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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen 

”Det er tid til at nyde sommeren og de mange muligheder for udendørs aktiviteter” Ja, 

sådan skrev jeg i sidste nummer af Tappen, uvidende om, at vi fik den vådeste og 

ringeste sommer i mands minde. Og bedre går det måske ikke med vejret i løbet af 

september. Tapdrup Sogn var tidligere båret af landbruget, og talrige familier var 

afhængige af en god høst. Nu er vi mange byboere i sognet, men de fleste har dog en 

eller anden relation tilbage i tiden til landbruget og følger derfor hvert år bjærgning af 

høsten med bekymring og interesse.  

Trods den triste sommer har vi dog haft en bestemt begivenhed at glæde os over. En 

beboer i sognet, Anna Dalsgaard, fyldte 100 år i juli måned. 

Tappen modtager mange gode bidrag til hvert nummer, og tak for det. Redaktionen 

gør sit yderste for at få plads til alle indlæg og bekendtgørelser, men må dog fra tid til 

anden redigere lidt i de indkomne bidrag. Det sker altid med respekt for budskabet.  

Nu glæder vi os til efterårets komme. De smukke farver, den høje himmel, den klare 

luft. En gåtur i skoven, hvor duften af fugtigt, vådt løv giver ny energi og glæde. 

Redaktionen ønsker Tappens læsere et godt og aktivt efterår. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er 28. november 2017. 
 

Borgerforeningen 
 

 

 

Af Claus Bo Andreasen, formand 

- Tapdrup - landsby 

Viborg Kommune har en konkurrence, 

hvor landsbyer kan søge om en pris, som  

 

årets lokalområde. For første gang nogen 

sinde har vi - foreningerne i Tapdrup - 

søgt om prisen. Desværre må der være 

sket en eller anden form for misforståelse, 

for vi vandt ikke.  

Det afskrækker os nu ikke, og vi vil 

selvfølgelig søge igen til næste år.  

Der er flere årsager til, at vi synes at 

Tapdrup skal have prisen. Ligesom 

mange andre landsbyer har Tapdrup været 

udfordret af lukning af skole, butikker og 

begyndende fraflytning. Men i stedet for 
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at lukke og slukke har Tapdrups borgere i 

det seneste årti engageret sig i at skabe 

nye værdier i lokalområdet.  

I de senere år vi således skabt: 

 Fællesområde med en legeplads, der 

tager udgangspunkt i Tapdrups historie 

 Bedre adgang til naturen via stier, 

shelters og havn ved Nørreåen. 

 Tennisbane og nye 

udfoldelsesmuligheder på boldbanen 

øst for Tapdrup 

 Nyt torv og renovering af Sognehuset 

 Endelig har vi sociale og kulturelle 

aktiviteter i et velholdt forsamlingshus 

og et tilsvarende sognehus; bl.a. er her 

fællesspisninger, koncerter, foredrag, 

cafeaftener, fælles generalforsamlinger 

m.m.  

Alt i alt synes vi, at det går godt, selv om 

der også er masser af udfordringer. Men 

fordi at mange borgere engagerer sig i 

arbejdet med at gøre Tapdrup til et godt 

sted at bo, så fortjener vi prisen. Og mon 

ikke vi får den på et eller andet tidspunkt.  

Status for separat kloakering i 

Tapdrup 

Der har nu været holdt to møder om det 

store kloakeringsprojekt i Tapdrup, hvor 

der skal lægges nye kloakrør, og hvor 

regnvand og kloakvand skal separeres. 

Det første møde blev holdt af 

borgerforeningen før sommerferien og 

havde til formål at give en overordnet 

orientering om projektet. Det andet mødet 

blev holdt i august og blev holdt af 

bygherren, Energi Viborg i samarbejde 

med entreprenøren, Vils.  

På Energi Viborgs hjemmeside kan du 

finde oplysninger om projektet, f.eks. 

hvor og hvornår der foregår gravearbejde 

samt kontaktoplysninger på bygherre og 

entreprenør. Se mere på 

www.energiviborg.dk/driftstatus/spildeva

nd#12014 

Planer for regnvandsbassinnet 

I forbindelse med projektet anlægges et 

regnvandsbassin syd for legpladsen. Som 

tidligere beskrevet i Tappen og på de 

sociale medier har vi forsøgt at gøre 

regnvandsbassin til Tapdrups svar på 

sØnæs ved Søndersø.  

Vi er imidlertid løbet ind i 

”Landzoneloven”, og har måttet erkende 

at projektet i første omgang bliver mindre 

omfattende end først antaget. Det betyder 

at vi ikke i denne omgang vil søge om 

tilladelse til tiltag, som kræver 

dispensation fra Landzoneloven, det er fx 

konstruktioner såsom gynger og broer 

over bassinnet. 

Som det ser ud nu, omfatter projektet 

derfor kun trædesten tværs over bassinet, 

en udbygning af den nordvestlige 

bassinkant, som gør det muligt at anvende 

området i forbindelse med arrangementer 

i stationsbygningen samt et areal syd for 

bassinnet der kan anvendes til 

friluftskoncerter.  

Planer for Taphede 

Som det er fremgået af Viborg Stifts 

Folkeblad er der store planer for 

udstykning af Taphede nord for Tapdrup. 

Viborg Kommune har fremlagt en 
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perspektivplan, der indebærer udstykning 

af ca. 1.500 grunde i området.  

Planerne har givet anledning til udbredt 

bekymring blandt mange beboere i det 

berørte område. Dels er det uklart hvad 

udstykningen indebærer for den enkelte 

familie, dels er der ingen som ved hvor 

lang tid der vil gå før grundene kan 

sælges. Som beboer i området kan man 

derfor risikere at blive stavnsbundet i 

måske 5, 10 eller 20 år før ens ejendom 

kan afhændes. 

Som borgerforening vil vi dog primært 

fokusere på sammenhængen mellem 

Tapdrup og den ny bydel på Taphede. Det 

er bl.a. forhold omkring trafiksikring i 

forbindelse med den forventede øgede 

belastning af vejnettet omkring Tapdrup 

(fx ved Taphedevej). Vi vil også foreslå at 

der ses på mulighederne for at skabe 

synergi mellem de forskellige 

boligområder, fx ved fælles udnyttelse af 

sportsfaciliteter, skole, børnehave osv. 

Kontingent  
til borgerforeningen 
 

Af Dan Jensen, kasserer 

Om kort tid vil du modtage en BS-

opkrævning eller et giroindbetalingskort 

fra Tapdrup Borgerforening. Det er en 

opkrævning af årets kontingent, og vi 

håber, at rigtig mange af jer bakker op om 

Borgerforeningens arbejde og aktiviteter 

og vælger at betale de 150 kr., som 

kontingentet koster – og det er vel at 

mærke for hele husstanden! 

 Har du ikke allerede tilmeldt opkræv-

ningen til BetalingsService, vil vi gerne 

opfordre dig til at gøre det nu! For dig, 

som betaler, har det den fordel, at du 

fremover slipper for besværet med 

betaling af girokort (med gebyrer) via 

netbanken, i banken eller på posthuset. 

For Borgerforeningen har Betalings-

Service den klare fordel, at vi fremover 

begrænser vores portoudgifter og dermed 

kommer besparelsen byens borgere til 

gode. 

På girokortet står informationerne, der 

skal bruges for at tilmelde sig 

BetalingsService. Men vi kan også her 

nævne, at Tapdrup Borgerforening har 

PBS-nr.: 06947654 og debitorgruppe-

nummer: 00001. Dit kundenum-

mer/betalings-ID står også på girokortet 

og det indeholder bl.a. din adresse i form 

af bogstaver og tal. Ved tilmelding til 

BetalingsService via Netbank skal du 

være opmærksom på, at bogstaverne skal 

skrives med STORE BOGSTAVER. Hvis 

du skulle have forlagt girokortet, er du 

velkommen til at overføre kontingentet 

(150 kr. i 2017 for hele husstanden) til 

borgerforeningens konto på registrerings-

nummer 7831 kontonummer 0001459735 

(husk at oplyse navn og adresse). 

 

Vi vil gerne takke for de 199 

indbetalinger vi modtog i 2016. Det er 

dejligt – og nødvendigt for vores arbejde 

– at der er bred økonomisk opbakning fra 

byens borgere til vores aktiviteter.  
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Hvad laver Borgerforeningen – og 

hvad får man for kontingentet? 

 Vi udgiver Tappen, som du læser 

netop nu. Bladet udkommer 4 gange 

årligt! 

 Vi vedligeholder arealet omkring 

legepladsen ved Banestien + betaler 

forsikring, hvis nogen skulle komme 

galt af sted. 

 Til de fælles arbejdsdage sørger vi for 

forplejning til de frivillige 

arbejdskræfter. 

 Vi udlejer og opsætter flag-alléen ved 

fødselsdage, bryllupper og andre 

arrangementer. 

 Vi afholder bankospil i 

forsamlingshuset 4 mandage op til jul. 

 Vi afholder Sct. Hans på 

fællesarealet. 

 Vi sikrer byens aktiviteter med en 

rimelig underskudsgaranti, således 

at de frivillige kræfter i byen kan 

sætte nye aktiviteter i søen uden 

alt for mange økonomiske 

bekymringer. 

 Vi sørger for byens juletræ ved 

Sognehuset 

 Vi har købt og opsat bænke der 

står rundt i byen. 

 Vi har lavet Informationsstandere, 

som står oppe ved busstoppestedet 

ved kirken + ved Kokær og 

Tapdrupvænget. 

 Vores løbende dialog med 

kommunen har bl.a. givet os 

busskur, asfaltering af Banestien 

og i år også snart fartdæmpning 

på Tapdrupvej!

                                      _____________________                       _______________________                     ______________________ 

 

 
Lørdag d. 24 juni: Hærvejsmarch (Karnevalsruten) igennem Tapdrup by. 

”Kirkens folk” i aktion på hovedgaden – festligt, folkeligt og fornøjeligt. 



Talen ved Skt. Hans bålet 2017 
Traditionen tro bringer Tappen årets tale ved Skt. Hans bålet. Trods manglende 

batterier til mikrofonen og et vejrlig, der indvarslede sommerens kulde og regn, 

lykkedes det årets taler at få den fulde opmærksomhed fra et lyttende og interesseret 

publikum. Vi præsenterer her sognepræst Mads Bjerre Grams båltale 
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Mads Bjerre Gram 

”Kære alle sammen! 

 

Tak for invitationen til at tale her i dag, 

og tak fordi jeg må fejre Sankt Hans med 

jer! 

Det skæbnesvangre ved at skulle holde 

talen i aften er jo, at jeg først for nylig 

begyndte at være her hos jer, så jeg håber 

ikke, at talen i år kommer til at være en 

fuldstændig gentagelse af nogle af de 

tidligere taleres. 

Gentagelse eller ej, så er det i aften Skt. 

Hans aften! Det er en aften fuld af 

betydning, og har sin plads i vores 

kalender, fordi det nu er midsommer. 

Dagene vokser sig ikke længere og lysere, 

men de bliver fra nu af kortere og 

mørkere. 

Aftenen er af hedensk oprindelse, og for 

hedningene betød overgangen mellem lys 

og mørke, at naturkræfterne – gode såvel 

som onde, havde frit spil. Og fordi også 

de onde kræfter var ude på rov, ja, så var 

der brug for beskyttelse. Derfor samlede 

de sig omkring store bål, som dette hos 

os, og brugte den varme lyse ild til at 

skræmme hekse og onde ånder væk, så de 

sikkert kunne komme denne aften, hvor 

magi og mystik havde overtaget. For bålet 

og fællesskabet omkring den varme ild 

beskyttede fra det onde.  

Siden hen overtog kristendommen 

aftenen, og vi døbte den - som bekendt– 

Skt. Hans Aften! Og det er vel derfor jeg 

står her i dag. Aftenen og den kommende 

dag tilhører Johannes Døberen – Jesu 

fætter og forløber. Han blev født ca. 6 

måneder før Jesus, og det mener man er i 

dag. Men hvorfor blev hedenskabets aften 

for beskyttelse mod hekse og onde ånder, 

og fødslen af Johannes Døberen lagt 

samme aften? Der er selvfølgelig det 

praktiske aspekt. Det var noget nemmere 

at få folk ud til en fest, som de kendte i 

forvejen. Men der er også en sidestillet 

symbolik.  

I Johannes-ev. kap. 3,30 siger Johannes 

om hans og Jesu rolle: ”Han skal blive 

større, og jeg mindre”. Symbolikken er 

selvfølgelig, at som dagene bliver mindre, 

således blev Johannes rolle også mindre, 

og ved Jesu fødsel bliver dagene længere, 

og således blev også Jesus større end 

Johannes. Bålet i aften er det skinnende 

lys, der flammede op, da Johannes 

Døberen blev født – et bål, der skal samle 
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og varme os igennem den tid, hvor 

dagene igen bliver kortere og mørkere, 

indtil Jesu fødsel.  

Og Johannes-bålet hænger i kristen-

dommen også sammen med beskyttelsen 

mod ondskaben! I vores trosbekendelse 

siger vi, at ”vi forsager djævlen og alle 

hans gerninger, og alt hans væsen”, og i 

Drachmanns midsom-mervise synger vi: 

”hver by har sin heks, og hvert sogn sine 

trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus 

holde, vi vil fred her til lands, sankte 

Hans, sankte Hans!”.  

Og det er det bålet betyder i relation til 

ondskaben, når vi taler med den kristne 

tunge. Med bålet signalerer vi som 

mennesker og kristne, at vi ikke vil lade 

mørket fylde i den kommende tid. At 

ondskaben ikke skal få tag i os og vores 

kære. Vi forsager djævlen, og med bålet 

forsøger vi at holde ham og hans ondskab 

fra os. Vi forsøger at skræmme ham væk. 

Og det gør vi sammen.  

Vi står samlet her i dag, rundt om vores 

Skt. Hans bål, fordi vi med glæde i vores 

øjne og stemmer, sammen siger nej til 

mørket og ondskaben. Fordi vores 

fællesskab kan modstå mørkets frem-

march ved det lys som først blev antændt 

af Johannes Døberen, og som senere gik i 

fuld flamme ved Jesu fødsel. Dagene 

bliver fra nu af mørkere til de igen 

vender, men sammen – i vores fællesskab 

- skal mørket ikke opsluge os. Vi kigger i 

aften ind i bålet og lader lyset fylde os. Vi 

mærker varmen fra flammerne, indsnuser 

røgen, føler den kølige aftenluft på vores 

hud, og tilstedeværelsen af vores kære, 

venner og bekendte. Og vi ser andre bål 

skyde op over hele landet. Vi mødes ved 

100-vis af bål landet over, og vi kan i 

skumringen se hinandens flammer, og vi 

kan på denne midsommernat føle 

fællesskabet landet over. Vi bliver 

sammen ét stort bål, der brænder for at 

holde ondskaben for døren. Vi står 

sammen mod ondskaben. Fællesskabet er 

stærkere end den heks, vi brænder af. Det 

er et signal om, at intet kan skade os, når 

vi står sammen. Ikke engang heksen – 

eller i et kristent sprogbrug: Djævlen.  

Det er en følelse af at være sammen, som 

bålet og Skt. Hans Aften giver. En følelse, 

som blot varer et øjeblik, før det igen 

bliver i morgen, og som kan være svær at 

sætte ord på, men som betyder al verdens. 

For den følelse er selve menneskets 

grundnerve - den kristne grundnerve - det 

er os sammen. Samlet omkring lyset, der 

skinner og fører os igennem de mørke 

tider. Det er følelsen og nærværet af 

godhed i os selv, hinanden, og vores 

frelser. Og når morgenen rammer, kan vi 

ikke helt sætte ord på, hvad det var, vi 

følte, andet end det gode danske ord: 

hygge. Men de findes disse øjeblikke, og i 

aften vil jeg gerne slutte af med et digt, 

som jeg synes indrammer Skt. Hans aften 

ganske smukt:  

 
De findes 
De øjeblikke som jeg aldrig vil kunne forklare 
Som jeg ikke kan fortælle om 

Men bare forstår 

De findes 

De øjeblikke, som jeg aldrig kan glemme 

Som ingen og alle ville kunne forstå. 

Giv mig den stilhed 

Der summer  

Af alle ord 

Som lyset sitrer 

Af alle farver. 
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Tapdrups oldtid (2) 

----- 

Tapdrup bliver landsby 

Af Erik Langvad 

De første mennesker, der kom til 

Danmark efter istiden, levede som 

samlere og jægere af de planter og dyr, 

som kunne trives i det kolde klima, men 

også af de fisk og skaldyr, der var at finde 

i fjorde og åer. Fangst- og brugsreds-

kaberne blev hovedsagelig tildannet af 

sten, men også af træ, ler, ben og horn. 

Klimaet blev i årtusinders løb varmere og 

landet dækkedes langsomt af skove. 

Bønder 

På et tidspunkt lærte menneskene at dyrke 

jorden og holde husdyr. De jorddyrkende 

mennesker, som kaldes bønder, skaffede 

sig agerjord ved at rydde et stykke skov. 

De bedste træstammer blev brugt som 

byggemateriale til huse, og resterne herfra 

af afhuggede grene og kviste blev fordelt 

på jorden og brændt, dels for at fjerne det, 

men også for at udnytte asken som en 

slags gødning. Den form for agerdyrkning 

kaldes for svedjebrug. 

Bønderne boede i små samfund, så de 

kunne hjælpe hinanden og fordele 

arbejdet mellem sig. Husene, de boede i, 

kaldes for langhuse, hvor længden var 

afhængig af, om der skulle være plads til 

flere familier samt antallet af deres 

kreaturer.   

Efter nogle tiårs forløb var jorden blevet 

for udpint til, at der kunne dyrkes 

tilstrækkeligt, så det blev nødvendigt at 

flytte bopladsen, oftest blot omkring 500 

m væk.  

Oldtidens boliger blev bygget efter 

samme princip, nemlig 2 x 2 rækker af 

stolper nedgravet parvis, for at 

tagspærene kunne hvile på dem, og 

foroven bar spærene en vandret rem. 

Taget bestod enten af tagrør eller af 

græstørv hæftet på spærenes lægter. Den 

yderste stolperækkes mellemrum blev 

udfyldt med fletværk af ris og klinet til 

med ler ligesom også gulvene i huset 

bestod af faststampet ler. Leret blev 

gravet op fra nogle gruber i nærheden, og 

da disse grubehuller senere blev fyldt op 

med affald, har de arkæologernes store 

interesse, eftersom der her ligger en 

mængde kasserede materialer samt 

husholdningsaffald, som kan fortælle 

meget om livet på oldtidsbopladsen. 

Princippet med at flytte bopladsen fra et 

sted til et andet for at påbegynde et nyt 

svedjebrug varede i flere tusinde år, og 

sporene af husenes mange stolpehuller ses 

i dag som mørkfarvede pletter i det lyse 

undergrunds sand eller ler. Pletterne fra 

stolpehullerne viser også, at husene altid 

er bygget i retningen øst – vest.  
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Udgravninger, der har fundet sted i 

forbindelse med nybebyggelser i Tapdrup, 

har vist tydelige spor af bebyggelser fra 

oldtiden. Da Vibækvejen blev ført 

igennem til rundkørslen ved Tapdrupvej, 

fandt man i området Tapdrupvænget 

stolpehuller efter flere huse på en 10-12 

m´s længde. Sporene af dyr og mennesker 

viste, at husenes østside var indrettet som 

stald, mens beboelsesdelen lå mod vest.  

 

Der har kun været ca. 50 m2 under tag, så 

der har været meget trangt. Husene har 

haft indgang midt på langsiderne og har 

haft et centralt placeret indgangsrum, der 

har fungeret som en slags bryggers. 

Dateringen af husene er tidlig førromersk 

jernalder, ca. 500 f. Kr. På dette tidspunkt 

består en boplads typisk af 3 til 5 

bebyggelser. 
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Ved Kokærvængets anlæggelse viste 

udgravningen ikke blot hustomter fra 

ældre jernalder, men også gårdsanlæg fra 

yngre jernalder, og dertil en mængde 

potteskår, ca. 50 kg. Jernalderens huse har 

haft en levetid på 30 til 50 år, hvorefter 

man har måttet opføre nye. De nye huse 

blev ofte opført inden for samme 

lokalområde, men et stykke fra den gamle 

bebyggelse, hvor nyt jord så blev 

inddraget til dyrkning i stedet for den 

gamle udpinte. Man kunne da stadig 

udnytte de kendte ressourceområder 

omkring markerne, såsom enge til 

græsning, brønde og jagtrevirer m. m. 

Fundet af flere kværnstene fortæller os, at 

der har været dyrket korn.  

 

Ny dyrkningsmetode 

Efterhånden som langhusene udvidedes 

og blev mere fuldendte, blev besværet 

med at flytte dem også for uover-

kommeligt, så nogle foretrak at blive 

fastboende. De dannede således de første 

landsbysamfund, men det krævede dog en 

ny måde at dyrke jorden på. I stedet for 

svedjebrug, gik man over til trevangs-

brug. Jorden omkring gården blev nu 

opdelt i 3 vange, der på skift dannede 

byg-, rug- og fælledmarken. Fælledmar-

ken skulle ligge udyrket i ét år for at hvile 

og samle næringsstoffer ved at lade 

husdyrene afgræsse og samtidig gøde 

jorden. 
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De tre vænger er delt i ager-

skifter, som igen er delt i lige så 

mange smalle agre, som der er 

gårde i byen. 

 Til gården A hører således alle 

de skraverede agre. 

 

Uden for bymarken lå det uopdyrkede 

overdrev, hvor bøndernes kreaturer også 

kunne finde føde, mens en hyrde sørgede 

for, at de ikke skulle forsvinde eller lide 

overlast. Der gik vel omkr. 1000 år inden 

alle bondesamfundene blev bofaste.  

Samtidig med at landsbysamfundene blev 

stationære, fik de også navne. Det har vist 

sig, at mange landsbynavnes endelser kan 

sammenlignes og opdeles i grupper, som 

man ved arkæologiske undersøgelser har 

delt op i tidsperioder således, at de 

landsbyer, der ender på: 
 

    -- ing (eks. Rødding, Kvorning, Hvidding, Thorning) er fra  200 - 0 f. kr. f. 

    -- um (eks. Vejrum, Ørum, Vium, Foulum) er fra                  0 - 200 e. kr. f. 

    -- sted (eks. Thisted, Mønsted, Vridsted,) er fra                 200 - 400 e. kr. f. 

    -- lev (Sjørslev, Vellev, Roslev, Vejerslev) er fra               400 - 600 e. kr. f. 

    -- by, -bo, - toft, -mark (eks. Foldby, Asserbo, Fensmark, Assentoft)                                 

          er fra                                                                                600 - 800 e. kr.f.  

    -- rup, -drup, -strup  kommer af ordet torp, der betyder udflytterby 

     (eks. Tapdrup, Finderup, Ravnstrup) er fra                        800 - 1000 e.kr. f.    
 

Dertil kommer en mængde andre navne 

på landsbyer, som falder uden for et 

sådant skema. I det hele taget skal denne 

tidssætning tages med en gran salt. 

      Som det ses, var landsbyen Thisted, 

mellem Tapdrup og Vejrumbro,  ældre 

end Tapdrup, og da torp betyder 

udflytterby, er det sandsynligt, at Tapdrup 

er blevet ”koloniseret” fra Thisted.  

Navnet Thisted menes at være forbundet 

med det nordiske navn Tyr, dog næppe 

Asa-guden Tyr.  

Normalt har landsbyer, der ender på --rup 

et mandsnavn foran, enten et hedensk som 

f. eks. Find-, Ravn- Orm-, Tobe- m. fl., 

hvilket fortæller os, at de stammer fra 

Vikingetiden, altså før år 1000. Vi 

antager, at Tapdrup er dannet af det 

hedenske navn Tobe, idet ordet Toberup 

er blevet brugt i fordums tid. Hvis der 

derimod står et kristent navn foran -rup, 

som f. eks. Peder-, Mogens- Knud- m. fl., 

er de opstået efter kristendommens 

indførelse, altså efter ca. år 1000. 



Min passion for en hobby 
Tappen åbner her en række af artikler med læsernes beskrivelse af deres hobby og 

passionen ved at dyrke den. Vi starter med et bidrag fra Jakob Kjær Madsen, Åbrinken 

7, som beskriver sin store interesse for lystfiskeri. 

Tappen hører gerne fra jer, der, ligesom Jakob, vil dele oplevelser og interesse for en 

særlig hobby eller fritidsinteresse med Tappens læsere. 
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Af Jakob Kjær Madsen, Åbrinken 7, 

Tapdrup 

Jeg har en passion. De fleste af mine 

vågne timer, når jeg er på arbejde og ikke 

mindst om natten, tænker og drømmer jeg 

om fisk. 

Som barnefødt i Viborg har jeg fisket i de 

fleste af de små vandhuller omkring byen. 

I min barndom boede jeg nærmest i 

Nørresøbadet, hvor hver dag om 

sommeren blev brugt på at svømme og 

fiske. Utallige timer er blevet brugt på at 

fange skaller og brasen kun iført badetøj. 

Meget af mit fiskeri foregik dengang 

omkring Rindsholm Dambrug, hvor jeg 

ofte kom hjem med en regnbueørred eller 

to. Mit første rigtige møde med Nørreåen 

var også mit første møde med Danmaks 

største rovfisk - gedden. Min svoger 

havde inviteret mig med til åen, for at 

hjælpe den irriterende lillebror til hans  

udkårne. Jeg gik i mine egne tanker med  

 

et blink, som jeg havde fået af min 

bedstefar, og jeg prøvede vist faktisk at 

fange en underlig vandplante, da mit  

blink blev angrebet af en gedde i et 

voldsomt bagholdsangreb. Det gjorde 

ikke min iver mindre for at fange flere og 

større fisk. 

I tiende klasse var jeg på efterskole på 

Aalestrup Naturefterskole, hvor jeg fandt 

andre ligesindede, der var lige så tossede 

med at fiske, som jeg selv. Det var 

utroligt befriende at kunne tale frit med 

kammerater på ens egen alder omkring 

glæden ved fiskeri. Efter gymnasiet, hvor 

jeg mødte min kone Sofie, gennemførte 

jeg en kandidatgrad i biologi ved Århus 

universitet. I mellemtiden underviste jeg i 

fiskeri og rejste en del for at fiske og 

udleve min passion. Jeg har rejst i blandt 

andet Indien, New Zealand, Venezuela og 

selvfølgelig Norge med det ene formål at 

fiske og opleve naturen.  

Da min kone og jeg begge er fra området 

omkring Viborg, var det oplagt, at vi 

vendte hjem, da tankerne om børn meldte 

sig. I 2010 flyttede vi til Tapdrup og 

selvfølgelig til Åbrinken (det skulle jo 

lyde lidt af fisk). Kort tid efter blev vores 

ældste barn Julie født.  

I dag arbejder jeg på Aalestrup 

Naturefterskole, hvor jeg selv gik i skole. 

Her udlever jeg drømmen om at arbejde 

med min passion og undervise andre i  
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verdens bedste hobby. For tre år siden 

kom vores søn Frederik til verden og 

endnu en gang viste det sig, at der dog er 

noget større end fiskeri i verden.  

 

 
Julie 

 
Frederik 

Til hverdag fisker jeg så meget, som jeg 

kan komme til, og især åerne nord for 

Viborg bliver flittigt besøgt i jagten på de 

blanke havørreder. Også gedderne bruger 

jeg meget tid på at fange - særligt i de 

kolde måneder. Men efter jeg har fået 

børn, er der kommet en ny dimension på 

mit fiskeliv. Jeg prøver at videregive min 

kærlighed til fiskeri og ikke mindst til 

naturen. Nu foregår nogle af mine bedste 

rejser ved vores lokale bæk, hvor vi fx 

laver sejlads med små både, som ungerne  

 
selv har lavet. Søen i Spangsdal, der er 

fyldt med guldfisk, er også et af vores 

yndlingsmål for en fisketur. Faktisk kan 

min glæde over at se mine børn fange en 

fisk få mig til at glemme den travle 

hverdag, der ofte præger et hjem med 

småbørn og to jobs med meget skiftende 

arbejdstider. Alligevel driver min passion 

for at fange fisk mig ofte væk fra 

familien, når de er gået i seng. Stilheden 

langs en sø, kysten eller en å, kan få mig 

til at slappe af som intet andet. 

For mig er fiskeri ikke blot en hobby -  

det er en passion og en livsstil.    



Menighedsrådet 
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Formanden for Tapdrup Menighedsråd, 

Aase Langvad, skriver: 

Visitats, søndag den 1. oktober 2017,  

kl. 10.30, i Tapdrup Kirke. 

Dette er egentlig et ”besøg” og en central 

del af biskoppens og provstens arbejde. 

Hvad er så formålet med et sådant besøg? 

Det er at inspirere, opmuntre og vejlede 

præster og menighedsråd i deres arbejde. 

For at kunne dette, er indsigt i det 

folkekirkelige arbejde i pastoratet/sognet  

                              ____ 

Samt samtaler med menighedsråd og 

præster derfor også vigtige. 

Der vil også være mulighed for en dialog 

om menighedsrådets ønsker og behov 

 

Visitatsen begynder med en almindelig 

højmesse, hvoraf 1. del til og med præ-

diken varetages af den lokale præst. Efter 

dette taler biskop Henrik Stubkjær til 

menigheden og varetager derefter nad-

veren. 

Efterfølgende vil der være separate 

samtaler med præsterne, menighedsrådet 

samt ansatte kirkefunktionærer. 

Endelig samles alle, præster, menigheds-

råd og de ansatte kirkefunktionærer til en 

fælles frokost og samtale om det 

folkekirkelige arbejde i pastoratet. 

Menighedsrådet ser frem til et godt og 

udbytterigt ” besøg”. 

 

____ 

 

Tappen bringer her en række informationer vedrørende 

aktiviteter i Tapdrup kirke og menighedsrådet: 

Temagudstjeneste om "Den Hellige 

Ild" den 8. oktober 2017, kl. 19.30, i 

Tapdrup kirke. 

Sognepræst Mads Bjerre Gram har valgt 

temaet "Den Hellige Ild" for dette års 

temagudstjeneste og vil lade gudstje-

nesten centrere sig omkring ildens mening 

og betydning i biblen. Ilden signalerer på 

særlig vis Guds tilstedeværelse. Gud er 

tilstede i den brændende busk, disciplene 

fik tunger af ild, og vi bliver døbt med  

Helligånd og ild. Men hvorfor er ilden så 

betydningsfuld i biblen – og hvordan er 

ildens særlige karakter bundet sammen 

med det guddommeliges tilstedeværelse?  

I aftenens gudstjeneste vil vi reflekterende 

cirkulere omkring ild som fænomen, og 

omkring, hvad det betyder for vores 

forståelse af Gud, at Hans hellige 

tilstedeværelse forbinder sig til ildens 

lysende flammer. 
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Gospel-koncert i Tapdrup kirke den 

21. november 2017, kl. 19.30. 

Copenhagen Gospel Quartet med 

gæstesolist Laura Kjærgaard 

 
Copenhagen Gospel Quartet 

Sangerne i Copenhagen Gospel Quartet 

har alle en uddannelse fra musik-

konservatoriet og optrådt som gruppe, 

solister og backing på bl.a. Året Der Gik, 

X-factor m.m. og for solister som James 

Braun, Barbara Moleko og Stine 

Bramsen, James Sampson, Martin 

Brygmann, Søs Fenger og Erann DD. 

Kvartetten tager udgangspunkt i den 

traditionelle gospel, og repertoiret 

suppleres med både nye sjælfulde for-

tolkninger af salmer og ny gospelmusik. 

Publikum kan forvente at blive inddraget i 

en sprudlende og livsbekræftende koncert. 

Gæstesolisten Laura Kjærgaard deltog i 

TV programmet X-Factor og sluttede med 

en flot andenplads. Laura Kjærgaard er nu 

en erfaren og efterspurgt instruktør til 

gospelworkshop, og hun har optrådt som 

solist ved en lang række festivaler i hele 

landet. 

 

 

 

 

Laura Kjærgaard 

 

Laura Kjærgaard har været korleder for to 

gospelkor i Århus og underviste dagligt i 

sang. I København er Laura nu korleder i 

Copenhagen Gospel. 

Efter koncerten serveres en kop kaffe og 

lidt sødt. 

Entré: 75,-  kr. Dørene åbner 20 min før 

 

”Syng dig glad” den 24. oktober 2017, 

kl. 19.30, i Tapdrup Sognehus. 

Vi glæder os endnu engang til at byde 

velkommen til en dejlig sangaften, hvor vi 

skal synge, så taget letter. 

 Vi skal hygge os med kaffe, kage og 

skønne sange. 

Der vil være mulighed for at ønske 

favoritterne fra Højskolesangbogen. 

Alle er velkomne. 

Sangaftenen er også startskuddet til 

Tapdrup koret, der øver de efterfølgende 

torsdage op til jul. 

Tapdrup Koret – Kom og syng med! 

Den 26. oktober 2017, kl. 19.15-21.30, 

starter Tapdrup Koret op igen. 

Koret øver torsdage kl. 19.15-21.30 og 

øver indtil jul. 

Alle er velkomne – både mænd og 

kvinder. 

Du behøver ikke at bo Tapdrup eller have 

korerfaring.  

Det er en god mulighed for at lære nye at 

kende. 

Det er gratis at deltage. 

Juniorkor for piger i 4.-5.-6. klasse. 

Juniorkoret er en del af et større kormiljø 

ved Asmild Kirke, hvor du møder andre, 

der også er vilde med at synge. Du lærer 

noder og rytmer, vi synger sange og 

salmer, du lærer at synge flerstemmigt, og 

vi holder pause og hygger os med 

saftevand og nogle gange kage. Det er 

Juniorkorets opgave med at synge ved
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”Gudstjeneste & Spaghetti”. Det er 

hverdagsaftener kl. 17-18, 5-6 gange 

årligt. 

Juniorkoret er for piger i 4.-6. klasse.  

Når du kommer op i 7. klasse, har du 

mulighed for at søge optagelse i Asmild 

Kirkes Pigekor, som synger til guds-

tjenester og giver koncerter. Det store 

pigekor får løn for at synge. 

Juniorkoret øver hver tirsdag kl. 16-17 og 

begynder den 19. september 2017, kl. 

16.00-17.00, i Sct. Margrethes Gård, Gl. 

Randersvej 4, Overlund.  

Her vil vi begynde med en opstartsdag, 

hvor alle er velkomne, for at se, hvad det 

er. Du kan tage din veninde med, og dine 

forældre må også gerne være med. 

Det er gratis at synge med, og alle sang-

glade piger kan deltage. Du kan være med 

til at øve 3 gange, inden du beslutter dig 

endeligt, og om det er noget for dig. 

Du kan melde dig til Juniorkoret hos 

Korleder Katrine på telefon 61339384. 

Tilmelding er efter ”først til mølle 

princippet”. 

 

Tapdrup kirkes forårskoncert d. 8. 

marts 2018, kl. 19.30. 

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, til 

Ann-Mette Elten. 

 

Alberte Winding Duo i Asmild kirke, 

den 28. november 2017, kl. 19.30. 

Intimkoncert med Alberte Winding & 

Andreas Fuglebæk, tirsdag d. 28. 

november, kl. 19:30. Entré 130,- kr.  i 

Forsalg // 160,- kr.i Dørsalg 

Der kan betales med kontant og 

Mobilepay. 

Billetter kan købes på kirkekontoret Gl. 

Randersvej 2, Overlund, fra den 

1.november 2017. 

Kirkekontorets åbningstider kan ses i 

kirkebladet og på Asmildkirke.dk 
 

 

 

Af Gunnar Rasmussen 

Støttekoncert søndag d. 3 september til fordel for Tapdrup Udeliv. Pengene skal 

bruges på renovation af klubhuset (bl.a. nyt tag). 

 Inge-Line Brasen og ”Krebs og Brasen” gav en meget flot koncert, fantastisk at vi 

har så dygtige musikere i vores lokalområde. 

Ærgerligt, at så få fik den oplevelse. 

Jeg håber ”Tapdrup” er klar næste gang, det fortjener de dygtige musikere. 



Tapdrup Udeliv  
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Af Susanne Østerby 

Gode dage på tennisbanen  

………sidste nyt fra Tapdrup Udeliv. 

Klubhuset vil blive som nyt. 

Som vi har skrevet i de seneste numre af 

Tappen, har Tapdrup Udeliv søgt tilskud 

til en gennemgribende renovering af 

klubhuset - det er nu en kendsgerning, at 

Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg 

Kommune via Viborg Idrætsråd har 

bevilget et ganske stort tilskud til 

renovering af den lille røde bygning på 

den gamle fodboldbane.  

Der er tale om dræn, isolering, varme, el, 

vand, udskiftning af tag, samt de utætte 

vinduer og døre - kommunen støtter disse 

tiltag med 73 % af den totale udgift. Den 

resterende udgift skal Tapdrup Udeliv 

selv tilvejebringe. Dette vil bl.a. blive 

forsøgt via søgninger hos diverse fonde, 

og ved hjælp af en støttekoncert med 

Krebs & Brasen og Inge-Line, der blev 

afholdt den 3 september. 

På nuværende tidspunkt er der allerede 

ført vand og el til huset. Den resterende 

renovering planlægges, at skulle finde 

sted i løbet af foråret 2018. 

Vi er i bestyrelsen utroligt glade og stolte 

over støtten og opbakningen fra hen-

holdsvis kommunen, idrætsråd, men ikke 

mindst den lokale opbakning. 

Løbende er klubbens medlemmer og 

andre meget hjælpsomme med at slå græs, 

fjerne ukrudt, lægge fliser, lave bænken  

m.m. Alt sammen således, at byen har et 

flot anlæg. 
 

Banen har det godt.   

Så har Tapdrup tennisbane rundet sin to 

års fødselsdag, og alle tennisspillere er 

fortsat meget opmærksomme på at 

vedligeholde vort dejlige tennisanlæg i 

hverdagen.  

Alle spillere skifter fodtøj, inden de 

træder ind på banen, og efter hver kamp 

rives banen med en stiv kost m.h.p. at 

fjerne evt. fremmed-elementer og jævne 

sandet.  Hvis det skulle ske, at der bliver 

flere sammenhængende tørre dage i 

sensommeren, vil banen blive planeret og 

tilført nyt kvarts sand. 

 

Der spilles tennis (stort set) alle ugens 

dage. 

Hele sommeren har der været stor 

aktivitet på tennisbanen. Alle lørdage, 

søndage og mandage spilles der 

arrangerede doubler mellem klubbens 

medlemmer.  

Torsdage er der forsat træningsmulighed 

for hele familien kl. 17. Som noget helt 

nyt er der om tirsdagene kl. 16.30 startet 

træning for de unge. Et spændende tiltag 

under ledelse af Jan Andersen, hvor der 

arbejdes med grundslagene og diverse 

tennisøvelser. Der er forsat plads til andre 

friske unge mennesker. Når vi kommer 

hen først på efteråret, og dagene bliver 

kortere, vil træningerne blive rykket til 

lørdag. 

 I bestyrelsen hører vi gentagne gange ros 

af vores trænere: Jan, Ole og Thorsten.  

Vi påskønner alle meget deres frivillige 

engagerede arbejde! 



BT`s Idrætsforening 
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Af Leo Jacobsen, formand 
 

Frisbee golf i Nordisk Park 

I begyndelsen af juni 2017 blev klubbens 

nye frisbee golf bane indviet af Ulrik 

Wilbek i Nordisk Park. 

Siden indvielsen har mange været forbi 

banen for at prøve den nye aktivitet i 

Viborg. 

Martin Therkildsen, som har stået for 

etableringen af banen, gennemfører 

normalt træning på banen hver tirsdag fra 

kl. 18,00, og der er nu et tocifret antal 

medlemmer i klubben til denne aktivitet.  

Hvis du ønsker at bruge banen med 

instruktør kan du kontakte Martin 

Therkildsen på mail: 

 therkildsen.martin@gmail.com .  

 

 
 

Derudover har flere gader, firmaer m.v. 

spillet på banen. 

Banen er åben for alle, og regler m.v. 

findes på opsatte skilte i området. Der kan 

lejes frisbee hos Viborg Sø Camping,  

Danhostel eller i BT ved henvendelse til 

Leo Jacobsen på mobil 4084 8926. 

Vi håber, at dette nye idrætstilbud vil 

blive til stor glæde for mange i området, 

da det kan spilles af såvel børn som 

voksne. Så tag børn og børnebørn med til 

en god oplevelse i et flot område.  
 

Fodbold Ungdom 

Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at 

vi har fået mange nye spillere hen over 

sæsonen og efter sommerferien, så vi nu 

har ca. 35 spillere i 5, 6 og 7 års alderen. 

 

 
 

I uge 26 gennemførte ca. 120 drenge og 

piger en meget vellykket fodboldskole. 

En stor tak til Peter Gandrup og hans 

trænerteam for deres store indsats til 

glæde for de mange børn. Endvidere en 

meget stor tak til alle, der hjalp med 

madordningen, som spillerne kunne til-

melde sig. 

 

I sommerferien har klubben haft ca. 55 

spillere og ledere med til den årlige Sejs 

Cup. Det blev igen en rigtig god op-

levelse, hvor flere hold vandt deres 

række. 

 

Desuden deltog 2 pigehold i det inter-

nationale fodboldstævne i Vildbjerg. 

mailto:therkildsen.martin@gmail.com
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Fodbold Senior 

Klubben har også i år tilmeldt 2 

seniorhold. Da vi godt kunne bruge nogle 

flere spillere, håber vi, at der er nogle 

flere i området, der kunne have lyst til at 

spille fodbold i BT. Der trænes normalt 

mandage og onsdage kl.19.00 på BT`s 

baner. 

 

 
 

Kontingentbetaling til BT  

De nye portogebyrer og regler omkring 

omdeling af post medfører en række 

ulemper omkring klubbens opkrævning af 

kontingent. 

Vi skal derfor stærkt appellere til, at I 

tilmelder kontingentbetalinger for jeres 

børn og evt. jer selv til Nets, så 

betalingerne klares automatisk, og vi kan 

undgå at skulle udsende indbetalingskort 

med posten. 

Det vil være en stor besparelse i porto, og 

det vil lette vores opkrævning af 

kontingent, hvis I tilmelder jer. 

Indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen 

I samarbejde med SVIF tilbyder BT også 

i den kommende sæson en række 

aktiviteter som gymnastik, badminton og 

indendørs fodbold. Desuden tilbydes 

håndbold sammen med OGF under navnet 

Asmild Håndbold. 

 

 
 

De fleste aktiviteter er netop begyndt, når 

dette blad udkommer. Du kan dog sagtens 

nå at komme med til en aktivitet i den 

kommende sæson. Det kan oplyses, at der 

i år vil være flere muligheder for at leje en 

badmintonbane end hidtil.  

 
 

Kig venligst i den grønne folder, der blev 

omdelt primo august, om ikke der er en 

aktivitet, der kan friste dig. 

 



Strikke-/hygge-/snakkeklub 2017/18 
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Af Else Krogh, Tapdrup 

 

Strikke-/hygge-/snakkeklub 2017/18,  

Den 13. sæson i Sognehuset. 

Start mandag den 2. oktober 2017 kl. 19.00. 

 

Så nærmer sig sæsonen for strikke- hygge- og snakkeklubben.  

Igen i år har jeg lejet Sognehuset. Det bliver igen om mandagen.  

For at der kan blive plads til at gå til banko spil, har jeg flyttet lidt på datoerne.  

Det bliver følgende mandage:  

Oktober 

02. oktober, 09. oktober og, 23. oktober 2017  

November 

06. november og 20. november 2017  

December 

04. december og 20. december 2017  

Januar 

08. januar og 22. januar 2018  

Februar 

05. februar og 19. februar 2018  

Marts 

05. marts og 19. marts, 2018. 

Hvis jeg lige skal beskrive, hvem vi er, og hvad vi foretager os sådan en mandag aften, 

ja så er vi en flok piger i alle aldre, hvor vi laver forskelligt håndarbejde. Vi hygger os, 

snakker og får rørt lattermusklerne.  

Vi mødes kl. 19.00, og det slutter kl. 21.30.  

Pris 20 kr. pr. gang, og det dækker entre og kaffe med kage. Vi skiftes til at bage, og i 

denne sæson starter Birthe med at bage.  

Sidste gang inden jul holder vi julefrokost og pakkespil, og de sidste par år, har vi 

været så heldige, at julemanden er kommet forbi med en gave til os.  

Til afslutningen den 19. marts plejer 

 vi at få et par stykker smørrebrød.  

Alle er velkomne. Man møder bare op,  

 og der er ingen tilmelding.  

Spørgsmål kan rettes til: 

Else Krogh, Tapdrupvej 91, mobil 2924 5614. 

           På gensyn i Sognehuset.



Bankospil i forsamlingshuset 
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Af Morten Jørgensen, Tapdrup Borgerforening  

 

Efteråret og den kommende vinter med de mørke aftener kalder på forskellige 

indendørs aktiviteter og hyggeligt samvær. En af disse aktiviteter er:  

 

Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus! 
 

Borgerforeningen arrangerer traditionen tro bankospil for alle generationer, så unge og 

ældre sammen kan nyde fællesskabet og spændingen.  

Der har i mange år været stor opbakning til Borgerforeningens Bankospil. Det er både 

børn, unge, forældre og bedsteforældre, der møder op i håbet om at vinde en af de 

udbudte gevinster. Faktisk var fremmødet sidste år så godt, at vi en aften måtte melde 

udsolgt af bankoplader.  

Overskuddet går til Borgerforeningens arbejde og aktiviteter – og dermed kommer det 

alle borgene i Tapdrup til gode.  

Så kig forbi og støt det gode formål! 

 

Der afholdes 4 bankoaftener:   Alle på mandage fra kl. 19.30 til ca. 21.15. 

 

30. oktober, 13. november, 27. november og 11. december. 

 
Sæt derfor allerede nu X i kalenderen!! 

 

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen. 
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Høstarbejde i Tapdrup 
 

 

Høstarbejde i Tapdrup med selvbinder, trukket af tre-spand (trojka). 

 

 

Høstarbejde på Taphede med mejetærsker.



Tapdrup senior-klub 
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Af Erling Sørensen, Tapdrup 

Efteråret 2017 

Som vi aftalte ved sidste arrangement i 

april, bliver en del af efterårets 

arrangementer lavet i samarbejde med  

 

 

Bruunshåb seniorklub. Det betyder, at 

arrangementerne deles nogenlunde ligelig  

mellem at blive holdt i enten BT`s 

klubhus i Bruunshåb, eller som vanlig i 

Sognehuset i Tapdrup. 

Det betyder også, at vi undlader at 

påsætte værter til kaffe m.v., men at det er 

en opgave, vi påtager os i aktivitets-

udvalget, eventuelt med hjælp fra èn eller 

flere af deltagerne. 

Dato Aktivitet Lokalitet 

19.sept.  

09.30 

Opstart    + div. spil m.v. Sognehuset 

19. sept.  

14.00 

Harmonika-musik v/ Lis Sørensen Klubhuset 

3. okt. 

09.30 

Peter Korshøj – mit liv ved militæret Sognehuset 

17. okt. 

14.00 

Fra Skagen til Kruså med barnevogn Klubhuset 

31. okt. 

09.30 

Jan Morberg – Helikopterpilot ved forsvaret Sognehuset 

14. nov. 

14.00 

Bruunshåb – Banko spil  Klubhuset 

28. nov. 

09.30 

Inge Lise Klaris – sygeplejerske i krigsområdet i Afganistan+ 

julefrokost 

Sognehuset 

12. dec. 

14.00 

Julehygge med æbleskiver  Klubhuset 

 

Pris kr. 20.- pr. person til kaffe m.v. 

Håber, at der møder mange op. Vi kan sagtens være flere end vi hidtil har været. 

Af hensyn til kaffe-brygningen må nye deltagere gerne give "et vink" til os forinden. 

 

Tapdrup senior klub ved 

 Erling Sørensen                                                         Pauli Birch Nielsen          

 86600340 - 29875340                                                86600249 - 40385420  
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    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 
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Medlem af 
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Foreningsaften 

Foreningen mødes hver onsdag aften fra 1900 til 2145 i Sløjdlokalet under Tapdrup 

gamle skole – Tapdrupvej 100. Vi starter vores efterårs sæson op: 

Onsdag den 20. september, kl 1900. 

Kontingent for 27. september til 01. januar er 250,00 kr. 

Der vil være mulighed få 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 dine ideer klar, har skolen maskiner til at gør dem til virkelighed. På værkstedet 

vil du kunne få en grundig håndværkmæssig vejledning, til at hjælpe dig med at føre 

dine ideer ud i virkeligheden. 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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September 2017: 

03.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. Kirkefrokost og møde. 

03. kl. 14.30 Udendørskoncert m. Brasen/Krebs på gl. boldbane. 

10.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

17.  kl. 14.00 Høst- og familiegudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

19.  kl. 09.30 Tapdrup Seniorklub i Sognehuset. 

20.  kl. 14.00 Høstgudstjeneste for Seniorer i Tapdrup Kirke.  

20.  kl. 19.00 Husflid starter på Tapdrup gl. skole. 

Oktober 2017: 

01.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.  

02.  kl. 19.00 Strikke-hygge-snakkeklubben starter i Sognehuset. 

07.  kl. 10.00 ”Hop og Rul” i Møllehøjhallen. 

08.  kl. 19.30 Temagudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

15.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

22.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

24.  kl. 19.30 ”Syng dig glad” i Sognehuset. 

26.  kl. 19.15 Tapdrup-koret begynder i Sognehuset. 

29.  kl. 12.00 BUSK-dag i Margrethes Gård, Overlund. 

30.  kl. 19.00 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus. 

November 2017: 

03.  kl. 19.00 Øl-aften i Møllehøjhallen. 

05.  kl. 10.30 Alle Helgens højmesse i Tapdrup Kirke. 

12.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

13.  kl. 19.00 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus. 

19.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

21.  kl. 19.30 Copenhagen Gospel Quartet i Tapdrup Kirke. 

26.  kl. 10.30 Julemarked i Møllehøjhallen.  

27.  kl. 19.00 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus. 

December 2017: 

03.  kl. 15.00 Familiegudstjeneste i Tapdrup Kirke. Juletræet tændes. 11.  kl. 

11.  kl. 19.00 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus.



 Adresser m.v. 

 

 

Asmild-Tapdrup Jagtforening 

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a,  

Tapdrup.  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. Tlf. 8660 0446 

Gadebelysning 

ENERGI VIBORG. Webpage eller tlf. 8929 2921 

Møllehøjskolen 

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb. Tlf. 8787 2345 

Mail: skole.moellehoej@viborg.dk  

Formand: Kristian Sejersbøl. Tlf. 2519 6312 

SFO, Møllehøjskolen: Tlf. 8787 2350. 

Møllehøjhallen 
Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417 

Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup. 

Formand: Leo Jacobsen, Bruunshåb.  

Overlund Skole 

Skolevej 10, Overlund. Tlf. 8787 2424. 

Mail: skole.overlund@viborg.dk  

Tapdrup Børnehave 

Tapdrupvej 100, Tapdrup. Tlf. 8787 1500  

Mail: tip@viborg.dk  

Sundhedsplejen 

Dorte Wiederholt. Tlf. 8787 7761 

Mail: dow@viborg.dk  

Dagpleje Anna-Mette (privat) 

Anna-Mette Koustrup, Kokær 2, Tapdrup. 

Tlf. 2655 5749  

Mail: kroustrup@finferie.com 

Dagpleje ”Spiren” (privat) 

Anja Christiansen, Tapdrupvænget 28, Tapdrup. 

Tlf.  2782 5177 og 8667 3797. 

Mail: anjaogjan@webspeed.dk 

Tapdrup Forsamlingshus 

Tapdrupvej 108, Tapdrup.   

Formand: Laila Bondrup Jensen. Tlf. 3165 6404 

Udlejning: Anna-Mette Kroustrup. Tlf. 2655 5749 

Husflidsforeningen 

Formand: Niels Søgaard Jensen, Pramhusvej 1, 

Tapdrup. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094 

Mail: pramhusvej@fibermail.dk 

Tapdrup Kroketklub (afd. under B/T) 

Formand: Carl Erik Dalsgaard. Tlf. 8667 3683 

Tapdrup Udeliv 

Formand: Birgit Rasmussen, 

Subækvej 11, Tapdrup. Tlf. 6062 8446 

 

Tapdrup Kirke                                                        

Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl. Randersvej 2, 

Overlund. Tlf. 8667 6347. Mail: pba@km.dk  

Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund.  

Tlf. 8667 2780. Mail: lma@km.dk  

Mads Bjerre Gram, Østbanetorvet 8, 3th, Aarhus,  

Tlf. 2933 6401. Mail: mabg@km.dk  

Kirkekontoret: Gl. Randersvej 2, Overlund.   

Tlf.: 8667 3616. 

Sognemedhjælper 

Anne Sofie Pedersen. Tlf. 2346 6943 

Mail: sognemedhjaelper@asmildkirke.dk  

Træffes på kirkekontoret mandag kl. 09 -10. 

Menighedsrådet: 
Formand: Åse Langvad, Stationsvej 15, Tapdrup.               

Tlf. 8660 0407  

Graver: Ole S. Jensen. Tlf. 2334 8471 

Mail: graver.sognehuset@mail.dk  

Sekretær: Niels Toftegaard, Langdalsvej 1, Tapdrup. 

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

Grp.leder: Poul Olesen, Kokær 5, Tapdrup.   

Tlf. 8662 1519 / 2089 3828 

Grundejerforningen “Ådalen” 
Formand: Ole Nielsen, Subækvej 9 

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, Tapdrup. Tlf. 2829 5714 

Mail: dan-jensen@fibermail.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN  udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE næste nr.: 28 nov. 2017 

Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf. 8660 0206 Mobil: 2639 9070.                        

Mail: aabrinken9@fiberpost.dk 

Medhjælper: Erik Langvad, Stationsvej 15, Tapdrup 

Tlf. 8660 0407 

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, Tapdrup  

Tlf. 8660 0446. Mail: ubi42@hotmail.com      

Forside: Tina Jensen, Stationsvej 13, Tapdrup.   

Distribution: Borgerforeningen. 

Tryk: Asmild Landbrugsskole. 

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

oversigten. Eventuelle ændringer og/eller tilføjelser 

bedes meddelt TAPPENs  redaktion. 

 

mailto:bt.if@mail.dk
mailto:skole.moellehoej@viborg.dk
mailto:skole.overlund@viborg.dk
mailto:tip@viborg.dk
mailto:dow@viborg.dk
mailto:kroustrup@finferie.com
mailto:anjaogjan@webspeed.dk
mailto:pramhusvej@fibermail.dk
mailto:pba@km.dk
mailto:lma@km.dk
mailto:mabg@km.dk
mailto:sognemedhjaelper@asmildkirke.dk
mailto:graver.sognehuset@mail.dk
mailto:cb.andreasen@mail.tele.dk
mailto:dan-jensen@fibermail.dk
http://www.tapdrupby.dk/
mailto:aabrinken9@fiberpost.dk
mailto:ubi42@hotmail.com

