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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen 

Foråret udeblev – og sommeren kom tidligt. Hvad skal man snart tro på! Og det kan da 

være svært at mobilisere forståelse for separering af regnvandsafløb, når der ikke er 

faldet en dråbe vand i mands minde. Nå, heldigvis har mennesket ikke gjort sig til herre 

over vejr og vind – endnu. Så denne vekslen i vejrliget fra år til år er vel charmerende 

på sin vis. 

Redaktøren med frue har været på en længerevarende rejse. Nærmere bestemt en måned 

på Sicilien. Og helt nøjagtigt med bopæl i et af Palermos centrale arbejderkvarterer og 

markedsområder, Al Capo. Nu er en udlandsrejse i vore dage ikke nogen sensation. 

Tværtimod trækker det overskrifter, hvis en nabo eller bekendt holder cykelferie i 

Danmark eller holder ferie hjemme sammen med børnene, med små udflugter i 

nærområdet. 

Tilbage til Palermo. Vi boede i en ”Lady og Vagabonden” kulisse, her blot med levende 

mennesker i husene og på gaden. Tydeligvis mennesker, som må vende hver en euro for 

at få dækket dagens udgifter. Og som i mange tilfælde ikke har været længere væk 

hjemmefra end et besøg hos familien to gader væk. Men som i al deres materielle armod 

har et synligt og stærkt familiært sammenhold og tætte venskaber, som gør en forhærdet 

nordbo rørt om hjertet, når det ses udfoldet på gaderne og ved kirkerne. Et nærvær og 

en omsorg for hinanden, som sås udfoldet her i Danmark for mange år siden. Og hvad 

er så meningen med denne korte, sentimentale rejsebeskrivelse? Jo, såmænd at gøre 

opmærksom på værdien af opmærksomhed og nærvær for vores nærmeste. Det være sig 

familie, venner og naboer. Disse værdier ses i vore dage ofte som utidig nysgerrighed 

og blanden sig i private forhold. Udøvet på den forkerte måde er det måske korrekt, men 

udøvet med takt og respekt bliver det en glæde for begge parter. Hvis man da vil 

modtage opmærksomheden og omsorgen. 

Redaktionen ønsker læserne en god sommer! 

Deadline næste nummer: 24 august 2018. 
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Tapdrup Borgerforening fik ved årets generalforsamling ny bestyrelse.  

Med de sidste linier af tredje vers i ”Det haver så nyligen regne” (Johan Ottosen) 

 

”Thi som årene randt, 

sås det: båndene bandt, 

kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.” 

 

giver redaktionen her ordet til bestyrelsen for Tapdrup Borgerforening, hvor Maria 

Lehmann Dahl Pedersen skriver: 
 

 

Af Maria Lehmann Dahl Pedersen 

Første beretning fra den nye bestyrelse i 

Tapdrup Borgerforening. 

I slutningen af februar sagde vi farvel til 

samtlige medlemmer af den gamle 

bestyrelse i Tapdrups borgerforening. En 

bestyrelse der med Claus Bo Andreasen 

 som formand for alvor har sat sit aftryk på 

Tapdrup by. Vi har i høj grad dem at takke 

for, at vores by er et sted hvor man mødes 

til forskellige arrangementer eller nyder 

naturen under sociale og hyggelige 

omstændigheder. De har sørget for, at vores 

by er blevet beriget med et flot lege-

pladsområde, til glæde for mange af byens 

borgere såvel som for folk udefra. Sidenhen 

er også et regnvandsbassin kommet til, med 

dertilhørende trædesten, som endnu en lille 

aktivitet man kan benytte sig af, når man 

besøger området dernede. 

 

De har gang på gang været med til at sikre 

os årets julestemning med både jule-

træstænding og jule banko, med gløgg og 

æbleskiver. 

Der er blevet afholdt Sankt Hans i juni, med 

gode båltaler og glade børn med snobrød i 

hånden og ketchup om munden.  

Der er blevet arrangeret legepladsdag, 

fællesspisning og diverse andre aktiviteter, 

som alle har været med til at bringe os 

sammen i vores lille lokalsamfund. 

Der er blevet lagt utallige kræfter i vores 

lille by, som derfor i dag er alt andet end en 

gennemfarts by. Det er en by i vækst og 

udvikling. Mange nye børnefamilier 

kommer til, og man kan mærke at byen 

summer af liv. Glæden ved vores lille 

samfund hvor man hilser på hinanden, låner 

en bradepande af naboen, spiller tennis med 

genboen er svær at overse, og det er også 

netop dét der gør vores lille by så speciel, 

og det skal vi holde fast i. Det er derfor også 

vigtigt for os i den nye bestyrelse, at slå fast 

hvor vigtigt det er for os, at føre de værdier 

videre. Det betyder også at de aktiviteter 

som vi kender vil bestå, om end måske i 

visse tilfælde i en lidt anderledes form end
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vi har været vant til. Der vil sandsynligvis 

også komme nye aktiviteter til, og vi glæder 

os til også at sætte vores aftryk på Tapdrup 

by. 

Præsentation af den ny bestyrelse 

Nogen kunne måske gå hen at blive lidt 

interesseret i at vide hvem der så har taget 

over i bestyrelsen, og vi vil derfor benytte 

lejligheden her til at introducere os selv.  

      Formand  

Benjamin Overvad, 

Subækvej 1, er bor-

gerforeningens nye 

formand og er lige 

flyttet til Tapdrup 

med sin kommende 

kone og datter på 2,5  

år. Benjamin er ud-

dannet Sygeplejer-

ske og arbejder på børneafdelingen på 

Regionshospitalet i Viborg. ”Fællesskab er 

vigtigt for mig. Derfor er jeg i bor-

gerforeningen for at gøre alt for at styrke 

fællesskabet blandt byens borgere.” 

Benjamin er ligeledes tovholder for 

Infrastruktur og Byudvikling. 

Mail: Formand@tapdrupby.dk 
 

Næstformand 

Jakob Kjær 

Madsen, Åbrin-

ken 7, er uddannet 

biolog ved Århus 

universitet. Han 

arbejder til dagligt 

som efterskole-

lærer ved Aale-

strup Naturefter-

skole. Han er gift 

med Sofie og har børn i både skole og 

børnehave. Jakob vil arbejde for en flad 

struktur i bestyrelsen og blandt borgerne, 

således at vi kan løfte i fællesskab.  

”Det er særligt naturen omkring Tapdrup, 

der ligger højest på prioritetslisten, 

herunder både bevarelse, udvikling, for-

bedring af adgang samt brug af naturen.”  

Jakob er ligeledes tovholder for Natur-

oplevelser.  

Mail: Naestformand@tapdrupby.dk 
 

       Kasserer 

Marie Munk, Anders 

Nielsensvej 8, er til-

flytter til Tapdrup. Her 

bor hun med sin 

kæreste og deres to 

børn på hhv. 1 og 3 år.  

Marie er snart færdig 

som psykomotorisk 

terapeut. Desuden un-

derviser hun baby- og 

småbørnssvømning 

samt bevægelseshold 

for kvinder. ”Jeg har hørt meget godt om 

livet og aktiviteterne i Tapdrup og håber, at 

vi i den nye bestyrelse kan fortsætte det.” 

Marie er ligeledes tovholder for Lege-

pladsområdet. 

Mail: Kasserer@tapdrupby.dk 
 

Webmaster 

 Jens Tang, Stati-

onsvej 25, er for 

nyligt flyttet til 

Tapdrup med fami-

lien. ”Vi blev 

blandt andet lokket 

af den dejlige natur 

men også af det 

fællesskab som by-

en havde ry for. 

Det vil jeg gerne til hjælpe med at sikre 

består, så vi kan komme til bl.a. mange

mailto:Formand@tapdrupby.dk
mailto:Naestformand@tapdrupby.dk
mailto:Kasserer@tapdrupby.dk
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Sankt hans -og Fastelavns arrangementer i 

fremtiden.” 

Jens er ligeledes tovholder for Kultur og 

Sociale aktiviteter & Infrastruktur og 

Byudvikling.  

Mail: Webmaster@tapdrupby.dk  

 

    Sekretær 

 Maria Lehmann 

Dahl Pedersen, 
Kokærvænget 5b, 

er for nyligt flyttet 

tilbage til byen med 

sin kæreste og to 

små børn. ”Jeg er 

vokset op i Tap-

drup, og kunne 

mærke at jeg måtte 

tilbage til rødderne, så jeg kan give mine 

børn samme gode opvækst som jeg selv 

har haft herude, med mulighed for flot 

natur og gode fællesskaber.”  

Maria er ligeledes tovholder for Kultur og 

Sociale aktiviteter.  

Mail: Sekretaer@tapdrupby.dk 
 

Brug for frivillige hænder 

Slutteligt vil vi gerne opfordre et par 

stykker til at melde sig frivilligt til lidt 

småopgaver til hhv. Sankt Hans aften og 

legepladsdag den 30. juni. Hvis det skal 

lykkes os at holde fast i de mange gode 

traditioner, vil det kræve det at vi også 

inddrager alle jer andre i både 

planlægning såvel som udførelse, så hold 

jer endelig ikke tilbage med at kontakte 

en af os.   

Vi ses derude   

 
                         Har du det for varmt?    Så er åen et rigtig godt sted! 

mailto:Webmaster@tapdrupby.dk
mailto:Sekretaer@tapdrupby.dk
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Af Leo Jacobsen, formand for 

Møllehøjhallen. 

Den selvejende institution Møllehøjhallen, 

som står for driften af såvel Mølle-

højhallen som Forsamlingshuset, afholdt i 

april 2018 sit årlige repræsentant-

skabsmøde. 

Af de 14 repræsentantskabsmedlemmer 

deltog de 12. 

Formanden Leo Jacobsen oplyste i sin 

beretning, at det havde været et godt år for 

Møllehøjhallen, der havde haft ca. 1040 

udlejningstimer til foreningerne i området. 

Dertil kommer øvrig udlejning samt 

udlejningen til Møllehøjskolen. 

Der er flere foreninger i Viborg, som årligt 

vender tilbage til Møllehøjhallen for at 

afvikle stævner, harmonikatræf m.v., 

hvilket er særdeles positivt. 

Udover de tilbagevendende aktiviteter som 

julemarked, ølsmagning, go nat idræt så 

var (red.: Bruunshåbs) fastelavnsar-

rangementet også blevet afviklet i hallen. 

Tilbygningen af forsamlingshuset blev 

ligeledes omtalt. 

Årets overskud blev på kr. 58.831. 

Kristian Sejersbøl, Møllehøjskolen, Erland 

Aarup Sdr. Rind-Rindsholm Borger- og 

Kulturforening og Leo Jacobsen, 

Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening blev 

alle genvalgt for en 2 årig periode. 

Bestyrelsen består endvidere af Martin 

Krag, Sdr. Rind-Vinkel Idrætsforening 

samt Frank Staugaard, Bruunshåb-

Tapdrup Idrætsforening. 

Efter generalforsamlingen konstituerede 

bestyrelsen sig med Leo Jacobsen som 

formand, Martin Krag som næstformand 

og Kristian Sejersbøl som sekretær. 

Sidste Nyt 

På det seneste har vi fået anlagt et pænt 

antal nye p-pladser ved Møllehøj-

skolen/Møllehøjhallen og opstillet bænke 

ved Forsamlingshuset, så nu synes vi, at vi 

har fået rundet området ved skolen/hallen 

af på en sådan måde, at området virker 

indbydende på såvel nuværende beboere 

som nye beboere i Arnbjerg. 

Det kan i øvrigt oplyses, at der er rigtig 

meget gang i udlejningen og lejere 

udtrykker stor tilfredshed med forsam-

lingshuset. Udover lejere fra lokalområdet 

har vi også mange lejere udefra. 
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Hop og Rul – Ølsmagning - Julemarked
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Tapdrup kirke (2) 

 
Af Erik Langvad 

Tapdrup sogn 
I kong Svend Estridsens tid (1047 – 1076) 

blev der lavet en kirkelig inddeling af 

landet i stifter med en domkirke og en 

tilhørende biskop i hver stift. Et stift var 

igen opdelt i mange mindre sogne med 

hver sin kirke og præst, hvor biskoppen var 

præstens åndelige vejleder.  

Tapdrup sogn afgrænses af Nørreåen mod 

syd, Spangsdal mod vest, Langmosen mod 

nord og mod øst af en skellinje, der går fra 

det sted mellem Tapdrup og Vejrumbro, 

hvor et vejskilt viser, at Tapdrupvej går 

over i Gl. Viborgvej, og derfra følger 

skellet en dalstrækning mod nord. 
 

Tapdrup som annekssogn  
Sognepræsten fik normalt tildelt en 

præstegård med tilhørende jord, som var 

grundlaget for hans løn, men da en præst 

ofte betjente flere sognekirker, var det ikke 

alle sogne, der havde en præstegård. Om 

Tapdrup i den katolske tid har haft en 

præstegård er uvist, men næppe 

sandsynligt, da kirken let kunne betjenes  

fra domkirken eller fra en af Viborgs 

mange klostre. 

Derimod ved vi, at Tapdrup kort tid efter 

reformationen i 1545 blev annekssogn til 

Gråbrødre klosterkirke i det nyoprettede 

Nørre sogn. Til præsteembedet var til-

knyttet en anneksgård beliggende tæt ved 

kirken (nu Højtoften 9), hvor præsten også 

havde ret til husly og hestestald, når der var 

behov derfor. Fæsteindtægten fra en sådan 

gård tilfaldt præsten, men det har nok 

været begrænset, hvilken glæde præsten 

har haft af denne indtægt, for i 1768 står 

der skrevet:   

Så langt tilbage, man kan erindre, har 

præsten ikke modtaget landgilde (leje) 

eller anden afgift af denne gård, 

formedelst gårdens og den slette hedeegns 

skarpe jords beskaffenhed.  

Da præsten i det hele taget havde døje med 

at skaffe fæstere til gården, blev gården 

samme år overdraget til Johan Braem på 

herregården Skovsgård på betingelse af, at 

denne hvert år erlagde en vis sum penge til 

præsten, samt at præsten stadig beholdt  
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retten til husly og staldplads til sine heste 

på gården, når han kom kørende til kirke. 

Anneksgården blev i lighed med 

landsbyens andre gårde solgt til selveje 

kort tid efter udskiftningen i 1793. 

 

Kirken frikøbes 

    I 1811 blev Tapdrup kirke frikøbt fra 

herregården Skovsgård af 37 

sognebeboere, som dermed også fik retten 

til tiendeskat. Og da Nørre sogn med 

Gråbrødre kirke blev nedlagt i 1812, blev 

der givet tilladelse til, at Asmild og 

Tapdrup sogne kunne blive et selvstændigt 

pastorat. Men eftersom Danmark gik 

statsbankerot i 1813, blev der hverken råd 

til at oprette et nyt præsteembede eller 

bygge en præstegård. I stedet blev Tapdrup 

og Asmild nu annekssogne til Viborg 

Domkirke med stiftsprovsten som deres 

sognepræst. 

     Med grundloven 1849 blev Statskirken 

ændret til Folkekirken, og dermed fulgte 

også folkets ret til medbestemmelse. 

Tapdrups daværende kirkeværge, 

mølleejer Søren Wistoft fra Vibæk, 

fremsatte nu igen ønsket om, at Asmild og 

Tapdrup måtte få sit eget pastorat, men 

stadig uden resultat. 

Loven om menighedsråd indførtes i 1903, 

hvor også tiendeskatten blev afløst af en 

kirkeskat, dog med en glidende overgang 

til en endelig ordning i 1920. Asmild og 

Tapdrup sognes menighedsråd blev i 1913 

enige om at sende en ny ansøgning, men 

det blev atter et afslag grundet 

pengemangel (pga. første verdenskrig). 

 Efter endnu en ansøgning i 1918 kom 

tilladelsen endelig, men først gældende fra  

d. 1. okt. 1921. Asmild sogns indbyggertal 

var da i mellemtiden vokset sig så stor, at 

man derfor besluttede at opføre 

præstegården i Overlund 1922, og dermed 

forsvandt ønsket om at få en præstegård i 

Tapdrup. 

 

Mæcenen Johan Braem                
Så vidt vides har Tapdrup kirke altid tilhørt 

den lokale herregård Skovsgård helt frem 

til 1811, hvor beboerne købte den. I 1700-

tallet var det familieslægten Braem, der 

var ejere af herregården, først af 

højesterets justitiarius og præsident i 

København Christian Braëm og derefter af 

sønnen Johan Braëm, som blev født på 

Skovsgård 1711 og døde samme sted 

1790. 

Da Johan Braëm i 1739 giftede sig med 

Anne Margrethe Lange fra Asmild 

Kloster, fulgte godset Asmild kloster med 

som arv.  I 1740 fik de en datter og året 

efter en søn, men de døde begge som små, 

og ægteparret forblev herefter barnløse. Da 

Anne Margrethe Lange også døde i 1757, 

sad Johan Braëm alene tilbage som en 

meget velstående enkemand. Uden 

arvinger modnedes da tanken om at fordele 

formuen til gode formål, hvilket bl.a. 

beboerne i Asmild og Tapdrup sogne fik 

glæde af. Beslutningen blev taget i 1781, 

hvor testamentet blev skrevet. 

Af testamentet fremgår bl.a., at han længe 

havde villet gøre bod på Tapdrup kirkes 

brøstfældighed. Realiseringen sker i 1787, 

hvor han sælger Asmild kloster og 

Skovsgård med jordegods og dertil 

hørende møller, kirker og bøndergods til 

Canceliråd Schou, Randrup gods. Herved
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blev der frigjort 30.000 rigsdalere til at 

fuldføre hans store planer. For Tapdrup 

kirkes vedkommende skulle der først 

holdes kirkesyn med henblik på de 

nødvendige reparationer af mure, tag og 

loft, men hertil kom også en fornyelse af 

alt inventar. Der skulle bekostes en hel ny 

prædikestol med lydhimmel over, en ny 

døbefont med en fontehimmel (krone), et 

pulpitur i skibets vestende, nye lukkede 

stolestader i hele kirken og en ny 

skriftestol samt en degnestol. Al Loft og  

 

   

træværk skulle males i en perleblå farve, 

garneret med andre smukke farver. 

Prædikestolen skulle forgyldes med ægte 

guld og dens øverste kant tilstoppes med 

krølhår beklædt med rødt fløjl kantet med 

guldsnore. Loftet blev malet som en 

himmel med skyer og lysstråler, og 

omkring krucifikset (lægmandskorset) 

over korbuen blev der malet en cirkel med 

Golgatha som baggrundsmotiv. 

Altertavlen, som fru Bertha Kaas havde 

skænket kirken i 1613, er sikkert også 

blevet frisket op.

  
Lydhimmel med tandsnit. Lægmandskorset (Krucifiks) 

     Han opnåede netop at se resultatet af 

kirkens store istandsættelse med egne øjne, 

idet årstallet 1788 optræder både på 

prædikestol, fontehimmel og på her-

skabsstolens stolegavl. Det blev en 

bekostelig restaurering, men her kender vi 

kun den samlede udgift for kirke og den 

nye skole, som han også havde besluttet 

skulle bygges i Tapdrup, for at børnene 

ikke skulle gå den lange vej til Overlund 

skole. Prisen var 1400 rigsdaler, en meget 

høj pris, der kan sammenlignes med 

skolelærerens årsløn på 40 rigsdaler. 

Herudover blev der givet penge til Asmild 

kirkes restaurering med familiens 

gravkapel samt penge til sognets 

fattigvæsen og til hospitalet i Viborg 

(Gråbrødre kloster). Desuden blev der 

hensat penge, hvis afkast skulle være 

fremtidig løn til sognepræst og skole-

lærere, ligesom fjerne slægtninge og 

herregårdens tjenestefolk fra ridefoged, 

kusk og kokkepige til hyrdedreng og 

gåsepige hver fik tildelt et større beløb; 

således fik en liden pige, der siden skelsår 

(14 år) havde tjent ham som stuepige, 

alene 1000 rigsdaler. 
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Kampen om portalen 
Ifølge kirkesynsprotokollen blev man i 

1891 opmærksom på, at kirkens sydmur 

var begyndt at hælde. Kirkens 

tilsynsførende, der bestod af stiftsprovst 

Helweg Larsen og 2 håndværksmestre fra 

Viborg, fulgte det nøje, men selv om der år 

efter år konstateredes en forværring, 

udsatte de alligevel beslutningen om en 

restaurering helt til 1909. En kendt Viborg 

arkitekt, Søren Vig-Nielsen, fik da til 

opgave at udarbejde forslag til kirkens 

istandsættelse. Han konstaterede, at 

sydmuren var så vakkelvorn, at den helt 

måtte omsættes på et nystøbt fundament.  

Søren Vig-Nielsen forelagde 2 forslag: 

1. Ifølge det første forslag skulle kirken 

istandsættes stort set som den var, men dog 

med indsættelse af 2 vinduer i nordsiden, 

hvor der hidtil ikke havde været nogen. 

2. Det andet forslag gik ud på at udskifte 

de 2 små vinduer i sydsiden til nogle større 

og at flytte portalen om til den nuværende 

indgang i tårnet, da portalens egentlige 

formål som indgangsparti ikke længere 

blev brugt. Men da indgangen i tårnet var 

for smal til, at alle 6 søjler kunne placeres 

her, skulle der sløjfes 2, så den sjældne 6-

søjlede portal ville blive til en 4-søjlet. 

     Der har åbenbart ikke været enighed i 

menighedsrådet. Stiftsprovst Helweg 

Larsen ønskede portalen flyttet, mens de 

øvrige ønskede den bevaret, da det netop 

var den pragtfulde portal, der fremhævede 

kirken til noget særligt. 

Senere meddelte Helweg Larsen, at 

stiftsøvrigheden endeligt havde afgjort, at 

portalen skulle flyttes og arbejdet straks  

ville blive sat i gang. Det pinte Tapdrups 

beboere at høre denne sørgelige afgørelse.

 

 

Billedet er fra 1910. 
 

Nedbrydningen af den 

brøstfældige sydmur er 

netop gået i gang, men 

stoppet igen på National-

museets foranledning, da 

de fornødne tilladelser al-

drig var blevet dem fore-

lagt. Nationalmuseet o-

vertog herefter hele 

renoveringen med be-

slutningen om, at kirkens 

oprindelige portal skulle 

bevares. 
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     Nedbrydningen gik i gang d. 25. maj 

1910, endda uden at kvaderstenene blev 

nummereret. Men pludselig blev arbejdet 

stoppet lige netop, som man var nået til 

kirkens pryd og hovedattraktion, den 

sekssøjlede portal. 

Og hvad var så årsagen? 

 Jo, nogle beboere havde i deres nød 

henvendt sig til Tapdrups store politiker 

landbrugsminister, Anders Nielsen, om 

han dog ikke kunne hjælpe dem med af få 

ændret beslutningen. Anders Nielsen 

forelagde da sagen for kultusminister 

Jacob Appel, som igen kontaktede 

Nationalmuseet for at få begrundelsen for 

en sådan afgørelse. Det viste sig, at sagen 

aldrig var blevet dem forelagt, og at 

Nationalmuseet som den øverste 

myndighed for kirkebygninger derfor ville 

undersøge sagen. De henvendte sig straks 

til Viborg stifts biskop med befaling om 

straks at stoppe nedrivningen af Tapdrup 

kirke. 

Byggeriet lå nu stille i 3 måneder. I 

mellemtiden havde Nationalmuseets 

direktør, Mourits Markeprang, sendt 

kongelig bygningsinspektør Hack 

Kampmann over for at opmåle og tage 

stilling til restaureringsarbejdet. Hans 

konklusion var, at en flytning af portalen 

ville være en arkitektonisk og historisk 

skandale, og derfor skulle portalen 

bevares. Dertil skulle der både isættes 2 

større vinduer i syd samt 2 nye tilsvarende 

vinduer mod nord. Hack Kampmann 

overtog herefter ledelsen af restaureringen. 

Provst Helweg Larsen havde åbenbart 

undladt at meddele Nationalmuseet om 

den forestående restaurering, hvad loven  

 

ellers påbød, og egenrådigt taget 

beslutningen om at flytte portalen. Til 

trods for den klare ulovlighed sendte han 

alligevel et brev til kultusministeriet, hvori 

han på beboernes vegne beklagede, at 

Nationalmuseet blot af arkæologiske 

grunde ikke kunne bifalde 

menighedsrådets inderligste ønske om at 

få portalen flyttet, hvorfor den gamle 

”ærværdighed” i mange slægtled blot vil 

stå ubenyttet hen som en historisk raritet. 

Restaureringsarbejdet stod færdigt ved 

årets slutning 1910 og taget i brug juledag, 

hvor Helweg Larsen atter stod på 

prædikestolen. Mon ikke han da har 

skævet lidt til ”den historiske raritet”, -  

portalen med de 6 søjler? 

Tapdrups beboere var meget taknemmelig 

for Anders Nielsen indsats, og man ville 

gerne hædre ham. Der blev samlet penge 

ind til en takke- og mindegave, en 

egeløvskrans af sølv. Efter Anders 

Nielsens død i 1914 skænkede hans hustru 

imidlertid sølv-egeløvskransen til Tapdrup 

kirke, hvor den nu hænger som et minde 

om –  

Kampen om den smukke portal. 
 

 

 
 

Sølvkrans - 
Anders 

Nielsens 
mindekrans 
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Formanden for Tapdrup Menighedsråd, 

Niels Toftegaard, skriver: 

 

Musik i byen 

Torsdag den 14. juni, kl. 19.00, inviteres 

hele byen til musikalsk hygge på Torvet 

ved Sognehuset. 

Det ”lokale” band The Dollerups kommer 

og spiller på torvet. Bandet vil spille 

iørefaldende hjemmelavet musik. 

Bandet blev dannet i 1988 og har dannet 

sin egen rytmiske stil. Musikken er en 

blanding af folkemusik og rock. 

De bruger flere forskellige instrumenter: 

banjo, mandolin, harmonika plus de 

sædvanlige instrumenter fra rockmu-

sikken.  

Bandets 5 erfarne musikere er: 

Bent Lynge Larsen – vokal, kor og guitar 

Finn  Kristensen – vokal, kor og trommer 

Niels Brasen – vokal, kor, guitar, banjo og 

mandolin 

Henrik Zacho – kor, orgel og harmonika 

Jørgen Rosborg – bas 

Koncerten fra The Dollerups vil blive 

krydret med sang fra Tapdrup Koret 

under ledelse af Bent Melvej Nielsen. 

Medbring selv stol og kaffe.  

Velkommen til en spændende, musikalsk 

oplevelse og en forhåbentlig dejlig 

sommeraften!  

   

Kirkegårdsvandring 

Onsdag den 27. juni, kl. 19.00, inviterer 

Menighedsrådet til kirkegårdsvandring 

ved Tapdrup Kirke. 

Vi vil gå en tur på kirkegården og ser på 

den aktuelle status med gravsteder. Måske 

vil vi få en snak om nogle af de afdøde, der 

ligger på kirkegården. Vi vil fortælle om 

de områder, som snart vil være uden 

gravsteder. Her vil vi gerne have indspil 

fra menigheden med ideer til typer af 

beplantning m.m. Ændringerne på 

kirkegården vil være en lang proces, som 

menighedsrådet ønsker at starte snarligt. 

Årligt fællesmøde 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 10. 

oktober, kl. 19.00.  Denne aften indbyder 

menighedsrådet til det årlige 

menighedsmøde. Efter den lovbundne 

dagsorden, vil Marie Tofte kommer og 

fortælle om sine oplevelser under et 

ophold i Zambia 2017, arrangeret af 

Folkekirkens Nødhjælp. Marie bor nu i 

Aarhus, men har sine rødder i Tapdrup. 
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Et lille tilbageblik til Tapdrup 
Arvid Ørberg skriver her om sine drengeår i Tapdrup. I 2017 skrev Arvids bror, 

Esben, om tilblivelsen af skolebladet Tappen. Og her får vi så indblik i, at selv det 

bedste initiativ ikke får succes uden hjælpsomme søskende.  
 

 

   I 1962 fik min far job på Landsarkivet i 

Viborg og familien med 4 børn (senere 5) 

flytte fra et villakvarter i Års, til 

husmandsstedet ”Mandshøj” på Tapdrup 

mark. Min fars historiske baggrund havde 

straks vakt hans interesse for stedet med 

oldtids-højen, som blev mit og mine 

søskendes verden i de næste mange år. Det 

var en tid, hvor det stadig ikke var 

almindeligt at skifte by ud med land, og jeg 

husker da også mine forældres til tider 

frustration over en ikke altid lige let 

integration i det nye samfund. 

   Som midterste barn og knap 4 år 

gammel, var det en stor oplevelse. Mit 

elskede løbehjul gik tabt under flytningen, 

men dette havde nok heller ikke været 

særligt brugbart i de nye omgivelser. Vi 

havde en fantastisk frihed, hvor vi var en 

del af det store arbejdsfællesskab med 

masser af forskellige slags dyr og planter. 

   Da jeg startede i Bruunshåb skole 

(1965), var det i den nok mindste klasse i 

mange år. Vi var13 elever, hvoraf kun 3, 

og alle drenge, var fra Tapdrup-området. 

Jeg husker tydeligt den første skoledag. 

F.eks. kan jeg stadig huske enkelte 

kommende kammeraters påklædning!  

Førstelærer Husum tog godt imod os, og vi 

fik klasselokale i biblioteket (ligeså, da vi 

senere rykkedede til Tapdrup og før-

stelærer Quortrup). Jeg mener, at vores 

klasselærer blev fru Kjær – en ældre dame, 

som havde godt tag i børnene, men absolut 

var af den gamle skole.  De 4 år i 

Bruunshåb var en rigtig god tid, og 

frikvartererne blev nyt i fulde drag. Vi 3 

fra Tapdrup havde et særligt sammenhold 

med bl.a. den daglige buskørsel. Om 

sommeren var der kun kørsel til Tapdrup, 

mens bussen om vinteren også tog turen 

omkring Tapdrup hede. Det betød, at jeg 

havde lange gå- eller cykelture hver dag.  

En dag var der en venlig gummiged-fører, 

som tog os op at køre i grabben!  En anden 

dag mødte jeg en militær-tank, som gjorde 

mig skrækslagen, da jeg var overbevist om 

at kanonen blev rettet direkte mod mig!  

   Tapdrup skole var min base fra 5. – 7. 

skoleår, og altså overgangen til den store 

og moderne Overlund Skole.  Jeg husker 

lærer Hosbond som et frisk pust. Han var 

mere i øjenhøjde med os børn, selvom jeg 

vist sommetider selv var noget uforstående 

med den mere moderne undervisning. Min 

bror Esben, havde startet skolebladet 

Tappen nogle år tidligere. Jeg overtog selv 

redaktørposten,  men kun for en kort 

periode. Det var nok mere end hvad en 

forsigtig 6. klasses  elev lige kunne 

overskue. Tapdrup var stadig byen, hvor vi 

handlede (i starten var der både brugs, 

købmand og bager). Kirken kom vi også i, 

og missionshuset enkelte gange. Da den 

gamle konge døde (red.: Frederik d. IX), 

var nogle af os konfirmander med til at 

ringe med kirkeklokken i de foreskrevne 2 

timer. 
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   I Overlund åbnede en ny verden sig. 

Klassen blev skilt for alle vinde og senere 

var det et lille fåtal, som tog gymnasiet.  

Jeg selv startede på det ret nye Viborg 

Amtsgymnasium, hvor endnu en ny verden 

åbnede sig. Allerede i gymnasiet flyttede 

jeg til Viborg. Den landlige idyl/isolation 

var svær at værdsætte i disse år. 

   Som 20 årig valgte jeg dog, at komme 

tilbage til rødderne. Min landbrugs-

uddannelse startede med praktiske 

lærepladser forskellige steder i 

Vestjylland, landbrugsskoleophold og 

senere landbrugsteknikeruddannelse.  

Under og efter landbrugsuddannelsen var 

jeg meget aktiv i det faglige arbejde med 

organisering af landbrugsarbejdere og 

bedre forhold for disse. Jeg var bl.a. 

formand for Midtjysk Landarbejderklub, 

som var en del af det nuværende 3F.  

Selvom jeg ikke mere beskæftiger mig 

med landbrug, håber jeg, at vi har gjort en 

forskel her. 

   Som familiefar fandt jeg andre veje end 

landbruget. Jeg har boet i Laurbjerg 

(Langå), Randers og i dag bor jeg i Åbyhøj 

ved Århus.  Jeg har 2 voksne piger, som 

også har minder tilbage fra Tapdrup. Mine 

forældre flyttede i 90´erne til et hus på 

Pramhusvej ved Skovsgård. Efter min fars 

død, flyttede min mor til Bornholm, hvor 

også en del af min familie bor i dag.  Af 

mine søskende, er der ingen, som mere bor 

i Viborg-området.                     

Men vi har alle gode minder derfra.

 

 
Skolekomedie i Tapdrup ca. 1971 
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Min passion for en hobby 
Fællesskab, kammeratskab og oplevelser i naturen er elementer, som er 

grundlæggende for bidragyderen til dette nummer af Tappens serie om at have 

passion for en hobby – eller i dette tilfælde måske rettere en livsstil. Jørgen Klaris, 

Vibækvej 32A, Tapdrup, fortæller her om at være jæger. 
 

 

 

 

Af Jørgen Klaris 

Redaktøren på Tappen er altid ude efter 

stof til bladet. Derfor er jeg blevet spurgt 

om jeg vil skrive lidt til serien om 

fritidsinteresser. Selvfølgelig vil jeg gerne 

støtte om vores blad, som jeg synes er et 

stort aktiv for Tapdrup og omegn. 

En af mine interesser er at være jæger og 

gå på jagt. Til det at være jæger hører der 

meget mere til, end blot at finde geværet 

frem en gang i mellem, og gå på jagt. For 

mig er en jæger en der interesserer sig for 

hele naturen, ikke bare den del der kan 

drives jagt på. 

Da jeg for efterhånden mange år siden blev 

seksten år gik jeg op til jagtprøve og fik mit 

første jagttegn. 

Før jeg gik til prøve havde jeg gået til 

kursus hele vinteren. Stoffet vi skulle 

kunne var jagtloven, kendskab til de 

forskellige vildtarter og afstandsbe-

dømmelse m.m. 

Selve prøven foregik på en gård i 

nærheden af Hobro. Der var en skriftlig 

prøve og en praktisk prøve, hvor vi skulle 

vise at vi kunne bruge et gevær sikkert. På 

det tidspunkt var det forholdsvis nyt at 

man skulle bestå en prøve for at få 

jagttegn. Jeg kan huske at manden som 

lagde hus til prøven gik rundt og tjekkede 

at vi ikke havde for mange fejl. Om ham 

der afholdt prøven var klar over det ved jeg 

ikke. 

I dag er det helt anderledes svært at bestå 

jagtprøven, og der er mange der dumper. 

Da jeg så havde fået mit jagttegn kunne jeg 

komme på jagt. Der var jeg så privilegeret 

at vokse op på gård, så jagtterrænet lå lige 

uden for døren. Den gang var det meget 

almindeligt at man var 2-3 stykker der gik 

på jagt sammen. I dag er der som regel 

flere der følges ad. 

For mit vedkommende er jeg så heldig at 

have nogen gode naboer som også går på 

jagt. Det betyder at vi slår vores arealer 

sammen, så har vi så meget at vi kan gå på 

jagt en hel dag.  

Når vi er på jagt møder vi ofte folk der er 

ude for at nyde naturen. De fleste vil 

egentlig gerne vide noget om jagten og 

naturen, og det tager vi os selvfølgelig tid 

til. 

Der rigtig mange forskellige jagtformer. 

Der er nok 2 jagtformer som jeg er særlig 

glad for. Den ene er jagt med riffel, her går 

man alene ude i naturen, og forsøger at 

https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR89Py26HbAhUIb1AKHT0yBxQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.skagenjagtforening.dk/fotogalleri/2015/efteraarets-faellesjagter/&psig=AOvVaw1BKtwgauUZYfAbYDkL03ir&ust=1527366255020077
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komme på skudhold af f.eks. et rådyr. Det 

kan tage rigtig lang tid, måske lykkes det 

slet ikke, men det gør ikke noget, for der er 

næsten altid noget andet at se på. Min 

anden favorit er drivjagten, hvor man 

driver terrænet igennem med hunde. Her 

betyder det sociale rigtig meget, for der 

skal være tid til snak og smådrillerier. Tit 

og ofte er det nogen stykker der har kendt 

hinanden i rigtig mange år der er afsted 

sammen.  
 

 
 

Jeg har næsten altid haft en jagthund, og 

det har da også givet rigtig mange 

oplevelse at komme på jagt med hunden. 

Når man har jagthund skal hunden og 

ejeren helst være nogenlunde enige om 

hvad der skal foregå. Til det formål bliver 

der holdt masser af hundetrænings kurser. 

Jeg ved ikke hvorfor det hedder 

hundetræning, for det er mere ejeren der 

skal trænes. 

De fleste jægere er medlem af en eller flere 

jagtforeninger. Det giver også nogen 

muligheder for at komme på jagt, eller lære 

andre jægere at kende. 

I mange år var jeg med i bestyrelsen for 

Asmild Tapdrup Jagtforening. På et 

tidspunkt manglede der en formand for 

Jægerrådet i Viborg kommune. Det blev 

jeg opfordret til at påtage mig. Det var en 

rigtig spændende tid, da der på det 

tidspunkt var 31 jagtforeninger i Viborg 

Kommune som i et vist omfang skulle 

samarbejde. Det betød også at jeg fik en 

plads i Danmarks Jægerforbunds 

kredsbestyrelse. Det var rigtig spændende, 

men også lidt hårdt en gang imellem. 

Når man har gået på jagt i mange år 

kommer man til at kende sin egn rigtig 

godt. Det har jeg fået god gavn af de 

seneste par år. Der er jeg kommet med i 

brugerrådet for Viborg Naturpark. Jeg 

synes det passer fint sammen med at være 

jæger. Det drejer sig om at få flere ud i 

naturen, og forstå naturen bedre. Her 

tænker jeg især på unge mennesker. 

Her de senere år er vi begyndt at invitere 

de nye jægere med når vi har jagt, Vi 

kender dem godt nok ikke, men det 

kommer vi jo til, og de har da også været 

meget flinke dem vi har haft med. Det kan 

være både svært og dyrt at komme i gang 

med jagt, hvis man ikke lige kender nogen.   

   

https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG7tP-2KHbAhXQLlAKHd_jBggQjRx6BAgBEAU&url=http://www.danskjagttegn.dk/?page%3Dgalleri%26choose%3D3%26PHPSESSID%3D058d61644edde4456fd36dd0f2eb9e02&psig=AOvVaw1BKtwgauUZYfAbYDkL03ir&ust=1527366255020077
https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIhYaA26HbAhWImLQKHWUHBwkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.normark.dk/&psig=AOvVaw1BKtwgauUZYfAbYDkL03ir&ust=1527366255020077
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Af Leo Jacobsen, formand for 

Bruunshåb/Tapdrup (BT) 

Idrætsforening. 

Hovedbestyrelsen 

Fodbold 

Som tidligere år har vi 2 seniorhold med i 

turneringen, og begge hold ligger i 

øjeblikket på en flot 3. plads i deres pulje. 

Endvidere har vi et hold med i M45 

superveteraner. Vi har i år fået tilgang af 

mange nye fodboldspillere i senior, og det 

skyldes bl.a. ansættelsen af en god 

seniortræner.  Har du lyst til at spille 

seniorfodbold, så er der også altid plads til 

dig. 

I ungdomsrækkerne har vi ca. 150 

fodboldspillere i denne sæson, der fordeler 

sig med ca. 60 piger og 90 drenge. Der er 

tilmeldt i alt 18 børnehold på forskellige 

niveauer. 

Flere af holdene ligger særdeles flot i deres 

række på 2. pladser i puljer, hvor de f. eks 

er i pulje med Skive, Viborg FF m.fl.  

Vi har tidligere kunnet glæde os over, at én 

af vores ungdomsspillere, Jesper Larsen, 

er ansat som sportschef i VFF og i Team 

Viborg. Nu kan vi så tilføje, at Morten 

Dalsgaard netop er blevet 

talentudviklingschef for Team Viborg, der 

dækker pigesiden. Endvidere er Peter 

Gandrup som tidligere nævnt leder af det 

nye DBU Center i Viborg. 

Med de 3 personer på så centrale poster 

omkring udviklingen af fodbolden i 

Viborg, er vi rigtig godt repræsenteret.  

 

DBU`s Fodboldskole 

I samarbejde med DBU afvikler BT i uge 

31 igen i år fodboldskolen for drenge og 

piger. Bemærk det nye tidspunkt. 

Der er plads til 112 drenge og piger. 

Fodboldskolen ledes igen i år af Peter 

Gandrup, Bruunshåb, og som hjælpere har 

han mange af de gode trænere fra tidligere. 

Der venter børnene en rigtig god oplevelse 

i uge 31. 

Har du endnu ikke fået dig tilmeldt til 

fodboldskolen, så er der fortsat 

muligheder, idet der stadigvæk er ledige 

pladser på fodboldskolen. 

 
 

Sejs Cup og Vildbjerg Cup 

I lighed med tidligere år sender BT/SVIF 

spillere til Sejs Cup, og i år stiller vi med 

55 spillere og 10 trænere/ledere. 

Desuden deltager 17 piger og et antal 

ledere i det store internationale fodbold-

stævne i Vildbjerg. 

Der er således mange af vores lidt ældre 

ungdomsspillere, der kan se frem til nogle 

gode oplevelser mod fremmede hold fra 

Danmark og udlandet. 
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Vinteraktiviteter i Møllehøjhallen 

I lighed med tidligere år, vil der blive 

tilbudt en række aktiviteter i Mølle-

højhallen i den kommende vintersæson.  

De to idrætsforeninger BT og SVIF har 

allerede været samlet med henblik på 

fordeling af tider m.v. Der vil også i den 

kommende sæson være tilbud indenfor 

yoga, gymnastik, badminton, håndbold og 

fodbold. 

Der vil som tidligere år blive husstands-

omdelt en folder med tilbud i begyndelsen 

af august. 

De sidste år har der været nogle ledige 

badmintonbaner til motionister, så kunne 

du tænke dig en times motion på dette 

område skal du ikke holde dig tilbage, men 

se og få dig og måske naboen tilmeldt, når 

den grønne folder foreligger. 

Vi vil ønske alle en rigtig god sommer. 

 

 

 

Tapdrup Udeliv  
 

Af Birgit Rasmussen 

Orientering fra Tapdrup Udeliv 

Hvis jeg skulle beskrive klubben med får ord 

er Tapdrup Udeliv Tennisklub  

(TUT) en klub hvor der er plads til alle, hvor 

vi hjælper hinanden på og udenfor banen.  

Igen i år valgte vi at lægge stander-hejsningen 

på tennissportens dag, den 31. maj. TS dag er 

et samarbejde mellem DIF Danmarks 

Idrætsforbund og DGI Danske Gymnastik 

og Idræts Foreninger (Bevæg dig for livet). 

Foruden at støtte TS dag giver det også 

visse fordele at holde standerhejsning 

denne dag. F.eks gratis reklame materiale. 
 

Igen I år vandt vi ”SPURTPRÆMIEN” 

om at være den hurtigste klub i Danmark 

(op til 100 medlemmer), som hurtigst 

tilmeldte 10 personer. Hvis vi  
 

ikke kan slå dem i tennis så kan vi slå dem 

i hurtighed på nettet. 
 

Mary havde sin guitar med og spillede til 

nogle forårssange, som gav en god stemning.  

 

I år har det været koldt og vådt, men vi har 

fået spillet en del alligevel. Det kan sagtens 

lade sig gøre, når bare man klæder sig på efter 

forholdene. Så der er flere der har lignet 

michelinmænd hen over vinteren. 
 

Medlemmerne 
I øjeblikket er vi ca. 55 medlemmer, hvilket 

vi synes er meget flot. Derudover ca. 10 

passive medlemmer. 

Vi vil gerne være flere medlemmer, derfor har 

vi indgået en vækstaftale med DGI, som 

tilbyder os gratis rådgivning for 8000 

kr. over 3 år (også en del ad bevæg dig for 

livet konceptet) 
        

Udfordringsturneringen 
Som er en singleturnering, er kommet rigtig 

godt fra land her efter general-forsamlingen, 

hvor vi er startet på at kæmpe om pokalen, 

som bliver uddelt til næste års 

generalforsamlingen. Igen i år (2017/18) 

vandt Jan Andersen pokalen. 
 

Renovering af klubhuset 
Lige i øjeblikket arbejder vi med forbe-

redelser til renoveringen af klub-huset. I den 
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forbindelse har det vist sig at byens 

erhvervsdrivende også har budt ind med støtte 

til klubhuset, hvilket vi er meget tak-

nemmelige for. Ellers skulle vi jo sige nej til 

de ca. 100.000 kr. som Viborg Idrætsråd har 

bevilget os. 

Jeg vil lige nævne sponsorerne, det fortjener 

de. 
 

Sponsorer:  

Krebs&Brasen og Ingeline Brasen 

Gartner Jan Krogh 

Klippestudiet ved Annette Højgaard 

Guldsmed Charlotte Isager 

Confac elementer Frank Laursen 

Hair By Tina Dalsgaard 

Anlægsgartner Lars Glerup 

Overlund Tømrer- og Snedkerforretning 

Lars Larsen 

Tapdrup Entreprenørforretning Claus Provst 

Rent og Klart Filip D. Christensen  

Tapdrup Borgerforeningen 

Tennisspiller Ole Nielsen 

Tennisspiller Peter Sørensen 

og Tennisklubben TUT 
 

Status på Renovering: 

Dræn på vestsiden af huset, skal gerne være 

færdigt i slutningen af maj måned. Derefter 

går 2. fase i gang med nyt tag og nye døre og 

vinduer. Men det vi har opnået indtil dato er 

jo ikke kommet af sig selv. Der har været en 

kæmpe opbakning, sammenhold og mange 

frivillige, som hver især har budt ind med, 

hvad der var brug for og hvad man havde 

overskud og lyst til. Dette fællesskab og den 

positive stemning er jo lige det, der gør det 

sjovt, at være med til det her. Uden alt det 

ville det aldrig kunne lykkes at lave den gamle 

sportsplads og klubhus brugelig igen.  
 

Stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt 

samarbejde, tak til trænerne og dem Tak til 

dem der altid tropper op når der skal arbejdes. 

 

Tapdrup Seniorklub 

 
 

Af Pauli Birch Nielsen, formand. 

Vi starter efterårssæsonen op tirsdag den 

18. september 2018 og mødes 

efterfølgende hver anden tirsdag. 

Mødestedet er Sognehuset.  

Det begynder sædvanen tro kl. 09.30. til 

formiddagskaffe, og derefter er der 

mulighed for diverse kortspil, bobspil og 

hyggesnak, og ikke mindst et par 

fællessange. I foråret var vi i gennemsnit 

12 deltagere pr. gang, og det ville være 

godt, om vi kunne blive lidt flere. Hvis 

nogle kunne tænke sig at være en del af 

Tapdrup Seniorklub så mød endelig op. 

Man må også gerne ringe for nærmere 

info. Det kan ske til enten:  

Pauli Birch Nielsen, tlf. 40385420 og mail. 

pauli@birch-tapdrup.dk, eller til  

Margit Sørensen, tlf. 42632765, eller Tove 

Krogh, tlf. 29600035 

Vi har i skrivende stund ikke 

efterårsplanen på plads. 

Vi arbejder på, at vi evt. kan komme en tur 

til Sønæs og se det nye anlæg. Arne 

Madsen fra Hedeselskabet vil gerne give 

en rundvisning og fortælle lidt om, 

hvordan og hvorledes anlægget er blevet 

til, og hvordan det fungerer.  

Hvis nogle har forslag til ture, foredrag og 

underholdning af forskellig art så kontakt 

endelig enten Pauli, Margit eller Tove.  

Vi ønsker alle en god sommer. 

mailto:pauli@birch-tapdrup.dk


Sankt Hans 2018 
Tapdrup Borgerforening arrangerer også i år bål ved banestien. En god anledning 

til at hilse på venner og naboer og ønske hinanden en god sommer. Og husk, der 

findes ikke dårligt vejr i Danmark – kun forkert påklædning. 
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Af Maria Pedersen, 

Borgerforeningen.  
 

Så nærmer vi os så småt 

den årlige Sankt Hans 

fejring i Tapdrup.  

I år har vi valgt at lave lidt 

om i konceptet, således at 

der bliver et tidligt børne-

bål kl. 17. Her vil vi synge 

en sang sammen med 

børnene, hvorefter de som har lyst kan brænde hekse af og hygge omkring 

bålet. 
 

Kl 17.30 vil der være tændt op i grillen. 

Her vil vi opfordre alle til at medbringe eget kød og en salat eller andet 

tilbehør til et fælles bord. 

Efter maden vil der være mulighed for at lave snobrød med lækre sager i. 
 

Kl. 20.00 tændes det store bål, 

hvor vi synger et par sange og 

kl. 20.30 byder vi årets båltaler velkommen  

 

Der vil være opsat et telt, som vi kan sidde at spise i hvis vejret ikke arter sig, 

og således vil man også kunne nyde bålet derfra når mørket falder på. 

Der vil blive solgt kaffe, kage og øl fra kl. 19:30 som vil kunne købes for et 

beskedent beløb.  
 

Vi håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig aften. 
 

Obs. Hvis nogen kan lokkes til at påtage sig en opgave af mindre karakter i 

løbet af arrangementet, så vil det blive taget rigtig godt imod :-)



    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 
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Medlem af 

landsorganisationen     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Husflidsforeningen holder sommerferie. Men vi starter vores efterårssæson op: 

Onsdag den 19. september 2018, kl. 1900 

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

gamle skole – Tapdrupvej 100.  

Vi holder fri i uge 42. Juleafslutning holdes onsdag den 05. december.  

Kontingent for 19. september til 01. januar er 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.  

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer. 
 

 

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

Formanden Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg.  

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

e-mail: pramhusvej@fibermail.dk   
 

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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Juni 2018: 

03.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.   

10.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

14.  kl. 19.00 Koncert på torvet ved Sognehuset 

17.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

23.  kl. 17.00 Børnenes Skt. Hansbål. 

23.  kl. 17.30 Borgerforeningen tænder grillen.  

23.  kl. 20.00 Det store Skt. Hansbål tændes. Båltale. 

27.  kl. 19.00 Kirkegårdsvandring, Tapdrup Kirke. 

 

Juli 2018: 

01.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.                             

08.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

15.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

22.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

 

August 2018: 

05.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.                             

12.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

19.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

29.  kl. 11.45 Sogneudflugt. 
 
 

 

 

 

Sct.Hans stemningsbilleder 



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: Benjamin Overvad.     

Sekretær og kontaktperson: Maria Lehmann Dahl 

Pedersen, mail: sekretaer@tapdrupby.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE næste nr.: 24. august 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: Asmildkloster Landbrugsskole. 

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

oversigten. Eventuelle ændringer og/eller tilføjelser 

bedes meddelt TAPPENs redaktion. 
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