

meget aktiv. Ud over de mange personlige 

møder med personer, der opsøgte hende 

for ved hendes hjælp at komme til troen 

og omvendelsen, holdt hun søndagsskole 

for børnene og deltog i KFUK arbejdet. 

Marianne døde i 1923 i en alder af 60 år 

og blev en legende. Nok var hun et 

skrøbeligt menneske og hendes liv 

overskyet, men stærk i ånden genskabte 

hun glæden og fik en for hende 

meningsfyldt opgave i livet. Præsterne 

gjorde nok det missionerende forarbejde, 

men det var hende, der fuldbyrdede 

missionen. 

 

 
Søndagsskole ca. 1915. 

Marianne kunne fortælle historier fra bibelen og om guds rige så det fængede.  

Her ses Marianne iblandt sine mange trofaste og lydhøre elever. 
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Af Aase Langvad, formand 

Menighedsrådsvalg 2016 

Valget til Tapdrup Menighedsråd er nu 

afgjort – uden valghandling. 

Den 13. september blev der afholdt 

orienterings/opstillingsmøde i Tapdrup 

Sognehus. 

I mødet deltog 19 personer, som i enighed 

opstillede 7 kandidater på en prioriteret 

fællesliste, som følger: 

Aase Langvad, Anette Andersen, Niels 

Toftegaard, Pauli Birch Nielsen og Peter 

Ruby.  

Suppleanter, Inge Lise Sørensen og Helle 

Nedergaard Thygesen. 

Ved fristens udløb den 27.september var 

der ikke modtaget andre lister, og 

ovenstående var derfor valgt til 

menighedsrådet for en fireårig periode 

med tiltrædelse 1. søndag i Advent. 

Det nyvalgte menighedsråd har afholdt 

konstituerende møde tirsdag, den 15. 

november. 
 

Nedenstående poster blev fordelt således: 

Formand: Aase Langvad, 

Næstformand: Niels Toftegaard,  

Kasserer: Anette Andersen,  

Kirkeværge: Peter Ruby, 

Kontaktperson: Pauli Birch Nielsen. 

Aktivitetsudvalg: Pauli Birch Nielsen, 

Anette Andersen, Niels Toftegård, Helle 

N Thygesen. 

Redaktion for Kirke Sogn: Aase Lang-

vad og Niels Toftegård. 

Menighedsrådet er nu parat til at tage fat 

på kommende opgaver /udfordringer, og 

modtager meget gerne forslag/ ideer til 

arrangementer for såvel børn som unge og 

ældre!! 

Anne Kirstine Laugesen og Inga Ander-

sen besluttede sig efter henholdsvis 12 og 

8 års arbejde i menighedsrådet at udtræde.  

Stor tak skal lyde til jer begge for et 

fantastisk stort arbejde. Det har været en 

fornøjelse og også meget inspirerende at 

arbejde sammen med jer. 
 

Syng julen ind i Tapdrup Kirke 

Søndag den 18. december kl. 16.00 

Af Uffe Munkgaard, organistassistent  

Tlf: 25342596. 

Lad juletravlheden blive hjemme og 

mærk julestemningen brede sig i 

Tapdrups smukke kirke sidste søndag i 

advent. Vi synger nogle af de bedste 

danske julesalmer og -sange og lytter til 

en god gammeldags julehistorie fortalt i 

aftenskumringen. Tapdrup Sangkor vil 

synge sammen med os, så rummet fyldes 

med vellyd. 
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Guitarmusik i Tapdrup Kirke 
Af Katrine Justesen, organist 

Den Danske Guitarkvartet spiller Teitur og Vivaldi  

i Tapdrup Kirke søndag den 2/4 2017 kl. 15:00 
 

Fire guitarer lyder helt anderledes end én! 

Med fire instrumenter i spil opstår der en klang og en 

dynamik, som man ikke skulle tro var mulig med 

klassisk guitar – samtidig med at guitarens særlige sjæl 

stadig er i behold, fra det fyrige sydlandske til det tyste 

poetiske. 

 

 

 

Cafeaften i Sognehuset 
Torsdag den 23. februar kl. 19.30 

Vi er glade for denne gang at kunne byde 

velkommen til Erik Sommer. Han er 

uddannet musikpædagog fra konservatoriet 

og organist. Han har en lang musikalsk 

karriere bag sig med en omfattende 

komponistvirksomhed. Flere af hans 

melodier er i dag i både højskolesangbogen 

og salmebogen. Mest kendt er nok hans 

melodi til »Du som har tændt millioner af 

stjerner«. Alle er velkomne og menigheds-   

                                                                  rådet er vært ved et let traktement. 

 

Rapunzel                        Spændende nyt tiltag i salonen 
-Jeg er ved at uddanne mig til at lave gel negle, med forlængelse eller på ens egne negle 

(jeg søger modeller, hvis du er frisk så send mig en email med navn og tlf) så finder vi en 

tid.  

-Jeg begynder snart at holde kurser i hår og makeup. Så hold dig opdateret på 

hjemmesiden. 

-Tilmeld din email via hjemmesiden for news. 

Følg os på facebook og vær med i konkurrencerne 

www.rapunzel-hairstyle.dk   Tlf.:86130909 

http://www.rapunzel/
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Orientering fra Tapdrup Udeliv 

Af Birgit Rasmussen 

Efteråret har sænket sig over tennisbanen 

og driller os med regn. Regn er faktisk det 

eneste vejr, der kan holde os fra banen 

,bla. fordi boldene ikke hopper så godt, 

når både banen og boldene bliver våde. 

Boldene bliver for øvrigt også ødelagt af 

regnen.  

 

I øjeblikket er der ikke den store aktivitet 

i hverdagene, da det hurtig bliver mørkt 

og folk ikke kommer fra arbejde før 

mørkets frembrud. Men i weekenden er 

der fuldt besat, da der både er træning og 

3 doublehold, der spiller. Der er 17 

personer, der deltager i doublespillet, så 

der er 5 oversiddere hver weekend. 

 

Siden sidst har vi købt en ny 

boldmaskine, hvor der blandt 

medlemmerne er samlet 7000 kr ind ud af 

de 8300 kr., maskinen kostede;  det er 

utrolig flot. Maskinen kan både bruges til 

træning og til at øve slag. den gør også, at 

man kan øve slag, uden at man har en 

makker. 

 

Men udover tennisspillet bliver der også 

plads til anden fysisk udfoldelse. Den 12. 

november var der arbejdsdag med 

trærydning omkring det lille klubhus. I 

kan selv se det på billederne. Det ser lidt 

bart ud, men det bliver flot til foråret, når 

træerne igen får blade. Grunden til, at vi 

skærer træerne ned, er selvfølgelig at få 

grenene væk, lave plads og luft, så huset  

 

 

evt. kan slippe af med noget af den fugt, 

der findes inden døre.  

 

Det var som sædvanligt et super effektivt 

arbejdshold, der var dukket op. På 4 timer 

var træerne skåret ned, stablet, fliset og 

der var ryddet op. Vi fik også tid til 

morgenkaffe og ølpauser. 

 

Dette tiltag er endnu et godt skridt på 

vejen til at få den gamle sportsplads til at 

fungere og se pæn ud. (Det gør den 

faktisk allerede) 

 

Den 12. november havde vi dog kørt alt i 

stilling til at lægge el og vand ind i huset, 

men vejret forhindrede os i at grave, da 

det både var for vådt og temperaturen 

bevægede sig et godt stykke under 

frysepunktet i nogle dage. Det var lidt øv, 

men så fik vi jo skåret træerne ned i 

stedet.  

El og vand må vi så tage til foråret, når 

frosten ikke driller mere.  

 
Trærydningen er igang. 

Vi er så heldige, at vi får hjælp til at føre 

vand ind til klubhuset. Det samme med el,
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hvor Kim Møller har lovet at forbinde el- 

ledningerne. Desuden Har Lars Glerup 

lovet at lægge maskine til gravearbejdet. 

 

Hvor er vi privilegerede! Vi har så mange 

forskellige kompetencer her i byen, som 

er villige til at hjælpe. 

 

Desuden bliver huset til foråret malet 

både ude og inde. Så er vi ved at være 

der, hvor det hele ”bare” skal 

vedligeholdes. Så mangler vi jo også at 

nogen vil starte nye aktiviteter op. Der er 

masser af plads og omgivelserne er nu 

meget flotte og indbydende. 

 

Tak endnu en gang til jer, der hjalp både 

med arbejdet og boldmaskinen. 

 

Julefrokost, den 17. dec. kl. 13-16.  
Vi spiller en turnering. Derefter vil der 

være hygge og noget til ganen i 

klubhuset. Tilmelding SMS 40801754 til 

Ole Nielsen. 

 

Medlemmer 
 I øjeblikket er der 70 medlemmer, 

derimellem mange børn. Det er desværre 

ikke alle, der får spillet, men vi håber 

stadig, at der er flere af medlemmerne, 

der vil komme og deltage. Det vil være en 

god oplevelse for jer, der ikke har spillet 

før, at møde op til Familietennis lørdage 

kl. 13. Det er her man starter, og der er 

ikke mindre end 2 trænere, som kan 

hjælpe dig i gang. Mange af de spillere 

der startede her, er blevet rigtig gode og 

spiller nu tennis med sikker hånd. 

Bookingsystemet 
Desværre lukker vores gratis 

bookingsystem ned til januar, så vi prøver 

at bruge Facebook i stedet. Her vil  

 

der være et link til en gratis  

bookingside. Håber I alle vil deltage. 

 

Udfordringsturnering er ret spændende 

og slutter lige før den årlige 

generalforsamling (den 28. februar). Her 

ligger Jan Andersen på førstepladsen med 

30 point, efterfulgt af Kim Møller med 26 

point og Frank Rasmussen med 23 point. 

Spændende om stillingen holder. Den, der 

vinder, bliver beriget med en stor, flot 

vandrepokal, som Charlotte Isager, Dansk 

Smykkedesign, har doneret. I øjeblikket 

er det Ole Nielsen. der har den flotte 

pokal stående. 

 
Der arbejdes hårdt 

 
Grene, der er tyndere end 10 cm, blev 

omgående lavet til flis. Stammer og tykke 

grene blev savet i længder til 

brændeovnen. 
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Efter lang tids forarbejde står Tapdrup 

Torv nu færdig. Dette blev fejret med en 

stor indvielsesfest i et fantastisk vejr den 

24. september. 

Mange Tapdrup-borgere og andre gæster - 

110 –måske flere - deltog i festen, som 

bød på blandt andet en fælles tale af 

borgerforeningens og menighedsrådets 

formænd, Claus Bo Andreasen og Aase 

Langvad samt hilsen fra Viborg 

Kommune v/ Johannes Vesterby og 

underholdning ved Sødal Happy 

Singers/Anders Hjort Nielsen 

Fortid og nutid i Tapdrup blev 

præsenteret af Rikke Bech og Erik 

Langvad via henholdsvis bannere og tale. 

Deltagerne fik også mulighed for at  

 

 

komme med ideer til fremtiden. Disse 

blev skrevet ned og vil efterfølgende blive 

debatteret i såvel borgerforeningen som i 

menighedsrådet. 

Det var en stor fornøjelse at se området 

blive taget i brug af sogneboere i alle 

aldre – fra babyer og til de ældste i 

Tapdrup. 

Vi glæder os meget til også i fremtiden at 

se alle aldersgrupper benytte sig af 

muligheden for at nyde området og 

dermed signalere, at Tapdrup er en dejlig 

og levende by! 

Claus Bo Andresen,  

formand Tapdrup Borgerforening  

Aase Langvad,  

formand Tapdrup Menighedsråd

 
Stemningsbillede fra indvielsen af ”Tapdrup Torv”.
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Billeder fra indvielsen af ”Tapdrup Torv” 
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Af Leo jacobsen, formand 

 

Fodboldsæsonen 2016 

Vi har også i år haft mange ungdomshold 

med i DBU`s turneringer og flere af 

holdene har klaret sig rigtig flot. Det kan 

bl.a. nævnes, at U14 Pigeholdet, der i 

efteråret har spillet i mesterrækken vandt 

deres kreds med 10 kampe, 30 points og 

en målscore på 45-2. Holdet rykker 

således op i Jylland Vest, som er den 

bedste pigerække i Jylland, hvor holdet 

kommer til at møde hold fra Fortuna 

Hjørring, Aab, Skovbakken m. fl.  

 

På dette hold er der bl.a. 2 Bruunshåb-

piger Sidsel Kusk Mackintosh og Marie 

Dalsgaard samt Thea Bønding Andreas-

sen fra Overlund, som i efteråret har 

været igennem nogle udtagelsessam-

linger, hvorfra de er gået videre og fået 

muligheden for at deltage i  

 

 

træninger og kampe sammen med landets 

allerbedste i deres aldersgruppe. Også 

U14 Pige 1 klarede sig rigtig flot og 

sluttede på en 3. plads. 

 

 
I oktober blev der i Møllehøjhallen holdt 

den årlige fælles afslutning for spillere, 

søskende og forældre, hvor ca. 210 

deltog. Et rigtig godt arrangement, hvor 

spillerne fordeles på blandede hold med 

deltagelse af såvel piger som drenge på de 

enkelte hold. 

 

Klubbens hold i serie 4 sluttede på en 3. 

plads, men oprykningen til serie 3 var 

meget tæt på, da holdet kunne slutte som 

nr. 1, hvis de vandt den sidste kamp, men 

det gjorde de desværre ikke. 

 

Klubbens hold i serie 5 sluttede ligeledes 

på en 3. plads, men med samme pointtal 

som nr. 2. 

 

Der har ligeledes været seniorhold med i 

old-boys og superveteraner. 

 

Inde sæsonen 2016/2017 

I lighed med sidste år foregår klubbens 

indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen. Der 

dyrkes følgende idrætsgrene; fodbold, 

badminton, gymnastik og håndbold, 

hvorfor der skulle være noget for enhver
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smag. Skulle du ikke være kommet i gang 

ved sæsonens start i september, kan du 

dog nå det endnu. 

 

Der er tilmeldt 11 hold i DBU`s 

indefodboldturnering.  Der er også i år 

stor søgning til aktiviteterne, idet der er 

ca. 400 idræts-udøvere, der har gavn af 

hallen i lokalområdet.  

 

 
 

Møllehøj Indoor 2017 

I lighed med tidligere år afvikler 

BT/SVIF et kæmpe indendørs 

fodboldstævne fra fredag den 6. januar 

2017 til søndag den 8. januar 2017. 

Det er et meget populært stævne, hvor 

mange af de samme klubber kommer igen 

år efter år. Der er såvel medaljer som 

flotte præmier til deltagerne. Vi håber 

rigtig mange vil besøge hallen i de 3 dage. 

Det er virkelig en oplevelse og værd at se, 

når børnene får deres gaver og medaljer. 

 

DBU`s fodboldskole 2017 

Vi har som tidligere år ansøgt om DBU`s 

Fodboldskole i uge 26. 

 

Der vil være plads til 112 piger og drenge 

på fodboldskolen. Du vil kunne komme 

med på fodboldskolen, hvis du er født i 

2002-2009. 

 

Som arrangørklub har vi mulighed for 

selv at sælge 75% af de udbudte pladser 

på forhånd. Det gjorde vi sidste år med  

stor succes, og denne ordning har 

skoleleder Peter Gandrup også tilbudt at 

stå for i 2017. Såfremt du ønsker at 

benytte dig af denne mulighed for 

forhåndstilmelding, kan du tilmelde dig 

hos din træner i BT/SVIF.  

 

 
 

Sponsorstøtte fra OK  

I lighed med en række andre klubber har 

BT en aftale med OK Benzin, hvor vi 

modtager 6 øre for hver liter benzin/diesel 

som bliver købt via OK med et 

benzinkort, der er tilmeldt BT`s nummer 

hos OK - som er 560823. 

Vi vil gerne takke de 44 kortholdere, som 

via deres køb hos OK har skaffet 

Kr. 3.026,83 i sponsorstøtte for 2016. 

 

Vi er også hos OK tilmeldt, så vi får 

støtte, hvis man har mobilordning med 

OK. 

Vi vil naturligvis gerne have flere med i 

denne aftale. 

 

Du kan bestille et OK benzinkort via 

www.ok.dk – vælg bjælken sporten og 

klik dig videre vedr. bestilling af kort. Når 

du skal anføre hvilken klub du støtter, 

skal du anføre BT`s nummer hos OK 

Benzin 560823. Har du behov for hjælp 

til bestilling, så ring på nummeret 

nedenfor. 
 

Har du allerede et OK Benzinkort , så ring 

på 7010 2033 og oplys BT`s nummer, så

http://www.ok.dk/
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foretager OK Benzin en registrering, så 

dit benzinkøb støtter BT. 

 

BT får også støtte, hvis din levering af 

fyringsolie og brug af mobil er tilmeldt 

BT`s aftale med OK. 

 

 
Rengøringsassistent til BT`s klubhus 

Med virkning fra januar 2017 søger vi en 

rengøringsassistent til rengøring af 

køkken, mødelokale, cafeteria, vindfang 

og toiletter i BT`s klubhus. 

Timetallet til rengøring vil svinge hen 

over året. 

Er du interesseret i jobbet bedes du kon-

takte Leo Jacobsen på mobil 4084 8926. 

 

 
 

Disc golf bane i Nordic Park 

For ca. 1 år siden besluttede vi i hoved-

bestyrelsen at starte en ny aktivitet kaldet 

disc golf, som skulle etableres ved Søn-

dersø mellem Mercantec og Gymnastik- 

og idrætshøjskolen. Projektleder Martin 

Therkildsen, som er tilflytter til Viborg 

har spillet det bl.a. i Aalborg og Randers, 

men der er ikke nogen bane i Viborg. Det 

gør vi nu noget ved, idet vi i Teknisk 

Udvalg har fået godkendt, at vi må bruge 

Nordic Park til formålet. Der er i 

øjeblikket en banedesigner i gang med at 

designe banen, og i januar 2017 forventer 

vi at få den endelige godkendelse af 

placeringen af banen. Der har skullet 

skaffes mange midler til design af banen, 

opstilling af kurve og skilte m.v., men på 

nuværende tidspunkt har vi fået følgende 

tilskud/bevillinger – Spar Nord kr. 

20.000,00, Folkeoplysningsudvalget kr. 

81.000,00, Forebyggelsesudvalget i 

Viborg Kommune kr. 50.000,00 og 

endelig har vi netop fået kr. 30.000,00 fra 

Nordea Fonden. 

 

 
 

Vi har nu stort set skaffet midlerne, der 

skal bruges, og vi håber, at vi i foråret 

2017 kan gå i gang med etableringen af 

banen, så vi kan indvi banen ca. 1. maj 

2017. 

 

BT`s generalforsamling 

Til orientering kan det oplyses, at BT`s 

generalforsamling afholdes tirsdag den 

21. februar 2017 kl. 19.00 i BT´s klubhus, 

Vibækvej 43. BT`s Venner holder 

generalforsamling samme tid og sted. 
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Hovedbestyrelsen 

Uden en flot opbakning kan vi ikke 

tilbyde områdets børn og unge nogle gode 

oplevelser. Vi ønsker derfor at takke alle, 

der på forskellig vis har ydet en indsats i 

klubben i 2016. En speciel tak til trænere,  

holdledere og udvalgsmedlemmer, der 

igen i år har anvendt utrolig mange timer 

til gavn for klubbens idrætsudøvere. 

 

Kære forældre – husker I at takke disse 

trænere og ledere for den store indsats, de 

yder overfor jeres børn enten i 

Møllehøjhallen eller på klubbens baner på 

Vibækvej 43.  

 

Uden disse trænere og ledere var der 

nemlig ingen tilbud til jeres børn. 

 

Vi håber, at der i 2017 er nogle flere 

forældre, der ønsker at bidrage ved 

hjælp med småopgaver m.v., så vi også 

kan tilbyde børn og unge gode 

oplevelser i 2017. Vi modtager meget 

gerne dit tilsagn om hjælp på mobil 

4084 8926. 

 

En stor tak også til dem, der i 2016 har 

ydet økonomisk bidrag til klubben som 

sponsorer på vores reklameskilte eller på 

anden måde. Også en stor tak til BT`s 

Venner, som hvert år støtter klubben med 

pæne bidrag til indkøb af diverse 

sportsrekvisitter m.v. 

 
Vi vil hermed ønske alle en Glædelig jul 

og et Godt Nytår med et forhåbentligt på  

gensyn på BT`s anlæg og i Møllehøj-

hallen i 2017. 
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    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

 

Medlem af 

landsorganisationen     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

GENERALFORSAMLING 2017 

Onsdag den 15. marts 2017, kl. 20.30 
 

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

Tapdrup gamle skole – Tapdrupvej 100. Første gang onsdag den 04 januar. Sidste 

gang inden sommerferien den 15 marts. 

Kontingent fra 01 januar til 01 april 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 
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December 2016: 

04.  kl.  10.30 Højmesse ved P. B. Andreasen – koret medvirker. 

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

11.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved  H. Korsgaard. 

18.  kl.  16.00 Syng julen ind med Tapdrup Sangkor v. L. Andersen. 

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

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

24.  kl.  14.30 Juleaftensgudstjeneste ved H. Korsgaard. 

26.  kl.  10.30 Højmesse ved L. Andersen. 

 

Januar 2017: 

01.  kl.  14.00 Nytårsgudstjeneste ved H. Korsgaard. 

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

08.  kl.  16.30 Familiegudstjeneste ved H. Korsgaard og L. Andersen 

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

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

22.  kl.  0915 Gudstjeneste ved L. Andersen. 

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

 

Februar 2017: 

05.  kl.  10.30 Højmesse ved H. Korsgaard. 

12.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen. 

13.  kl.  19.00 Strikke – hygge – snakkeklub i Sognehuset, 

19.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved  l. Andersen. 

21.  kl.  19.00 Generalforsamling i B/T i Klubhuset. 

23.  kl.  19.30             Generalforsamlinger i forsamlingshuset. 

23.  kl.  19.30 Cafeaften i Sognehuset med Erik Sommer. 

26.  kl.  10.30 Højmesse ved H. Korsgaard fælles m. Asmild. 

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

 

Marts 2017: 

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

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

27.  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,  Tlf. 86600474 

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe (Bruunshåb). 

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

Grundejerforningen “Ådalen” 
Formand: Michael Neiiendam Tlf. 25 88 26 51 

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.: 28 feb.  2017 

Redaktion: Morten Jørgensen, åbrinken 9 

Tlf. 8660 0206 Mobil:2339 9070 

Mail: aabrinken9@fiberpost.dk (fra 1 jan 17) 

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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