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Redaktionen 
Af Erling Hosbond 

Så er sommerudgaven af Tappen ved at være klar til trykning, vi beklager, at bladet 

kommer lidt sent ud, men vores nye trykmester Svend  Thorsen kan ikke gøre det 

hurtigere, da han jo også skal passe sit arbejde på Landbrugsskolen. 

Borgerforeningen har et par ting til afstemning  - herfra skal lyde en opfordring til at 

gå ind på www.tapdrupby.dk og give jeres mening til kende. 

Vi vil gerne ønske alle en rigtig god sommer. 

Deadline for næste nr. af Tappen er: Den 31. august 2011. 
 

Borgerforeningen 
 

 
 

 

Af Claus Bo Andreasen 
 

Orientering fra Tapdrup 

Borgerforening 
 

Arbejdsdag på baneområdet: 

I skrivende stund er vi i gang med at 

planlægge en arbejdsdag på det gamle 

baneområde. Vi håber at mange deltager, 

da det er en forudsætning for, at området 

bliver vedligeholdt. 

 

Vi har planlagt en række vedligehol-

delsesopgaver, som bl.a. handler om at 

oliere træværk, fjerne ukrudt på 

sandarealerne, lave forskellige mindre 

reparationer osv.  

 

Borgerforeningen har endvidere indkøbt 

”Pas på mig” skilte, som skal gøre hurtigt 

kørende cyklister og knallertkørere op-

mærksomme på, at de kører igennem et 

område, hvor der kan være legende børn. 

Disse skilte vil blive sat op.  

 

Vi overvejer endvidere, hvordan vi skal 

gøre det lidt bedre at spille bold på arealet 

øst for legepladsen. Det kan fx ske ved at 

opsætte et lavt rækværk langs banestien. 

Rækværket skal bl.a. forhindre at en 

boldspiller i kampens hede løber ud foran 

en cyklist.  

 

Brug af banearealet  

Vi har her i foråret skrevet til de omkring 

liggende skoler og børnehaver m.fl., at de 

er velkomne til at benytte området. Vi har 

lavet en ordning, som består i, at skolen 

kan låne en nøgle af Svend Gregersen, 

Anne Kirstine & Johannes Laugesen, 

Charlotte & Jan Henriksen eller Christian 

Meyn. Nøglen giver adgang til skuret i 

stationsbygningen, hvor der er forskellige 

emnekasser, som klassen kan anvende.  

(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side) 
 

Der er forhåbentlig ingen grund til at 

minde borgere i Tapdrup om, at man er 

meget velkommen til at bruge arealet? Fx 

kan man holde børnefødselsdag, invitere 

familien på et spil petanque, eller man 

kan tænde op i grillen sammen med 

naboerne. Vi har opsat plakater, der 

fortæller om anvendelsen af området.  

 

Vi er også meget glade for, at der er unge 

mennesker, som anvender området. Dog 

minder vi om, at der af hensyn til 

naboerne skal være absolut ro senest kl. 

23.00 (denne besked er nok mest til 

forældrene). 

 

Scene på baneområdet 

I borgerforeningen vil vi gerne have flere 

arrangementer, som kan samle hele byens 

befolkning. Vi har derfor fået ideen til en 

pavillon på banearealet, som skal give 

mulighed for eksempelvis friluftskon-

certer, sang af Tapdrupkoret og optræden 

i det hele taget. 

 

Ideen er ikke at holde store koncerter med 

mange mennesker; hvilket der heller ikke 

er faciliteter til. Målet er at lave efter-

middagsarrangementer, som kan samle 

børn, unge og ældre fra Tapdrup og 

omegn. 

 

Vi vil imidlertid gerne vide om der 

opbakning til ideen. Vi vil derfor bede 

om, at du går ind på vores hjemmeside 

www.tapdrupby.dk. Her skal du så gå ind 

på ”Afstemning”, hvor du har mulighed 

for at tilkendegive om du er for eller imod 

projektet. Hver husstand kan kun stemme 

én gang.  

 

Hvis du har kommentarer til projektet, så 

hører vi gerne fra dig. 

 

Tilslutning til køb af mulitibane? 

Vi har med kort varsel fået mulighed for 

at købe bander til en multibane, som kan 

anvendes til boldspil m.m. Se foto. 
 

  
Multibanen 

Banen står i skrivende stund på aktivi-

tetsområdet i Birgittelyst, men skal 

fjernes snarest muligt, da den ligger for 

tæt på en gravhøj. Vi kan derfor købe 

banen til ca. halvdelen af nyværdien (ca. 

20.000 kr.) 
  
Banen er opført i samme materialer som 

legepladsen i Tapdrup. Den måler 12 x 24 

meter og kan afhængig af tilladelse fra 

kommunen placeres på eller i umiddelbar 

nærhed af banearealet.  

Da borgerforeningen ikke råder over de 

nødvendige økonomiske midler til køb af 

banen, afhænger købet af, om borgere i 

Tapdrup er villige til at donere penge til 

projektet.  
 

På www.tapdrupby.dk er det således 

muligt at gå ind under ”Afstemning” og 

tilkendegive om man vil støtte købet af 

multibanen.  

 

Såfremt der ikke meget hurtigt viser sig 

opbakning til projektet, får vi ikke mu-

lighed for at købe banen. 

(Fortsættes næste side) 

http://www.tapdrupby.dk/
http://www.tapdrupby.dk/
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(Fortsat fra forrige side) 

 

Petanquehold i Tapdrup 

Vi har fået en henvendelse fra petanque-

klubben i Vammen, som spørger om 

Tapdrup kan stille et hold til en 

petanqueturnering. Hvis nogen skulle 

have interesse i at deltage, så er man 

velkommen til at henvende sig til bor-

gerforeningen. 

 

På nabobesøg i Vejrumbro  

I samarbejde med idrætsklubben og 

borgerforeningen i Vejrumbro planlægger 

vi et nabobesøg, hvor vi skiftevis besøger 

hinandens byer. 

 

I Tapdrup fortæller vi om mulighederne 

for at bruge legepladsen og aktivitets-

området. I Vejrumbro regner vi med at 

komme til at høre om Nørreåhuset, skolen 

og det udendørs fitness center, som også 

kan benyttes af Tapdrupborgere. 

 

Alle borgere i de to byer er velkomne til 

at deltage i arrangementet. Nærmere in-

formation følger, når dato og program er 

endeligt fastlagt.  

 

Omfartsvej ved Bruunshaab 

Borgerforeningen i Brunshaab har fået 

forståelsen af, at der inden for en nærmere 

årrække kan komme en omfartsvej, som 

vil gå øst om Bruunshaab og videre til 

Tapdrupvej i svinget vest for Spangsdal. 

Borgerforeningen og flere beboere i 

Bruunshaab er kede af denne placering, 

da de mener at det vil ødelægge bymiljøet 

i Bruunshaab.  

 

Borgerforeningen i Brunshaab har på den 

baggrund sendt et brev til Vejdirektoratet  

 

og Viborg Kommune, hvor de bl.a. 

foreslår, at vejen i stedet lægges fra 

krydset Århusvej/Silkeborgvej til ”DLG-

krydset” ved Randersvej. 

 

I Tapdrup er borgerforeningen ikke 

interesseret i en sådan omfartsvej (det er 

forhåbentlig også komplet urealistisk med 

en vej gennem ådalen!). Vi har imidlertid 

taget kontakt med Bruunshaab 

Borgerforening, og vi har utvetydigt 

tilkendegivet, at vi finder, at det er en 

dårlig ide, at Bruunshaab borgerforening 

sender forslag til vejdirektoratet om 

placering af vejen gennem andre byer.  

  

Vi er dog parat til at arbejde sammen med 

Bruunshåb Borgerforening om en pla-

cering, som er fornuftig for hele området; 

alternativt at der ikke kommer en vej.   

 

Rydning af sne på Gl. Vibækvej 

På foranledning af et spørgsmål på 

generalforsamlingen har vi spurgt Viborg 

Kommune om kommunen fortsat rydder 

sne på Gl. Vibækvej.  

Kommunen har nu svaret, at Gl. 

Vibækvej nu er et blindt vejsystem uden 

gennemkørende trafik og dermed ikke 

længere en del af det overordnede vejnet. 

Derfor har den meget lav prioritet i 

snerydningen.  

 

Busholdeplads og læskur 

I sidste nummer af Tappen efterspurgte vi 

forslag fra borgere i Tapdrup om place-

ring af yderligere busholdeplads og læ-

skur.  

(Fortsættes næste side) 
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(Fortsat fra forrige side) 

 

Der er fx ikke plads i læskuret på 

Tapdrupvej ud for kirken til de børn, der 

venter om morgenen, ligesom 

sikkerheden i området kunne forbedres.  

 

Vi har imidlertid ikke fået henvendelser 

overhovedet, og må derfor antage, at der 

er tilfredshed med tingenes tilstand. Vi vil 

derfor ikke foretage os yderligere.  

Hvis vi skulle få henvendelser, vil vi 

selvfølgelig se på sagen igen.  

 

 

 

 

Sct. Hans fest 
 

Torsdag den 23. juni 2011 
 

 

Alle Tapdrupborgere – unge og gamle - inviteres hermed til Sct. Hans fest 

 torsdag den 23. juni. 
 

Hvis vejret er godt tændes grillen, så den er klar til kl. 18.00.  

Medtag selv kød/pølser + tilbehør samt bestik, tallerkener og glas.  

Der kan købes øl, vand og kaffe/te hele aftenen. 
 

Børnene kan bage snobrød, og der er præmier til hjemmelavede trolde og hekse. 

 

Bålet tændes ca. kl. 20.00, hvor der også er Sct. Hans sang. 

 
Vores nystiftede Tapdrupkor vil synge for, og vi regner med, at det i år vil kunne lade 

sig gøre at synge midsommervisen, således at vi slutter på nogenlunde samme tid 

 

Endelig har vi igen i år fået lovning på en spændende båltale. 
 

Vel mødt! 

 

Hilsen 

 

Tapdrup Borgerforening 

 



Borgerstafetten 
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Af  Magnus Højen. 

Langdalsvej 14, Tapdrup 

Ting, der vil blive husket. 

Igennem min barndom og ungdom (der 

heldigvis slet ikke er slut) er der 4 ting, jeg 

er helt sikker på, at jeg vil kunne huske lang 

tid fremover, måske endda hele mit liv, hvis 

jeg da bliver så gammel. 

Det første er 24 timers løbet rundt om 

Søndersø i starten af august. På trods af at 

denne tradition ikke finder sted i Tapdrup, er 

det stadig noget af det, jeg kan gå og glæde 

mig til i lang tid. Hele idéen med at samle en 

hel masse mennesker, og så sætte dem til at 

løbe rundt om en kvælstofforurenet sø i 24 

timer, lyder måske ikke umiddelbart, som 

noget med særlig underholdningsværdi, men 

den stemning, der er omkring det år efter år i 

regn og stegende hede, er intet mindre end 

fantastisk. Følelsen af at gå rundt mellem 

teltene eller se, at vi nu har kæmpet os op på 

en top 10, lugten af grillen, der bliver startet 

op og den efterfølgende mavepine over at 

have spist for meget på trods af, at man skal 

ud og løbe om en time. Og sidst, men 

bestemt ikke mindst, at stå op klokken 4 om 

morgenen og med kuldegysninger kravle på 

cyklen eller i bilen og køre ind og høre om 

dramaerne i løbet af natten og se, at der 

faktisk er nogen, der har været oppe hele 

natten og heppe på løberne eller bare snakke, 

synes jeg er charmen ved Tapdrup og dens 

indbyggere.  

Nummer to ting jeg er sikker på at huske er, 

da vi byggede vores naturlegeplads. Jeg kan 

huske min far fortælle mig, at der var planer 

om at lave en ny legeplads nede ved 

banestien, og først blev jeg lidt træt af det, 

for jeg har brugt mange timer nede på den 

elefantgynge, der var dengang, og jeg syntes 

egentlig, at den var fin nok. Jeg ved ikke om 

jeg har taget fejl, for jeg kan ikke rigtig være 

i legeredskaberne mere, men de er i hvert 

fald flotte! Men det fedeste omkring den 

legepladsen, synes jeg er, at det er Tapdrups 

egne borgere, der har bygget den. Det antal 

timer og sved, der er lagt i det projekt, er 

fløjet af sted med dårlig humor og hyggelige 

samtaler, og det er lige før, jeg ville ønske, at 

vi ikke var færdige, for det var virkelig nogle 

hyggelige dage dernede på legepladsen! 

Det tredje er vel egentlig mere forbeholdt 

ungdommen i Tapdrup, selvom vi aldrig har 

bedt de ældre generationer om at holde sig 

væk. Jeg er jo så heldig at være en del af 

årgang 93’ som er ret talstærke i Tapdrup. 

Jeg er ikke sikker på, hvem der først fandt på 

det, men en aften var der vel en, der tænkte, 

at vi unge trængte til lidt frisk luft og fandt 

på, at vi kunne gå ned til de nybyggede 

shelters, tænde et bål og få et par øl. Og jeg 

tror, det var en stor succes, for det har vi 

godt nok gjort mange gange siden da. Jeg 

tror, der er noget specielt over kolde øl, åben 

ild og godt vejr, der rykker i et eller andet 

dybt i mennesket, for det er nærmest umuligt 

at være i dårligt humør i sådan en situation.  
 

Robin Færch Christensen skriver  

borger-stafetten næste gang. 

 



BT`s Idrætsforening 
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Af Leo Jacobsen, formand. 

 

I BT´s medlemslotteri er der udtrukket 

følgende numre: 

 

April  : 108, 22, 26 og 127 

Maj    : 74, 61, 23 og 115 

Juni    : 125, 64, 45 og 102 

 

Fodbold Ungdom: 

 

Der er igen gang i fodbolden udendørs, og 

der er kommet rigtig mange nye drenge 

og piger til, så der på nuværende tids-

punkt er ca. 150 spillere i gang, heraf 

både mange drenge, men også rigtig 

mange piger. 

 

Vi har rigtig mange hold tilmeldt i DBU`s 

turnering, så børnene kan komme ud og 

spille kamp. 

 

I den sidste week-end i juni tager 3 hold 

med ca. 40 børn og trænere til den årlige 

turnering Sejs Cup, som hvert år er en 

rigtig god oplevelse.        

 

 

 

 

Seniorfodbold i BT: 

 

Sæsonen for de enkelte hold er rigtig godt 

i gang, og der er stor opbakning til træ-

ningen. Af seniorhold er der tilmeldt et 

damehold samt herrehold i Serie 3, Serie 

5, hverdagsrække, old boys (over 32 år) 

samt et superveteranhold.  

 

Rollespil: 

 

Sammen med Viborg Idrætsråd deltager 

vi i 2011 i et nyt projekt kaldet rollespil. 

 

Der er ca. 40 børn, der hver mandag 

mødes og får udleveret sværd og skjolde 

ved BT`s klubhus, hvorefter de drager i 

skoven for at udkæmpe deres ”kampe”. 

 

Vi har på nuværende tidspunkt et håb om, 

at  projektet kan fortsætte i 2012 og vi har 

via Fødevareministeriet søgt EU om 

tilskud til at fortsætte projektet. 

 

Der er flere lokale ledere tilknyttet 

projektet.  

 

DBU`s  Fodboldskole: 
 

I samarbejde med DBU afvikler BT i uge 

28 igen i år  fodboldskolen for drenge og 

piger.  
 

De lokale trænere vil være på plads igen 

under ledelse af Morten og Erling Søren-

sen, Tapdrup. 
 

Karla Olesen står igen i år for fortæringen 

i klubhuset.   

(Fortsættes næste side) 
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(Fortsat fra forrige side) 
 

BT´s Sportsuge: 
    

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra 

tirsdag den 16. august til lørdag den 20. 

august 2011, hvor BT afholder sin årlige 

sportsuge. Der vil som de foregående år 

være tombola, petanque, fodboldtur-

nering, løb og bankospil. Endvidere byder 

ugen på besøg af motorcykelentusiaster. 

Ugen sluttes vanen tro med fest i teltet 

lørdag aften. Programmet udkommer i 

begyndelsen af august.    

 

De senere år er det blevet mere og mere 

besværligt at skaffe de ca. 500 gevinster, 

vi skal bruge i tombolaen. Så vil du/I evt. 

hjælpe os med en eller flere gevinster fra 

jeres firma/arbejdsplads, modtager vi 

allerede nu gerne gevinster. I kan blot 

aflevere evt. gevinster i BT`s klubhus på 

Vibækvej 43 eller hos undertegnede. 

     

 

Vinteraktiviteter i BT/SVIF: 

 

I lighed med tidligere år vil der blive 

tilbudt en række aktiviteter i Møllehøj-

hallen i den kommende vintersæson. De 2 

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 inden for gymnastik, 

showdance, bordtennis, badminton, hånd-

bold og fodbold. Vi hører naturligvis 

gerne, såfremt der måtte være ønsker af 

èn eller anden art, som ikke hidtil har 

været dækket, så vil vi se nærmere på, 

hvilke muligheder vi har for at finde plads 

i hallen. 

 

 

 

Der vil blive husstandsomdelt en folder 

med tilbud i begyndelsen af august.        

 

Indvielse af det  nye klubhus: 

 

På en rigtig flot sommerdag lørdag den 7. 

maj 2011 blev klubbens nye tilbygning til 

klubhuset indviet. Formanden Per Møller 

Jensen klippede den røde snor til de nye 

lokaler. Efterfølgende var der taler af 

Preben Jensen, Viborg Idrætsråd. Frank 

Mikkelsen der repræsenterede Nordea-

fonden, kom med 50.000 kroner til 

byggeriet. Endvidere mødte klubbens 

tidligere formand Kurt Kvist, Bruunshåb 

op med en gave på 10.000 kroner fra 

Fonden Himmerland. Endelig kan det 

oplyses, at der var en meget flot gave fra 

Bruunshåb Borgerforening ligesom der 

var gaver fra bl.a. Sdr. Rind Idræts-

forening og VFF, hvorfra vi fik en trøje 

med autografer fra alle spillere på 

klubbens 1. divisionshold. 

 

Kurt Kvist overrækker en check på 

10 000 kr. fra "Fonden Himmerland" 

Til Leo Jacobsen.. 

 

 

(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side) 

 

Det blev en rigtig god dag for klubben, og 

nu har vi nogle rigtig gode rammer for 

udendørsidrætten i området. 

 
I forbindelse med tilbygningen er der lagt 

fliser ud for de 2 nye omklædningsrum, så 

børn og voksne, der kommer via cykel-

stien kan parkere deres cykler her i stedet 

for at skulle parkere en ”etage højere” 

som hidtil. Vi har via Politiet og Viborg 

Kommune fået bevilget en bedre skiltning 

omkring cykelstien, der hvor den krydser 

Vibækvej lige ved åen. Disse skilte vil 

blive opsat snarest.  

 

Hovedbestyrelsen  ønsker alle en rigtig 

god sommer.    

 

 

 

Badminton 
 

 
 

Af Jette Anneberg Gulev, som har 

overtaget Niels Kroustrups plads i 

badmintonudvalget. 

 

Så er badmintonsæsonen forbi for denne 

gang, og alle trænere og spillere holder en 

velfortjent sommerferie.  I år har vi  

 

forsøgt os med sommerbadminton. Det 

var en stor succes, alle banerne blev lejet 

ud.  Vi ved allerede nu, at vi igen i år har 

fået onsdag som vores badminton aften, 

og vi har fået en time længere, end vi har 

haft tidligere. Som noget nyt vil vi 

forsøge os med ”miniton”, det vil sige, at 

man kan begynde at gå til badminton, når 

man begynder i skole. Vi har fået et 

samar-bejde i gang med Bjerringbro, hvor 

vi sammen vil afholde stævner for begyn-

dere. I kan læse de nøjagtige trænings- 

tider, når den grønne folder bliver omdelt 

til sommer. Vi glæder os så til, at sæsonen 

starter igen. 

 



Gymnastik 
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Gymnastikopvisning. 
 

Af Connie  Levring Kriegbaum, gymna-

stikudvalget B/T - SVIF 

 

Søndag den 2. april 2011 blev der holdt 

gymnastikopvisning i Møllehøj hallen. 

Der var opvisning med forældre/barn, 

pus-linge, spring/leg hold samt showdans, 

og sikke dygtige børnene var blevet i 

løbet af vinteren. 

I år var der desuden mulighed for, at  de 

voksne kunne få sig rørt med blandt andet 

zumba, som hovedsageligt tiltrak kvin-

derne. 

Det var en rigtig hyggelig dag med 

masser af  glade børn og aktiviteter for 

alle. 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og på 

gensyn til næste sæson.  

 

 
 

  
 

   



Affaldsindsamling. 
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Af Erik Langvad 
 

Kampen mod skidtet er tilsyneladende en 

håbløs opgave, for der bliver smidt affald i 

naturen som aldrig før, og det er en dyr 

fornøjelse for samfundet. Eller mere direkte - 

det koster os samfundsborgere 500.000.000 

kr. om året at få ryddet op. Det er dog en 

slags penge, som man synes godt kunne være 

anvendt til andre og 

bedre formål. 

Egentlig burde det 

ikke være nødven-

digt, for hvis alle 

ville minde hinan-

den og især os selv 

om, at vi skal tage 

vores affald med 

hjem eller til nær-

meste skraldespand 

i stedet for at smide 

det ude i naturen, 

så ville mange ærgrelser og penge være 

sparet. De værste skovsvin er trafikanterne, 

for rabatterne langs veje og cykelstier bliver 

brugt som losseplads, og det er ikke småting 

der kastes ud af bilernes vinduer. Bare 

antallet af drikke-emballage er enorm, men 

også fast-food indpakninger er et voldsomt 

stigende problem. Men hvad gør vi ved det? 

Ja, opfordringer eller henstillinger hjælper 

åbenbart ikke noget, men hvad så med straf, 

som andre lande har indført og håndhævet! 

Desværre er det nok den eneste måde, der 

virkelig hjælper. Folketinget har faktisk 

vedtaget en lov om bødestraf, da der i 

naturbeskyttelsesloven står, at ulovlig 

henkastning af affald i naturen i små 

mængder koster 1.000 kr., og for lidt større 

mængder 5.000 kr., men tilsyneladende er 

der ingen, som håndhæver loven. Under 

indsamlingen på banestien stoppede en 

cyklist op og spurgte høfligt på engelsk, 

hvad jeg gik og søgte efter? Efter min 

forklaring og hans mange anerkendende ord, 

fortalte han, at der i hans hjemland, Iran, var 

en lov, hvor alle ejere før en bestemt stor 

religiøs højtid skulle sørge for, at skraldet 

var samlet op, så der var rent over alt til 

højtidsfesten. Det religiøse politi kontrol-

lerede, og bødestraffen til ejeren var stor, 

hvis det blev forsømt.  

Den 3. apr. deltog 8 

personer som frivil-

lige indsamlere af 

affald; heraf kom de 

3 fra Viborg. Vi 

besluttede at samle 

affald langs alle 

indfaldsveje til byen, 

banestien, gangsti-

erne og friarealer 

som anlæg, lege-

plads samt området 

ved flaske- og papir-

containerne. Hækkene og gaderne i byen 

måtte være de respektive parcelhusejeres 

eget problem. Det værste område var ved og 

omkring Gl. Vibækvej, hvor rester fra 

nybyggeriet samt papircontainerens nærhed 

gav flere sække affald.  

Efter indsamlingen var menighedsrådet vært 

ved et kaffebord, og her blev dagens 

”spøjse” fund omtalt, bl. a. et opbrudt 

pengeskab, der lå gemt bag et træ i 

Spangsdal, hvilket også blev nævnt i Viborg 

Stifts Folkeblad. Ved skoven i Vibæk var der 

henkastet en Viagra-pakke uden indhold. 

Langs Tapdrupvej fandtes en tom kabelrulle, 

en standerlampe og et juletræ, som var 

bundet til et vejskilt. Skønsmæssigt blev der 

her i Tapdrup-området opsamlet ca. 80 kg 

affald og 400 øldåser. 



FFAAMMIILLIIEEDDAAGG  II  TTAAPPDDRRUUPP  

12 

 

  
LLøørrddaagg  ddeenn  1188..  jjuunnii  hhoollddeerr  vvii  iiggeenn  FFaammiilliieeddaagg  ppåå  TTaappddrruupp  

LLeeggeeppllaaddss  --  eenn  ddaagg  ii  bbøørrnneenneess  tteeggnn!!  

  

VVii  ””ååbbnneerr””  lleeggeeppllaadd--

sseenn  kkll..  1100..0000  ttiill  eenn  ddaagg,,  

hhvvoorr  vvii  ffoorreenneerr  hhyyggggee,,  

ssaammvvæærr,,  lleegg  oogg  ssppæænn--

ddeennddee  uuddffoorrddrriinnggeerr..  

 

AAllllee  eerr  vveellkkoommnnee  --  

ooggssåå  bbeeddsstteeffoorræællddrree  

mmeedd  ddeerreess  bbøørrnneebbøørrnn  --  

oogg  sseellvv  oomm  ddee  vvookkssnnee  

iikkkkee  sskkuullllee  hhaavvee  ttiidd  ttiill  

aatt  vvæærree  mmeedd,,  ssåå  sseenndd  

aalllliiggeevveell  bbøørrnneennee  nneedd  ppåå  lleeggeeppllaaddsseenn  oogg  llaadd  ddeemm  lleeggee  mmeedd  ddee  

aannddrree  bbøørrnn..    

  

DDuu  kkaann  nnaattuurrlliiggvviiss  lleeggee  ppåå  lleeggeeppllaaddsseennss  rreeddsskkaabbeerr..    

HHeerruuddoovveerr  hhaarr  vvii  ttæænnddtt  oopp  ppåå  bbåållppllaaddsseenn,,  hhvvoorr  ddeerr  kkaann  llaavveess  

ppooppccoorrnn..  

  

KKoomm  mmeedd,,  nnåårr  vvii  ssæætttteerr  ssøørrøøvveerrsskkaatttteejjaaggtteenn  ii  ggaanngg  ––  mmeenn  llaadd  

vvæærree  mmeedd  aatt  ssiiggee  nnooggeett  ttiill  ””TToorrbbeenn  TTrrææbbeenn””  ((ddeenn  ggaammllee  ssøørrøøvveerr))  

ddaa  ddeerr  iikkkkee  eerr  nnooggeett,,  ssøørrøøvveerree  hhaaddeerr  mmeerree  eenndd  bbøørrnn!!    

  

FFoorr  ddee  lliiddtt  ssttøørrrree  bbøørrnn  vviill  ddeerr  vvæærree  ååbbnneett  ffoorr  kkaasssseenn  mmeedd  ttiinngg  

ttiill  aatt  sskkæærree  ii  ttrrææ  mmeedd  ((kknniivvee,,  hhøøvvllee,,  sstteemmmmeejjeerrnn  oogg  mmaannggee  aannddrree  

ttiinngg))..
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FFooddbboollddbbaanneenn  eerr  ååbbeenn,,  oogg  sseenneerree  vviill  bbøørrnneennee  bblliivvee  iinnddddeelltt  ii  

hhoolldd  ttiill  vvoorreess  ssttoorree  ssttaaffeettlløøbb..  HHvveemm  kkoommmmeerr  fføørrsstt  ii  mmååll??  

  

KKll..  1122..3300  eerr  ddeerr  

ttæænnddtt  oopp  ii  ggrriilllleenn,,  oogg  

ddeett  eerr  vvoorreess  hhååbb,,  aatt  

mmaannggee  ffoorræællddrree  oogg  

bbeeddsstteeffoorræællddrree  ooggssåå  

vviill  kkoommmmee  mmeedd  nneedd  ppåå  

ppllaaddsseenn  oogg  ssppiissee  mmeedd  

oogg  hhyyggggee  mmeedd  ooss  

aannddrree  --  mmeeddbbrriinnggeennddee  

eeggeenn  mmaadd--  eelllleerr  kkaaff--

ffeekkuurrvv,,  hhvviiss  iikkkkee  mmaann  ii  

ffoorrvveejjeenn  hhaarr  iinnddkkøøbbtt  

FFaammiilliieeddaaggssbbiilllleett..    

FFaammiilliieeddaaggeenn  sslluutttteerr  kkll..  1166..0000,,  hhvvoorr  vvii  hhååbbeerr,,  aatt  aallllee  hhaarr  hhaafftt  eenn  

rriiggttiigg  ddeejjlliigg  ddaagg  ii  ggooddtt  vveejjrr..  

FFaammiilliieeddaaggssbbiilllleetttteerr  ssæællggeess  KKUUNN  II  FFOORRSSAALLGG  hhooss  DDaann  oogg  

TTiinnaa  JJeennsseenn,,  SSttaattiioonnssvveejj  1133::    

BBøørrnneebbiilllleett  ttiill  5500  kkrr..  iinnddeehhoollddeerr  11  llæækkkkeerr  ””bbyygg--sseellvv--bbuurrggeerr””  ttiill  

ffrrookkoosstt  ++  11  ssooddaavvaanndd  ++  11  ssttkk..  ffrruuggtt  ++  11  sslliikkppoossee  ++  ppaannddeekkaaggee  ppåå  

bbååll  ++  11  iiss..    

VVookksseennbbiilllleett  ttiill  3355  kkrr..  iinnddeehhoollddeerr  11  llæækkkkeerr  ””bbyygg--sseellvv--bbuurrggeerr””  ttiill  

ffrrookkoosstt  ++  11  ssooddaavvaanndd  eelllleerr  øøll  ++  11  ssttkk..  ffrruuggtt  ++  KKaaffffee  oogg  kkaaggee..    
  

DDaaggeenn  eerr  aarrrraannggeerreett  aaff                                  JJaann  oogg  CChhaarrlloottttee,,  SSttaattiioonnssvveejj  3322                      

  AAnnddeerrss  oogg  LLoottttee,,  ÅÅbbrriinnkkeenn  55            RRuuddoollff  oogg  CCoonnnniiee,,  SSttaattiioonnssvveejj  1144                                                                                                                                                                                  

MMeettttee,,  SSttaattiioonnssvveejj  1111                                        TTiinnaa  oogg  DDaann,,  SSttaattiioonnssvveejj  1133  
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Slaget på Taphede. 

På en vigeplads ved Randersvej står en mindesten med denne inskription: 

 

Her stod den 6. oktober 1334 

slaget på Taphede. 

 

Vædet af blod blev engang den muld 

som traktorploven nu vender. 
 

Inskriptionen hentyder til et slag, der stod 

mellem prins Otto af Danmark og grev 

Gert af Holsten, eller som han også 

kaldtes, den kullede (skallede) greve. 

Slaget skal ses i forbindelse med den 

tragiske tid, der fulgte efter Valdemar 

Sejrs død 1241, og som varede i ikke 

mindre end 100 år. Den korte, forenklede 

forhistorie til slaget er flg.: 

Valdemar Sejr havde 2 dronninger, 

Dagmar og Bengerd. Den af folket ærede 

dronning Dagmar bad på sit dødsleje i 

1202 kongen om ikke at gifte sig med 

Bengerd for, som hun sagde: ”Hun er så 

besk en blomme.” Men Valdemar giftede 

sig alligevel med hende, og de fik 3 

ustyrlige drenge, Erik, Abel og Kristoffer. 

Valdemar Sejr, der var bekymret for dem, 

lod en budbringer rådspørge en spåmand 

om, hvordan det dog ville gå drengene i 

fremtiden. Spåmandens svar lød: 
 

      Din herre har tænkt derpå, 

      hvordan det hans sønner ville gå, 

      når han var gangen af live. 

      Men sig ham det for sanden så, 

      at krig og strid skal de få, 

      dog skal de alle konger blive. 
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Spåmanden fik desværre ret, og en munk 

skrev i Ryd klosterbog: ”Da faldt i 

sandhed for alvor kronen af danernes 

hoved.” Det eneste, de 3 brødre kunne 

enes om, var at dele kongeriget mellem 

sig, men kun for derefter at fejde 

indbyrdes, hvorved de alle blev dræbt. 

Erik Plovpenning (1241-50) blev 

halshugget på Slien, Abel (1250-52) blev 

dræbt i Ditmarsken og Kristoffer d. 1. 

(1252- 1259) døde af forgiftet altervin i 

Ribe domkirke. Kristoffer d. 1.`s søn Erik 

Glipping (1259-86) lagde sig ud med 

stormændene ved at bryde den 

håndfæstning, han selv havde under-

skrevet og blev derfor dræbt i Finderup 

lade. Hans søn Erik Mendved (1286-

1319) kæmpede nu ikke kun mod 

faderens formodede drabsmænd, 12 

sammensvorne stormænd, som var blevet 

dømt fredløse, men også imod kirken. For 

da kongen var i pengenød, tillod han sig 

at plyndre klostrene. Derved kom han i 

strid med selveste paven, som først lyste 

kong Erik i band (udstødt af kirken) og 

derefter lagde landet i interdikt (lukning 

af alle kirker og kirkelige handlinger). 

Erik måtte til sidst krybe til korset med 

ordene: ”Tal herre, din tjener hører!” og 

paven ”nøjedes” da med at kræve 10.000 

mark sølv i bod. Alle disse stridigheder 

sammen med hans trang til at afholde 

store fester kostede mange penge, og da 

han ingen havde, lånte han dem af grev 

Gert af Holsten og dennes fætter grev 

Johan den Milde af Kiel mod, at 

landstykke efter landstykke blev givet 

dem i pant. Efter Erik Mendved fortsatte 

broderen, Kristoffer d. 2. (1319-32), på 

samme vis, og til sidst ejede han kun 

Lolland. Jylland og Fyn var da pantsat til 

grev Gert for 100.000 mark sølv i kølnsk 

vægt (23 tons), som vel at mærke skulle 

indløses samlet på én gang, mens 

Sjælland og Skåne var pantsat til Johan 

den Milde. Da de 2 holstenske grever var 

enerådende over landet, tvangsudskrev de 

så store skatter, at der opstod spredte 

oprør, som alle blev slået ned med hård 

hånd.  Det var i ly heraf, at Kristoffer d. 

2`s søn, prins Otto, forsøgte at skaffe sig 

tilhængere i de oprørte jyske kredse med 

den bagtanke at kunne vinde sig 

kongemagten. Den første betingelse her-

for var at blive hyldet som konge på 

landets vigtigste kongehyldningssted, 

nemlig Viborg, og det var i forsøget 

herpå, at slaget opstod. Hvor meget ved vi 

så om slaget? 
 

         Der findes 2 nedskrevne beretninger 

fra den tid, som vi kan forholde os til, 

nemlig en fra Jyske krønike og en fra 

Lybske krønike. Jyske krønike lyder 

således: 

       I det herrens år 1334 kom Kristoffers 

næstældste søn Otto med følge fra 

Lolland til Nørrejylland i det håb at 

kunne vinde landet med beboernes 

bistand. Men da tyskerne og nogle troløse 

danskere kæmpede imod ham ved Viborg, 

gik han ikke blot glip af sejren, men blev 

fanget og sat i borgen Segeberg i Holsten. 
 

Lybske krønike lyder: 

       Samme år (1334), otte dage efter Sct. 

Mikkels dag, kæmpede junker Otto, kong 

Kristoffers søn, sammen med jydernes 

talrige skarer, som han kom dragende
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med ved Viborg, mod grev Gerts mænd. 

Før kampen stod en skare dristige 

holstenere af deres heste, tog hinanden i 

hænderne og stillede sig på række mellem 

de 2 hære. Derefter var de hurtigt på 

deres heste igen, og uforsagte ilede de 

sammen med de første mod deres fjender, 

der var dem langt overlegne i antal. Der 

stod længe en hård kamp. Holstenerne 

værgede sig som tapre helte. De fangede 

den unge konge. Danskerne tog til at 

flygte, og følgelig blev mange af dem 

dræbt eller fanget. Grev Gert var da i 

landet, og dette budskab gjorde ham 

meget glad. Han lod straks kongen bringe 

til Segeberg. Der blev han en tid, 

hvorefter han blev bragt til Reinoldsburg. 

 

Det er alt, hvad vi egentlig ved, men dertil 

kommer, at man i 1887 på Tapdrup hede 

eller Tapdrup mark, som det hedder i dag, 

fandt en lille beskeden genstand, der kan 

tjene som bevis på, at slaget netop har 

stået her. Det er en bronzesignet med et 

billede af en tøndehjelm med 3 vajende 

fjer, og man har fundet frem til, at 

signeten har tilhørt en tysk adelsmand ved 

navn Johannes Kokerbeck, som netop 

levede på dette tidspunkt. 

En krigshistoriker har ud fra denne 

kendsgerning prøvet at rekonstruere 

begivenheden ved at se på terrænet, 

hvilken her gengives i forkortet form:  

       Prins Otto landede i eftersommeren 

1334 med en beskeden styrke i nærheden 

af Randers, men fik stor tilslutning blandt 

østjyderne, så hans styrke nåede op på ca. 

500 ryttere og ca. 3000 fodfolk. Med 

denne styrke rykkede han frem mod 

Viborg dækket i flanken af Nørreå. Grev 

Gert selv var ikke til stede, men en af 

hans små omstrejfende hærafdelinger har 

opholdt sig i nærheden, måske Skan-

derborg slot. Efter at have fået meddelelse 

om den forestående fremrykning, gjaldt 

det om at nå Viborg  først, hvilket hurtigst 

kunne lade sig gøre med en rytterstyrke, 

vel på ca. 1000 ryttere. Grevens hær har 

givetvis fulgt vejen med færrest 

forhindringer, nemlig hærvejen til Viborg 

og herfra igen ad den gamle vej nord om 

Viborg Nørresø for derefter at tage 

opstilling på et strategisk godt sted, 

nemlig ved passet mellem Langmosen og 

Porsmose. (I dag ca. der, hvor Nordre 

Ringvej, Randersvej og Taphedevej 

mødes). Danskerne er blevet overrasket 

over at møde fjenden her og har derfor 

ikke været kampklar. 

 
Bronzesigneten  med tøndehjelmen 

og de 3 vajende fjer. 

De holstenske rytteres kædedans før 

kampen virker mærkeligt, men de har 

måske villet demonstrere deres ringeagt.
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Holstenernes chance lå i at lokke mod-

standernes underlegne rytteri til at angribe 

først, hvilket lykkedes. De danske ryttere 

har derimod troet på et overraskel-

sesangreb, men har undervurderet stør-

relsen af modpartens rytterhær og af den 

grund blevet kastet tilbage ind i deres 

egne fodfolk, hvilket har skabt stor 

forvirring i rækkerne. Fodfolket er blevet 

splittet og er flygtet sydpå ned over 

Taphede. Under flugten hugger holste-

nerne mange af de flygtende ned, og prins 

Otto blev taget til fange. Årsagen til, at en 

større dansk hærstyrke ikke har kunnet 

klare den mindre holstenske, kan skyldes 

dårlig ledelse, mangel på disciplin og 

sikkert også en bedre udrustet holstensk 

hærstyrke, evt. et armbrøstskyttekorps, 

samt selvfølgelig overraskelsesmomen-

tet. 
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        Danskerne var et splittet folk, og vi 

ved, at danske stormænd deltog i kampen 

på begge sider. Deriblandt også den 

mægtige Niels Bugge på Hald, som i et 

dokument fra 1332 nævnes blandt grev 

Gerts tilhængere. Det skulle da være ham, 

der har lagt navn til Bugges-højene ved 

Taphedevej.  

        Som bekendt var det Niels Ebbesen, 

der dræbte grev Gert i Randers i 1340, og 

Sct. Hansdag samme år blev Otto´s yngste  

bror, Valdemar Atterdag, kronet på Vi- 

borg Ting. Først da blev prins Otto 

frigivet fra sit fængselsophold, men på 

den betingelse, at han gav afkald på den 

danske krone. Niels Bugge lå også i evig 

strid med den nye konge, og blev efter et 

mislykket forsøg på forlig i Slagelse på 

mystisk vis under sin hjemrejse dræbt ved 

Strib i 1358. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buggeshøj 

set fra Taphedevej. 

 

Søndagsudflugt for alle, der har tid og lyst 
 

I den stille sommerferietid vil vi køre en tur ud i sommerlandet  

for sammen at nyde sommeren.          Det er søndag den 17. juli. 

Turen går i år til Finderup, hvor vi bl.a. skal høre om Mordet i Finderup Lade, 

som vi også vil besøge. Erik Langvad fortæller endnu et stykke Danmarkshistorie.  
 

Vi kører i private biler og fylder op i bilerne, så mød blot op på parkeringspladsen ved 

Sognehuset kl. 14, med eller uden bil.  

Vi er hjemme igen senest kl. 18. 

Menighedsrådet pakker kaffekurven og giver kaffe m.v. 

Det koster ikke noget at deltage udover en skilling til benzinen. 

Af hensyn til kaffen er der  

Tilmelding til Lisbeth Andersen, tlf. 8667 2780 senest torsdag den 14. juli. 
 

Tapdrup Menighedsråd 
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Af Aase Langvad, formand 

 

Husk:Friluftsgudstjenesten 

på Legepladsen/Banestien 

søndag, den 21. august kl. 17.00 

 

Vandringsgudstjeneste. 
Den traditionelle vandringsgudstjeneste, 

som Asmild – Tapdrup menighedsråd på 

skift arrangerer, blev afholdt her i Tapdrup 

søndag, den 29. maj. 

Vejret var i det lunefulde hjørne, hvilket 

begrænsede antallet af vandrere. 

I forbindelse med gudstjenesten havde vi 

fornøjelsen af at opleve Tapdrup sangkors 

debut. 

En flok glade, engagerede korister gav 

under Majas kyndige ledelse os en rigtig 

fin oplevelse. 

Ja – det er utroligt, hvilket resultat, der kan 

nås på kun fire øve-aftener. Jeg er sikker 

på, at vi, der var til stede, allerede glæder 

os til korets medvirken til Sct. Hansfesten 

og juletræstændingen den 1. søndag i 

advent. 

Menighedsrådet har tidligere medvirket til, 

at der kan holdes anderledes gudstjenester 

blandt andet temagudstjenester og fri-

luftsgudstjenester. Vandringsgudstjenesten 

bød da også på nyt, idet kori-

ster/menigheden medvirkede ved tekst-

læsning i relation til prædikenen samt ved 

den kontinuerlige altergang. 

Efter min opfattelse også en rigtig god 

oplevelse! 

 

Menighedsmøde. 

Den 20. marts afholdtes det årlige 

menighedsmøde, hvor menigheden har 

mulighed for at drøfte med menigheds-

rådet, hvad der er sket i det forløbne år 

samt at fremkomme med ønsker til det  

kommende år. 

Beretning samt den økonomiske situation 

blev debatteret. 

Der var ros/tilfredshed med menigheds-

rådets arbejde. 

Vedrørende aktiviteter, så blev der op-

fordret til at arrangere flere kulturelle 

møder. 

 

Fra borgerforeningen, Claus Bo Andreasen 

blev det tilkendegivet, at man gerne indgik 

i et samarbejde på dette område. 

Der er nu en dialog i gang om at udbygge 

vores allerede gode samarbejde. 

Ideer/forslag til emner og foredragsholdere 

modtages gerne.  

Gudstjenestetider blev drøftet på baggrund 

af et ønske fra organist Maja Simonsen om 

et længere tidsinterval mellem gudstje-

nesterne i Asmild og Tapdrup kirker, på 

grund af Asmild ungdomskors behov for 

forberedelse. 

Fra september 2011 vil en model, hvor 2-3 

gudstjenester om året flyttes til kl. 14.00, 

blive afprøvet. Menighedsmødet opfor-

drede til at bakke op om modellen. 

Kirkebladet blev ligeledes debatteret. 

Mødet udtrykte tilfredshed med såvel 

layout som indhold. 

Menighedsrådet værdsætter opbakningen 

omkring vores arbejde! 
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Tilbyder følgende kurser efterår 2011         

Onsdagskursus     Træarbejde, dekupørsav og –trædrejning 

Værkstedsleder:           Vagn Steffensen – tlf. 86 65 44 43 

            Som åbent værksted 

Kursusdage og –tid:     Onsdage kl. 19.00 – 21.45, 10 x 3 timer 

Start:                            Onsdag den  14 september 2011                           

Sted:                            Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet 

Pris                                Kr. 175,00 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Weekendkursus:    Savning med dekupørsav 

Instruktør:                   Vagn Steffensen -  tlf. 86 65 44 43 

Kursusdage og            Lørdag d. 22. oktober 2011, kl. 09.00 – 16.30 

-tid:                             Søndag d. 23. oktober 2011, kl. 09.00 – 16.30 

Sted:                            Tapdrup gl. Skole - sløjdlokalet 

Pris:                             16 timer, Kr. 390,00  Pens. 310,00 

                                    Pensionister med Helbredskort Kr. 230,00 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Weekendkursus:   Modesmykker i glas og sølv 

Instruktør:                   Dorthe Kristensen – tlf. 22 31 21 22  

Kursusdage                 Lørdag d.   15. okt. 2011, kl. 09.00 – 16.30 

og  - tid:                      Søndag d.   16. okt. 2011,  kl. 09.00 -  14.30 

Sted:                            Dorthes smykkeværksted  

Pris:                            14 timer Kr. 345,00.  Pens. Kr. 275,00 

                                   Pensionister med Helbredskort kr. 205,00  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Weekendkursus:    Pil  -  Kurve og andet flet i pil 

Instruktør:                   Birgitte Bach – tlf. 86 63 93 07 

Kursusdage                 Fredag d.  28.  oktober,  2011, kl.  17.00 – 21.45 

og –tid:                        Lørdag d.  29.  oktober, 2011, kl. 09.00 – 15.30 

Sted:                            Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup 

Pris:                             12 timer.  Kr. 295,00.  Pens.  Kr. 235,00 

                                    Pensionister med Helbredskort kr.  175,00   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Onsdagkursus       Blomster-, advents- og julebinding. 

Instruktør:                    Laila Sørensen – 86 84 86 84 

Kursusdage                 Onsdage d. 23/11 – 7/12 – 14/12, 2011,  

og –tid:                        kl. 19.00 – 21.45.    9 timer  

Sted:                            Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup 

Pris:                             Kr. 220,00.  Pens. Kr. 175,00 

                                      Pensionister med Helbredskort kr.  130,00   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Program, tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved 

Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg.  

Tlf. 86 67 20 94  Mobil 29 82 20 94 (bedst kl. 17.00 – 19.00)  eller  

E-mail: pramhusvej@c.dk.  

 

Tilmelding for alle kurser senest 1 uge før kursusstart 
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Nyt i Tapdrup – Kurser efterår 2011 
 

Onsdagskursus      Glaskursus / Glaskunst 

Instruktør                    Anne-Birgitte Ellebæk – tlf. 86 60 31 14 

                                    www.ab.glaskunst.dk 

Kursusdage                 Onsdage d. 28/9 – 5/10 – 12/10 – 26/10 - 2011 

og –tid:                        kl. 19.00 – 21.45.    12 timer 

Sted:                            Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup 

Kursuspris:                  Kr. 300,00. Pensionister Kr. 240,00 

                                    Pensionister med Helbredskort  kr. 180,00           
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            

Lørdagskursus:     Glaskursus /  Glaskunst 

Instruktør:                   Anne-Birgitte Ellebæk -  tlf. 86 60 31 14 

                                    www.ab.glaskunst.dk  

Kursusdag                   Lørdag den 5. november 2011 

og  -tid:                       Kl. 09.00  -  15.30.   7 timer 

Sted:                            Gladværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup 

Kursuspris:                  Kr. 170,00. Pensionister kr. 135,00 

                                    Pensionister med Helbredskort kr. 100,00 
 

Fællesspisning og grill 
 

Fredag den 17. juni kl. 18.00 på banearealet 
 

Vi holder en helt anderledes fællesspisning, hvor vi sætter telt op på banearealet sammen med borde 

og stole. Vi tænder så grillen til kl. 18.00.  
 

Du/I medbringer selv det, som I vil spise og drikke. 
 

Alle er velkomne – også selv om du/I ikke har deltaget tidligere. 
 

Det er ikke nødvendigt med tilmelding, men hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte:            Tina og Henning på 26 97 77 51 eller  Bente og Claus på 86 60 25 29  
 

Privat dagpleje tilbydes i Tapdrup. 
 

Ønsker I en spændende, god og harmonisk hverdag til jeres barn, i et allergi venligt hjem. Så kan 

jeg tilbyde en tryg base, hvor barnet kan udvikle sig fysisk, psykisk og socialt, igennem fri leg og 

fordybelse, hvor barnet har mulighed for at udforske verden på egne præmisser. 

Her i området bruger vi vores skønne legeplads og natur meget.   Vi mødes ofte med  de andre 

private dagplejere. 

Jeg har 6 års erfaring som dagplejer. 

Mit hjem er et ikke ryger hjem, og jeg har ingen husdyr. 

Der ydes tilskud fra kommunen således, at egenbetalingen udgør 1674 kr. pr. mdr. 
 

Ved yderligere information, står jeg selvfølgelig til rådighed. I er velkommen til at ringe eller 

besøge mig. 

Anja Christiansen (telefon 86673797 / 27825177) 

http://www.ab.glaskunst.dk/
http://www.ab.glaskunst.dk/
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Af Tina Jensen, Stationsvej 13 
 

Kom og syng med din nabo! 

Nu er det endelig muligt at udøve sit 

sangtalent i det nye sangkor her i 

Tapdrup. 

Vi mødtes i marts måned til introduktion 

til det nye kor. Vores organist – Maja 

Simonsen – har længe haft et stort ønske 

om at opstarte kor i Tapdrup. Vi havde 

mulighed for i år at synge til van-

dringsgudstjenesten søndag den 29. maj, 

og senere til vores Sankt Hans-fest og 

igen til juletræstænding den første søndag  

i advent.  

Sangkoret, som i dag består af ca. 20 

kvinder og mænd fra Tapdrup, mødes ca. 

4 gange før de planlagte koncerter. Vores 

organist Maja leder med stort overblik og 

talent vores mere eller mindre veltrænede 

stemmer og lærer os forskellige sang-

teknikker, noder og ikke mindst at lytte til 

musikken.  

Vi øver torsdag fra kl. 19.00 til 21.00 og 

har du lyst til at være med - eller bare se, 

hvad det hele går ud på - er du meget 

velkommen til at møde op til øvedagene. 

Vi vil meget gerne have flere med i vores 

kor, da flere stemmer gør det hele mere 

festligt. Kom gerne forbi til vores 

øveaften tirsdag den 21. juni som optakt 

til Sankt Hans-koncerten – og ellers 

starter øveaftnerne til julegudstjenesten 

op fra torsdag den 3. november.  

Afslutningsvis vil jeg på korets vegne 

gerne sige tak til Maja for den store ros, 

du giver os – og ikke mindst din 

tålmodighed.
 

 

 

 

På billedet ses flg. af korets 

medlemmer: 

Forrest fra venstre: Emma møller, 

Ingelise Sørensen, Anita Laursen, 

Anette Andersen, Tina Jensen og 

korleder Maja Simonsen 

Bagerst fra venstre: Anna B. 

Kristensen, Randi Husby, Mette 

Brinck, Linda Dahlgaard, Katrine 

Andreasen, Birgit Rasmussen, 

Henriette Korsgaard og Helle 

Thygesen 
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Juni 2011: 

12.  kl.  09.15  Pinsegudstjeneste ved  

                        L. Andersen. 

13.  kl.  10.30  Højmesse ved  

                        H. Korsgaard. 

15.  kl.  19.00  Menighedsrådsmøde i  

                        Sognehuset 

17.  kl.  18.00  Fællesspisning og grill 

                        på banearealet. 

18.  kl.  10.00  Familiedag på legepladsen. 

19.  kl.  09.15  Højmesse ved 

                        P. B. Andreasen 

23.  kl. 18.00   Sct Hans fest  

                        På banearealet 

                        Bålet   tændes kl. 20.00.  

26.  kl.  09.15  Gudstjeneste ved  

                        L. Andersen 

 

 

Juli 2011: 

03.  kl.  10.30  Højmesse ved  

                        P. B. Andreasen 

10.  kl.  09.15  Gudstjeneste  ved  

                        P. B. Andreasen. 

11.        ?          Fodboldskole 

17.  kl.  09.15  Højmesse ved L. Andersen 

17.  kl.  14.00  Søndagsudflugt  

                        fra Sognehuset .  

                        Turen går til Finderup. 

24.  kl.  09.15  Gudstjeneste ved  

                        H. Korsgaard 

31.  kl.  09.15  Gudstjeneste ved  

                        H. Korsgaard 

 

 

August 2011: 

07.  kl.  10.30  Højmesse ved  

                        H. Korsgaard 

 

 

14.  kl.  09.15  Gudstjeneste ved  

                         l. Andersen 

16.         ?         Sportsuge i B/T 

 

17.         ?         Sportsuge i B/T 

17.  kl.  19.00  Menighedsrådsmøde i  

                         Sognehuset. 

18.         ?         Sportsuge i B/T 

19.         ?         Sportsuge i B/T 

20.         ?         Sportsugen i B/T slutter. 

21.  kl.  17.00  Friluftsgudstjeneste   

                         på legepladsen v/ bane- 

                         stien. ved P. B. Andreasen 

28.  kl.  09.15  Gudstjeneste ved  

                         H. Korsgaard 

31,  kl.  12.15  Sogneudflugt til Mariager.  

                        Turen begynder ved  

                         Sognehuset. 

 

 

September 2011: 

04.  kl.  10.30  Højmesse ved L. Andersen 

14.  kl.  19.00  Kursus i træarbejde på   

                        Tapdrup gl. skole. 
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Asmild-Tapdrup Jagtforening 

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a  

Tlf. 8660 0008 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening B/T 
Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb.  

Tlf. 8667 2118 

Udlejning af flagallé  

Gunnar Rasmussen,  Subækvej 11,  8660 0446 

Gadebelysning 

Viborg Kommunale Værker.  Tlf. 8725 2929 

Indre Mission 

Formand, N. O.  Sørensen, Engvej 4 

Tlf. 8660 0205 

Møllehøjskolen 

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb  Tlf. 8725 3600 

Formand : Frank Laursen,  

Vibækvej 30. Tapdrup  Tlf. 8662 9016 

Møllehøjhallen 

Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417 

Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup. 

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 

Bruunshåb.  Tlf. 8667 2118. 

Overlund Skole 

Skolevej 10, Overlund,  Tlf. 8725 3500 

Tapdrup Børnehave 

Tapdrupvej 100 Tlf. 8787 1500  

Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk, 

8831 Løgstrup. Tlf. 8664 3737. 

Sundhedsplejen 

Sundhedsplejerske: Mette Engholm. 

Tlf. 8787 7753. Mandag og fredag 8.00 –9.00. 

Tapdrup Forsamlingshus 

Tapdrupvej 108.   

Formand: Lars Glerup, Tlf.:21732513 

Udlejning: Tonya Bille Nielsen 

Tapdrupvej 122, Tlf.: 86603139/20828421 

Husflidsforening 

Formand: Niels Søgaard Jensen,  

Pramhusvej 1. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094 

Tapdrup Kroketklub 

(afd. under B/T) 

Formand: Carl  Erik Dalsgaard,  

Tapdrupvej 56.     Tlf. 8667 3683 

Tapdrup Kirke 

Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl. 

Randersvej 2, Overlund. Tlf.  8667 6347.  

 

Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund.  

Tlf.  8667 2780.  

Henriette Korsgaard, Kærvænget 12  

8800 Viborg. Tlf.:  8662 3459 

Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund.   

Tlf.:  8667 3616. 

Menighedsrådet: 
Formand: Åse Langvad,   

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407  

Graver: Ole S Jensen Tlf. 23348471 

Mail: graver.sognehuset@mail.dk 

Sekretær: Niels Toftegaard 

KFUM – spejderne , Nørreå Gruppe 

Formand: Bente H. Lange, Tapdrupvej 121, 

Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf. 8660 1763 

Grundejerforningen “Ådalen” 

Formand: Tina Østergaard, 

Anders Nielsensvej 29. tlf.  8660 3028 

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1, 

Tapdrup tlf. 8660 2529 Mobil:4079 8032  

Mail: cb.andreasen@mail.tele.dk 

Næstformand: Connie Jensen,  

Mobil: 2962 1683. 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 
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