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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen 

Tapdrup har de seneste måneder lignet en by i krigslignende tilstand. Vejene er gravet 

op, store maskiner hersker i gadebilledet, fremmede mænd vandrer rundt i vore haver, 

og værre skulle det vist blive de næste par år. Al denne uro og uorden er skabt med det 

ene formål at tømme boligejernes bankkonti for de surt opsparede penge. Og får vi så 

noget for de penge? Ikke på den korte bane, men set i et større perspektiv gør vi. For 

første gang mærker vi direkte på pengepungen, at vores levevilkår har forandret sig. 

Klimaet er ikke mere som i de gode, gamle dage. Mængden af nedbør er tiltaget, 

mængden af regnvand til bortledning er steget, og et ansvarligt samfund er kollektivt 

nødt til at reagere på disse ændringer. 

Ude på landet har de ikke den slags problemer. Der 

hygger man sig og lader regnvand og det andet løbe 

ud omme bag staldbygningen. Sådan er der måske 

nogle, der tror, det sker. Men det kommunale opsyn 

har også indfanget landboerne. Regnvand slås man 

med på andre fronter. Markerne er ufremkom-

melige, bearbejdning og såning er mange steder 

umulig, og et ringe høstudbytte kan måske forudses 

næste år. 

Men trods regn og rusk, slud og sjap og sølede veje 

er der kun et at gøre. Hold humøret højt og smil til din nabo. 

Nu kommer de tre vintermåneder, og vi kunne da godt ønske os nogle dage med hvid 

sne og blå frosthimmel. Særligt vil det være skønt, hvis juledagene kunne blive hvide. 

Altså, ikke med snestorm, men med et fredfyldt pudderlag af snefnug.  

Redaktionen må ved årsskiftet tage afsked med en mangeårig medarbejder. Erik 

Langvad har besluttet sig for at træde tilbage, men har dog givet tilsagn om fortsat at 

bidrage med artikler til Tappen. En stor tak til Erik for mange års tjeneste i Tappens 

redaktion. 

Redaktionen ønsker læserne en glædelig jul samt et godt nytår. 

Frist for indlev. af bidrag til næste nummer af Tappen er den 26. februar 2018. 

Redaktionen byder velkommen til Agnes Nielsen, Stationsvej 34, Tapdrup, som ny medhjælper 

fra 1. januar 2018. En nærmere præsentation af Agnes Nielsen sker i næste nr. af  Tappen. 

 

https://get.pxhere.com/photo/field-train-asphalt-transport-vehicle-soil-agriculture-bulldozer-site-excavators-construction-machine-construction-equipment-gripper-land-vehicle-rail-vehicle-two-way-excavator-railway-construction-1049789.jpg
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Farvel til Tappens redaktion.  

Af Erik Langvad  

Efter at have medvirket i Tappens redaktion siden 2006 har jeg taget beslutning om at 

udtræde af redaktionen. Mit arbejde har primært været korrekturlæsning, men dertil 

også arbejdet med at skrive historiske artikler om ”Det gamle Tapdrup”. Det har været 

et spændende arbejde med besøg i mange hjem, hvor jeg er blevet taget meget venligt 

imod, og hvor folk velvilligt har lånt deres dyrebare gamle billeder samt bevarede 

hengemte avisartikler m.v. ud til Tappen. Herudover har Tapdrups ældre borgere 

bidraget med deres erindringer fra en svunden tid. Samtlige bidrag og indleverede 

materialer til Lokal historisk Arkiv i Viborg har været grundlaget for mine artikler.                                                               

Flere allerede skrevne artikler kan dog publiceres, hvis dette ønskes. 

Tak for godt samarbejde. 
 

         Borgerforeningen 

 
 

Af Claus Bo Andreasen, formand 

Nyt liv til gadekæret i Tapdrup 

I krydset ved Taphedevej og Tapdrupvej, 

lige over for børnehaven, ligger 

gadekæret i Tapdrup. Måske er der nogle, 

som ikke har lagt mærke til det; i hvert 

fald har branddammen i de senere år 

været nærmest dækket af vandplanter.  

Det er Viborg Kommune, som ejer ca. to 

tredjedele af branddammen, mens Chr. 

Meyn og Lisbeth Mathiassen, Taphedevej 

2, ejer den resterende tredjedel.  

 

I foråret etablerede Viborg Kommune en 

pulje til oprensning og forskønnelse af 

branddamme og gadekær. I samarbejde 

med Chr. Meyn har borgerforeningen søgt 

puljen, og vi har efterfølgende fået 

bevilget ca. 65.000 kr., som forventes at 

kunne dække oprensningen.  

Da branddammen er omfattet af nogle 

fredningsbestemmelser, skulle vi samtidig 

søge om dispensation til at foretage 

oprensningen. Den har vi også fået.  

Det er nu aftalt med entreprenøren, at 

oprensningen foretages inden udgangen af 

året. 

Det er givet, at oprensningen af gadekæret 

vil forbedre levevilkårene for padder og  

andre vandtilknyttede dyr og insekter. 
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Vi er nogen, der godt kan lide den slags. 

Vi tror samtidig, at oprensningen vil gøre 

Tapdrup smukkere, og at det renoverede 

gadekær vil være til gavn og glæde for 

byens borgere. 

Andre større projekter på trapperne 

Borgerforeningen har arbejdet på at skaffe 

midler til to andre større projekter. Det er 

først og fremmest integration af det 

kommende regnvandsbassin i fælles-

arealet. Her har vi søgt landsbyforskøn-

nelsespuljen om tilskud til etablering af 

trædesten tværs over bassinet samt tilskud 

til etablering af en scene syd for 

regnvandsbassinet. Herudover har vi 

ansøgt landsbyforskønnelsespuljen om 

tilskud til en skulptur i rundkørslen vest 

for Tapdrup. 

Spang over Nørreåen 

Som mange har bemærket, så kan det 

være vanskeligt at benytte de nuværende 

stier ned til Nørreåen. På den baggrund er 

der interesse for at undersøge muligheden 

for at etablere en ny og mere farbar sti 

ned til åen, og samtidig undersøge mulig-

heden for at etablere en spang (en primitiv 

bro) over åen.  

Belært af erfaringen ved vi, at dette 

indebærer et større arbejde. Hvis det skal 

blive til noget, kræver det, at der 

nedsættes en projektgruppe, således at 

opgaverne kan fordeles mellem flere 

personer. Hvis du er interesseret i at 

deltage i en sådan gruppe, så henvend dig 

til Claus Bo Andreasen, tlf. 40798032.  

 

Møde med Viborg Kommune  
Vi holder hvert eller hvert andet år møde 

med Viborg Kommune. Her gør vi 

opmærksom på problemstillinger i Tap-

drup, som kommunen kan bidrage til at 

løse. På sidste møde var et emne at få 

midterstribe på cykelstien til Overlund; 

den er omsider kommet. 

Vi er nu ved at lægge an til næste møde. 

Et af emnerne er parkeringsforholdene 

ved legepladsen. Det er altid dejligt, at der 

kommer mange til arrangementer, men 

det er ikke altid, at bilerne parkeres 

hensigtsmæssigt på Stationsvej. Og nogen 

gange parkeres de sådan, at de er til gene 

for beboerne i området. Da det har vist sig 

umuligt at finde arealer i området til 

parkering, er det nu vores forslag at få 

afmærkede parkeringsfelter, så bilerne 

kan parkeres i de afmærkede felter. 

Herudover er der nogle andre emner, som 

vi gerne vil diskutere med kommunen. 

Det er: 

 Blade på cykelstier mellem Tapdrup 

og Overlund/Bruunshåb 

 Manglende cykelsti fra Gl. Randersvej 

til Randersvej 

 Fortov/cykelsti til Kokærvænget  

 Fartdæmpende foranstaltninger på 

Tapdrupvej (bl.a. ud for børnehaven) 

 Busstoppested/læskure på Vibækvej 

Hvis du har andre emner, som du mener, 

vi skal drøfte med kommunen, hører vi 

gerne fra dig. 
 

Tak til juletræsgruppen  
Som det forhåbentligt er blevet bemærket, 

så har vi igen i år fået et flot juletræ i 

Tapdrup. Træet er leveret af Jørgen Klaris  

og borgerforeningens bestyrelse har fået 

hjælp til opsætningen af Chr. Meyn, Peter 

Ruby og Jan Andersen. Tak for det. 
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Generalforsamling i borgerforeningen 

Generalforsamlingen holdes altid den 

sidste torsdag i februar, som næste gang 

er den 22. februar 2018. Under punktet 

”indkomne forslag” vil bestyrelsen stille 

forslag om en ”opdatering” af foreningens 

vedtægter. 

 

Generationsskifte i borgerforeningen 

I de senere år er der kommet mange nye 

beboere til Tapdrup, og vi har da også 

gjort et ihærdigt forsøg på at rekruttere 

friske kræfter til borgerforeningens 

arbejde.  

Vi vil imidlertid gerne have, at 

bestyrelsen får en sammensætning, såle-

des at den i højere grad afspejler at der 

sker en tilflytning til Tapdrup. Og især 

ønsker vi at en ny bestyrelse får plads til 

at tænke nye tanker og få nye ideer. Det 

indebærer at nogle af de længst siddende 

medlemmer – og herunder formand, 

kasserer og næstformand – skal udtræde 

af bestyrelsen. 

En ny bestyrelse får dermed mulighed 

give borgerforeningen en anden rolle end 

den har i dag. Det kan være ved at tone 

ned for aktiviteter, men der er også 

mulighed for at gå i gang med nye, 

spændende projekter. Og det kan man 

bl.a. fordi, at borgerforeningen har en pæn 

økonomi.  

Vi ønsker ikke at være i en situation, hvor 

vi på generalforsamlingen skal tigge og 

bede folk om at gå ind i bestyrelsen. 

Derfor overvejer vi at holde et borger-

møde, hvor der er mulighed for at 

diskutere borgerforeningens fremtidige 

rolle. Samtidig vil vi undersøge interessen 

for at danne en ny bestyrelse.   

Kontingent til Tapdrup 

Borgerforening  

 

Af Dan Jensen, kasserer   

I efteråret modtog du en BS-opkrævning 

eller et giro-indbetalingskort fra Tapdrup 

Borger-forening. Det var en opkrævning 

af årets kontingent, hvor vi samtidig 

opfordrede til, at rigtig mange fra 

Tapdrup og omegn ville bakke op om 

vores arbejde og aktiviteter ved at 

indbetale det frivillige bidrag på 150 kr. 

pr. husstand. Rigtig mange af jer har valgt 

at støtte Tapdrup Borgerforening, hvilket 

er dejligt – og nødvendigt - for vores 

fortsatte arbejde. Tusind tak for det!   

Skulle du have glemt at få betalt 

girokortet, kan det heldigvis nås endnu. 

Har du forlagt girokortet, er du 

velkommen til at overføre kontingentet 

(150 kr. i 2017 for hele husstanden) til 

borgerforeningens konto på registre-

ringsnummer 7831 kontonummer 

0001459735 (husk at oplyse navn og 

adresse, når du indbetaler). I disse 

elektroniske tider kan indbetaling også 

ske via MobilePay eller Swipp på nr. 

2829 5714 (blot du lige vil have 

ulejlighed med at sende en samtidig SMS 

med oplysning om navn og adresse).   

 

http://www.fcfyn.dk/laan-penge-nu-koeb-lille-gave-dig-selv/
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Formanden for Tapdrup Menighedsråd, 

Niels Toftegaard, skriver: 
 

Ny konstituering. 

Med virkning fra kirkeårets begyndelse 

har menighedsrådet ved Tapdrup Kirke 

fået ny formand, Niels Toftegaard. Aase 

Langvad forsætter som næstformand. 
 

Barselsvikar for organisten. 

Organist Katrine Justesen er på 

barselsorlov, og organistassistent Uffe 

Munkgaard er nu ansat i en stilling ved 

Houlkær Kirke. Som afløser og vikar er 

ansat henholdsvis Bent Melvej Nielsen og 

Boyana Bjørn. 
 

Tapdrup Koret. 

Igen i år øver koret hver torsdag i 

Sognehuset. Koret ledes af Bent Melvej 

Nielsen, og der øves indledningsvis frem 

til jul. Hver torsdag møder der mere end 

20 op til et par hyggelige timer med glad 

sang. Deltagerne er i alle aldre, og der 

kræves kun, at man er glad for at synge.  

Efter jul og frem mod foråret vil der igen 

blive en periode med kor. Vil du vide 

mere, kan du kontakte Bent Melvej 

Nielsen på tlf. 51153312. 
 

 

Syng julen ind. 

Finalen på Tapdrup Korets øve aftener 

her i efteråret bliver søndag den 17.  

 

december kl. 16.00 i Tapdrup Kirke, når 

vi synger julen ind. 

Lad juletravlheden blive hjemme, mens 

du mærker julestemningen brede sig i 

vores smukke kirke 3. søndag i advent. Vi 

vil høre koret synge og selv synge med på 

dejlige julesalmer. Sognepræst Per Buc-

holdt Andreasen vil læse det alternative 

juleevangelium, og vi vil reflektere over 

julens betydning.  
 

  Nytårshilsen.  
Det er blevet en god tradition for mange 

at gå til NYTÅRSGUDSTJENESTE. Den 

1. januar 2018 er der gudstjeneste kl. 

14.00 i Tapdrup Kirke ved sognepræst Per 

Bucholdt Andreasen. Efter gudstjenesten 

samles vi i Sognehuset og ønsker hinan-

den godt nytår. 
 

Cafeaften.  

Den 21. februar 2018, kl. 19.00, indbyder 

menighedsrådet til cafeaften i Sogne-

huset. Tidligere sognepræst ved Sorte-

brødre Kirke i Viborg John Melchiorsen 

vil fortælle om sit virke som feltpræst i 

Afghanistan. Han har flere gange været 

udsendt til denne særlige præstegerning 

hos vores udsendte soldater. 

Menighedsrådet ser frem til en spændende 

aften og vil være vært ved et traktement.  
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Forårskoncert.  

Torsdag den 8. marts 2018, kl. 19.30, 

kommer Ann-Mette Elten og synger i 

Tapdrup Kirke. En kirkekoncert med 

Ann-Mette Elten er en helt speciel 

oplevelse. Repertoiret tager udgangspunkt 

i hendes fortolkning af den danske 

salmeskat, men derudover rummer kon-

certen sange fra hendes andre solo-

udgivelser samt et udvalg af de mest 

kendte ”På slaget 12” sange. Der vil være 

entre på 100 kr. Billetter kan købes  

 

forud på Kirkekontoret fra 12. december. 

(Kontoret er åben tirsdag-fredag 9.00-

13.30 samt torsdag 16.00-17.00). Reste-

rende billetter sælges ved indgangen. 

Ansøgning til Tapdrup Puljen 
 

Af Dan Jensen, Borgerforeningen  

Har du en god idé, men brug for 

økonomisk støtte, hører Borgerfore-

ningens bestyrelse rigtig gerne fra dig. 

Borgerforeningen støtter gerne nye idéer, 

der kommer andre borgere til gode, med 

vores ekspertise og evt. en økonomisk 

underskudsgaranti.  Borgerforeningen ad-

ministrerer også Tapdrup Puljen, som kan 

yde støtte til almennyttige formål i 

Tapdrup. Foreningen har tilbage i 2004 

fået tildelt et kontant pengebeløb i 

forbindelse med afviklingen af Tapdrup 

Brugsforening, og foreningen har på sin 

ordinære generalforsamling i 2004 beslut-

tet at henlægge det modtagne beløb til en 

særlig pulje kaldet Tapdrup Puljen, hvori 

der i dag ligger godt 190.000 kroner! 

Tapdrup Puljens midler skal anvendes til 

almenvelgørende og almennyttige formål 

i det øjemed at  

 

styrke og udvikle det folkelige og  

 tværkulturelle samarbejde i Tapdrup sogn 

og/eller at yde økonomisk støtte til 

eksisterende og/eller nye lokale initiativer 

inden for forenings-, idræts- og kulturliv i 

Tapdrup Sogn.   

Ansøgningen om støtte skal indsendes 

inden hvert års 31. december til 

bestyrelsen for Tapdrup Borgerforening  

via et ansøgningsskema, der bl.a. kan 

downloades via www.tapdrupby.dk, hvor 

man også kan læse mere om Tapdrup 

Puljens vedtægter og bestemmelser.  

Bestyrelsen træffer hvert år inden 

foreningens ordinære generalforsamling 

beslutning om, hvorledes udlodning for 

det forudgående år skal ske. Bestyrelsen 

kan maximalt udlodde kr. 20.000,00 pr år. 

Et sådan beløb kan tildeles en enkelt eller 

– efter bestyrelsens skøn – fordeles på 

flere modtagere. 

 

http://www.tapdrupby.dk/
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Landbrugsreformen 1788 

Af Erik Langvad 

Med den store landbrugsreform i 1788 

besluttede regeringen (kongen), at 

trevangsbruget, der havde eksisteret siden 

jernalderen, skulle ophøre. I stedet for at 

dyrke jorden i fællesskab skulle jorden nu 

opdeles, så hver bonde fik sine egne 

marker. De mange små spredte jord-

stykker, der førhen hørte til hver gård i 

landsbyen, blev omfordelt, så hver gård 

fik tildelt et samlet jordareal samtidig 

med, at det store, uopdyrkede overdrev 

blev inddraget og fordelt ligeligt mellem 

landsbyens gårde.  

     I landsbyen Thisted (mellem Tapdrup 

og Vejrumbro) foregik udskiftningen i 

1792 ved en såkaldt blokudskiftning 

således, at hver gård fik tildelt et næsten 

rektangulært samlet jordstykke, og for at 

mindske afstanden til bedriften blev 

landsbyens gårde med tiden flyttet ud på 

deres tildelte jordlodder. Dermed 

forsvandt Thisted som landsby, der 

dengang bestod af 7 tætliggende gårde 

ved Langdalsvejs udmunding i Tapdrup-

vej. Gårdene lå så tæt sammen, at de 2 

plus 2 var helt sammenbyggede med stor 

risiko for brandfare. 

Engene blev opdelt særskilt, så hver gård 

fik tildelt et engdrag, ligesom alle 

ejendomme fik andel i en tørvemose samt 

fælles brugsret til en sandgrav. 

     I Tapdrup blev udskiftningen først 

færdiggjort i 1793, da en skelstrid med 

Over Kokholm ejerlav trak i langdrag. 

Men her bevarede man landsbyen ved at 

foretage en stjerneudskiftning, hvor hver 

gård fik tildelt et kileformet langt 

markstykke, der ovenfra set strålede i 

stjerneform ud fra landsbyen. Ulempen 

herved var gårdenes lange arbejdsafstand 

til ydermarken, men til gengæld bevarede 

man landsbyfællesskabet med den 

tryghed, det gav. Kun en enkelt af 

landsbygårdene, matr. nr. 5, flyttede ud på 

marken i 1858 (Tørvevej nr. 5). 

   Den nye markinddeling med de nye lige 

skellinjer blev ofte markeret med 

jorddiger i lighed med det hovedgårds-

dige, der omkransede herregårdens jord. 

   Eftersom hver gård ved fællesdriftens 

ophør havde fået sin egen jord, kom også 

muligheden for, at bonden kunne købe 

gården af godsejeren og derved blive 

selvstændig. Dette skete i stor ud-

strækning, da bønderne fik mulighed for 

lån fra den nyoprettede kreditkasse fra 

1786. Men den mest brugte finanskilde 

var godsejerne, der lod pengene stå mod 

renter og afdrag. Denne trafik fik en brat 

ende med englandskrigene, 1807-14, hvor 

pengenes værdi raslede ned, så bønderne 

for få midler da kunne indfri deres gårde. 

   De yderste dele af Tapdrup-gårdenes 

aflange ydre parceller lå stort set udyrket 

hen, indtil ingeniør-kaptajn E. M. Dalgas i 

1855 lod landevejen mellem Randers og 

Viborg føre gennem Taphede. Derefter 

kom der gang i udstykningen af hede-

lodderne langs Randersvej til en række 

små husmandsbrug med opdyrkning af 

heden til følge. 
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Peter Karlbys bosted Randersvej 88 b. 

husmændene var seje slidere, der drev 

jorden intensivt, og hvor hele familien 

skulle hjælpe til med bedriften. 

Husmanden måtte som regel tage andet 

arbejde som daglejer, mælkekusk, hånd-

værkshjælper o. a., men kunne også skaf-

fe sig ekstra indtægt ved grønsags- og 

frugtavl, biavl, fjerkræavl m. m.  Var der 

for mange munde at mætte, måtte børnene 

sendes hjemmefra i en tidlig alder for at 

tjene til føden. 

 
Denne nu nedbrændte husmandsejendom 

på 20 tdr. l. lå engang der, hvor 

Taphedevej munder ud i Randersvej/ 

Nordre Ringvej (Taphedevej 14). 

Efter militærtjenesten i 1862 overtog 

Frederik Stockholm Jørgensen ejen-

dommen efter sin svigerfar, da han giftede 

sig med datteren Ingersine Christensen. 

Året efter blev han genindkaldt til 

efterårsmanøvre i Slesvig og måtte 

efterfølgende også deltage i 1864-krigen. 

Efter hjemkomsten tog Frederik 

Stockholm og hustru fat på opdyrkning og 

mergling af heden, som blev drevet frem 

til et mønsterværdigt landbrug. De fik 12 

børn, hvoraf 4 døde som små, så der 

måtte slides for at skaffe føden til en så 

stor familie. For at supplere indtægten 

gravede han en del tørv i den nærliggende 

Porsmose, men slagtede også kalve, som 

han solgte på torvet i Viborg. Han be-

klædte desuden en række af tillidsposter, 

bl. a. 12 år i sognerådet og sad over tid 

også i skolekommission, menighedsråd, 

mejeribestyrelse, venstrevælgerforening 

og forældreråd. 
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Har Tappen en frem-

tid som beboerblad? 

Af Morten Jørgensen,  

Redaktør af Tappen. 

Uge efter uge modtager vi kilovis af  

reklamer og ugeaviser. Enkelte frabeder 

sig at modtage disse papirmængder, andre 

smider dem direkte i papircontaineren. Et 

sted mellem disse to yderpunkter ligger 

en bred skare af annonce- og 

ugeavislæsere, som i mere eller mindre 

omfang ser på og endda læser i de 

ugentlige omdelinger. Og ind mellem de 

måske overfladiske reklamer og den 

ligegyldige ugeavis ligger der hver tredje 

måned et beboerblad, Tappen. 

Tappen startede, som tidligere nævnt, som 

skoleblad på Tapdrup Skole for 50 år 

siden, men udviklede sig senere til et 

beboerblad for Tapdrup Sogn. Den 

redaktionelle linie har været at informere 

om løst og fast i Tapdrup, men også at 

give mulighed for læserne at komme til 

orde om en aktuel begivenhed. Og ikke 

mindst at give en indlæring om sognets 

historie, thi den, der ikke kender sin 

historie, kender ikke sig selv. 

Over tid har beboersammensætningen i 

Tapdrup Sogn udviklet sig. Fra at være 

den traditionelle landsby med et opland af 

landbrugere er byen nu en forstad til 

Viborg, og det engang så rige foreningsliv 

er skrumpet ind til nogle få årlige 

aktiviteter. Vi er mere eller mindre, og 

bevidst eller ubevidst, blevet opslugt af et 

tilhørsforhold til nogle skærmbilleder i 

cyberspace, til et ideal om individuelle 

aktiviteter i døgnets 24 timer og til en et  

 

samfundsskabt fravær fra nærområdet på 

grund af lang rejsetid til og fra arbejds-

pladsen og en centralisering af børnenes 

opbevaringsplads og de prisbillige ind-

købsmuligheder. 

Disse ændrede vilkår for at høre til i en 

landsbylignende bebyggelse som Tapdrup 

påvirker formodentlig også de fremtidige 

vilkår for at udgive et beboerblad.  

Redaktionen er foreholdt spørgsmålet, om 

Tappen overhovedet læses af nogen, eller 

blot ender i papircontainere sammen med 

de øvrige ulæste reklamer og ugeaviser.  

Vi er bekendt med nogle beboere, som 

holder af den nuværende papirudgave og 

endda læser i den. Men vi må da som 

redaktion stille spørgsmålet, om det gæl-

der bredt for modtagere af Tappen. Er 

tiden løbet fra et beboerblad i Tapdrup? 

Er en papirudgave håbløst forældet og 

kun skyld i unødig skovhugst i de svenske 

skove? Vil en elektronisk udgivelse af 

Tappen være mere tillokkende? Skal 

Tappen forsøge en ny redaktionel linie? 

Og hvorfor er det så vanskeligt for 

redaktionen at få beboerne til at skrive om 

sig selv og de ting, der optager en? 

Tappens redaktion ønsker at høre jeres 

besvarelse af de stillede spørgsmål. Og 

måske besvarelse af spørgsmål, I selv 

ville stille redaktionen eller de øvrige 

beboere i sognet angående Tappen. 

Send jeres svar og kommentarer til 

redaktøren på e-mail 

aabrinken9@fiberpost.dk , læg en note i 

postkassen på Åbrinken 9 eller kontakt 

mig direkte med jeres synspunkter. 

mailto:aabrinken9@fiberpost.dk


Tapdrup Udeliv  
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Af Else Krogh 

Hermed sidste nyt fra Tapdrup Udeliv 

(TUT). 

Vi arbejder stadigvæk på at få penge til 

det sidste finansiering af renoveringen af 

klubhuset. 

Viborg Kommune har jo ydet os et tilskud 

til istandsættelse af klubhus. Dette 

indebærer, at vi selv skal bidrage med en 

del penge, så derfor har vi forsøgt med 

forskellige tiltag for at få penge i kassen. 

I september afholdt Tapdrup Udeliv en 

støttekoncert, som blev omtalt i sidste nr. 

af Tappen. Koncerten gav et overskud på 

2600 kr. 

 
Vi har stadigvæk ansøgninger ude hos 

diverse fonde. Vi har fået et enkelt afslag, 

men vi er optimistiske. Det skal nok 

lykkes, på den ene eller den anden måde. 

Der er stadigvæk stor aktivitet på 

tennisbanen. Vi har indstillet træningen 

indtil foråret, så det er kun kampe, der 

bliver spillet. Der bliver afviklet 4 double 

kampe hver weekend, også her i 

vinterhalvåret. Det har været yderst 

sjældent, at vi har måtte aflyse pga vejret. 

Vi er så heldige, at Jacob Munkholm har 

sponsoreret og monteret en varmepumpe i 

klubhuset. Den er hurtig til at varme 

rummet op, så man kan gå inden døre og 

få en kop kaffe eller en sodavand efter en 

tenniskamp. Ja, vi har også fået 

sponsoreret en kaffemaskine og et køle-

skab. Der er også kommet service og 

bestik i klubhuset. Vi mangler bare lige 

denne her renovering af klubhuset, men 

det bliver først til foråret/sommer. 

Er man interesseret og ønsker at følge 

med i, hvad der sker i TUT, f.eks. træ-

ningstider, opstart af begynderhold, 

træningstræf med boldmaskinen o.s.v,  så 

kan man blive medlem af gruppen på 

facebook, hvor alle informationer bliver 

opdateret. Kontakt formanden for TUT, 

Birgit Rasmussen. 

 

Jule-tennis-hygge-stævne, søndag den 17. 

december kl. 11.00. Sæt X i kalenderen. 

Der bliver en tennisturnering med ind-

bygget frokost. Alle medbringer en ret til 

et fælles frokostbord, og så bliver der 

spillet tennis til den store guldmedalje. 

Det bliver tennishygge på højt plan. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle 

ønskes af Tapdrup Udeliv Tennis.  

 



Min passion for en hobby 
Tappen fortsætter her rækken af artikler med læsernes beskrivelse af deres hobby og 

passionen ved at dyrke den. Vi bringer denne gang et bidrag fra Lillian Albeck 

Andersen og Anne-Birgitte Ellebæk, som sammen beskriver deres interesse for 

keramik og glaskunst. 

Tappen hører gerne fra jer, der, ligesom Lillian og Anne-Birgitte, vil dele oplevelser 

og interesse for en særlig hobby eller fritidsinteresse med Tappens læsere. 
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Af Lillian Albeck Andersen og Anne-

Birgitte Ellebæk, A. Nielsensvej,  

Tapdrup. 

Min hobby er denne gang blevet til ”vores 

hobby”. Lilian Andersen, som laver 

keramik, og Anne-Birgitte Ellebæk, som 

laver glas. Vi har gennem tiden ofte lavet 

et fælles produkt, da vi har fundet ud af, 

at kontrasten mellem glas og keramik 

fungerer godt sammen.  

Vi er begge uddannet ergoterapeuter og 

arbejder som sådan i Viborg Kommune. 

For 20 år siden mødtes vi hos sund-

hedsplejersken i Tapdrup med vores små 

døtre, og nu er vi naboer, hhv. Anders 

Nielsensvej 3 og 5.  

Hurtigt fandt vi ud, at vi begge havde en 

interesse for det kreative. På det tidspunkt 

var det ikke glas og keramik, der var det 

altoverskyggende, som det er nu, men 

mange forskellige ting. Der blev prøvet 

mange andre materialer af, også sammen 

med andre kreative piger fra Tapdrup. 

Anne-Birgitte har gennem mange år solgt 

sine ting på markeder. Et år fik hun lokket 

Lilian med til ”historisk høstmarked” på 

Herning museum, hvor vi delte en bod. 

For Lilian gik det dog ikke helt godt. Hun 

fik solgt 0 ting! Det afskrækkede dog 

ikke, og vi drog af sted igen året efter. 

Der gik det meget bedre! 

Efter at have været rundt for at se 

udstillinger på Åbne Atelierdøre et år blev 

vi enige om, at det skulle vi også prøve at 

medvirke i. Så i 2006 slog vi et telt op i 

Lilians have og tog imod mange glade 

gæster, især mange fra Tapdrup. Vi 

skiftedes til at lægge have til begiven-

heden i flere år. Det involverede også 

vores mænd som hjælpere med at sætte 

telt op, blæsevejrs sikring osv.  Vores 

piger havde også stor fornøjelse med at 

servere drikkevarer og chips (og hjælpe 

lidt til med at spise noget af det ). 

De sidste par år er udstillingsstedet dog 

rykket til Møllehøjskolen i Bruunshåb, da 

det er muligt at være flere sammen der, 

for at tiltrække flere gæster. Her er vi et 

lille team af kunstnere fra Bruunshåb og 

Tapdrup og en enkelt fra Silkeborg. Vi 

har nogle rigtig gode dage sammen.  

Vi har også udstillet flere gange i ”Jul i 

Pakhuset” i Viborg. En rigtig hyggelig 

weekend, med masser af kunsthåndværk, 

hvor julen er det store tema. 
 

 

Glasovnen gøres klar.
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Anne-Birgitte fortæller:  

Jeg har arbejdet med glas i 10 år. Jeg 

havde længe prøvet mange forskellige 

kreative sysler og har solgt af det, men 

ikke fundet lige det, der passede mig.  
Så meldte jeg mig til glaskursus og efter 

første aften, sagde jeg til min mand, Jens 

"Jeg skal have en glasovn". " Ahhhh - 

skal du ikke lige......" Nej, det er min nye 

hobby". Som sagt så gjort - og jeg har 

ikke fortrudt.  

Processen er hurtig fra start til slut, der er 

ikke en masse forberedelse, og har jeg 

kun 1 time til rådighed, så kan jeg 

alligevel nå at lave noget. 

Jeg arbejder med floatglas, som skæres ud 

med en glasskærer i de dele, der skal 

bruges til det pågældende emne, der 

produceres. Det farvelægges med glas-

pulver.  

Glasset lægges sammen i lag, som så 

smeltes sammen. Efterfølgende kan 

glasset formes ved en ekstra brænding til 

skåle, vaser, fade, skulpturer, m.m.  

Glasset brændes i en el-ovn, som kommer 

op på 790 grader. Ovnen skal brænde og 

køle af i et døgn, inden den må åbnes.  

Selv om jeg efterhånden har brændt rigtig 

mange ovnfulde, så er det altid 

spændende at åbne ovnen og se, hvordan 

tingene ser ud. 

Jeg holder kurser i forskellige teknikker 

indenfor glas - og det har jeg god plads til 

i vores dejlige stue i kælderen.  

Jeg har ikke været på så mange kurser 

som Lilian, men har i stedet fundet meget 

inspiration ved at have kursister. Ellers 

inspireres jeg meget af naturen og kan 

lige pludselig får en ide, der skal prøves 

af. Jeg bruger også meget strandgods, 

skiffer og sten samt metaller i min kunst. 

Jeg kan godt lide at lave mine glasting lidt 

"rustikke", da glas efter min smag godt 

kan blive for "pænt i pænt". 

 

Lilian fortsætter: 

Jeg har arbejdet med keramik i over 25 år. 

Jeg købte min egen el-keramikovn for 14 

år siden og stoppede med aftenskolen, 

som jeg havde gået på i mange år, da jeg 

synes, at jeg var ved at være ”udlært”. 

El ovnen bruger jeg til at brænde ler-

tingene 1. gang (forglødning) og til gla-

surbrænding af stentøj eller porcelæns 

ting.  

 
Jeg laver en del raku brænding, der 

foregår ude i haven, i en hjemmebygget 

raku ovn, der er lavet af moler sten. Jeg 

fik faktisk en hel palle molersten af min 

mand Poul i 40 års fødselsdagsgave. Lige 

da jeg pakkede en fint indpakket mursten 

op, blev jeg noget paf, men det viste sig at 

være den bedste gave jeg har fået !! 

Raku brænding foregår ved, at de 

glaserede ting brændes i en udendørs ovn, 

typisk opvarmet med gas. Man ser om 

brændingen er ved at være færdig ved at 

tage låget af ovnen (mens der er ild på) og 

ser om glasuren er blank på den rigtige 

måde. Det har kostet lidt svedet hår og  
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øjenbryn ind imellem, så derfor bruger jeg 

nu visir. Det er ikke kønt, men det er 

effektivt.  

 
Raku ovnen tømmes. 

 

De rødglødende ting kommes i en 

beholder med savsmuld. Det er denne 

proces, der giver rakuen dets 

karakteristiske udseende, for der, hvor der 

ikke er glasur, bliver det sort, og der, hvor 

glasuren krakelerer, trænger soden også 

ind i revnerne, så man ofte kan se de 

flotte krakeleringer.  

Man ved aldrig, hvordan resultatet bliver; 

det er ikke noget, man selv bestemmer 

100 %. Det afhænger bla. af, om det 

blæser meget eller regner. Det påvirker 

varmen i ovnen og tingenes temperatur, 

når de løftes ud af ovnen.  

Jeg arbejder mest i pladeteknik, som er en 

teknik, hvor man ruller leret ud med en 

kagerulle, skærer eller stikker former ud, 

som forarbejdes.  

Jeg er rigtig glad for at lave forskellige 

forme for huse og massevis af julepynt. 

Jeg har også lært at lave mine egne 

gipsforme, så jeg nu også laver en del ting 

af støbeler, for eksempel krus og lidt 

skøre krukker. Man kan også presse ler i 

små forme, der er lavet som et aftryk af 

for eksempel en valnød. Det er der 

kommet mange sjove ting ud af. 

En gang Anne-Birgitte og jeg var på 

efterårsmarked på Bovbjerg fyr, blev alle 

udstillere bedt om at medbringe en model 

af fyret. Jeg kom med et lille rødt raku 

brændt fyrtårn. Det medførte, at fyrets 

butik efterfølgende bestilte 50 stk. Det er 

efterhånden blevet til flere hundrede små 

fyrtårne, som kun sælges på Bovbjerg fyr.  

For at få inspiration til nyt og lære nye 

teknikker, har jeg de sidste 5-6 år været 

på flere kursusophold. 

Det bedste sted er Engelsholm Højskole, 

ved Bredsten. Her har jeg været på 

ugekursus, næsten en gang om året.  

Jeg har bla. lært om glasurteknikker, at 

lave gipsforme, dekoration på glaserede 

ting og smykkefremstilling.  

Sidste gang fik jeg faktisk lokket Anne-

Birgitte med, da der var en glasteknik, der 

var noget for hende.  

Det er fantastisk at møde nye mennesker 

(og kendte, der vender tilbage flere gange, 

lige som jeg) der brænder for en hobby 

som en selv, og engagerede kunstnere, der 

bliver hyret ind som undervisere. Det 

bliver til mange lange aftener i værkstedet 

hvor der bliver delt erfaringer, historier og 

en god rødvin.  

 



    Tapdrup Forsamlingshus 
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Af Laila Bondrup Jensen, formand 

Bestyrelsen i Tapdrup Forsamlingshus er 

konstitueret som følgende: 

 

Formand:  Laila Bondrup Jensen 

Næstformand: Lise Bach Mortensen 

Kasser: Poul Pilgaard 

Sekretær/best.medlem: Lars Glerup 

 

Som det tydeligt ses, mangler vi faktisk 

tre medlemmer til bestyrelsen. Vi vil 

gerne opfordre byens borgere til at melde 

sig til at bidrage til vores fællesskab. 

Vores arbejde er enormt vigtigt i forhold 

til beståelse af vores fælles samlingssted. 

Vi mødes ca. seks gange om året, hvor vi 

drøfter tiltag, udvikling og vedligehold af 

forsamlingshuset. Vi mødes også efter 

behov for almindelig vedligehold. Ud 

over det, står vi for at afholde den årlige 

fastelavnsfest i februar.  

Hvis du har lyst til at indgå i et fantastisk 

samarbejde med os, og vil du gerne 

bidrage til bevarelse af vores fælles 

samlingssted, kan du kontakte formand 

Laila Bondrup Jensen på 

lailabondrup@hotmail.com eller mobil  

 

31656404 (også gerne på sms). Vi ser 

frem til at høre fra jer. 

Kontingent for året 2017 er fastsat til 150 

kr. Der er omdelt flyers til alle med 

kontonr. til indbetaling. Vi håber, I alle 

husker at bidrage med kontingent, helst 

inden 1. December 2017, men alle bidrag 

er velkomne også efter d. 1. januar. (Reg. 

Nr. 9255   Kontonr. 2640 138 663 ) 

Vi takker for året, der er gået og sender en 

særlig tak til alle jer, der har lejet eller 

lånt huset. Vi håber, vi fortsat kan holde 

liv i vores forsamlingshus i mange år 

fremover. 

Koncert i Tapdrup 

Af Anne-Birgitte Ellebæk, på vegne af 

”Liv i Forsamlingshusene”. 

Musik i forsamlingshuset! 

Sæt kryds i kalenderen d. 10. marts 2018, 

da vi har booket “Acoustic Heaven”, som 

spiller rigtig god dansemusik.  

Nærmere om arrangementet senere - og 

husk krydset!! 

mailto:lailabondrup@hotmail.com


       BT`s Idrætsforening 
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Af Leo Jacobsen, formand 
 

Indbrud og kørsel på banerne. 

For ca. 1 mdr. siden kunne vi konstatere, 

at der havde været indbrud i boldrummet, 

og der var stjålet bl.a. en boldpumpe. Det 

er rigtig træls, at vi ikke kan have tingene 

for os selv. 

Efterfølgende har der været kørt ræs på 

banerne på Vibækvej. Mange hjulspor 

viser, at man har kørt der i længere tid. Vi 

overvejer i øjeblikket hvilke tiltag, vi skal 

igangsætte for at undgå disse årlige 

kørsler på vores baner. 

 

Fodboldsæsonen 2017 

Vi har også i år haft mange ungdomshold 

med i DBU`s turneringer, og flere af 

holdene har klaret sig rigtig flot. Vi har i 

efteråret fået rigtig mange nye spillere i 

gang, og det er rigtig positivt. 

 

I oktober blev der i Møllehøjhallen holdt 

den årlige, fælles afslutning for spillere, 

søskende og forældre, hvor ca. 205 

deltog. Et rigtig godt arrangement, hvor 

spillerne fordeles på blandede hold med 

deltagelse af såvel piger som drenge på de 

enkelte hold. 

 

Klubbens seniorhold i serie 4 sluttede på 

en 7 plads i deres pulje og rykker ned i 

serie 5. BT`s hold i serie 5 sluttede på en 

1. plads og rykker op i serie 4. 

Klubben har derfor i foråret 2018 

seniorhold i serie 4 og 5. 

 

Klubbens seniortræner Torben Raun 

slutter i klubben efter en enkelt sæson. I 

stedet har klubben indgået aftale med en 

tidligere ungdomsspiller og træner – 

Mikkel Rasmussen. Mikkel har de sidste 

3 sæsoner trænet hold i Fårvang. Mikkel 

er en rigtig dygtig fodboldtræner og har 

bl.a. trænet såvel serie 2 som serie 1 i 

Århusområdet. 

Vi håber derfor, at få tilgang af mange 

nye seniorspillere i 2018. 

 
 

Indesæsonen 2017/2018 

I lighed med sidste år foregår klubbens 

indendørs aktiviteter i Møllehøjhallen. 

Der dyrkes følgende idrætsgrene; fodbold, 

badminton, gymnastik, yoga og håndbold, 

hvorfor der skulle være noget for enhver 

smag. Skulle du ikke være kommet i gang 

ved sæsonens start i september, kan du 

dog nå det endnu. 

 

Der er tilmeldt 21 hold i DBU`s 

indefodboldturnering imod 11 hold sidste 

år.    

 

Der er også i år stor søgning til 

aktiviteterne, idet der er ca. 500 

idrætsudøvere, der har gavn af hallen i 

lokalområdet. 
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Møllehøj Indoor 2018 

I lighed med tidligere år afvikler 

BT/SVIF et kæmpe indendørs fodbold-

stævne fra fredag den 5. januar – søndag 

den 7. januar 2018. 

Det er et meget populært stævne, hvor 

mange af de samme klubber kommer igen 

år efter år. Der er såvel medaljer som 

flotte præmier til deltagerne. Vi håber, at 

rigtig mange vil besøge hallen i de 3 dage. 

Det er virkelig en oplevelse værd at se, 

når børnene får deres gaver og medaljer. 

DBU`s fodboldskole 2018 

Vi har som tidligere år ansøgt om DBU`s 

Fodboldskole. 

Der vil være plads til 112 piger og drenge 

på fodboldskolen. Du vil kunne komme 

med på fodboldskolen, hvis du er født i 

2003-2010. 

Som arrangørklub har vi mulighed for 

selv at sælge 75% af de udbudte pladser 

på forhånd. Det gjorde vi sidste år med 

stor succes, og denne ordning har 

skoleleder Peter Gandrup også tilbudt at 

stå for i 2018. Såfremt du ønsker at 

benytte dig af denne mulighed for 

forhåndstilmelding kan du tilmelde dig 

hos din træner i BT/SVIF.  

Tilmelding kan også ske fra 8. marts 

2018, kl. 10.00, på telefon 4326 5400 

eller på www.dbu.dk 

Prisen for deltagelse er kr. 859,00. For 

dette beløb får deltagerne et DBU sæt i 

mærket Hummel (t-shirt, shorts og 

strømper), en Select fodbold, en drikke-

dunk samt et diplom.  

Bemærk at fodboldskolen i 2018 afvikles 

i uge 31. 

Sponsorstøtte fra OK  

I lighed med en række andre klubber har 

BT en aftale med OK Benzin, hvor vi 

modtager 6 øre for hver liter benzin/diesel 

som bliver købt via OK med et 

benzinkort, der er tilmeldt BT`s nummer 

hos OK - som er 560823. 

Vi vil gerne takke de 57 kortholdere, som 

via deres køb hos OK har skaffet kr. 

4.197,12 i sponsorstøtte for 2017. Også 

en stor tak til de 4 med mobilabonnement 

hos OK. 

Vi vil naturligvis gerne have flere med i 

disse aftaler. 

Du kan bestille et OK benzinkort via 

www.ok.dk – vælg bjælken sporten og 

klik dig videre vedr. bestilling af kort. Når 

du skal anføre hvilken klub du støtter, 

skal du anføre BT`s nummer hos OK 

Benzin 560823. Har du behov for hjælp 

til bestilling, så ring på nummeret ne-

denfor. 

Har du allerede et OK Benzinkort , så ring 

på 7010 2033 og oplys BT`s nummer, så 

foretager OK Benzin en registrering, så 

dit benzinkøb støtter BT. 

BT får også støtte, hvis din levering af 

fyringsolie og brug af mobil er tilmeldt 

BT`s aftale med OK. 

http://www.dbu.dk/
http://www.ok.dk/
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BT`s generalforsamling 

Til orientering kan det oplyses, at BT`s 

generalforsamling afholdes tirsdag den 

27. februar 2018, kl. 19.00, i BT´s 

klubhus, Vibækvej 43.  

BT`s Venner holder generalforsamling 

samme tid og sted. 

 

 

 

Hovedbestyrelsen 

Uden en flot opbakning kan vi ikke 

tilbyde områdets børn og unge nogle gode 

oplevelser. Vi ønsker derfor at takke alle, 

der på forskellig vis har ydet en indsats i 

klubben i 2017. En speciel tak til trænere, 

holdledere og udvalgsmedlemmer, der 

igen i år har anvendt utrolig mange timer 

til gavn for klubbens idrætsudøvere. 

Kære forældre – husker I at takke disse 

trænere og ledere for den store indsats de 

yder overfor jeres børn enten i 

Møllehøjhallen eller på klubbens baner på 

Vibækvej 43.  

Uden disse trænere og ledere var der 

nemlig ingen tilbud til jeres børn. 

Vi håber, at der i 2018 er nogle flere 

forældre, der ønsker at bidrage ved 

hjælp med småopgaver m.v., så vi også 

kan tilbyde børn og unge gode 

oplevelser i 2018. Vi modtager meget 

gerne dit tilsagn om hjælp på mobil 

4084 8926. 

En stor tak også til dem, der i 2017 har 

ydet økonomisk bidrag til klubben som 

sponsorer på trøjer og på vores 

reklameskilte eller på anden måde. Også 

en stor tak til BT`s Venner, som hvert år 

støtter klubben med pæne bidrag til 

indkøb af diverse sportsrekvisitter m.v. 

 

 

 

Vi vil hermed ønske alle en Glædelig Jul 

og et Godt Nytår med et forhåbentligt på 

gensyn på BT`s anlæg og i Møllehøj-

hallen i 2018.  
 

 

 



          Møllehøjhallen  
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Af Leo Jacobsen, formand 

I november 2017 havde kulturudvalget 

under Møllehøjhallen inviteret til ølsmag-

ning. 

Der deltog 102 deltagere i dette 

arrangement, hvor Poul Madsen - 

mangeårig depotbestyrer og leder i 

Carlsberg - orienterede om historien bag 

Carlsberg. Poul kom i den forbindelse 

også ind på samarbejdet med BT omkring 

den årlige turnering for værtshusene i 

Viborgområdet, der blev afviklet på BT`s 

baner. 

Igennem dette samarbejde fik BT i en 

årrække et godt tilskud til vores 

aktiviteter. 

Poul Madsen tog deltagerne med på en 

række prøvesmagninger af en række for-

skellige øl. 

Møllehøjhallen har ligeledes i november 

dannet rammen omkring det årlige 

julemarked, hvor alle stande var udsolgt. I 

dagens løb deltog 805 voksne samt et 

betydelig antal børn i arrangementet. I år 

kørte juletoget forbi Møllehøjhallen om 

søndagen. 

De seneste måneder er der sket rigtig 

meget omkring skolen og hallen. Bl.a. er 

det gamle forsamlingshus taget ned, og i 

øjeblikket etableres der en rigtig flot lege-

plads til skolen på arealet. 

Der er nu etableret forbindelse mellem 

cykelstien ud for børnehaven og cykel-

stien til Rindsholm. 

I øjeblikket bygger vi et forsamlings-

hus/multihus på Møllehøjhallen. Bygge-

riet forventes afsluttet 5. februar 2018. 
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Polar Banko 
Af Morten Jørgensen, Borgerforeningen 

Borgerforeningen forsøger stedse at forny de ellers traditionsrige aktiviteter for byens 

borgere. I mange år har foreningen forsøgt sig med tørvejr på Sct. Hans aften, men 

indtil nu uden succes. 

Derfor faldt tanken på at forny de årlige bankospil med en dimension, som man med 

garanti ville lægge mærke til. POLAR BINGO! 

Det er forholdsvis let at forberede Polar Bingo. Man undlader at tænde for varmen i 

forsamlingshuset, åbner døre og vinduer en times tid før gæsternes ankomst og lader 

de heldige bankospillere vinde noget dybfrossen fjerkræ. 

Det vakte så stor jubel, at borgerforeningens bankoansvarlige ikke turde fortsætte 

succesen. Så ved det følgende bankospil fyrede vi op i lokalet efter konceptet ”stege 

hanekyllinger”. Det syntes dog at være en populær oplevelse, så fremadrettet vil vi nok 

vælge den retning. 

 

BANKO 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjU2Z33q-LXAhUhDcAKHeRpB4IQjRwIBw&url=https://www.reddit.com/r/gifs/comments/3dmm0y/the_predator_shield/&psig=AOvVaw3B-jVoUtBmac3_KCrgQ4rH&ust=1511994215503114
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         Maskinerne har indtaget Tapdrup by 

 
                                                         Gravearbejde i Tapdrup 
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Medlem af landsorganisationen     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

GENERALFORSAMLING 2018 

Onsdag den 14. marts 2018, kl. 20.30 

 

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

Tapdrup gamle skole – Tapdrupvej 100. Første gang onsdag den 03 januar. Sidste 

gang inden sommerferien den 14 marts. 

Kontingent fra 01 januar til 01 april 250,00 kr. 

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

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

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

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

ideer til virkelighed. Det gennemføres som åbent værksted.  

 

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

Formand:  Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg.  

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

e-mail: pramhusvej@fibermail.dk   

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

 

Brian Daniel Falckenberg Højbjerg Huse 22, 8840 Rødkærsbro 

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

e-mail: husflid@falckenberg.dk  

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
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December 2017: 

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

10.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

11.  kl. 19.30 Banko i forsamlingshuset. Gløgg og æbleskiver. 

17.  kl. 11.00 Tennis, julestævne. Den gl. boldbane. 

17.  kl. 16.00 ”Syng Julen Ind” i Tapdrup Kirke. 

24.  kl. 13.00 Juleaftensgudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

24.  kl. 14.30 Juleaftensgudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

26.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

Januar 2018: 

01.  kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste i Tapdrup Kirke.                            

                                   ”Godt Nytår” i Sognehuset. 

03.  kl. 19.00 Tapdrup Husflid, Tapdrup gl. skole. 

05. – 07. BT/SVIF indendørs fodboldstævne, Møllehøjhallen. 

07.  kl. 16.30 Meditativ gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

14.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. Kirkekaffe. 

21.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

Februar 2018: 

04.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

11.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

18.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

22.  kl. 19.30 Generalforsamling i borgerforeningen, forsamlingshuset og 

Tapdrup udeliv. Tapdrup Forsamlingshus.  

27.  kl. 19.00 Generalforsamling i BT og BT´s Venner. Klubhuset. 

 Marts 2018: 

04.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.  

08.  kl. 19.30 Kirkekoncert med Ann-Mette Elten i Tapdrup Kirke.



             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. 3026 8446 

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: Lars Rasmussen Tlf. 8660 0223 

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: Niels Toftegaard, Langdalsvej 1, Tapdrup 

Tlf. 86 60 04 74 

Graver: Ole S. Jensen. Tlf. 2334 8471 

Mail: graver.sognehuset@mail.dk   

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

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

Tlf. 8662 1519 Mobil: 2089 3828 

Grundejerforningen “Ådalen” 
Formand: Ole Nielsen, Subækvej 9, Tapdrup. 

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.: 26. februar 2018 

Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf. 8660 0206 Mobil: 2639 9070.                        

Mail: aabrinken9@fiberpost.dk  

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, Tapdrup  

Tlf. 3026 8446. Mail: gubi42@hotmail.com       

Medhj.: Erik Langvad, Tlf. 8660 0407 

Medhj. fra 1 Jan. 2018: Agnes Nielsen, Tapdrup. 
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. 
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