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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen 

Global opvarmning eller national afkøling. Det første kommer vi til at betale for –  det 

andet har vi mærket på krop og varmeregning den forløbne uges tid. Næppe var 

vintergæk og erantis kommet frem, og påskeliljerne begyndt at sætte grønne skud før 

en såkaldt sibirisk kulde bølgede ind over Danmark. Hastigt måtte tilplantede krukker, 

oliventræer og andre følsomme gevækster bringes i læ og pakkes ind i tæpper og 

bobleplast. Kan man da snart regne med noget! 

Foråret skal nu nok komme og med det også glæden over væksten i have og på mark. 

Man bliver hvert år lige frydefuldt overrasket over de første grønne skud og kviste.  

Foråret byder også på nye beboere i Tapdrup Sogn. Unge familier med børn finder vej 

herud og bringer nyt liv og fremtid med sig. Det skal vi sætte pris på, vi der har boet i 

sognet i mange årtier, og som ind imellem grynter over tidernes ugunst, og at intet 

mere er som i gamle dage.  

Her bør også nævnes de unge familier, som henholdsvis har meldt sig til at danne en 

ny bestyrelse i borgerforeningen og træde ind på ledige poster i forsamlingshusets 

bestyrelse. Stor respekt for dette gå-på-mod og viljen til at føre foreningslivet i 

Tapdrup videre. Vi skylder alle at støtte op om de respektive foreninger og initiativer i 

byen.  

Vi skylder også at sige tak til de, som nu trækker sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet 

efter mange års indsats for Tapdrup Sogn. Claus Bo Andreasen, afgået formand for 

borgerforeningen og forud derfor for forsamlingshuset. Næsten 25 år blev det til. Godt 

sekunderet af Dan Jensen og Jan Henriksen i en række år. 

En del læsere, ca. 30, har svaret på Tappens forespørgsel i sidste nummer angående 

bladets form og fremtid. Alle besvarelser, på nær en, udtrykker glæde ved at modtage 

Tappen i en trykt udgave og ser gerne bladet udgivet fortsat.  

Tappens redaktion siger med dette nummer velkommen til en ny medarbejder, Agnes 

Nielsen, som træder ind i rollen som korrekturlæser efter Erik Langvad. Agnes vil 

præsentere sig selv i en separat artikel i dette nummer. 

Redaktionen ønsker læserne et godt og grønt forår.  

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er 25. maj 2018. 
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Af Claus Bo Andreasen, afgående 

formand for Tapdrup Borgerforening 

Velbesøgt borgermøde 

Den 31. januar havde borgerforeningen 

inviteret Tapdrups borgere til møde i 

forsamlingshuset. Formålet var bl.a. at 

finde nye kandidater til bestyrelserne for 

borgerforening og forsamlingshus. Herud-

over håbede vi at få en tilkendegivelse 

omkring hvilke aktiviteter, der er 

interesse for i Tapdrup, og at få etableret 

nogle interessegrupper, som vil stå for 

aktiviteterne. 

Der viste sig at være stor interesse for 

mødet, omkring 80 borgere deltog i 

mødet. Måske til en vis grad lokket af, at 

borgerforeningen serverede smørrebrød. 

På mødet orienterede vi om arbejdet i 

bestyrelsen for henholdsvis borgerfor-

eningen og forsamlingshuset. Dernæst var 

der diskussion i mindre grupper om 

følgende emner: 

 Forsamlingshuset 

 Kulturelle og sociale aktiviteter 

 Legepladsområdet 

 Naturoplevelser 

 Infrastruktur og byudvikling 

Afslutningsvis var der fremlæggelse af 

gruppearbejde og drøftelser i plenum. 

Aftenen viste, at der fortsat er stort 

engagement i Tapdrup. Flere borgere 

meldte sig til forskellige aktivitets-

grupper, og de vil senere blive kontaktet 

af bestyrelsen for borgerforeningen. Dog 

ikke mindst blev der fundet nye 

kandidater til bestyrelserne for forsam-

lingshuset og borgerforeningen. 

Ny bestyrelse for borgerforeningen 

På borgerforeningens generalforsamling 

den 22. februar blev der så valgt en helt 

ny bestyrelse for borgerforeningen.  Bor-

gerforeningens bestyrelse består således 

af: 

 Benjamin Overvad 

 Jacob Kjær Madsen 

 Jens Tang Sørensen 

 Maria Dahl Pedersen 

 Marie Munk 

 

Affaldsindsamling den 22. april 

Igen i år deltager vi i Danmarks Natur-

fredningsforenings affaldsindsamling, 

som foregår søndag den 22. april om 

formiddagen. Der vil senere komme 

opslag på Facebook og på informations-

standeren. 
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Affaldsindsamlingen vil blive koordineret 

af Jacob Kjær Madsen. Du er velkommen 

til at kontakte Jacob på tlf. 21949122, 

mail: molamadsen@gmail.com  

Regnvandsbassinet tager form 

Der er nu kommet trædesten i regn-

vandsbassinet, og man kan begynde at se 

konturerne af Tapdrups nye amfiteater, 

som kommer til at ligge på sydsiden af 

bassinet.  Der er også afsat midler til en 

scene, som nok bliver en forholdsvis lav 

trækonstruktion, som kan glide ind i 

landskabet.  

Vi søger endvidere om at få fjernet 

buskadset mellem legepladsen og regn-

vandsbassinet således, at der kommer frit 

udsyn over søen. 
  

 

Tapdrup Borgerforenings 

Årsregnskab 2017  

Af Dan Jensen, kasserer 

Borgerforeningen 

På generalforsamlingen den 22. februar 

2018 blev regnskabet for Tapdrup Bor-

gerforening og for Tapdrup Puljen god-

kendt. Borgerforeningen kunne præ-

sentere et regnskabsmæssigt overskud på 

11.803,76 kr. Ved udgangen af 2017 

udgjorde den samlede pengebeholdning 

117.871,61 kr.  

Borgerforeningen vil igen i år gerne takke 

for årets kontingentindbetalinger, der ud-

gjorde 30.400 kr., hvilket er en lille 

stigning i forhold til året før. Det er dejligt 

at se, at der er så mange af byens hus-

stande, der vælger at støtte op om vores 

arbejde og aktiviteter, der kommer alle 

borgere til gode – men vi vil samtidig 

gerne opfordre de resterende borgere til 

også at blive medlemmer, når næste op-

krævning udsendes i efteråret 2018. Det 

blev i øvrigt på generalforsamlingen be-

sluttet at fastholde kontingentet på 150 kr. 

for hele husstanden i 2018.  

Tapdrup Puljen  

Borgerforeningen administrerer også 

Tapdrup Puljen, der yder støtte til 

almennyttige formål i Tapdrup. Der blev 

ikke uddelt midler i 2017, og ved ud-

gangen af året udgjorde den samlede 

puljebeholdning 190.842,33 kr.  

Der er modtaget 3 ansøgninger til puljen 

for 2018, og bestyrelsen har besluttet at 

uddele 20.000 kr. til ansøgningen fra 

Tapdrup Borgerforening v/ Claus Bo 

Andreasen. Beløbet forventes at komme 

alle byens borgere til glæde, da det går til 

etablering af scene i forbindelse med det 

kommende regnvandsbassin ved fælles-

området for enden af Stationsvej.  

Såfremt nogen skulle have lyst til at 

iværksætte noget i byen og mangler ka-

pital, kan vi kun opfordre til at indsende 

ansøgning til Tapdrup Puljen. Læs mere 

om det praktiske og vedtægter på 

www.tapdrupby.dk 

mailto:molamadsen@gmail.com


Tapdrup Forsamlingshus 
Leila Bondrup Jensen, Tapdrup, skriver på vegne af afgående og ny bestyrelse for 

Tapdrup Forsamlingshus i anledning af den netop overståede generalforsamling: 
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Bestyrel-

sen i 

Tapdrup 

forsam-

lingshus 

vil ger-

ne sige 

tusind 

tak for året, der gik. Vi er meget beærede 

over at være en del af det velafholdte 

borger-møde i januar, hvor vi kunne 

mønstre fire nye medlemmer til vores 

bestyrelse.  

Der har i 2017 været 23 udlejninger plus 

en del arrangementer fra frivillig hånd. 

Det er dejligt at vide, at vores hus er et 

sted, man vil vælge, så vi kan holde liv i 

huset. Tusind tak til alle jer, som har lejet 

eller lånt huset. Det er alle jer, der i den 

grad styrker det arbejde, vi trods alt får 

gjort. Vi vil også gerne sende en kæmpe 

tak til alle medlemmer, der betaler 

kontingent.  

Det styrker fællesskabet i lokalsamfundet 

og gør, at vi fortsat kan holde LIV I 

VORES FORSAMLINGSHUS. 

På generalforsamlingen 22. februar 

2018 blev følgende valgt til bestyrelsen: 

Lise Bach Mortensen 

Rikke Renée Våtevik Jensen 

Marie Løye Balle 

Henning Christensen 

Birthe Nørskov 

Valgt som bestyrelsessuppleant: 

Lars Børgesen 

Jan Krogh 

Valgt som revisorer: 
Dan Jensen og Else Krogh 

Valgt som revisorsuppleant: 

Lars Glerup 

Udover de nyvalgte består bestyrelsen i 

Tapdrup Forsamlingshus af Laila Bon-

drup Jensen og Poul Pilgaard, og vi vil i 

den nærmeste fremtid konstituere os i den 

nye bestyrelse. 

Kontingentet er fortsat 150 kr. årligt og 

kan indbetales til:  

Reg.nr. 9255, Konto 2640 138 663 
 

 

Årsregnskab 2017 for Tapdrup 

Forsamlingshus 

Af Poul Pilgaard, kasserer i Tapdrup 

Forsamlingshus 

På generalforsamlingen blev årsregn-

skabet for 2017 godkendt. Årets resultat 

viser et overskud på 14.494 kr. og en 

egenkapital på 611.681 kr., heraf er der 

ved årets udgang et indestående på bank-

kontoen på 111.187 kr. 

Årets samlede indtægter er på 62.400 kr. 

og består af lejeindtægter 29.480 kr., 

medlemskontingenter 14.550 kr., arran-

gementer 1.120 kr. og kommunalt tilskud 

på 17.250 kr.  

Årets lejeindtægter kan langt fra dække 

årets driftsudgifter, som udgør 47.906 kr. 

Forsamlingshuset er derfor i høj grad 

afhængig af den støtte, vi får i form af 

medlemskontingent og kommunalt til-

skud. 
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Tapdrup Kirke (1)  

 

Af Erik Langvad 

Danmark bliver et kristent land. 

På en runesten ved Jelling kirke står der, 

at Kong Harald Blåtand indførte kri-

stendommen som statsreligion i Danmark 

fra omkr. år 965. Arkæologiske under-

søgelser viser imidlertid, at kristen-

dommen havde vundet indpas i landet 

længe før. Overgangen til den kristne tro 

skete gradvis uden de store sværdslag, 

idet den nye Gud blot blev opfattet som et 

supplement til de Nordiske Guder. Begge 

trosretninger eksisterede side om side, 

uden at den ene udelukkede den anden. 

Fundet af en støbeform fra Trend i 

Himmerland viser, at smeden har kunnet 

støbe Thors Hammer sammen med Kristi 

Kors.  

 

 

Kongens valg af kristendommen er også 

blevet tolket som et politisk styreværktøj, 

der styrkede kongens magt og værdighed, 

idet en fredelig religion kunne skabe mere 

ro og sammenhold i riget, og når kongen 

tilmed satte et kors i sit banner, var det et 

synligt symbol på, at Gud stod kongen bi, 

når han udstedte sine love og befalinger, 

hvilket retfærdiggjorde kongens magt 

over folket. 

Når den nye gud blev anset som en gud på 

lige fod med de gamle guder, kunne der 

godt bygges en kirke ved en hedensk 

helligdom (gudehov). Flere steder er der 

under kirkerestaureringer fundet rester af 

et sådant gudehov. Vor nabosogns kirke 

Asmild klosterkirke (opført ca. 1190), er 

et godt eksempel herpå, idet ordet Asmild 

er afledt af Asernes muld (gudernes jord), 

og når der på gamle kort i stedet for 

Overlund står Offerlund, tyder alt på, at 

der her engang har ligget et hedensk 

offersted. 
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De første danske kirker 
Man startede med at bygge trækirker 

(stavkirker), men holdbarheden af et så 

forgængeligt og brandfarligt byggema-

teriale var ringe. I stedet for begyndte 

stormændene efter udenlandsk mønster at 

bygge stenkirker i nærheden af deres 

gårde, kaldet gårdkirker, som bl.a. ses ved 

herregårdene Tårup, Tjele og Viskum. 

Men det helt store landsdækkende sten-

kirkebyggeri fandt først sted, efter at en 

kirkeskat, kaldet Tiende, blev indført i 

begyndelsen af 1100-tallet, hvor det blev 

pålagt folket at aflevere 1/10 af deres 

indkomst, hovedsagelig korn, til kirken. 

Denne kirkeskat skulle deles i 3 lige store 

dele med 1/3 til kirkebygning og ved-

ligehold, 1/3 til præstens løn og 1/3 til 

biskoppen. 

Det blev storbønderne (herremændene), 

der tog initiativet til og organiseringen af 

kirkebyggeriet. Når en kirke skulle 

opføres, måtte landsbyens bønder først 

sættes i gang med at samle en mængde 

store sten, som lige siden istiden har 

ligget spredt i stort tal rundt omkring i 

landskabet. Derefter blev en professionel 

stenmester (måske udenlandsk) hidkaldt 

til at opføre kirken. Stenmesteren og hans 

svende kunne så gå i gang med at flække 

stenene eller måske endda tilhugge dem 

til kvader i forskellige størrelser og farver 

efter stenenes beskaffenhed. Specielt de 

jyske kirker er opført med kvadersten. 

 

Tværsnit af kassemur, 

hvis mellemrum blev 

fyldt op med forskelligt 

stenaffald.  

 

Kirken ligger oftest placeret centralt og 

lidt hævet over landsbyen bygget med 

dobbelt mur (kassemur) i retningen øst – 

vest. 

Kirkens grundplan er opdelt i 2 

hovedafdelinger, nemlig skib og kor, der 

indvendig er adskilt af en korbue 

(triumfbue). Korets gulv er hævet lidt 

over skibet, og koret har ofte fået tilføjet 

en lille korrunding, kaldet apsis. En sådan 

kirke uden tårn kaldes for en kullet kirke.  

Kirkeklokken var enten ophængt på kir-

kens østgavl eller anbragt i en fritstående 

klokkestabel.  

 
Oprindelig landsbykirke med skib, kor og 

apsis. 

Som bygherre og værge for kirken skulle 

herremanden også forvalte tiendeskatten, 

og som sådan betragtede han kirken som 

en ejendom, der med en givtig indtægts-

kilde kunne handles med. Herremanden 

fik således retten til at sælge eller købe en 

kirke med de dertil hørende forpligtelser. 

Sådanne transaktioner blev altid tinglyst. 
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Tapdrup kirke opføres 

Tapdrup kirke blev netop bygget som led 

i det store landsdækkende kirkebyg-geri, 

som fandt sted omkring 1200 til 1250, 

hvor der på landsplan blev bygget ca. 

2000 sognekirker. 

Byggestilen i denne periode kaldes for 

romansk eller rundbuestil, da vinduer og 

indgangsdøre var afrundede for oven. 

Vinduet i apsis er det eneste oprindelige 

vindue i Tapdrup kirke fra den tid.  

 

 

 

Det lille 

romanske 

vindue med 

dybe smige og 

smal lysåbning. 

 

Kirkens ydre murværk består af fine 

tilhuggede kvadersten med et farvespil, 

der bliver tydeliggjort i fugtig tilstand. 

Indervæggene er opført af rå, evt. flæk-

kede kampesten. Underligt nok består 

skibets nordmur af primitive rå marksten 

og er tilmed sjusket bygget uden brug af 

vaterpas eller lodstok. Hvad årsagen hertil 

er, kan der kun gisnes om, men en 

sandsynlig forklaring kan være penge-

mangel eller sparsommelighed, da den 

nordlige væg ligger bag en skråning i 

terrænet og er derfor ikke særlig synlig. I 

Trap Danmark står der ganske vist i et 

kongebrev fra 1549, at Tapdrup kirkes 

nordmur sandsynligvis er blevet sat om, 

men ikke noget om, at den tidligere skulle 

have bestået af kvadersten?  

 
Kirkeskibets nordmur består af rå 

kampesten. 

Inde i kirken stod et stenalter, som stadig 

er der, men blot gemt bag panel og 

forhæng.  Der har sikkert også været en 

granitdøbefont, men den er forsvundet, 

uvist hvornår og hvorfor? Loftet var 

ligesom i dag et fladt bjælkeloft.  

Der var en smuk indgang med søjleportal 

for mænd mod syd og en simpel fladbuet 

kvindedør mod nord. I ældre tid sad 

mænd og kvinder nemlig hver for sig med 

mændene i sydsiden og kvinderne mod 

nord. 

Tårnet  

I 1400-tallet fik kirken tilføjet et tårn ved 

at nedrive kirkens vestgavl og opføre 

tårnet ved at genanvende de nedrevne 

kvadersten og oven på dem munkesten, 

som var det nye byggemateriale. Samtidig 

blev kirkens nord- og syddør lukket, og 

en ny fælles indgang blev ført gennem 

tårnet med et våbenhus i nederste stok-

værk. Man undgik dog at tildække den 

smukke mandsportal. Korgavlen fik ved 

samme lejlighed påsat trappekamme.
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Kirkeklokken blev anbragt øverst i tårnet, 

hvorfra lyden gennem 4 glughuller kunne 

forplante sig ud til alle verdenshjørner. 

Den gamle klokke havde følgende ind-

skrift: 

Anno 1472. 

Begyndelse og ende - (det jordiske liv 

begynder og slutter her). 

Gud og menneske - (helligdommen, hvor 

mennesker møder Gud). 

Oh, Ærens konge kom med fred. 

Indskriften, der var skrevet på latin, 

forsvandt imidlertid, da klokken blev 

omstøbt i 1887. 

Besvær med klokken 

En søndag i 1889 skulle en ung teologisk 

kandidat for første gang foretage guds-

tjeneste i Tapdrup kirke. Da han med 

familie i hestevogn nærmede sig kirken, 

blev der netop ringet med kirkeklokken, 

og i kirkens åbne forhal sås en stor, sort 

fugl, der foretog nogle mærkelige hop op 

og ned. Set på nærmere hold viste det sig 

at være den lille tykke klokker, som i sit 

sorte tøj dansede op og ned med flagrende 

skøder og sprællende ben, draget til vejrs 

af klokkerebet, som var ført op gennem 

forhallens loft. Dette syn fik latteren frem 

hos det lille selskab, men grimassen måtte 

tilbageholdes, da de nærmede sig og så, at 

det var lærer Christen Nielsen, der trak i 

rebet. 

Ved århundredskiftet 1900 skulle der 

nytårsaften ringes en time med alle 

landets kirkeklokker. Tjansen fik graveren 

ved Tapdrup kirke, Søren Akselsen, men 

han har åbenbart haft for mange kræfter, 

for pludselig svingede klokken ud af sit 

leje og faldt ned, men heldigvis sådan, at 

akslen blev hængende tværs over 2 store 

egebjælker, der bærer klokkestativet. Der 

blev stor opstandelse i landsbyen. Folk 

kom af huse, men ingen kom til skade, 

heller ikke klokken. Der gik straks bud til 

smeden, som kom med sine svende, taljer 

og donkrafte. De fik hurtigt klokken hejst 

op og anbragt i sine 2 lejer, men nu med 

en sikring på, så det ikke skulle gentage 

sig. Og så kunne der igen ringes til 

nytårsgudstjenesten. 

Bygmesterens spormærke 

Kirkens bygmester satte normalt sit 

stenhuggermærke på et af kirkens 

granitkvadre, men ikke ved Tapdrup 

kirke. Om det er undladt eller blot 

forsvundet under en ombygning vides 

ikke. Derimod blev der under en 

restaurering i 1962 under gulvet foran 

alteret fundet en rektangulær granitsten 

med det indhuggede navn Kanutus (det 

latinske ord for Knud). Men hvem er 

denne person? Kunne det mon være 

navnet på stenmesteren eller måske 

navnet på storbonden, der lod kirken 

opføre? Spørgsmålet må forblive 

ubesvaret? 

Søjleportalen 

Tapdrup kirke har en søjleportal med 6 

søjler, hvilket er en sjældenhed for 

landsbykirker i Danmark, men dog ikke i 

området øst og syd for Viborg, hvor der er 

bygget en halv snes kirker med søjle-

portaler, dog er der kun 5 kirker, der som 

Tapdrup kirke har hele 6 søjler (eks. 

Vinkel og Bjerring). Derfor må der være
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en vis sandsynlighed for, at det er den 

samme bygmester, der har stået for op-

førelsen af disse kirker. 

Inspirationen til søjlerne kommer givetvis 

fra Viborgs gamle domkirke (opført  

 
Tapdrup Kirkes portal 

1169), der havde samme type 

indgangsportal, og hvor tilsvarende 

bevarede søjler fra den tid stadig ses nede 

i krypten. 

Øverst i kirkeportalens højre side er der 

indridset lille mærke, en såkaldt 

nagleristning, som viser de 3 nagler, 

hvormed Jesus blev korsfæstet. Men 

denne ristning må være lavet i den gotiske 

periode, dvs. efter 1300-tallet, hvor Jesus 

på korset blev afbildet med samlede ben i 

modsætning til det romanske krucifiks, 

hvor fødderne var adskilte og derfor 

kræver 4 nagler. 

 
Nagleristningen på portalen 

Giv kommunen et ekstra par øjne! 
Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

Skyhost Borger Tip er en app, der kan hentes i både 

App Store eller Google Play. Her kan du give Viborg 

Kommune et tip om skader eller manglende vedlige-

holdelse. 

Kommunen arbejder på at holde byen pæn, ren og 

velholdt hver dag, men de opdager ikke alle løse 

fortovsfliser etc. Derfor vil de gerne have din hjælp! 

Send et Borger Tip, hvis du fx ser et skævt skilt, et hul i vejen, et væltet træ, en skæv 

flise, eller en gadelampe, der ikke lyser. Dit tip bliver sendt til den rigtige medarbejder, 

som hurtigst muligt vil finde en løsning. Via app’en kan du altid følge med i, hvor 

langt Viborg Kommune er kommet med opgaven. 

Og det virker! Jeg har selv 2 gange anmeldt huller i vejen, og de skader er begge 

blevet udbedret 1-2 uger efter min anmeldelse.  
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Af Niels Toftegaard, formand for 

Tapdrup Menighedsråd 

I løbet af foråret vil der være 3 alternative 

gudstjenester. Anden påskedag den 2. 

april indbydes til morgensang i Asmild 

Kirke kl. 9.15, hvorefter vi går ad en skøn 

rute på ca. 6 km til Tapdrup Kirke, hvor 

der bliver højmesse kl. 11.00. Efter 

højmessen bydes der på sandwich i 

Sognehuset.  

Kristi Himmelfartsdag den 10. maj er der 

fællesgudstjeneste for de 2 sogne i 

Asmild Kirke med indslag af korsang og 

musik afsluttet med en lille servering.  

Anden pinsedag den 21. maj inviterer 

Asmild og Tapdrup sogne menigheden fra 

Houlkær Sogn til friluftsgudstjeneste ved 

Bruunshåb gamle Papfabrik kl. 10.30. 

Efter gudstjenesten nydes den medbragte 

frokost i de skønne omgivelser ved 

Papfabrikken.  I vil kunne læse mere om 

disse arrangementer i KIRKE OG SOGN 

og på kirkens hjemmeside. 
 

 
 

Tapdrup Kirkegård. 

Menighedsrådet vil i den kommende tid 

have fokus på udviklingen på kirke-

gården. I dag bliver de fleste bisat i 

forhold til, at man tidligere blev 

kistebegravet.  Det betyder, at der bliver 

et væsentligt mindre pladsbehov på 

kirkegården efterhånden som frednings-

perioder udløber for de gamle gravsteder. 

Menighedsrådet vil i sommerens løb 

indbyde sognets beboere til at komme 

med ideer til denne udvikling. 

 

Sommerkoncert. 

Sidste sommer havde vi en dejlig aften 

med sommerkoncert. Menighedsrådet 

håber vi i sommer kan være ligeså heldige 

med vejret som i 2017. Derfor indbyder vi 

alle beboere i Tapdrup og omegn til 

sommerkoncert torsdag den 14. juni kl. 

19.00 til 21.00 på det dejlige torv ved 

Sognehuset. Tag klapstolen og naboen 

under armen og kom til koncert med The 

Dollerups.



Tapdrup Udeliv  
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Af Jens Søndergaard, som her server et 

es med en orientering fra Tapdrup 

Udeliv (TUT). 

Generalforsamling 

Efter veloverstået generalforsamling er vi 

nu klar til at tage fat på 2018. 

På generalforsamlingen var Frank Laur-

sen og Birgit Rasmussen på valg. Begge 

modtog genvalg, og eftersom der ikke op-

stillede andre kandidater blev genvalget 

en realitet.  

TUTs aktiviteter 

Det er 2½ år siden tennisbanen blev 

indviet, og meget (positivt) er sket i den 

mellemliggende periode. Klubben har i 

dag små 60 medlemmer, hvoraf mellem 

40 og 50 er aktive, heraf enkelte fra 

Overlund, Vinkel og Vejrumbro. De man-

ge aktive medlemmer betyder blandt 

andet, at der hver weekend året rundt 

spilles 4 doubler efter et rotationsprincip, 

så alle kommer til at spille sammen og 

mod hinanden. Det er super sjovt og 

hyggeligt. 

 
Ofte er der en ”TUT-kage” 

til 3’die halvleg. 

Økonomi 

Foreningen har fortsat en fornuftig 

økonomi, og realiserede i 2017 et over-

skud på godt 8.300 kr., og har ultimo 

2017 en kassebeholdning på 22.000 kr. 

Det er midler, hvoraf nogle forventes 

investeret ifm. renovering af klubhus (se 

mere herom nedenfor), og dels midler 

som kan bringes i spil ved etablering af 

nye aktiviteter på ”sportspladsen”.  

Bestyrelsen er fortsat løbende i dialog 

med forskellige borgere i Tapdrup, som 

overvejer at indgå i arbejdet med at skabe 

sådanne aktiviteter.  

 

Klubhuset 

Viborg kommune har bevilget 90.000 kr. 

til projektet. Det kræver dog egen med-

finansiering på 35.000 kr., hvilket er mere 

end Tapdrup Udeliv har i kassen. Trods 

flere ansøgninger til banker og fonde er 

det endnu ikke lykkes at skaffe med-

finansiering.  

Der var derfor på Generalforsamlingen en 

både god og positiv dialog omkring dette, 

og der fremkom mange fine og konstruk-

tive forslag til, hvordan den nødvendige 

medfinansiering kan sikres. Bestyrelsen 

vil nu arbejde positivt videre med disse 

forslag. Det er fortsat vores tro og 

målsætning, at renoveringsprojektet kan 

gennemføres i år. Dette er samtidig et 

krav, såfremt tilskuddet fra Viborg 

kommune skal kunne aktiveres.  
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Børn indtil 18 år: 200 kr. pr. år 

Voksne:  400 kr. pr. år 

Familie:  800 kr. pr. år 

Passiv medlem: 100 kr. pr. år 

 

Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom 

på, at dette stadig er MEGET billigt, og vi 

håber naturligvis at kunne fastholde alle 

vores gode medlemmer i 2018, ligesom vi 

håber at se nye ansigter i klubben. Stort 

set alle, som prøver kræfter med tennis-

sporten, bliver grebet af det. Så kom og 

prøv! 

 

 

 

Er man interesseret i dette eller blot 

ønsker at følge med i, hvad der sker i 

TUT, f.eks. træningstider, opstart af 

begynder hold, træningstræf med bold-

maskinen osv., kan man blive medlem af 

gruppen TUT på Facebook - her bliver 

alle informationer løbende opdateret.  

Kontakt formand Birgit Rasmussen, tlf. 

60628446 eller birgit-ras@hotmail.com 

 

Standerhejsning: 

TUT holder standerhejsning den 5. maj, 

som også er tennissportens dag. 

Landsdækkende event for tennissporten. 

Sæt kryds i kalenderen.  

 
Charlotte Isagers pokal. 

På generalforsamlingen bliver der hvert år 

uddelt en præmie til den, der har samlet 

flest point i vores udfordringsturnering. 

Dette års vinder var Jan Andersen, som 

vandt for andet år i træk. 

 

mailto:birgit-ras@hotmail.com


BT`s Idrætsforening 
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Af Leo Jacobsen, formand 

Seniorfodbold i BT 

Seniorspillerne i Bruunshåb/Tapdrups 

Idrætsforening (BT) er i fuld gang med 

træningen. Der er pæn opbakning til 

træningen, der sker under ledelse af 

klubbens nye seniortræner Mikkel Ras-

mussen, Hammel. Han vender hermed 

tilbage til den klub, hvor han spillede i 

ungdomsårene, og hvor han tidligere har 

været ungdomstræner. Der er træning 

hver mandag og onsdag fra kl. 19,00, så 

har du lyst til at spille i 2018, kan du 

kontakte formanden for Fodbold Senior, 

Morten Gregersen på mobil 2254 3479. 

Klubben har i sæsonen 2018 tilmeldt 

seniorhold i serie 4 og 5. Desuden er der 

tilmeldt et M45 hold for de lidt ældre. 

 

Ungdomsfodbold i BT 

I indendørssæsonen 2017/2018 har mange 

spillet indefodbold og ”futsal” i Mølle-

højhallen. 

Når dette blad udgives er de fleste hold 

begyndt træningen udendørs. Den foregår 

på BT`s baner på Vibækvej 43, Bruuns-

håb. 

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

af nye ungdomsspillere i klubben. Du kan 

altid kontakte Inge Hansen på telefon 

5092 3212 eller Leo Jacobsen på telefon 

40 84 89 26, såfremt du er i tvivl om, 

hvornår dit hold træner. 

I sæsonen 2018 har vi et fortsat samar-

bejde med Eastside og Team Viborg for 

de ældste pigehold. 

Klubben har i 2018 hold med fra U6 til 

U16. 

 

 
Fodboldskole i BT 

DBU`s fodboldskole er som tidligere 

nævnt i år flyttet til uge 31. 

Der vil være plads til 112 piger og drenge 

på fodboldskolen i alderen 8 til 14 år, og 

alle uanset fodboldfærdigheder – kan 

være med. 
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Der har været mulighed for at tilmelde sig 

til træneren, inden billetsalget bliver givet 

fri, og det har mange af vore egne spillere 

benyttet sig af. 

Hvis du ikke nåede at tilmelde dig til din 

træner, inden fristen for disse billetter 

udløb, kan du fra 8. marts 2018, kl. 10.00, 

tilmelde dig på DBU`s hjemmeside 

www.dbu.dk/fodboldskolebillet  eller på 

telefon 4326 5400. 

Prisen for deltagelse er kr. 859,00 og for 

dette beløb modtager deltagerne et DBU 

sæt i mærket Hummel (t-shirt, shorts og 

strømper), en Select fodbold, en drikke-

dunk, et diplom samt en hel uges op-

levelser. 

BT´s generalforsamling   
På generalforsamlingen blev det oplyst, at 

klubben i 2017 har haft en flot fremgang i 

antallet af medlemmer fra 288 i 2016 til 

350 i 2017 eller en fremgang på ca. 22%. 

Antallet af aktivitetsmedlemmer er steget 

fra 398 til 438 eller en fremgang på ca. 

10%. Fremgangen i 2017 er især sket 

indenfor håndbold og gymnastik. 

 

Der deltog 22 i generalforsamlingen. De 

hørte bl.a. en række beretninger fra de 

enkelte udvalg i klubben, hvor det 

fremgik, at der sker utrolig meget 

indenfor de enkelte idrætsgrene. De fik 

også oplyst, at klubben nu havde fået 

Naturstyrelsens tilladelse til at opsætte 

flere Disc Golf kurve i Nordisk Park og 

bag Gymnastik- og idrætshøjskolen. Det 

blev orienteret om status omkring den nye 

fodboldbane samt om en evt. overdæk-

ning af flisearealet foran klubhuset. 

 

 

På generalforsamlingen blev Anders 

Kristensen, Arnbjerg og Leo Jacobsen,  

Bruunshåb genvalgt til hovedbestyrelsen. 

Frank Staugaard, Bruunshåb, blev gen-

valgt som suppleant. Morten Gregersen, 

Overlund, Anders Krone, Rasmus Møller 

Vermeulen og Morten Staugaard, Tap-

drup genvalgt og Jens Bjørnholm Lund 

blev nyvalgt. Til Fodbold Ungdom var 

der genvalg af Inge Hansen og Leo 

Jacobsen, begge Bruunshåb. Til hånd-

boldudvalget var der genvalg af Betty 

Kuhr, Tapdrup, og nyvalg af Michael An-

dersen. Til badmintonafdelingen blev 

Jette Gulev, Tapdrup, og Mads Bak Od-

gaard, Bruunshåb, genvalgt. Til gym-

nastikudvalget blev Rikke B. Stougaard, 

Bruunshåb, og Helle Søndergaard, 

Bruunshåb, genvalgt. Til Disc Golf blev 

Martin Therkildsen og Michael Laugesen 

genvalgt. 

Solveig Drongesen fortsætter som kas-

serer udenfor hovedbestyrelsen. 

BT`s nye leder- og trænerpokal blev 

overrakt til Kaj Andersen, Tapdrup, for 

hans store indsats i klubben som opkridter 

i BT i næsten 50 år. 

http://www.dbu.dk/fodboldskolebillet


Min passion for en hobby 
I serien om passionen ved at dyrke en hobby er vi nået til de flittige og fingernemme 

borgere, som mødes i Tapdrup Husflidsforening. Jan Andersen, Tapdrupvej 91, 

skriver her, på vegne af foreningen, om glæden ved at arbejde med træ. 
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Savsmuld og gamle mænd. 

Ja, det er nok det indtryk de fleste beboere 

i Tapdrup har omkring os, der mødes hver 

onsdag for at dyrke vores hobby. 

At vi er en flok gamle mænd er nok ikke 

helt passende. For det første er vi ikke 

kun mænd. Vi har også en kvinde, der 

deltager med stor entusiasme. For det 

andet, at vi er gamle, bør nok modificeres 

lidt. De yngste vil nok blive ked af at 

blive kaldt gamle, og de ældste, der 

måske godt kunne bære det prædikat, 

føler sig ikke gamle. 

Det at være gammel, og føle sig gammel, 

er jo ikke helt det samme. Vi hygger os 

sammen uanset alder, der er også noget 

drenget drilleri, og der bliver fortalt 

vittigheder. 

Det med alder er jo lidt, som Mark Twain 

en gang udtrykte: ”Age is a matter of 

mind - If it don´t mind, it doesn´t matter.” 

At arbejde med træ. 

Jamen hvad laver vi så?  De fleste gør 

brug af vores trædrejebænke. Til tider er 

der nærmest kø ved bænkene. Der er også 

godt gang i vores dekupørsave, hvor der 

bliver fremstillet mangeartede og flotte 

ting. 

Vi har et godt udstyret værksted, hvor vi 

kan klare at fremstille næsten alle hobby 

relaterede opgaver. 

Vi har ingen instruktør/underviser, men vi 

hjælper hinanden og øser af den erfaring, 

vi hver især har. Dertil kan siges, at med 

den kreativitet og det faglige niveau, der 

udvises, så er vi meget godt hjulpet. 

Vi mødes jo også for at inspirere hin-

anden. Der bliver tit fremvist noget, som 

er fremstillet hjemme, noget som vi kan 

blive inspireret af eller, som der ønskes 

kritik til.  

 

 
Drejebænken 

For at få inspiration inviterer vi af og til 

andre erfarende "træfolk", som kan noget 

specielt. Sidste forår havde vi besøg af en 

meget dygtig trædrejer, som arbejdede 

med en teknik, der kaldes segmenteret 
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trædrejning. Denne teknik har der været 

arbejdet en del med henover efteråret og 

vinteren. 

 

 
Dekupørsav 

 

 

 

Skovturen. 

Vi ynder også gerne at slutte vinter-

sæsonen af med en ”køre selv tur”. Sidste 

år var vi på Træmuseet i Oddense, hvor vi 

sluttede af med en frokost hos en af 

deltagerne på holdet.  

I år er der planlagt tur d. 10. marts, hvor 

vi skal besøge en dygtig trædrejer i 

Rønde. Hvor frokosten skal indtages er 

endnu uvis, men frokost det skal vi ha`. 

Hvis dette lyder lidt spændende, så er du 

meget velkommen til at kigge ned til os 

onsdag aften. Vi holder til i kælderen af 

Tapdrup Børnehave (red.: Tapdrup gl. 

skole) Du er også velkommen, hvis du 

bare vil se, hvad vi laver. 

Nu er vintersæsonen ved at være færdig, 

men vi plejer at have et efterårshold (10 

mødegange før jul) og et vinterhold (10 

mødegange efter jul). Du kan kontakte 

Niels Søgaard Jensen, se andet sted i 

Tappen. 

 

 

                  Det færdige resultat. 
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Besøg på en rumænsk skole 2016. 

 

Tappens nye 

medarbejder 
Mit navn er Agnes Hjorth 

Nielsen. Jeg bor Stationsvej 

34, Tapdrup, sammen med 

min mand, Niels Nielsen. Vi 

købte huset i 1982 og har boet 

der siden. Vi har tre voksne 

børn. Jeg er i dag 65 år gam-

mel. De første mange år af mit 

arbejdsliv var jeg lærer på 

Tapdrup skole. Da den blev 

nedlagt, flyttede jeg til Mølle-

højskolen, hvor jeg var, til jeg 

gik på efterløn for fem år 

siden. I dag nyder vi vort pen-

sionistliv med rigtig mange 

gøremål. 

 

 
Vinterbillede fra Tapdrupvej (v/Pramhusvej)
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Tilbage til rødderne 
Stephanie Wittenkamp, Tapdrupvænget 32, fortæller her, hvorfor hun og hendes 

familie valgte at flytte til Tapdrup og her finde ro og tryghed.  

 

 

 
 

På opfordring kommer her en lille histo-

rie om, hvordan man ender i sin egen bag-

have.  

Som ungt menneske, hvor rastløsheden og 

temperamentet ikke altid stemmer 

overens med den trygge og stille 

ligusterhæk, føles det som om verden 

ligger for ens fødder. Det kribler i 

nysgerrigheden, og for mig skulle hver en 

sten løftes for at se, om denne her lykke, 

som alle talte om, gemte sig der.  

Min nysgerrighed bragte mig til et 

længere ophold i USA, hvor der blev lært 

mange livslektioner på kort tid. Senere 

skulle Århus være den danske version af 

staternes storhedsfornemmelse.  Dog 

måtte jeg sande, at heller ikke der lå den 

lykke, som jeg havde rejst rundt efter.  

 

 

En dag gik det op for mig, at dét jeg 

havde ledt efter, kigget efter under hver 

en sten, hele tiden havde ligget og ventet 

på mig i min baghave.  

Så her bor og lever vi så i baghaven med 

ligusterhækken, det gode trygge nabo-

skab, ved naturen hvor der er ro og 

familievenlige rammer. Her er jeg privi-

ligeret at have egen praksis med terapi og 

massage. Min mand lever af sin passion 

for biler, og vores datter på et år har sin 

daglige gang i den lokale dagpleje, hvor 

hun er i forrygende trivsel.  

Min lille fortælling bringer mig tilbage til, 

at for mig var lykken ikke ude i verden, 

men derimod inde i mig. Det var bare det 

sidste sted, jeg ledte.  
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Brunch i Forsamlingshuset 
Af Dan Jensen, Stationsvej 13, Tapdrup 

Næste madhold er nu klar til at invitere til fællesspisning 

søndag den 18. marts 2018, kl. 10.00, i Tapdrup Forsamlingshus. 

Menuen bliver en overdådig brunchbuffet med friskbagt rugbrød og 

rundstykker, scrambled eggs, lune pølser og bacon, yoghurt med müesli og frugt, 

pålægsfad, lækre oste og marmelader, udskåret frisk frugt, årstidens salat, 

hjemmebagte kager og meget, meget andet! Det hele skylles ned med friskbrygget 

kaffe, te, forskellige juicer og kakao til børn og barnlige sjæle.  

Vi garanterer en hyggelig formiddag, 

og at ingen går sultne fra forsamlingshuset dén dag! 

Tilmelding  
SKAL ske på SMS 2829 5714 eller på mail: dan-jensen@fibermail.dk  

Senest mandag den 12. marts 2018. 

Husk ved tilmelding at oplyse antallet af deltagere under 3 år (gratis adgang), deltagere 

mellem 3-11 år (børnepris) og deltagere fra 12 år og opefter (normalpris). 

 
 

mailto:dan-jensen@fibermail.dk
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Flot snehule på Subækvej 

 

 
Snemanden nyder det kolde vejr. 

 



    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

22 

 

Medlem af 

landsorganisationen     

 

Husflidsforeningen holder sommerferie fra den 14. marts og frem til den 26. september 

2018, hvor vi vil begynde med vores foreningsaftener.  

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer. 

 

 

Har du spørgsmål om Tapdrups Husflidsforening 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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Marts 2018: 

04.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

08.  kl. 19.30 Ann-Mette Elten koncert i Tapdrup Kirke. 

10.  kl. 18.00 Fest i Forsamlingshuset. Fællesspisning og dans. 

11.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

18.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

18.  kl. 10.00 Fællesspisning/Brunch i Forsamlingshuset. 

29.  kl. 09.15 Nadvergudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

30.  kl. 10.30 Passionsgudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

April 2018: 

01.  kl. 09.15 Påskehøjmesse i Tapdrup Kirke.                             

02.  kl. 11.00 Altergangsgudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

 Kirkefrokost i Sognehuset.  

08.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

15.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

22.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

Maj 2018: 

Redaktionen har ikke modtaget eller kunnet finde information om aktiviteter. 

 
”Vils entrepenøren’s” materielgård på Tapdrupvej. 



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  

Graver: Ole S. Jensen. Tlf. 2334 8471 

Mail: graver.sognehuset@mail.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   

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: Ikke oplyst ved redaktionens afslutning.     

Kasserer: Ikke oplyst ved redaktionens afslutning. 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE næste nr.: 25. maj 2018 

Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf. 8660 0206 Mobil: 2639 9070.                        

Mail: aabrinken9@fiberpost.dk  

Medhjælper: Agnes Nielsen, Stationsvej 34, 

Tapdrup. 

Tlf.: 2896 9474. Mail: agnesogniels@gmail.com 

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, 

Tapdrup.   

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

Forside: Tina Jensen, Stationsvej 13, Tapdrup.   

Distribution: Tapdrup og Omegns Borgerforening. 

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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