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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen 

Tappen fylder rundt! Den 4. februar 1967 blev det første nummer af Tappen udgivet 

som skoleblad på den nu lukkede Tapdrup Skole. Bladet forblev levedygtigt og 

klarede sig gennem turbulente tider, ikke mindst takket være nu afdøde Jørgen 

Qvortrup.  

Tillykke, Tapdrup med en institution, en krumtap, et blad, som læses af såvel ung og 

gammel som tilflytter og fraflytter. 

Tappens redaktion vil i de fire udgaver i 2017 bringe forskellige temaartikler, som 

forsøger at fortælle om de lokale forhold og deres udvikling i de forløbne godt og vel 

50 år.  

Tappen skal forblive et dynamisk organ, som fortæller om fortid, nutid og fremtid. 

Derfor har redaktionen brug for jeres hjælp. Har I noget på hjertet, som kan vedrøre os 

alle – har I en historisk perle om Tapdrup gemt i bardomserindringen – har I udtænkt 

nogle visioner for Tapdrups fremtid – så kontakt redaktionen. 

Redaktionen ønsker Tappens læsere et lyst og glædeligt forår. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er 29. maj 2017. 
 

 

      Borgerforeningen   
  

 
 

 

Af Claus Bo Andreasen 
 

Nyt fra Tapdrup Borgerforening 

Nyvalg til borgerforeningens bestyrelse 

Morten Jørgensen, som også er ny redak-

tør af Tappen, blev på generalforsam-

lingen den 23. februar valgt til bestyrelsen 

for Tapdrup Borgerforening. Det er i 

stedet for Rikke Bech, som udtræder af 

bestyrelsen, da hun flytter fra Tapdrup. 

Stor tak til Rikke for hendes arbejde i 

borgerforeningen. 

Bestyrelsen består herefter af Jan 

Henriksen, Anna Margrethe Engbæk 

Schmidt, Anne Marmurowicz, Connie 

Jensen, Dan Jensen (kasserer), Morten 

Jørgensen og Claus Bo Andreasen 

(formand).  
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Der deltog ca. 30 borgere i generalfor-

samlingen, som blev holdt sammen med 

foreningerne Tapdrup Forsamlingshus og 

Tapdrup Udeliv. I det følgende er der en 

kort opsamling på nogle af de emner, som 

blev diskuteret på generalforsamlingen. 

 

Separat kloakering 

Ligesom mange andre landsbyer skal 

Tapdrup have adskilt regnvand fra 

kloakvand i kloakeringssystemet. Det 

indebærer, at der skal lægges nye kloak-

ledninger, og at der skal laves nye stik-

ledninger til de ejendomme, som skal 

kobles på systemet. 

Viborg Kommune og Energi Viborg 

arbejder på en plan for projektet, og det er 

forventningen, at det kan godkendes af 

teknisk udvalg på deres møde den 2. 

marts (2017). Herefter vil der være 

informationsmøde for de berørte grund-

ejere, ligesom der vil være en høringsfase. 

Det forventes at arbejdet kan gå i gang i 

2017 eller i 2018. 

 

Fartdæmpende foranstaltninger på 

Tapdrupvej 

Når de nye kloakledninger er gravet ned, 

vil der i forbindelse med reetableringen af 

asfaltbelægningen på Tapdrup vej blive 

lavet to eller tre fartdæmpende plateauer. 

Vi har foreslået, at det bliver ud for 

Stationsvej, ud for Tapdrupvej og ind-

kørslen til Børnehaven samt evt. ud for 

Gl. Vibækvej. 

Forbedring af fællesområdet 

Separat kloakering indebærer, at der skal 

laves et regnvandsbassin. Vi har disku-

teret et forslag med kommunen om at 

placere bassinet umiddelbart syd for 

legepladsen, og vores forslag er at gøre 

det til en del af det rekreative område ved 

legepladsen. Det kan nok ikke blive helt 

så omfattende som Sønæs, men mindre 

kan også gøre det. 

Vi har endvidere foreslået at anvende 

noget af jorden fra bassinet til at udjævne 

den sydvestlige del af fællesområdet, som 

har en let hældning ned mod Nørreådalen. 

Ideen er så at placere en scene (i en let 

trækonstruktion) i det sydvestlige hjørne 

af det rekreative område - og vupti - så 

har vi et område, hvor vi kan holde 

musikarrangementer.   

Vi ved endnu ikke om kommunen kan gå 

med til dette, og om vi kan finde midlerne 

til projektet. Der bliver dog under alle 

omstændigheder ikke tale om store 

rockkoncerter, men snarere nogle 

”dagslys-arrangementer” hvor især lokale 

kor og bands får mulighed for at give 

koncerter.  

 

Spang over åen 

En vigtig del af det at bo i Tapdrup er 

adgangen til naturen. Og der er en 

fantastisk natur på begge sider af 

Nørreåen. Vi har længe ønsket en spang 

(en let bro) over åen. Finansiering af en 

sådan kan dog have lange udsigter. En 

anden mulighed er derfor at lave en 

simpel trækfærge over åen (princippet en 

tømmerflåde med reb i). Selve træk-

færgen ville således ikke være problemet, 

men projektet ville indebære etablering af 

en sti på den sydlige bred og at dele af 

stien skulle være på gangbrædder. 

Vi har fået lov til at præsentere ideen for 

brugerudvalget for Naturpark Viborg. 

Såfremt der er støtte herfra og fra Vinkel 

Borgerforening vil vi arbejde videre. I 

sidste ende afhænger projektet 

selvfølgelig af, om der kan indgås en 

aftale med lodsejere, som skal give 

tilladelse til færdsel på deres ejendom. 
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Kunstværk til torvet 

Menighedsrådet og Borgerforeningen er 

enige om, at der mangler et kunstværk på 

det nye torv i Tapdrup. Vi arbejder så 

småt på at finde det helt rigtige kunstværk 

til torvet. 

Informationstavler 

Vi forventet at vi meget snart kan få opsat 

velkomstskilte ved indkørslen til Tapdrup. 

Skiltene bliver sat op ved Tapdrupvej i 

henholdsvis den østlige og vestlige del af 

Tapdrup. Vi havde planer om at sætte et 

skilt på Taphedevej ud for Kokærvænget, 

men skiltene skal imidlertid stå i byzonen, 

og kommunen er ikke villig til at flytte 

byskiltet, således at hastigheden nedsættes 

før indkørslen til Kokærvænget.  

Udstykning af grunde på Engvej 

Viborg er nu gået i gang med at udarbejde 

en lokalplan, som gør det muligt at 

udstykke grunde fra ejendommen Engvej 

9. Naboer og borgerforening er inviteret 

til møde omkring udstykningen, og lokal-

planen vil formodentligt komme i offent-

lig høring. Borgerforeningens ønske er at 

der etableres en græsbelagt P-plads vest 

for Engvej, som kan benyttes af gæster til 

fællesområdet.   

Udstykning på Taphede 

Som det er fremgået af Viborg Stifts 

Folkeblad, arbejder Viborg Kommune 

med planer for en større udstykning på op 

til 2000 grunde på Taphede. Planerne 

berører ikke direkte Tapdrup by, da det er 

planlagt, at udstykningen ender i området 

omkring Tørvevejen.  

Motorvej i Nørreådalen 

Endelig blev tankerne om at etablere en 

motorvej over ådalen diskuteret. Der er 

ikke tale om konkrete planer, men der er i 

2016 blevet givet penge til undersøgelser 

af en eventuel motorvejs miljøpåvirkning. 

 

 

 
 

Tapdrup Borgerforenings 

Årsregnskab 2016 

Af Dan Jensen, kasserer  

På generalforsamlingen den 23. februar 

2017 blev regnskabet for Tapdrup Bor-

gerforening og for Tapdrup Puljen 

godkendt. Borgerforeningen kunne præ-

sentere et regnskabsmæssigt overskud på 

7.935,96 kr. Ved udgangen af 2016 ud-

gjorde den samlede pengebeholdning 

106.067,85 kr.  

Borgerforeningen vil igen i år gerne takke 

for årets kontingentindbetalinger, der 

udgjorde 29.860 kr., hvilket er en stigning 

på knap 8 pct. i forhold til året før. Det er 

dejligt at se, at der er så mange af byens 

husstande, der vælger at støtte op om 

vores arbejde og aktiviteter, der kommer 

alle borgere til gode – men vi vil samtidig 

gerne opfordre de resterende borgere til 

også at blive medlemmer, når næste 

opkrævning udsendes i efteråret 2017. 

Det blev i øvrigt på generalforsamlingen 

besluttet at fastholde kontingentet på 150 

kr. for hele husstanden i 2017. Af 

kommentarer til regnskabet kan bl.a. 

nævnes, at overskuddene fra borgerfor-

eningens arrangementer blev mindre end 

tidligere år. Det skyldes bl.a.  
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Borgerforeningens tilskud til Lokal-

dysten, Sct. Hans og Sommerkoncerten 

på fællesområdet - men herudover 

oplevede vi færre besøgende til byens 

bankospil, hvilket vi håber forbedres 

allerede i 2017. Endelig har Borger-

foreningen givet et tilskud på 11.760 kr. 

(primært til opsætning af bænke) i 

forbindelse med etableringen af byens nye 

Torv foran Sognehuset.   

 

Tapdrup Puljen  

Borgerforeningen administrerer også 

Tapdrup Puljen, der yder støtte til 

almennyttige formål i Tapdrup. I 2016 var 

der bevilget tilskud på 20.000 kr. til 

indkøb af skulptur på byens nye Torv 

foran Sognehuset. Men som bekendt 

lykkedes det ikke at få bevilget resten af 

midlerne til skulpturgruppen, hvilket 

resulterede i, at der så heller ikke blev 

udbetalt midler fra Tapdruppuljen.  Ved 

udgangen af 2016 udgjorde den samlede 

puljebeholdning 190.570,51 kr.  

Der er kun indkommet én ansøgning om 

udlodning i 2017 til Tapdrup Puljen, og 

da formålet ikke menes omfattet af 

puljens vedtægter må bestyrelsen 

konstatere, at der heller ikke udbetales 

midler fra Tapdrup Puljen i 2017. Såfremt 

nogen skulle have lyst til at iværksætte 

noget i byen og mangler kapital, kan vi 

kun opfordre til at indsende ansøgning til 

Tapdrup Puljen. Læs mere om praktisk og 

vedtægter på www.tapdrupby.dk. 

 
 

Møllehøjskolens jubilæum og indvielse 
 

Af Kristian Sejersbøl, Formand for 

Møllehøjskolens skolebestyrelse. 

Lørdag den 2. september [2017] bliver der 

indvielse af Møllehøjskolens nye lokaler. 

Samtidig fejrer skolen den samme dag 25. 

års jubilæum. Vi håber, mange vil benytte 

dagen til at se skolen – alle er velkomne – 

uanset om man har gået på skolen eller ej. 

Vi håber meget, at tidligere elever på 

Møllehøjskolen vil benytte dagen til at 

forsøge at ”samle” sine gamle årgange fra 

Møllehøjskolen. 

Skolebestyrelsen er ved at lave en 

nærmere plan for arrangementet, som 

forventes at starte kl. 10 og slutte kl. ca. 

14. Så udbred gerne budskabet om 

skolens jubilæum og indvielse. Vi har 

samtidig tilrettelagt dagen sådan, at de 

enkelte årgange, som får ”fundet 

sammen” kan sidde sammen på  

 

skolen og nyde en kop kaffe og lidt godt 

til ganen. Så udbred gerne budskabet om 

arrangementet og giv fx dine børn og 

andre med relation og interesse for Mølle-

højskolen denne information, og book 

gerne plads til netop din årgang via 

nedenstående kontaktoplysninger.  

Nærmere information vil løbende kunne 

læses ved at like og følge gruppen 

”Jubilæum Møllehøjskolen, Bruunshåb 

2017” på Facebook.  

Forud for arrangementet vil vi også gerne 

indsamle billeder, artikler og andre 

historiske minder om skolen, og dette kan 

sendes/afleveres til Charlotte Schmidt, 

Langvadhøj 23, Bruunshåb. Charlotte kan 

også kontaktes på tlf. 2851 5501; e-mail 

schmidtwinther@mail.dk . Du kan også 

reservere et lokale til din årgang ved at 

kontakte Charlotte. 

 

http://www.tapdrupby.dk/
mailto:schmidtwinther@mail.dk
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Tappen runder de 50 År! 

 
 

Af Morten Jørgensen 

Tappens runde fødselsdag markeres i 2017 med en række temaartikler. 

I de to følgende artikler vil en tidligere lærer og en tidligere elev, begge dengang ved 

Tapdrup Skole, causere over hver deres oplevelse af Tappens begyndelse som elevblad 

og dets videre eksistens som skoleblad og senere beboerblad. Begge var tæt på 

begivenhederne, henholdsvis som vogter af orden og disciplin og som ungdommelig 

rebel med ønske om at afprøve samme orden og disciplins forsvarsværker. 

Med ærbødig respekt giver vi først ordet til autoriteten og derefter til rebellen. 
 

 

Tappen 

50 År 
Stiftet d. 4. feb. 1967.   

Tappen - Opkaldt/afledt efter byens og sognets navn. 
 

Bladet, der blev til 

Krumtappen, hvorom sognets fælles liv og gøremål drejer sig. 
 

Af Erik Langvad 

Fra elevblad til skoleblad. 

I 1965 var en hel ny lærerstab netop 

startet på Tapdrup skole med nye tanker 

og ideer om, hvordan skolen og 

undervisningen skulle drives i tiden 

fremover.  

I begyndelsen af året 1967 observerede 

lærerne, at et blad blev omdelt til skolens 

elever. Hvad var nu det for et blad? Hvad 

indeholdt det, og hvilket formål havde 

det? 

Det viste sig, at initiativtageren var en 

elev fra 6. kl. ved navn Esben Ørberg, der 

sammen med andre elever fra klassen 

havde udformet et blad kaldet Tappen, 

som de med lidt hjælp havde fået lov til at 

trykke på foderstoffirmaet DLG. 

Udgiverne af bladet havde stillet 

spørgsmål til nogle af de regler, der var 

blevet indført på skolen, som de mente 

var for stramme, men også spørgsmål om 

der kunne ændres på den alt for lille 

skolegårds kedelige indretning til noget 

mere spændende m.v.? Udvalgte elever 

gav i bladet også deres mening til kende 

om, hvad de syntes var godt, og hvad der 

godt kunne ændres. 

Bladet udkom et par gange med lignende 

spørgeundersøgelser og udtalelser fra 
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elever, inden lærerne nødvendigvis måtte 

give svar på eller kommentere de stillede 

spørgsmål. Vi vidste jo, at forældre-

kredsen også læste elevbladet, og at vi 

derfor måtte deltage for at undgå evt. 

misforståelser. Men det skal nævnes, at 

spørgsmålene var relevante og skrevet på 

en sober måde. Kunne det være en voksen 

person, der stod bag? Eller var det et 

gryende 68-er ungdomsoprør mod det 

bestående, der havde vundet gehør hos 

eleverne, eller måske blot en lille 

journalistspire, der havde en indre lyst til 

at sætte gang i et elevblad?  

Lærernes ønske om deltagelse blev 

imødekommet, hvilket eleverne endda 

betegnede som positivt. Trykningen 

skulle herefter foregå på skolen ved hjælp 

af en nyanskaffet spritduplikator, der ofte 

kunne levere en gnidret eller utydelig 

skrift afhængig af, om der kom for meget 

eller for lidt sprit i apparatet. Det blev dog 

lidt bedre, da der senere blev købt en 

sværteduplikator.  

Dermed gik elevbladet over til at blive et 

skoleblad, hvori vi også kunne orientere 

forældrene om, hvilke planer skolen 

havde om udflugter, lejrskoler, 

skolekomedier, forældredage m. v. 

ligesom vi her kunne bede forældrene om 

at være os behjælpelig med mange andre 

ting, f. eks. som anskaffelse og evt. omsy 

dragter af gammelt tøj til skolekomedien, 

lave kaffe, bage kager, varme pølser til 

skolefester o lign., hjælpe til med 

madlavning ved lejrskoler, deltage i 

udflugter osv.  

Med skolenævnenes indførelse i 1970 

varetog de valgte medlemmer herefter en 

stor del af det praktiske arbejde, ligesom 

det også blev dem, der gennem bladet 

informerede forældrekredsen om de tiltag, 

der var blevet besluttet på nævnets møder. 

 

 

Fra Skoleblad til beboerblad 

 Med tiden kom der flere forespørgsler fra 

foreninger, bl.a. Tapdrup vandværk, 

forsamlingshus, borgerforening og idræts-

forening, om også de kunne få deres 

meddelelser med i bladet. Dermed blev 

bladet ikke kun for forældrekredsen, men 

et beboerblad, som herefter blev post-

omdelt til sognets husstande. Bladets 

sidetal forøgedes, og lærerne overtog hele 

redaktionen, men stadig med en 

elevgruppe, som sørgede for at samle stof 

til elevernes egne sider.  

Da skolen lukkede i 1991, kom spørgs-

målet om Tappens skæbne? Foreningerne 

stod nu med et problem. Hvordan kunne 

de bevare bladet, så de også fremover fik 

offentliggjort deres arrangementer og 

aktiviteter?  

Det blev da Borgerforeningen, der 

økonomisk påtog sig opgaven med 

Tappens fortsatte udgivelse og 

distribuering, således at bindeleddet 

foreningerne og befolkningen imellem 

kunne fortsætte, ligesom den enkelte 

borger her kunne komme med gode ideer 

og tiltag til fælles glæde og gavn for alle i 

vort lille samfund. 

Skoleinspektør Jørgen Qvortrup, som ved 

skolens nedlæggelse var blevet fritstillet, 

indvilgede da i selv at redigere bladet. 

Trykning og opsætning foregik på Viborg 

Bladet, hvor J. Qvortrup også havde et 

lille job. Som menighedsrådsformand 

sørgede han endog for, at menighedsråd 

og Indre Mission fik spalteplads i Tappen, 

selv om de i forvejen informerede 

gennem kirkebladet.  

Med salget af Viborg Bladet overgik 

trykningen først til LMO og senere 

Landbrugsskolen. 
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 Efter J. Qvortrups død i 2006 

påtog Erling Hosbond sig 

arbejdet som redaktør i 

samarbejde med Gunnar 

Rasmussen (Lay- out) og Erik 

Langvad (korrektur). 

01. jan. 2017 overgik re-

daktørjobbet til Morten 

Jørgensen.  

 

Billedet: Daværende sko-

leleder Jørgen Qvortrup foran 

børnene. Foto 1979. 

 

 

 
 

Tappens fødsel i 1967 – 

fra skoleblad til borgerblad. 
 

Af Esben Ørberg, tidligere elev på 

Tapdrup Skole og dengang stifter af 

”Tappen”.  
 

Den 4. februar var det 50 år siden, at 

Tappen udkom første gang – som skole-

blad. Bladet blev revet væk, fordi det var 

opstået nedefra, blandt eleverne. 

Det var min far (Paul G. Ørberg, 1923-

2000), som fik mig sporet ind på ideen 

med Tappen. Han levede af at skrive og 

’udgav’ allerede i 30’erne et lille medde-

lelsesblad for familie og venner.  

Måske var det også derfor, at jeg senere 

blev journalist – og stadig er det. I dag fra 

min bopæl i Rønne på Bornholm, hvor jeg 

er redaktør for Foreningen Nordens blad.  

Tilbage til vinteren 67/68. Jeg var 12 år. 

Det var jo ikke nok at have ide og 

skrivelyst til at starte et skoleblad. Der 

måtte et trykkeri til – og en redaktion. 

 

 Desuden skulle skolens ledelse vel også 

bifalde initiativet?  

Det første var ikke svært. Steen, hvis far 

var leder af landmændenes DLG, Viborg 

Øst, helt ude i den nordøstligste del af 

sognet, endda nord for hovedvej A16, fik 

sin far overtalt til, at vi kunne duplikere 

efter arbejdstid.  
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Tilslutning blandt kammeraterne var 

heller ikke noget problem. Vi blev hurtigt 

et lille hold af skribenter, første hold 

bestod desuden af Steen Madsen, Poul 

Sørensen, Inger Johansen og Jonna 

Laugesen + korrespondenter i hver klasse 

+ to i Bruunshåb Skole. Mine brødre, 

Thue og Arvid blev senere fuldgyldige 

redaktører og redaktionens interne sam-

menhold var fantastisk. Vi opdagede, 

hvad det at skrive kan betyde – og vi nød 

det! Både nydelsen ved at artiklerne blev 

læst og fik betydning samt fornøjelse ved 

at arbejde sammen. 

Skoleledelsens billigelse var også helt 

uproblematisk. Den unge Jørgen Qvortrup 

var netop blevet førstelærer og et skole-

blad var lige hans stil. Jeg tror dog nok, at 

han forventede at få blot en lille smule 

indflydelse på bladets indhold. Men det 

fik han ikke.  

Jeg husker især en gang, hvor jeg havde 

skrevet en kritisk artikel. Jeg kan ikke 

længere huske, hvad vi kritiserede (et 

eller andet om adfærd i frikvartererne), 

men da Qvortrup fik nys om artiklen, bad 

han pænt om at måtte svare i samme 

nummer. Helt rimeligt. Det fik han.  

Tappen var et skoleblad, hvor vi ikke var 

bange for at sætte lys på forhold, som vi 

var utilfredse med. Og det blev læst! Der 

var altid rift om de 100 eller 200 

eksemplarer, som vi fik drejet ud af 

duplikatoren, som i begyndelsen trykkede 

gennemslag på sprit, men senere blev 

moderniseret til rigtig tryksværte. Første 

nummer var gratis, men derefter var 

prisen 50 øre. 

Jeg har fundet det første nummer frem og 

sandt at sige, var det ikke noget særligt. 

Men med fælles hjælp blev det bedre og 

fandt snart sin eksistensberettigelse som 

både nyheds- og debatorgan. I det første  

nummer interviewede jeg Qvortrup og 

han erklærede sig glad for bladet, men 

understregede, at der følger et stort ansvar 

med: Og hvad med ansvaret over for jer 

selv? Vil I komme til at forsømme 

lektierne?  

Dengang forstod jeg næppe selv 

rækkevidden af en fri presse, som Tappen 

jo var udtryk for. Til gengæld tror jeg 

nok, at jeg havde fattet, at et blad for en 

sluttet gruppe er med til at forstærke 

gruppens sammenhold og identitet. Vi var 

jo et slags medlemsblad, hvis medlemmer 

dels kunne læse om sig selv og dels kunne 

læse andre medlemmers meninger – og 

selv komme til orde. Når Tappen var 

bedst satte den gang i debatten både i 

klasselokalerne og i hjemmene.  

Det samme gælder for ethvert forenings-

blad og vel også for Tappen anno 2017. 

Bladet – og tapdrup.dk – samler medlem-

merne/borgerne om en sag. Om det at bo i 

Tapdrup. Om landsbyens ve og vel – helst 

både på godt og ondt. Det er nødvendigt 

at et blad sætter fingeren på de ømme 

punkter også. Og det er svært i et lille 

samfund. Men ofte kan åbenhed virke 

forløsende på en latent konflikt. 

Bladet er uundværligt klister for at holde 

sammen på sin gruppe, fordi det beretter 

om andet og mere end den enkelte selv 

kan opleve. Det er også de store ny-

hedsmediers styrke, men princippet er det 

samme for et lille borgerblad som 

Tappen. Og for vores skoleblad i 

slutningen af 60’erne. 
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Hvorfor navnet Tappen? 

Atter må jeg tilskrive min far æren. Jeg 

tror ikke, at han tænkte på den lille tap, 

der sidder på ethvert drengebarn, men 

derimod var han fascineret af stednavnes 

oprindelse.  

Tapdrup har tidligere heddet Taptrup og 

kirken blev bygget af Skovsgaard-

herremanden omkring 1200. 6. oktober 

1334 stod Slaget på Taphede, altså på 

Tapdrup Mark, hvor Valdemar Atterdags 

bror Otto håbede at nå Viborg for at vinde 

kongemagten. Men kun fem kilometer før 

blev han slået af indtrængende tyskere og 

sat i fangenskab i Holsten i årevis. Måske 

den eneste gang, hvor Tapdrup kortvarigt 

var indskrevet i Danmarkshistorien. 

Jeg husker, at min far fabulerede over 

’tappen’ som den, det hele drejer sig om. 

Og sådan følte vi det den gang.  

 

Tapdrup var derfra vores verden gik – og 

Tappen var vores værk! Fantastisk at så 

mange gode folk i byen har lagt så mange 

frivillige timer i at vores blad stadig 

eksisterer. Tak og tillykke! 

 

 
Artiklens forfatter, Esben Ørberg.
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Tapdrup By i midt 50erne. Billedet taget fra sydøst. Den store udstykning langs Stationsvej, 

Åbrinken, A. Nielsensvej og Engvej lader endnu vente på sig. Tapdrup  Skole venter også på 

sin ny fløj. I det hele taget havde man dengang tid til at vente. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tapdrup By, 

midt i 70erne. 
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Tapdrup Skole, i centrum foran. Mod horisonten ses markerne på Taphede og Taphedevej. 
 

 

Tapdrup Skole, 1981, set fra ”gadekæret”.
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1976. Ja, der lå en gård, hvor der nu er P-plads, busskur og kirkegård. 

I forgrunden Stationsvejs udmunding i Tapdrupvej. 
 

 

Den tidligere brugsforenings foderstof- og lagerbygning set fra skolen mod Taphedevej.
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Kristelig forening for 

Indre Mission 

(2) 
Af Erik Langvad                                                                               (fortsættelse) 

 

 
Missionshusets sal 

 

 

Missionshuset. 

 Missionshuset var ved indvielsen i 1902 

fyldt til bristepunktet. Der blev i tiden 

herefter holdt samtalemøder hver torsdag 

aften og et møde med en missionær en 

gang i måneden. Dertil kom, at der en 

gang om året var en missionsuge og en 

bedeuge med møde hver aften ugen 

igennem. Under missionsugen blev der 

også holdt eftermøder, hvor man aflagde 

vidnesbyrd for hinanden. Der deltog så 

mange mennesker, at missionshuset ofte 

var helt fyldt. Folk kom gående ofte 

langvejs fra i samlet i flok for at deltage. 

På et tidspunkt var der næppe et hjem i  

 

sognet, som ikke på en eller anden måde 

var berørt af vækkelsen. 
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Helweg Larsen skriver således i sine 

erindringer:  

”I Tapdrup oplevede jeg et kristent liv og 

røre, som ikke er set magen til noget 

andet sted. Hver søndag var kirken fyldt, 

og et perfekt samliv mellem præst og 

menighed skabte et samfund, som blev 

forenet i troens glade fællesskab og 

sammenhold. Jeg blandede mig kun, når 

jeg blev påkaldt, og det var heller ikke 

nødvendigt, da missionen blev flittigt 

ledet, næsten for flittigt, da man lagde 

beslag på så mange missionærer og 

talere, som kunne have været mere 

tiltrængt andre steder. Men pioneren i 

hele arbejdet var en værkbruden pige, der 

gennem sit virke næsten fik helgenstatus 

og derfor tiltrak mange søgende 

mennesker vidt omkring fra.” 
 

Med Tapdrup som arnested fik Indre 

Mission ikke kun fodfæste i Tapdrup, 

men blev også udbredt i andre nabosogne 

som Vejrumbro, Ørum, Vinkel, Mammen, 

Vindum, m.fl. Her overtog indre mission 

klart føringen og prægede livsanskuelsen i 

sognene. 

Eftersom Indre Mission var den 

dominerende trosretning, var Tapdrup et 

ret homogent sogn, hvor man kunne tale 

med hinanden. Selv om ikke alle var lige 

positivt stemt over for missionen, deltog 

man gerne i samværet, også ved måltider 

med de obligatoriske bordbønner.  

Men der fandtes sogne, hvor beboerne var 

så uforligeligt opdelt, at man helst undgik 

at hilse og tale med hinanden. Her blev 

landsbyen opdelt i to samfund med 2 

kirker (valgmenighedskirke og folke-

kirke), 2 skoler (friskole og folkeskole), 

 
Missionshusets talerstol 

 

2 smedjer (en grundtvigiansk og en 

missionsk), 2 bagere, 2 handels-steder 

(brugsen for grundtvigianere, købmanden 

for missionen), missionshus og forsam-

lingshus osv. Inden for Indre Mission 

kunne der også være divergerende 

opfattelser, om det ifølge bibelen var 

syndigt at abonnere på aviser, at have en 

radio i huset, eller om kvinder skulle gå i 

lange skørter, ikke måtte lade deres hår 

klippe m.v.  

Den sorte Indre Mission 

Missionen i Tapdrup var virkelig effektiv 

og rig på traditioner, men også så fastlåst i 

egne dyder, at den blev påfaldende 
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traditionsbundet. Udefra kommende 

tanker og ideer om forandring eller 

fornyelse var der ikke plads til, og når 

skellet over for omverdenen trækkes så 

skarpt op, opstår der brydninger, hvorved 

også betegnelsen den sorte Indre Mission 

kom til at hvile over sognet. 

Da tanken om at bygge et forsamlingshus 

i byen meldte sig i 1931, opstod der 

nærmest oprørsstemning. Sogneråds-

formanden lærer Overgaard, Tapdrup, 

ønskede at benytte en lov om statstilskud 

til at opføre et forsamlingshus, da et 

sådant hus så også kunne bruges som 

gymnastiksal til skolen. Indre Mission var 

meget imod en sådan tanke, da ordet 

forsamlingshus blev betragtet som et 

ugudeligt hus, hvor alskens synder 

uhindret ville udfolde sig. De føjede sig 

dog på betingelse af, at dans, kortspil, 

alkoholiske drikke og teater/skuespil ikke 

blev tilladt, samt at huset skulle bære 

navnet Gymnastikhuset. Når Indre 

Mission trods alt indvilgede, skønt 

oprettelsen af en gymnastikforening var 

grundtvigiansk, skyldtes det ikke mindst 

respekten for lærer Overgård som 

myndighedsperson. Hans drivkraft og 

status af sognekonge havde man svært 

ved at sætte sig op imod.  

Alligevel forårsagede det nogle hadske 

bemærkninger blandt beboerne, så der 

ligefrem blev foreslået at fylde huset med 

grise, for så kunne der vel ikke ske den 

helt store ulykke. Dog kom der snart en 

velbesøgt husflidsskole i gang på første 

sal, og der blev også lukket lidt op for de 

unge, der fik lov til at arrangere 

sammenkomster med sanglege som - To  
 
 

 
 

 
 

 Disse skriftssteder fra Missionshuset 

menes at være fra den allerførste tid. 

Også i hjemmene var det helt naturligt at 

synliggøre sin tro på væggen med brode-

rede skriftsteder, som klare påmindelses-

ord fra bibelen 

 

mand frem for en enke - Tyv ja tyv, det 

skal du være - og hvad der ellers var af 

den slags. 

 

Provst Anker Vestergård (1942-46) 

skriver i sine erindringer om Indre 

Mission, hvordan han som præst i 

Tapdrup blev indviklet i spørgsmålet om 

fornyelse eller stagnation: 
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”Den nyoprettede gymnastikforening 

havde virkelig fået fat i ungdommen, og 

da de unge mennesker også gerne ville 

danse, henvendte de sig til lærer 

Overgård om tilladelse til at benytte 

Gymnastikhuset dertil. I den pinlige 

situation, han her kom i, spurgte han mig, 

om jeg som sognets præst ved et indkaldt 

sognemøde i Gymnastikhuset ville påtage 

mig opgaven med at forsvare Indre 

Missions standpunkt om sagen. Da jeg 

accepterede, aftalte vi, at vi sammen 

skulle opstille argumenter for og imod 

dans. Da aftenen oprandt, var huset fuldt 

af mennesker og spænding. Jeg indledte 

med at ridse historien op med 

betingelserne for Gymnastikhusets 

opførelse, så modparten måtte forstå, 

hvor vanskeligt det var for Indre Mission 

at slette løftet, som jo netop var 

forudsætning for deres bidrag.  Lærer 

Overgård imødegik dygtigt alle disse 

argumenter med udsagnet om, at love og 

regler er for folket og kan altid ændres, 

hvis folket ønsker dem ændret. 

Forsamlingen delte sig snart op i et 

pinligt opgør om for eller imod. Da en 

afstemning viste et lille flertal for dansen, 

måtte jeg stå på mål for en hårdhændet 

kritik for en alt for valen og utilstrækkelig 

indsats. Huset blev herefter lidt efter lidt 

åbnet for dans.” 
 

 

 
Tapdrup gymnaster fra dengang, hvor alle raske drenge gik til gymnastik 

 i forsamlingshuset. 
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Endvidere fortæller Provst Vestergård i 

sine erindringer, at han som sognepræst 

og solidarisk kristenbroder gerne ville 

tage del i Indre missions arbejde. Men da 

han foreslog en fornyelse af tiltag, som 

kunne bringe mere glæde ind i den noget 

forældede ledelsesform og imod de 

indarbejdede, bestemte arbejdsgange som 

faste mødedage og urørlige skikke, 

chokeredes han over at støde på en mur, 

der udelukkede enhver forandring, som 

kunne bidrage til mere arbejdsglæde. 
 

Synd kan tilgives, men skal afsones 

Den efterfølgende sognepræst R. H. 

Knudsen (1947-61) har i sin 

levnedsberetning fortalt, hvor autoritetstro 

folk var i troen på, at en præst kunne løse 

alle problemer, også når tro og bøn ikke 

alene kunne hjælpe. En dag kom et par 

grædende forældre slæbende med deres  

dreng, som med sin salonriffel havde 

skudt på ”Mariane” (skinnebussen til 

Mariager).  Drengen troede, at 

togvognene var af jern, så han derfor godt 

kunne skyde på den, uden at den tog 

skade. Men kuglen peb igennem den 

tynde aluminiumsplade og passerede lige 

mellem 2 sæder, hvor der sad nogle 

byrådsmedlemmer. Da der til alt held ikke 

var nogen tilskadekomne, ønskede 

familien nu med præstens medvirkning at 

takke Gud for, at kuglen ikke havde gjort 

yderlig skade.  Men da en sådan hændelse 

ikke kun var et kirkeligt anliggende, var 

en tilgivelse herfra ikke nok. Derfor søgte 

de vejledning hos statsadvokat 

Hornemann på Skovsgård for at få den 

verdslige dom. Her enedes man om, at 

drengen skulle afsone sin brøde ved i et år 

at blive ”forvist” til sin morbror, der var 

købmand på Færøerne. 
 

 

Skinnebussen ”røde Mariane” kommer idyllisk glidende gennem landskabet. 
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Vækkelsen fordufter 

I mellemkrigsårene stod Indre Mission så 

stærkt, at ca. 25 pct. af Danmarks befolk- 

ning på tværs af alle sociale lag var 

knyttet hertil. Den stabile tilslutning 

varede til tiden omkring 1960, hvorefter 

gik det langsomt tilbage. Ifølge bestyrel-

sesprotokollen for Indre Mission i Tap-

drup beretter formanden i tiden herefter 

gang på gang næsten klagende om en 

vigende tilslutning til deres møder og 

arrangementer. Især ungdommen svig-

tede. Den ældre generation, der følte sig 

tilknyttet den ånd, som trivedes i 

missionshuset, svandt langsomt ind, og 

den yngre generation, der naturligt skulle 

afløse og erstatte dem, manglede. Det var 

som om, en ny tidsånd havde fået tag i 

den yngre generation. Årsagen hertil er 

ikke indlysende, men der peges på de nye 

mediers store påvirkning lige fra kulørte 

blade til radio og fjernsyn, men også den 

nye tidsalder, der med industriens og 

teknologiens indførelse kræver mere 

uddannelse. De unge søger til uddan-

nelsesstederne i de større byer, og med de 

nye arbejdspladser følger en konstant 

udskiftning i befolkningens sammen-

sætning med en vandring fra land til by. 

Endelig har interessen for de mange 

forskellige sportsgrene i tidens løb også 

beslaglagt en stor del af ungdommens 

fritid. Andre, men nok mindre 

sandsynlige årsager, kunne være den 

større økonomiske fremgang og en større 

sundheds- og helbredelsesmulig-hed, der 

igen kan bidrage til en større selvtil-

strækkelighed (egoisme). 

 Den vigende tilslutning såvel i Tapdrup  

 

som andre steder gjorde, at Indre Mission 

lukkede sig om sig selv. Den endelige 

beslutning om at lukke Tapdrup 

missionshus skete i 2003, hvorefter 

bygningen af hovedforeningen blev solgt 

til boligformål. Bestyrelsen fortsatte dog 

mødeaktiviteten for de tilbageværende 

medlemmer indtil 2013, hvor man tog den 

endelige beslutning om helt at nedlægge 

foreningen, og dermed sluttede en 

historisk æra i Tapdrups historie. 
 

Den sociale dimension 

Selv om Indre Missions nutidige yngre 

generation stadig er præget af Indre 

Missions åndelige horisont, er det 

tidligere så dybe skel mellem 

grundtvigianere og Indre Mission i løbet 

af de sidste årtier blevet udjævnet så 

meget, at der i dag så godt som ingen 

modsætning findes. De to fløje inden for 

folkekirken er i dag igen blevet samlet i et 

fælles kirkeligt samarbejde. Men der er 

ingen tvivl om, at indre mission i 1900-

tallet har givet deres medlemmer et 

åndeligt fællesskab og en ballast til livets 

genvordigheder, hvor missionshuset har 

været rammen om samvær, foredrag, 

bibeltimer, søndagsskoler og juletræ. 

Vækkelserne hører fortiden til, men det 

sociale arbejde, der har sit udspring i 

Indre Mission som Kirkens Korshær, 

Folkekirkens Nødhjælp, Blå Kors m. fl., 

drives i dag i et fælles folkekirkeligt 

samspil.  

Disse velgørenhedsorganisationer foreta-

ger et stort frivilligt arbejde med ind-

samlinger af forskellig art til støtte for de 

udsatte i samfundet, hvor velfærdsstatens 

sociale netværk har svært ved at nå ud.
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Af Leo Jacobsen, formand 

 

Biler på BT`s baner 

For ca. 1 måned siden kunne vi konsta-

tere, at der havde været en bil på klubbens 

træningsbane, bilen havde lavet dybe spor 

i banen. 

For kort tid siden kunne vi så konstatere, 

at der også havde været en bil inde på 

træningsbanen, som netop var blevet 

ekstra klargjort til sæsonen, idet VFF`s 

superligatrup igen i år har lagt noget af 

deres træning på vores træningsbane. 

Det er utroligt, at nogle kan have behov 

for at ødelægge vores baner, og vi vil ikke 

tøve med at politianmelde de pågældende, 

såfremt vi finder ud af, hvem det er. 

Seniorfodbold i BT 

Seniorspillerne i BT er i fuld gang med 

træningen. Der er pæn opbakning til 

træningen, der sker under ledelse af klub-

bens nye seniortræner Torben Raun. Der 

er træning hver mandag og onsdag fra kl. 

19.00, så har du lyst til at spille i 2017, 

kan du blot møde frem til træning. 

Klubben har i sæsonen 2017 tilmeldt 

seniorhold i serie 4 og 5. Desuden er der  

tilmeldt et OB hold og et superveteran-

hold.  

 

 

Ungdomsfodbold i BT 

I indendørssæsonen har mange hold klaret 

sig rigtig flot, og flere hold er gået videre 

til regionsfinaler. 

Når dette blad udgives er de fleste hold 

begyndt træningen udendørs, der foregår 

på BT`s baner på Vibækvej 43, Bruuns-

håb. 

Vi håber, at vi også i år må få stor tilgang 

af nye ungdomsspillere i klubben. Du kan 

altid kontakte Inge Hansen på telefon 

5092 3212 eller Leo Jacobsen på telefon 

40 84 89 26, såfremt du er i tvivl om 

hvornår dit hold træner. 

Det kan i øvrigt oplyses, at vi netop har 

indgået holdsamarbejde med Team 

Viborg omkring klubbens U14 pigehold, 

der spiller i den bedste række i Jyl-

land/Fyn. 

 

BT`s sportsuge 

Vi vil også i 2017 holde en sportsuge i 

klubben. Det bliver igen i år i uge 33. 

Der vil efter sommerferien blive omdelt et 

program, der nærmere omtaler de enkelte 

aktiviteter. 

Sportsugen koordineres igen i år af 

Michael Dobrick og flere af deltagerne i 

udvalget har sagt ja til at deltage, også i 

2017. 

Har du gode forslag til sportsugen så giv 

endelig besked. 
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Fodboldskole i BT 

Fodboldskolen gennemføres som planlagt 

i uge 26. Der vil være plads til 112 piger 

og drenge på fodboldskolen, som omfatter 

børn født i 2002 til 2009. 

Der har været mulighed for at tilmelde sig 

til træneren, inden billetsalget bliver givet 

fri fra 8. marts 2017, og det har mange af 

vores egne spillere benyttet sig af. 

Hvis du ikke nåede at tilmelde dig til din 

træner, inden fristen for disse billetter 

udløb, kan du fra 8. marts 2017 kl. 10.00 

tilmelde dig på DBU`s hjemmeside 

www.dbu.dk eller på telefon 4326 5400. 

Da fodboldskolen i Bruunshåb hurtig 

bliver udsolgt, skal du ikke vente for 

længe med at tilmelde dig. 

 

BT´s generalforsamling   

På generalforsamlingen blev det oplyst, at 

klubben i 2016 har haft 398 aktivitets-

medlemmer. Medlemmerne fordeler sig 

med 154, der spiller fodbold udendørs og 

244, der dyrker indefodbold, håndbold, 

gymnastik eller badminton i Møllehøj-

hallen.    

Der deltog ca. 20 i generalforsamlingen. 

De hørte bl.a. en række beretninger fra de 

enkelte udvalg i klubben, hvor det 

fremgik, at der sker utrolig meget inden-

for de enkelte idrætsgrene.  

På generalforsamlingen blev Michael 

Dobrick, Bruunshåb genvalgt til hoved-

bestyrelsen. Frank Staugaard, Bruunshåb 

blev genvalgt som suppleant. Morten 

Gregersen, Overlund blev genvalgt til 

Fodbold Senior og Anders Krone, Ras-

mus Møller Vermeulen og Morten Stau-

gaard, Tapdrup blev nyvalgt. Til Fodbold 

Ungdom var der genvalg af Inge Hansen 

og Leo Jacobsen, begge Bruunshåb. Til 

håndboldudvalget var der genvalg af 

Anette Bode Overgaard, Bruunshåb og 

nyvalg af Betty Kuhr, Tapdrup. Til 

badmintonafdelingen blev Jette Gulev, 

Tapdrup og Christian Høyer, Bruunshåb 

genvalgt. Til gymnastikud-valget blev 

Rikke B. Stougaard, Bruuns-håb og Helle 

Søndergaard, Bruunshåb genvalgt. Til det 

nye udvalg friisbee`golf blev Martin 

Therkildsen valgt. 

Hovedbestyrelsen består efter general-

forsamlingen af Leo Jacobsen, Bruunshåb 

som formand, Michael Dobrick, Bruuns-

håb som næstformand og Anders Kri-

stensen, Viborg som sekretær. 

Solveig Drongesen fortsætter som kas-

serer udenfor hovedbestyrelsen. 

BT`s nye leder- og trænerpokal blev over-

rakt til Solveig Drongesen, Bruunshåb for 

hendes store indsats i klubben som spiller, 

kioskudvalgsmedlem, deltager i sports-

ugen og som kasserer i flere år. 

 

http://www.dbu.dk/
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Af Birgit Rasmussen 

 

Efter veloverstået generalforsamling er vi 

nu klar til at tage fat på 2017. 

På generalforsamlingen blev Else Krogh 

valgt ind i bestyrelsen i stedet for Mette 

Flemming. Frank Rasmussen blev valgt 

til suppleant i stedet for Lars Dahl Peder-

sen. 

Vi siger tak fil både Mette og Lars og vel-

kommen til Else og Frank. 

Det er 1½ år siden, tennisbanen blev 

indviet. Der er sket rigtig meget på den 

korte tid, klubben har eksisteret.  

Det er blevet en klub med en rigtig positiv 

stemning, hvilket jo giver sig udslag i, at 

folk tropper op, når der skal laves  

forbedringer eller reparationer i området. 

Når vi selv skal sige det, bliver nye med-

lemmer også rigtig godt modtaget. 

Vi mangler dog stadig lidt selskab fra 

andre aktiviteter, men håber stadig, at der 

er andre, der får lyst til at byde ind med 

noget godt. 

Generalforsamling 

På generalforsamlingen blev der bl.a. 

fremlagt et resume af, hvad vi nåede i 

2016 og vore ønsker for 2017. I får en 

revideret udgave af formandens beretning 

her. 

 

Økonomien  
ser rimelig ud, med et lille overskud på 

kontoen (hvis vi ikke medregner det 

beløb, vi skal lægge til side for at betale 

en ny dug, den dag den gamle er slidt op 

om 10-15 år). Overskuddet skyldes dels, 

at vi har haft rigtig mange medlemmer i 

2016, indtægter fra indvielsen samt at vi 

har sparet på udgifterne.  

Udgifterne kan kun holdes nede, fordi alt 

arbejdet laves af frivillige. Med hensyn til 

at spare taler eksemplet med vores 

nyindkøbte boldmaskine sit tydelige 

sprog. Her blev de 7000 kr. af de 8000 kr.  

boldmaskinen kostede sponsoreret af 

medlemmerne.  

Grunden til, at vi har valgt ikke at lægge 

penge til side til tennisdugen er, at vi er i 

en opstartsfase, hvor der er en del udgifter 

til etablering af el, vand, klubhus med 

videre. 

Medlemmer  
Medlemmerne kommer hovedsageligt her 

fra Tapdrup, men der er også 3-4 stykker 

fra Viborg. Aldersmæssigt er den største 

gruppe 45-55 år. Der er også en stor 

gruppe børn, som er med i de familie-

medlemskaber, der er tegnet. 

Støtte til Tapdrup Udeliv 
Hvis man ikke ønsker at spille, men bare 

gerne vil støtte Tapdrup Udeliv, som 

mange gør med både forsamlingshus og 

borgerforening, kan man melde sig som 

passivt medlem ved at kontakte Jens 

Søndergaard: jes@capnova.dk 
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Tennisspillet 
Der er flere forskellige tennisaktiviteter.   

Familietennis/træning 
Det er her man starter, hvis man er nybe-

gynder. Her i vinterhalvåret er der 

familietennis/træning lørdag fra kl. 13-15, 

men vi regner med, at den igen bliver 

flyttet tilbage til torsdag kl. 17, når lyset 

igen vender tilbage. Der sluttes næsten 

altid af med kaffe og lidt godt til ganen 

(vi er meget forvænte). 

Vi er også meget heldige med her i 

klubben at have 2 trænere. Det er der ikke 

mange klubber på vores størrelse, der kan 

præstere. Ole Nielsen og Jan Andersen 

har ført os igennem alle tennisslagene. 

Dette har også givet sig udslag i, at de 

spillere, som startede for 1½ år siden, nu 

er blevet skræmmende gode.  

Tusind tak for det Ole og Jan. 

Vores nyerhvervede boldmaskine bliver 

også flittigt brugt i træningen. Den kan 

også bare hentes og bruges, hvis man 

gerne vil øve sig alene eller sammen med 

nogen. 

Udfordringsturnering 
Her kan spillerne udfordre hinanden på 

kryds og tværs, og den, der har vundet 

turneringen, når den årlige general-

forsamling afholdes, får overrakt den 

præmie, som Charlotte Isager har doneret. 

Det er lidt specielle regler, der spilles 

efter, så derfor er det lidt spændende, 

hvem der vinder turneringen.  

På generalforsamlingen overrakte forrige 

års vinder Ole Nielsen pokalen til Jan 

Andersen (30 point). Andenpladsen gik til 

Frank Rasmussen (27point). 

Lørdags- og søndagsdoubler 
Doublerne spilles i øjeblikket hver lørdag 

og søndag. Senere vil lørdagsdoublerne 

blive flyttet tilbage til mandag igen. Der 

findes en plan over, hvordan kampene 

afvikles. Vi er i øjeblikket 18, der spiller. 

Hvis man ønsker at være med, så kontakt 

en af os. 

Tennis for børn 

Desværre mangler vi stadig at få fat i 

nogle af de mange børn, der er medlem af 

klubben. Vi håber stadig, det kan blive til 

noget. Vi prøvede om onsdagen i 2016, 

desværre var der ikke nok til at starte et 

hold op. Der er stor konkurrence om 

børnene i de forskellige idrætsgrene. Men 

vi vil prøve igen. 

Det har vi nået i 2016. 

Marts: 

 Fliser foran tennisbanen. Her 

gravede og planerede Jan Krogh. 

April: 

 100 m2 terrasse foran klubhuset. 

Her har Claus Provst og Frank 

Rasmussen udgravet og planeret. 

 Satte de donerede skilte fra Viborg 

Skiltefabrik op. 

 Granit rundt om banen. 

 Bordtennisbordet bliver sat op. 

(Granit og bord er doneret af Frank 

Laursen) 

Maj:  

Skræddersyet ny trappe (Jan Andersen) 

Juli: 

Opsætning af toilet 

November: 

Trærydning og beskæring omkring huset 

Det håber vi at nå i 2017. 
Lars Larsen har været så venlig at give os 

lov til, at vi kobler os på både vand og el 

hos ham. Vi sætter selvfølgelig målere op. 

Lars Glerup har lovet at lægge rende-

graver til, så vi kan grave tværs over 

sportspladsen fra Lars Larsen til klub-

huset.
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El: 

Her vil Kim Møller være tovholder. 

Vand: 

Al arbejde ved Lars Larsens ejendom er 

udført. 

Materialer er købt og betalt 

 

Varme: 

En tidligere Tapdrupdreng, der som barn 

boede i nærheden af sportspladsen, vil 

gerne kvittere med at sponsorere en 

varmepumpe og sætte den op, fordi han 

glædes over, at hans gamle legeplads nu 

igen bliver brugt og er kommet til at se 

pæn ud, efter mere eller mindre at have 

ligget hen i 30 år.  

Klubhuset: 

Lige nu søger vi Viborg Kommune via 

Viborg Idrætsråd om tilskud til. 

 3 nye vinduer og 2 døre  

 Nyt tag, isolering og tagrender 

 Dræn og afledning af regnvand bag 

huset, således at vandet kan løbe 

væk derfra i stedet for at løbe ind 

mod huset, som det gør nu. Det 

giver en masse fugt inde i huset 

Desuden skal huset gøres pæn både ud-

vendig og indvendig, så det bliver ind-

bydende (spartle, male, sætte plader op, 

bordplade, vask, indretning og der er 

sikkert mere) 

Standerhejsning 
Husk der er standerhejsning den 29. april 

på ”tennissportens dag”, som er en lands-

dækkende event for tennissporten. Der er 

ikke noget program endnu; det kommer 

senere. 

 

Nye ideer 

 Introdage (forår og efterår) 

 en årlig Tapdrup Open (for alle 

borgere, hvis der er stemning for 

det). Her kan indgå tennis, bord-

tennis, petanque, dart, kongespil 

osv. osv.  

 Træning for øvede(for dem der er 

kommet lidt videre) 

 +60 begyndertennis 

 

Afslutning 
Hvis I skulle få tid og lyst til at hjælpe 

med noget praktisk arbejde, vil vi være 

meget taknemmelige. Som I kan læse, er 

der nok at tage fat på. Det vil betyde 

meget for området, at vi kan få det gamle 

hus til at fremstå indbydende. 

 

I behøver ikke at donere et bestemt antal 

timer, men bare vi må ha' lov at ringe 

eller sende en mail til jer, når vi mangler 

arbejdskraft, så kan I jo tage stilling fra 

gang til gang. Her er en mailadresse og et 

telefonnummer, hvis I skulle ha' lyst til at 

være med. Tlf. 60628446 eller Birgit-

ras@hotmail.com. 

Det er hyggeligt, og vi plejer at tænde op i 

grillen.  

Håber at se jer på pladsen den 29. april til 

standerhejsning 

En stor tak til alle,  der har hjulpet. 

 

 

 

 

 

I må nøjes 

med et billede 

af pokalen 

I næste 

nummer 

kommer der 

også billeder 

af vinderne. 

mailto:Birgit-ras@hotmail.com
mailto:Birgit-ras@hotmail.com


Menighedsrådet 
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Tapdrup synger 
Af Niels Toftegaard, næstformand 

Kigger man ind i Sognehuset i Tapdrup 

en torsdag aften, ser man, at der er lys i 

vinduerne. Sniger man sig indenfor, 

strømmer glade sangstemmer en i møde. 

Under ledelse af organist Katrine Justesen 

holder Tapdrup Koret øveaften  6-9 gange 

i forårsperioden og ligeså i efteråret. Her 

mødes 20-22 damer og herrer til 

sangaften. Koret har sangere i alle 

aldersklasser, dog med overvægt i 

gruppen +50. De glade sangere repræsen-

terer såvel nybegyndere som meget 

erfarne. 

En deltager har i mere end 50 år sunget i 

forskellige sangkor. En begejstret ny-

begynder viser glad sin julegave fra 

manden: Den Danske Salmebog. 

Korarbejdet er kendetegnet ved, at det er 

gratis at være med. Hyggen og det sociale 

er i højsædet. Hver gang nydes kaffe og 

kage i pausen. Den aften reporteren 

besøgte koret, nød de en lækker kage. Det 

gav straks anledning til, at flere måtte 

have opskriften noteret ned. 

Hele koret medvirker ved nogle gudstje- 

nester og har desuden besluttet, at man 

ved alle gudstjenester deltager med 3 

personer for at løfte salmesangen.  

Korleder Katrine Justesen er meget glad 

for det fine fremmøde, men gør opmærk-

som på, at der nemt kan være flere med. 

Så alle med lyst til at være med til nogle 

hyggelige og uforpligtende sangaftener 

bare skal møde op. 

Menighedsrådet støtter op om koret med 

servering af kaffe. Sidste år til jul blev det 

også belønnet med en beskeden jule-

frokost. 

Koncert med 

Palmehaveorkestret 

påTapdrup Torv.  

Af Pauli Birch Nielsen, kontaktperson 

Onsdag d. 14. juni 2017 er der frilufts-

koncert med Palmehaveorkestret på det 

nye torv i Tapdrup. 

Kom og nyd musikken - der vil være 

noget for enhver smag, lige fra latin til 

swingende rytmer. Og der bliver spillet 

musik fra 50erne, 60erne, 70erne og helt 

op til nutiden. Benyt lejligheden til at tage 

kaffekurven med og få et par hyggelige 

timer sammen med Palmehaveorkestret.  

Koncerten starter kl. 19.00 og slutter 

kl. 21.00.  

I tilfælde af regnvejr kan koncerten 

blive aflyst.  
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Medlem af landsorganisationen: 

 
 

Husflidsforeningen holder sommerferie fra den 15. marts og frem til den 27. september 

2017, hvor vi vil begynde med vores foreningsaftener.  

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer. 
 

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

Formanden: Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup,  

8800 Viborg.  

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

e-mail: pramhusvej@fibermail.dk       
 

Tilmelding til vores nyhedsbrev: 
 

Brian Daniel Falckenberg, Højbjerg Huse 22, 

8840 Rødkærsbro 

Tlf. 86 62 90 88, Mobil 28 12 49 37 eller 

e-mail: husflid@falckenberg.dk    

 

 

Affaldsindsamling 
Borgerforeningen deltager også i år i Danmarks Naturfrednings-

forenings affaldsindsamling, hvor vi opsamler al henkastet affald 

langs veje og stier i Tapdrup, 

I år foregår indsamlingen søndag d. 2. april. Håber du har lyst 

til at deltage. 

Vi mødes ved sognehuset kl. 10.00, hvor hver får tildelt en rute 

samt remedier til indsamlingen. 

Tilmelding hos P. E. Langvad, tlf. 86600407 eller på mail:  

aaogelangvad@mail.dk 
 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
mailto:husflid@falckenberg.dk
mailto:aaogelangvad@mail.dk


Det sker i Tapdrup 
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Marts 2017: 

12. kl. 09.15 Gudstjeneste. 

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

19. kl. 09.15 Gudstjeneste ved Lisbeth Andersen. 

27. kl. 18.30 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset  

April 2017: 

02. kl. 10.30 Højmesse. 

02. kl. 15.00 Koncert med Den danske Guitarkvartet, Sognehuset. 

09. kl. 09.15 Gudstjeneste. 

13. kl. 09.15 Nadvergudstjeneste. 

14. kl. 10.30 Passionsgudstjeneste ved Per Bucholdt Andreasen. 

16. kl. 09.15 Gudstjeneste ved Per Bucholdt Andreasen. 

17. kl. 10.30 Højmesse ved Lisbeth Andersen. 

23. kl. 09.15 Gudstjeneste. 

29. kl.     ?     Tapdrup Udeliv, Standerhejsning på Tennisbanen. 

Maj 2017: 

07. kl. 10.30 Konfirmationsgudstjeneste. 

21. kl. 09.15 Gudstjeneste. 

Jun 2017: 

04. kl. 09.15 Gudstjeneste. 

11. kl. 09.15 Gudstjeneste ved Lisbeth Andersen. 

14. kl. 19.00 Sommerkoncert på Tapdrup Torv. 

18. kl. 09.15 Gudstjeneste ved Per Bucholdt Andreasen. 

 



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.  

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: Michael Neiiendam A. Nielsensvej 27 
Tapdrup Tlf. 22 33 93 81 

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: Morten Jørgensen, åbrinken 9 

Tlf. 8660 0206 Mobil:   2639 9070 Mail: 

aabrinken9@fiberpost.dk 

Medhjælper: Erik Langvad,  

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407 

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11  

Tlf. 8660 0446  gubi42@hotmail.com 

Distribution: Borgerforeningen 

Tryk: Svend Thorsen Tlf. 2027 3010 

Forside: Tina Jensen   

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer 

og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENs 

redaktion. 

mailto:anjaogjan@webspeed.dk
mailto:pramhusvej@fibermail.dk
mailto:dan-jensen@fibermail.dk
http://www.tapdrupby.dk/
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