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Redaktionen 
Af  Erling Hosbond. 

Så er forårsnummeret på trapperne. Denne gang bliver det jo nok hurtigere at dele 

bladene ud, da postkasserne er lidt nærmere ved vejen. 

På generalforsamlingen i borgerforeningen blev det berørt, at det er blevet dyrt at få 

Tappen trykket  -  så man kunne måske få lidt ind ved reklamesalg, men mere  herom 

senere. 

Vi håber, at vinteren snart "rinder i grøft og i grav". Og vi får et dejligt forår. 

Deadline for næste nr. er den 31. maj 2012. 
 

Borgerforeningen 

 

Nyt fra Tapdrup Borgerforening 
 

Af Claus Bo Andreasen 

Generalforsamling i borgerforeningen 

Både Tapdrup Forsamlingshus og 

Tapdrup Borgerforening havde den 23. 

februar generalforsamlinger. Omkring 35 

borgere deltog og skabte en god aften 

med livlig debat.  

 

Bestyrelsens beretning bringes her i 

Tappen. I den efterfølgende debat blev en 

række forskellige emner diskuteret. Bl.a. 

boldbane, busser, hundelort og (mang-

lende) aktiviteter for unge. 

 

Jonas Lund Nissen blev valgt, som nyt 

medlem af borgerforeningens bestyrelse. 

Han afløser Connie Jensen som udtræder 

af bestyrelsen efter otte år. Der var 

genvalg til Dan Jensen og Jan Henriksen. 

Herudover består bestyrelsen af Anders 

Midtgaard og Claus Bo Andreasen.  

 

Forlængelse af cykelsti  

Der er nu planer om at forlænge 

cykelstien fra Tapdrup til Viborg op til 

det nye indkøbscenter og videre til Viborg 

Gymnasium. Forlængelsen vil give bedre 

sikkerhed for beboere i Tapdrup, som 

cykler til indkøbscentret og til de efter-

hånden mange gymnasieelever.   

 

Flere busser til Tapdrup 

Der kommer ikke bybusser til Tapdrup. 

Til gengæld bliver vi meget velforsynede 

med landbusser, og nogle af busserne får 

forbindelse til Bruunshåb. Køreplanen 

lægger ikke endelig fast. I den forbindelse 

har borgerforeningen peget på, at det er 

vigtigt, at køreplanen tilgodeser både 

skole- og uddannelsessøgende, men også 

ansatte på fx sygehuset, som skal møde 

kl. 7.00. Den nye køreplan træder i kraft 

1. juli.  

Hvad skal boldbanen bruges til ? 

Hidtil er det kommunen, som har slået 

græsset på boldbanen øst for Tapdrup. 
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Det har kommunen ikke længere budget 

til, og det kniber for borgerforeningen at 

afholde udgiften. Spørgsmålet er 

imidlertid, hvad boldbanen skal bruges 

til? Er der interesse for at bruge den som 

boldbane – eller er der forslag til helt 

andre anvendelsesformål. Vi vil i borger-

foreningen meget gerne have kommen-

tarer, forslag og ideer til anvendelse af 

området.  

 

Fællesmøde med vejforeninger og 

interessegrupper 

Borgerforeningen har for nyligt holdt et 

åbent møde, hvor vi havde inviteret 

repræsentanter for de forskellige vejfore-

ninger m.fl. i Tapdrup. Endvidere havde 

vi inviteret forskellige interessegrupper. 

Formålet var at diskutere eventuelle 

”lokale” problemer og få forslag til udvik-

lingen i Tapdrup.  

 

Møde i Nørreåprojektet 

Tapdrup deltager sammen med en række 

andre landsbyer i Nørreåprojektet, som 

skal skabe samarbejde og fælles udvikling 

i Nørreådalen. Projektet holder onsdag 

den 28. marts kl. 19.00  et stort fælles-

møde for alle i Nørreådalen. Alle er 

velkomne til at deltage i mødet.  

Læs mere på www.nørreådalen.dk.

 

Affaldsindsamling 2012 

Kom og hjælp os med at samle skrald langs Tapdrups veje og stier 

Søndag d. 22. april. Vi mødes ved Sognehuset Kl. 10.00,  

hvor hver får tildelt en rute samt remedier til indsamlingen. 

Tilmelding og evt. yderligere oplysning hos  

 P. E. Langvad, Stationsvej 15, tlf. 86600407. 
 

Generalforsamling 2012 
Formandens beretning: 

 Af Claus Bo Andreasen 

Tapdrup Borgerforening vil med denne 

beretning gerne lægge op til debat om 

udviklingen i Tapdrup. Vi vil gerne have 

forslag til vores arbejde, og hvis der er 

nogen, som har lyst til at engagere sig i 

noget, som kommer hele Tapdrup til 

gode, så støtter vi det gerne. 

En af de ting, som vi gerne vil have 

forslag til, er Tapdrups borgerplan. Man 

kan finde borgerplanen på hjemmesiden 

www.tapdrupby.dk   

 

Vi udarbejdede borgerplanen i 2008, og 

den skal revideres senest til næste år. Vi  

 

vil meget gerne have ideer og forslag til 

den.    

 

Banearealet 

Et af resultaterne af den seneste 

borgerplan er hele området omkring det 

tidligere baneareal. Vi håber og tror, at 

folk i Tapdrup har stor fornøjelse af det.  

 

Vi vil også gerne have, at arealet er til 

gavn for børn i hele området. Vi har her i 

foråret skrevet til de omkring liggende 

skoler og børnehaver m.fl., at de er 

velkomne til at benytte området.  

http://www.tapdrupby.dk/
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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.  

 

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 nabo-

erne.  

 

Vi er også meget glade for, at der er unge 

mennesker, som anvender området. Dog 

minder vi om, at der af hensyn til na-

boerne skal være ro senest kl. 23.00. 

 

Vi har holdt en arbejdsdag,  hvor der 

deltog ca. 10 personer. Tak til de, som 

deltog. Hvis vi havde været lidt flere, så 

ville det kun have været sjovere, og vi 

ville være bedre i stand til at vedligeholde 

området.  

 

På arbejdsdagen fik vi bl.a. opsat 

fartdæmpningsskilte ved cykelstien, vi fik 

olieret bygningerne og renset områderne 

med sand for ukrudt.  

 

Vi vil holde arbejdsdag hvert år, og vi 

opfordrer til, at man deltager og på den 

måde præger området.  

 

Køb af bander til multibane  

Tapdrup fik med kort varsel mulighed for 

at købe bander til en primitiv multibane, 

som ville kunne anvendes til boldspil 

m.m. Ideen var så at placere banen på 

banearealet. 

Vi havde bl.a. afstemning på vores 

hjemmeside, hvor ønskerne om en 

multibane ikke var overbevisende. Det 

var tilkendegivelserne om at give dona-

tioner til købet heller ikke. Endvidere var 

der borgere, som udtrykte skepsis for, om 

banderne ville pynte i området. Vi be-

sluttede derfor ikke at købe banderne. I 

stedet opsatte vi en mindre bande langs 

cykelstien. Den fungerer ok. 

 

Scene/pavillon 

I stedet arbejder vi på at få lov til at 

opføre en scene/pavillon i den nord-

vestlige del af området. Det talte vi også 

om sidste år, men det går langsomt. 

Samarbejde med Viborg Kommune 

Det er bl.a. lykkes af få skilte med 

krydsende cyklister sat op de steder, hvor 

Nørreåstien  krydser Vibækvej 
 

Busser 

Der kommer flere busser til Tapdrup, bl.a. 

forbindelse via Bruunshåb. Vi har fore-

slået kommunen, at der kommer afgange, 

der passer med mødetid kl. 7.00 på 

sygehuset. 
 

Kommunen foreslår,  at der etableres et 

busstoppested i den vestlige del af Tap-

drup. Passer med de nye boliger i 

Tapdrupvænget, men også Vibækvej. 

 

Højt prioriterede ønsker  

Vi har nogle højt prioriterede ønsker. Det 

er bl.a. stoppested for skolebussen ved 

Kokærvænget, kombineret fortov/cykelsti 

fra Kokærvænget til Tapdrupvej og et 

plateau ud for børnehave dvs. i krydset 

mellem Taphedevej og Tapdrupvej.
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Der er imidlertid nogle budgetmæssige 

udfordringer. Vi har flere gange henvendt 

os til administrationen og Teknisk Ud-

valg. Senest har vi haft besøg af for-

manden for teknisk udvalg.  

 

Det skal nævnes, at det hele ville være 

meget lettere, hvis de forskellige lodsejere 

i området var mere fleksible  -   og fattede 

betydningen af godt naboskab. F.eks. ville 

det nok ikke drive nogen til fattiggården 

at donere et par kvadratmeter til et bus-

stoppested  -  eller at lade naboerne gå på 

deres sti – eller hvad det nu er.  

 

Sportspladsen  

Kommunen ønsker af økonomiske årsager 

ikke længere at vedligeholde arealet. 

Tilsvarende har vi i borgerforeningen 

vanskeligt ved at finde ressourcer til det. 

  

Vi har spurgt beboerne i Kokær og 

Kokærvænget (som er de mest 

nærliggende til at bruge boldbanen) om 

de er interesserede i at overtage ved-

ligeholdelsen af området. Den væsentlige 

vedligeholdelse er at slå græsset. Vi vil 

gerne høre, om der er andre forslag til 

anvendelse af området.  

 

Branddam 

Vi har modtaget forslag om oprensning af 

branddam fra Christian Meyn. Vi mener 

ikke, at borgerforeningen har midler til 

det, men vi har deltaget i en henvendelse 

til kommunen, og vi håber, at der bliver 

afsat midler til formålet i 2012. 

 

Skilte  

Vi har fået at vide, at der kommer en 

kommunal vejledning for udarbejdelse af 

skilte, der kan stå langs indfaldsvejene til 

Tapdrup, så vi slipper for trekanterne. 

Samarbejde i Nørreådalen 

Vi er i gang med et projekt, hvor vi 

samarbejder med de øvrige landsbyer i 

Nørreådalen om at få ideer til en 

sammenhængende udvikling i Nørreåda-

len.  

 

Ideen er at samle foreninger, interesse-

organisationer og lokale ildsjæle m.fl. for 

at skabe inspiration og samarbejde om fx 

bosætning, turisme, naturbevarelse, er-

hvervsudvikling, bedre infrastruktur 

m.m.. 

 

I november havde vi et opstartsmøde, 

hvor ca. 70 personer deltog. På baggrund 

af mødet nedsatte vi fem arbejdsgrupper, 

som bl.a. skal komme med ideer inden for 

natur og friluftsliv, bosætning, grøn 

energi, erhverv m.m. Vi har haft en god 

repræsentation fra  landsbyerne. 

 

Resultatet skal bl.a. blive et idekatalog, 

som kan skabe grundlag for fælles 

projekter og samarbejde mellem lands-

byerne.  

 

 
 

Du kan læse mere om projektet på 

www.nørreådalen.dk. Det afsluttende 

møde i projektet holdes onsdag den 28. 

marts kl. 19.00. Jeg vil gerne opfordre til 

at deltage i mødet. 
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Øst for " paradis". 

Initiativgruppen Houlkær vil gerne have 

området ”øst for Viborg-søerne” til at 

hænge bedre sammen fra Nordre Ringvej 

i nord til Nørreådalen i syd. Projektet har 

arbejdstitlen ”Øst for Paradis”. For at få 

ideer og forslag til, hvordan det kunne 

lade sig gøre, samlede de den 22. 

november omkring 50 ressourcepersoner 

til et møde på Houlkær Skole. På mødet 

kom der et væld af ideer og forslag, som 

det nu bliver op til initiativgruppen at føre 

ud i livet.  

 

I Tapdrup Borgerforening vil vi selv-

følgelig meget gerne samarbejde med 

projektet, som på mange måder har-

monerer fantastisk godt med flere af de 

aktiviteter, som vi selv har sat i søen. Læs 

mere om projektet og resultatet af mødet 

på www.houlkaerportalen.dk/. 

 

Kommunikation 

Jeg håber, at alle har lagt mærke til, at vi 

har fået en flot hjemmeside: 

www.tapdrupby.dk Vi er også kommet på 

facebook, hvor mange nuværende og 

tidligere Tapdrupborgere er på. Det er 

Dan, som står for disse ting, og han 

sender bl.a. meddelelser ud, når der er 

fællesspisninger og andre arrangementer. 

 

Arrangementer 

Borgerforeningen har stået for en række 

arrangementer: 

Bl.a. arrangement for tilflyttere - i samar-

bejde med øvrige foreninger i Tapdrup. 

Der deltog ca. 30 personer,  vi serverede 

pizzaer og fortalte lidt om Tapdrup. 

 

Vi har holdt de efterhånden meget 

traditionsrige bankospil op til jul. Næsten  

 

 

fuldt hus til alle fire spil, hvilket gør det 

lidt sjovere at lave arbejdet.  

 

Vores største arrangement er Sct. Hans 

aften, hvor de fleste i Tapdrup deltager. 

Vores prominente taler udeblev desværre, 

og vi måtte nøjes med en substitut.  

 

Fået en ny tradition i Tapdrup; nemlig 

juletræsarrangementet, som vi holder i 

samarbejde med Menighedsrådet. Super 

lille arrangement.  

 

Det er godt,  at der igen er kommet gang i 

fællesspisninger. Tak til Dan for at tage 

initiativ til dette. 

 

 
 

Vi har tidligere annonceret, at vi gerne vil 

give tilskud eller underskudsdækning til 

grupper, som laver arrangementer i 

Tapdrup. Noget som vi rigtig gerne vil 

støtte. Der har desværre ikke været den 

store interesse. Jeg vil kun sige, at hvis 

der er nogen, som synes, der sker for lidt i 

Tapdrup, så er man velkommen til at 

sætte noget i gang. 

 

http://www.tapdrupby.dk/
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Vi har også forsøgt os med noget nyt; 

nemlig at holde møde med de forskellige 

vejforeninger og grupper i Tapdrup. Vi 

havde et fint møde med fire repræsen-

tanter fra vejforeninger m.m. Det vil vi 

fortsætte med og håber så på, at der 

kommer flere repræsentanter.  

 

 
 

Tak 

Vi plejer at afslutte beretningen med at 

sige tak til de personer, som på den ene 

eller anden måde har bidraget til udvik-

lingen i Tapdrup. 

 

Det er bl.a. den gruppe, som står for re-

daktion og trykning af Tappen. Tak for et 

flot og godt blad. 

 

Tak til den gruppe, som står for op-

sætning af flagallé. Der er desværre ikke 

helt så meget at lave som tidligere. Det er 

nok det, som på godt dansk kaldes ”sign 

of times”  

 

Tak for græsslåning og snerydning til den 

enmandsgruppe, som ville være meget 

svær at undvære i Tapdrup.  

 

Tak til alle de, som har gjort noget for 

Tapdrup; fællesspisninger, fuglekasser, 

fastelavnsfest, osv.  

 

Endelig en stor tak til mine bestyrel-

seskolleger for samarbejdet i det seneste 

år. Særlig tak til Connie Jensen, som 

udtræder af bestyrelsen efter ca. otte års 

arbejde. 

 

Årsregnskab for Tapdrup 

Borgerforening 2011 
 

Af Dan Jensen, kasserer i Tapdrup 

Borgerforening 

På generalforsamlingen den 23. februar 

2012 blev regnskabet for Tapdrup Bor-

gerforening og for Tapdrup Puljen god-

kendt.  

Borgerforeningen måtte præsentere et 

regnskabsmæssigt underskud på 

14.095,27 kr. hvilket dog blev vurderet 

tilfredsstillende på baggrund af nogle 

enkeltudgifter i 2011.  

Dels blev der brugt 12.450 kr. til 

etablering af dræn og græssåning på det 

område af fællesarealet ved Banestien, 

hvor der bl.a. er etableret fodboldbane + 

bålplads til Sankt Hans. Desuden er der 

opsat 2 store ”Pas på mig-skilte” i hver 

ende af fællesområdet ved Banestien – en 

udgift til 4.957,50 kr. Kontorholds-

udgifterne steg med ca. 2.000 kr. i forhold 

til 2010 med baggrund i øgede udgifter til 

udsendelse af ”Tappen” og etablering af 

ny hjemmeside. Endeligt kan det nævnes, 

at Borgerforeningen uddelte et bidrag på 

5.000 kr. til de ansvarlige for ”Tapdrup 

Dream Teams” deltagelse i 24-timers-

løbet, hvor mange af byens borgere 

deltager. 

 



8 

 

Borgerforeningen administrerer også 

Tapdrup Puljen, der yder støtte til 

almennyttige formål i Tapdrup. Der blev 

ikke udbetalt nogle bidrag i 2011, og 

derfor kunne Tapdrup Puljen præsentere 

et regnskabsmæssigt overskud på 

3.243,82 kr. i form af renteindtægter i 

årets løb. Ved udgangen af 2011 udgjorde 

den samlede puljebeholdning 206.453,40 

kr.  

Der er indkommet 3 ansøgninger om 

udlodning i 2012 fra Tapdrup Puljen: 

1. ansøgning er på 2.875 kr. til spe-

cialfremstillede acryllommer til info-

standeren ved Højtoften/Tapdrupvej 

således at opslag kan blive siddende i 

standeren uanset vejrforhold. Da Tapdrup 

Puljen i tidernes morgen også betalte for 

resten af infostanderen valgte bestyrelsen 

at imødekomme ansøgningen.  

2. ansøgning er på 2.875 kr. til køb af 

2.500 hundeaffaldsposer (4-5 års forbrug) 

i 100% kompostbart og biologisk 

nedbrydeligt materiale til fællesområdet 

ved Banestien. Bestyrelsen valgte at afslå 

ansøgningen, da formålet ikke opfylder 

Tapdrup Puljens vedtægter.  

Bestyrelsen har dog konstateret en del 

uopsamlede ”hunde høm-høm´er” og 

ligeledes poser med ”efterladenskaber” 

smidt på jorden på området, og derfor er 

det besluttet, at Tapdrup Borgerforening 

betaler for indkøb af disse hundeaf-

faldsposer.  

3. ansøgning er på 13.000 kr. som 

”underskudsgaranti” i forbindelse med 

afholdelse af koncert med Kristian Lilholt 

i Tapdrup Forsamlingshus den 28. februar 

2012. Bestyrelsen har valgt at i møde-

komme ansøgningen. Efter bestyrelsens 

beslutning er det oplyst, at der er kommet 

gang i billetsalget, så et eventuelt 

underskud vil blive mindre end det 

ansøgte beløb.  

Efter generalforsamlingen, har besty-

relsen oplyst til Tappens redaktion at der 

blev udsolgt, og at underskuddet for-

ventes at blive på under 2.000 kr. 

Kontingent til Tapdrup 

Borgerforening stiger! 

Af Dan Jensen, kasserer i Tapdrup 

Borgerforening 

På generalforsamlingen i februar blev der 

stillet forslag om, at kontingentet til Bor-

gerforeningen skulle forhøjes.  

Til trods for generelle prisstigninger i 

samfundet har medlemskontingentet til 

Tapdrup Borgerforening ligget konstant i 

rigtig mange år.  

 

Tidligere år har foreningen modtaget 

bidrag fra BT/SVIF, men BT/SVIF har 

meddelt, at de ikke længere ser sig i stand 

til at yde disse faste bidrag. Endvidere er 

omkostningerne til udsendelse af 

”Tappen” forhøjet, ligesom legepladsen 

og fællesområdet ved Banestien skal 

vedligeholdes – en udgift vi naturligvis 

først har fået de senere år efter etablering 

af området.  
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Som eksempel kan nævnes, at 

Borgerforeningens udgifter til ”Tappen” + 

øvrige kontorholdsudgifter, forsikring og 

julekurve alene udgør ca. 12.000 kr. 

årligt. Og med kontingentindbetalinger på 

ca. 15.000 kr. årligt er der ikke mange 

penge tilbage til vedligeholdelse af fælles-

arealer + støtte til andre arrangementer i 

byen.  

 

Knap halvdelen af byens husstande er 

medlem af Tapdrup Borgerforening. Vi 

vil her gerne takke for alle de indkomne 

bidrag – det betyder rigtig meget for vores 

arbejde – men også opfordre til, at resten 

af byens borgere bliver medlemmer! Det 

har været en svær beslutning af skulle 

foreslå en stigning af kontingentet, men vi 

håber og tror på, at de nuværende 

medlemmer også er trofaste medlemmer, 

der sætter pris på vores arbejde, og 

dermed fortsat vil indbetale kontingent til 

foreningen. Tapdrup Borgerforening vil 

desuden på det næste bestyrelsesmøde 

drøfte holdningen til at sælge annoncer i 

”Tappen” fra de omkringliggende er-

hvervsdrivende.  

På generalforsamlingen blev det foreslået, 

at kontingentet fra 2012 stiger fra de 

tidligere 100 kr. til 150 kr. pr. husstand 

om året. Forslaget blev imødekommet! 

 

 
 

Tak for sæsonen 2011/2012. 
 

Når I læser disse linjer er sæsonen 2011/2012 ved at være slut, men 

sikke en sæson. Masser af dygtige børn og voksne har været aktive i 

"vores hal". Et væld af medaljer og pokaler har I alle knoklet for hele vinteren. 

Tak for samarbejdet til alle udvalg, bestyrelsen, forældre samt 

Møllehøjskolen, som jo er en af de store brugere af hallen. 

Tak til alle jer, der har lagt vejen forbi Caféen, det har været rigtig hyggeligt  at se så 

mange. Skulle jeg have glemt nogle, vil jeg til slut sige TAK til alle!! 

Ps.: Sidste nyt: Vi skal have et håndboldhold til DM i Greve, det er da ikke så 

ringe endda, selvom de har en lidt kendt træner (Nicolaj J) Så held og lykke. 

Knud Brøndum, halbestyrer 
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BT`s Idrætsforening 

 
 Af Leo Jacobsen, formand 

 
I BT´s medlemslotteri er der udtrukket 

følgende numre 

 

Februar : 67, 140, 79 og 17.  

Marts : 70, 10, 65 og 78. 

Der er ingen udtrækning i januar. 

 

Seniorfodbold 

I sommersæsonen deltager BT med 

seniorhold i henholdsvis serie 4 og serie 

5. Seniortrænere er i år Morten Dalsgaard, 

Thomas Kristensen og Morten Gregersen. 

Der er normalt træning mandag og onsdag 

fra kl. 19,00. Desuden er der tilmeldt hold 

i old boys rækken(fra 32 år) - kampe 

spilles onsdage. Superveteranrækken og 

damerækkens  kampe  spilles mandage.  

Martin Krag er også i år  træner for da-

merne.    

 

Ungdomsfodbold i BT 
I lighed med tidligere år samarbejder BT 

og SVIF omkring fodbold for ungdoms-

spillere i udendørssæsonen. 

Vi tilbyder i år fodbold fra de yngste, født 

i 2006/2007. Vort tilbud om ungdoms-

fodbold gælder såvel drenge som piger.  

 

 

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

af nye ungdomsspillere i klubben.  

Ønsker du at høre nærmere omkring træ-

ningstidspunkter, kan du sende en mail til 

bt.if@mail.dk eller gå ind på BT`s 

hjemmeside www.bt-if@mail.dk 

 

Fodboldskole i BT 

I lighed med sidste år kan vi tilbyde såvel 

drenge som piger deltagelse i DBU`s 

fodboldskole, der i 2012 finder sted i uge 

27 nærmere bestemt fra mandag den 2. 

juli 2012 til og med fredag den 6. juli 

2012. Skoleleder i 2012 er Peter Gandrup, 

Bruunshåb. Fodboldskolen er for såvel 

drenge som piger i alderen 8 til 14 år.    

 

Billetsalget til fodboldskolen starter 

tirsdag den 6. marts 2012 kl. 10,00. Du 

kan tilmelde dig på billetnets hjemmeside 

www.billetnet.dk eller på et posthus eller 

hos Tinghallen, Viborg.  

 

Da fodboldskolen i BT normalt hurtigt 

bliver udsolgt, skal du ikke vente for 

længe med at tilmelde dig. 

BT´s Sportsuge 
I løbet af kort tid går vi i gang med 

planlægningen af BT´s  årlige sportsuge, 

som i år  bliver flyttet til uge 26, nærmere 

bestemt fra tirsdag den 26. juni 2012 til 

og med lørdag den 30. juni 2012. 

 

Sportsugen er primært flyttet, fordi uge 

33, som sportsugen normalt afvikles i, 

også er den uge, hvor børnene vender 

tilbage efter  

mailto:bt.if@mail.dk
http://www.bt-if@mail.dk/
http://www.billetnet.dk/
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ferie, og det kan være hårdt og vende 

tilbage efter ferie og samtidig skulle ned 

til sportsugen. Vi håber, at vi så kan få 

endnu flere til og bakke op omkring 

sportsugen.    

Tak til Jesper Jørgensen, Bruunshåb 

Vi har i lighed med sidste år modtaget et 

ganske uventet tilskud, som i år er på 

15.000 kroner fra Houlkær Bode-

ga/Jackpot-one. Vi er naturligvis meget 

taknemmelige over, at Jesper har valgt at 

give dette beløb til klubben, og ønsker 

hermed at rette en stor tak herfor.   

 

Vi har i nogle år ønsket at kunne indkøbe 

spillerbokse til kampbanen, så vi kunne 

tilbyde gode forhold til trænere, hold-

ledere og udskiftningsspillere. Det har vi 

med Jespers tilskud nu fået mulighed for 

at realisere, så vi har nu fået leveret 2 stk 

spillerbokse, som seniorholdet har givet 

tilsagn om at opstille ved frivilligt arbej-

de.   

   

BT´s generalforsamling   
På generalforsamlingen blev det oplyst, at 

klubben i 2011 har haft en medlems-

fremgang på 15-16 % fra 516 aktivitets-

medlemmer i 2010 til 597 i 2011, hvilket 

er det højeste antal medlemmer i klubbens 

historie. 

 

Medlemsfremgangen kan bl.a. henføres til 

nye aktiviteter bl.a. rollespil med 40 nye 

medlemmer. Og bordfodbold med 6 nye 

medlemmer, derudover har der været en 

fremgang fra 250 til 265 inden for 

udendørs og indendørs fodbold. Med-

lemstallet for håndbold er steget fra 86 til 

93 og badminton fra 74 til 84. Medlems-

tallet for gymnastik er uændret på 94.      

 

Formanden Leo Jacobsen kunne endvi-

dere oplyse, at tilbygningen til klubhuset 

havde kostet ca. 3,2 mio. kroner. 

Derudover var der foretaget en række 

øvrige investeringer i nye rør i den 

bestående bygning, ligesom der var blevet 

malet overalt. 

 

Årets ODIN-pokal, der blev uddelt for 33. 

gang til en træner eller leder, der har ydet 

en særlig indsats, blev tildelt Anja Møller 

Jacobsen, Bruunshåb for hendes mange-

årige indsats indenfor børnegymnastikken 

i klubben. 

 

Kurt B. Kristensen, Tapdrup og Leo Ja-

cobsen, Bruunshåb blev genvalgt til ho-

vedbestyrelsen.  

 

Efter generalforsamlingen konstituerede 

hovedbestyrelsen sig således: 

 

Formand: Leo Jacobsen, Bruunshåb 

Næstformand: Anders Kristensen, Viborg 

Sekretær: Kurt B. Kristensen, Tapdrup 

 

Lotte Skyum, Bruunshåb er uændret 

kasserer i idrætsforeningen.  

 

Husk gymnastikopvisningen i 

Møllehøjhallen søndag den 25. marts 

2011 fra kl. 11,00.   
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Fodbold /Ungdoms 

Udvalget 
Af Livinus Ugwoke 

Fritidsaktiviteter er vigtige for alle – 

børn i alle aldre, unge og ældre i alle 

aldre.  

For at kunne tilbyde et stort udbud af 

sportsaktiviteter for børn, kræves der 

voksne og unge, som kan stå for 

aktiviteterne. 

I sommersæsonen er der rigtig mange 

børn fra 5 - 12 års alderen, som spiller 

fodbold. Sidste års afslutningsfest havde 

tilslutning af ca. 200 børn – et antal som 

vi gerne vil forhøje. Har du lyst til at være 

en del af dette – hjælpe, opmuntre og 

guide børn og unge med fodbold, så er du 

meget velkommen til at tage kontakt til 

BT/SVIF’s Fodbold Ungdoms Udvalg. 

Når vi starter træningen udendørs i 

slutningen af marts / begyndelse af april, 

så starter vi op med drenge og piger i 4 – 

5 års alderen og har hold til 12 års 

alderen. Dette giver dig god mulighed for 

at finde en aldersgruppe, som matcher 

lige dig.  

Vi kan garantere, at du aldrig kommer til 

at kede dig – og du får med garanti mange 

sjove oplevelser med dig hjem. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Kontakt os 

på fodboldungdom@gmail.com eller 

Torben (3024 4555), Susanne (6014 

2115) og Livy (2811 6397)

 

 
 

Gymnastikopvisning 
i Møllehøjhallen d. 25. marts kl. 11.00 

Gymnastikafdelingen i SVIF og BT afslutter sæsonen med opvisning, hvor 

børneholdne viser noget af det, de har arbejdet med gennem vinteren. 

 Der vil også være opvisning af et gæstehold, måske et af DGI´s  hold for unge  

(er endnu ikke helt afklaret, hvad det bliver).  

Alle er velkommen til nogle timer med leg, fart over feltet samt finurlige og farlige spring! 

Entré: kr. 15 for personer over 15 år 

Gymnastikudvalget 

 

mailto:fodboldungdom@gmail.com
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Fastelavn i Tapdrup 
 

Af Tina og Dan Jensen, Stationsvej 13 

Søndag den 19. februar 2012 var det fa-

stelavn – og igen havde bestyrelsen for 

Tapdrup Forsamlingshus sammen med 

Tapdrup Kirke inviteres byens borgere til 

fastelavnsarrangement.  

Først var der fastelavnsgudstjeneste v/ 

Lisbeth Andersen i en næsten fyldt 

Tapdrup Kirke. Lisbeth fik på fornem-

meste vis inddraget alle børnene på gulvet 

i kirken i indledningen af familieguds-

tjenesten. 

  

Efter gudstjenesten var der tøndeslagning! 

Normalt plejer det at foregå i For-

samlingshuset, men på grund af et andet 

arrangement i Forsamlingshuset denne 

søndag, tog bestyrelsen udfordringen op 

og holdt tøndeslagningen udenfor på 

området foran Sognehuset. Det var koldt, 

men absolut vellykket. 

Børnene blev inddelt i 2 hold efter alder, 

og så blev der ellers gået til den med 

svingende køller af alle de udklædte børn,  

 

indtil begge tønder var slået ned, katte-

kongerne kåret og tøndernes indhold 

indsamlet. Børnene fik slikposer, og til de 

voksne blev der serveres varm kaffe.  

 

Til orientering kan det nævnes, at 

fastelavnsarrangementet i 2013 og frem-

over igen holdes indendørs i Tapdrup For-

samlingshus.  

 

Tak til arrangørerne for endnu et dejligt 

fastelavnsarrangement!
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Tapdrups nye skole. 

Af Erik Langvad 

Den gamle skole opfyldte ikke lovens krav 

om en størrelse på 90 kubikfod pr. elev, og 

selv om skoledirektionen flere gange havde 

påtalt dette, ville sognerådet ikke ændre 

noget med den begrundelse, at det var 

dårlige tider for landbruget og dermed også 

kommunens økonomiske situation. Først da 

der i 1903 kom en ny lov med krav om en 

størrelse på 130 kubikfod pr. elev, måtte der 

gøres noget. Et jordstykke bag ved Bergs 

gård, men tilhørende nabogården Tapdrup 

Østergård, blev da erhvervet som 

byggegrund. Her blev den nye skole opført 

og taget i brug i 1908. Skolebygningen blev, 

som traditionen for skolebyggeri var 

dengang, opført i en vinkel med lærerbolig i 

den ene ende og skole vinkelret derpå. 

 
Den nye skole blev bygget på pladsen her ved siden af Tapdrup Østergård. 

Den gamle 70-årige lærer Chresten Nielsen 

havde på grund af sygdom søgt sin afsked d. 

1. jan 1907 og døde året efter. En ny lærer 

ved navn Erik V. Holm blev ansat (1907 – 

14). Det var altså lærer Holm, der kort efter 

ansættelsen flyttede over i den nye skole.  

Samtidig hermed indførtes også et nyt 

aflønningssystem for landsbylærere. Ifølge 

den gamle ordning bestod lærerens indkomst 

nemlig af, hvad skolens lille jordlod kunne 

indbringe samt fri bolig med udhuse, 

brændsel (træ og tørv), naturalydelser (halm, 

hø og korn) og nogle få skolepenge. Dertil 

kom lønnen som kirkesanger med offer 

(bidrag til præst og degn ved højtiderne) og  

 

accidenser (bidrag ved særtjenester som dåb, 

vielser og begravelser). At beboerne ind 

imellem stak lidt ekstra fødevarer ind til 

degnen er jo en kendt sag, men det blev 

selvfølgelig ikke anført på lønningslisten. 

Skolens jordlod lå langs grænsen til Thisted 

skov (nu tilhørende Nyrups gård, Tapdrupvej 

120) samt et stykke jord nord herfor (nu 

sportsplads.) I skolens meget lille stald var 

der kun plads til ko, gris, hest og et par får. 

Den gamle skole samt jordlod må være 

blevet solgt samtidig med, at den nye 

lønningsform med en regulær pengesum blev 

indført.



Det gamle Tapdrup 

15 

 

 

 
Tapdrup nye skole. Bygningen til venstre fra 1908 har lærerbolig til højre 

og skolelokale til venstre. Bygningen til højre blev tilføjet 1917. 

Den nye lønningsform udløste mange 

kontroverser med sognerådet, eftersom man 

ikke agtede at betale lærer Holm den fulde 

retmæssige løn. Først efter at hans klage 

nåede højeste instans, nemlig ministeriet, 

blev sognerådet endelig belært om, hvad ret 

var. Ligeledes ville de ikke erkende, at der 

skulle bruges mere brændsel til den nye 

større skole, og det fik lærer Holm til at 

skive, at sognerådet gik i meget små sko. Ej 

heller ville de bekoste anlæggelsen af en 

have til den nye skole, men tilbød i stedet at 

låne ham 100 kr., som skulle afdrages over 

10 år til 4 % p.a. Om det var kommunens 

vrangvillighed eller ligefrem chikane, der fik 

lærer Holm til at fortrække, vides ikke, men 

det var tilsyneladende meget belejligt, for 

straks efter blev en vis lærer Niels Overgård 

Jensen kaldet. Ham kendte de nemlig i 

forvejen, eftersom han knap 17 år gammel 

havde vikarieret for gamle lærer C. Nielsen 

under dennes sygdom. Ham ønskede man at 

ansætte, men da han først skulle færdiggøre 

sin eksamen, lod det sig ikke gøre, før 

pladsen igen blev ledig. Med lærer Over-

gaards ansættelse, der fandt sted i 1915, 

ændrede sognerådet fuldstændig indstilling, 

så alting nu kunne lade sig gøre. Lærer 

Overgård ønskede sig en 4-klasset skole i 

stedet for den 2-klassede samt ansættelse af 

en lærerinde til at varetage undervisningen 

for de yngste elever. Det gik sognerådet 

straks med til, og et nyt byggeri blev sat i 

gang. Den nye fløj, et klasseværelse med en 

lejlighed ovenpå, stod færdig allerede i 1917. 
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Tilbygningen fra 1917 har klasseværelse nederst med indgang fra højre dør 

og i tagetagen lærerindebolig med indgangsdør til venstre. 

Lærer Overgård fik også hurtigt tildelt 

tillidsposter. Han blev bl.a. formand for den 

nyoprettede brugsforening i 1916 og 

sognerådsformand for Asmild/Tapdrup 

kommune i 1929. Disse poster beholdt han 

lige til sin pludselige død i 1954. Han var 

også initiativtager til opførelsen af Tapdrup 

Gymnastikhus (forsamlingshuset). Han blev 

benævnt som værende Tapdrups 

sognekonge, idet hans indflydelse og 

stillingtagen til alt, lige fra fattighjælp til 

sognets store beslutninger, havde afgørende 

betydning, og han blev derfor en meget 

respekteret og agtet mand. 
 

 

   

 

 

 

 I 1958 udvidedes skolen 

yderligere med to klasse-

værelser, gymnastiksal og 

aula. Kælderetagens to rum 

(beskyttelsesrum) blev brugt 

som fysik- og formnings-

lokale.  

Toiletnedgang fra skolegår-

den. 
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Med den nye skolelov af 1958, hvor også 

børn på landet skulle undervises 

årgangsdelt, blev mange små landsby-

skoler nedlagt. I stedet blev nye, større 

centralskoler opført over hele landet. 

Tapdrup og Brunshåb bevarede imidlertid 

deres skoler ved at indgå i et samarbejde, 

således at de 4 yngste klasser fra begge 

distrikter gik i Brunshåb skole og de 3 

ældste i Tapdrup skole. I den forbindelse 

blev Tapdrup skole i 1958 udvidet med 

 

en ny fløj bestående af 2 klasselokaler 

med kælder, samt en aula og en gym-

nastiksal.  

De næste skoleledere i rækken var Ejnar 

Madsen (1954 – 1959), Harry Gaardmark 

(1959 – 1964) og Sofus Bundgård (1964-

1965). Deres forholdsvis korte tid skyld-

tes netop, at de søgte centralskolernes 

nyoprettede stillinger, hvor især skolein-

spektørstillingerne var eftertragtede.  

 

I 1981 fik skolen endnu en tilbygning med to klasselokaler og to kælderrum. 

Den sidste skoleleder i Tapdrup var Jørgen 

Qvortrup (1965 – 1991). Også han opnåede 

at blive skoleinspektør, da en stor udbygning 

af begge landsbyer omk. 1970 gjorde, at 

elevtallet blev så stort, at begge skoler i 

1975/78 måtte udvides til 7 klasser. Tapdrup 

skole måtte da igen udvides med 2 klasse-

lokaler samt 2 kælderlokaler. Krisen i 1980-

erne stoppede imidlertid al udbygning i 

landsbyerne, og elevgrundlaget blev da også 

efterhånden for lille til, at skolen kunne 

bevares. Skolen lukkede i 1991 for derefter 

at blive omdannet til børnehave. 
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Skolebillede fra 1923 med førstelærer Overgaard Jensen 

 og lærerinde frk. Marie Gadegaard. 

 

 

Skolebillede fra 1958. Førstelærer Madsen m/frue til venstre 

og lærerinde fru Aase Lautrup til højre. 
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Skolebillede fra 1963. Til venstre lærerinde Kirsten Aidt (nederst). 

Førstelærer Harry Gaardmark (midten). Lærer Sofus Bundgaard (øverst). 

 

 

Tapdrup Skoles sidste leder – Skoleinspektør Jørgen Qvortrup. 
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Af Anders Thorsten Pedersen, Åbrinken 5 

 

Jeg kom til verden en aprilmorgen i 1978 

i Skive. Min far var Skoda-forhandler og 

havde et lille værksted nede i byen, mens 

min mor sad ved kassen i Andelsbanken. 

Sammen med min storesøster boede vi i et 

hus i den nordlige ende af byen. Jeg gik i 

børnehaven Rosenbakken, ikke ret langt 

fra hvor vi boede, og da tiden var moden, 

begyndte jeg på Skivehus Skole.  

 Skolen havde dengang for mig 

ikke den store interesse, og så snart 

klokken ringede fri, gik turen hjem med 

tasken og så videre op i skoven og bygge 

huler, eller ned til fjorden og dæmme 

vandløb op. Noget af det bedste, jeg 

vidste, var også at ta' cyklen ned til 

værkstedet, hvor jeg brugte rigtig meget 

tid omme bag ved med at skille de biler 

ad, der holdt og ventede på at blive kørt 

til skrot. Da jeg blev lidt ældre, kunne jeg 

dog også få lov at tjene lidt lommepenge 

ved at hjælpe mekanikerne, feje 

værkstedet eller gøre rent. Senere begynd-

te jeg også at arbejde i mine ferier med 

 

at klargøre biler til salg og lave små 

reparationer.  

Da folkeskolen for mit vedkommende 

sluttede i 1994, tog jeg et sommerjob i 

Fårup Sommerland og flyttede for en kort 

bemærkning til Blokhus. Det var en 

sommer med en masse skæg og ballade, 

og det var en meget træt og tømmer-

mændsplaget Anders, der i august det år, 

var klar til at starte på Skive Gymnasium. 

 Som i folkeskolen, havde sko-

learbejdet heller ikke i denne periode 

hverken den største interesse eller den 

højeste prioritet. I stedet var det festerne 

og alle de andre sociale aktiviteter der 

virkelig optog mig, og det var her min 

interesse for musik virkelig tog fart. Det 

skete, da jeg mødte Tommy, som lige som 

jeg, elskede rockmusik. Tommy havde 

spillet i flere forskellige bands, og det var 

sammen med ham, at jeg også begyndte at 

spille musik. Allerede året efter, i '95, var 

vi første gang til Skagen Festival, for at 

tjene en skilling ved at spille på havnen. 

 Trods det manglende enga-

gement, lykkedes det mig at bestå min 

studentereksamen med rimelige gode 

karakterer, men jeg havde stadigvæk ikke 

fået nogen åbenbaring om, hvad jeg ville 

bruge livet på. Jeg valgte derfor at gå 

direkte på handelsskolen, hvor jeg, fordi 

jeg havde studentereksamenen, kunne 

tage en HH på bare et år. Da jeg altid har 

haft flair for tal, tegnede det jo lovende, 

men højst uheldigt var det, at jeg var 

kommet i klasse med en gruppe fyre, der 

lige som jeg elskede at spille musik.  
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Ret hurtigt fik vi formet et band, og 

brugte de fleste af vores kræfter på at 

spille værtshusjobs og drikke bajere. 

Men året på HH sluttede, bandet blev 

spredt for alle vinde, og jeg var stadig 

ikke blevet klogere på, hvad jeg skulle 

uddanne mig til. (U)heldigvis var jeg 

blevet indkaldt til session, og da heldet 

svigtede mig, og jeg skulle i trøjen, valgte 

jeg i stedet at aftjene min værnepligt som 

militærnægter. Her blev jeg udstationeret 

på Brårup Fritidscenter, en stor SFO og 

fritidsklub i Skive, og det var her, det gik 

op for mig, at jeg havde evner i den 

retning. 

 Efter aftjent værnepligt, samt 

et par forskellige jobs som pædagog-

medhjælper, startede jeg derfor på 

pædagoguddannelsen i Viborg i som-

meren 2000. Heldigvis var jeg nu modnet 

så meget, at jeg forstod at holde fokus på 

studierne og have knapt så travlt med 

natteroderiet. Da jeg valgte musik som 

hovedfag, fik jeg også mulighed for at 

kombinere min største interesse med mit 

fag. 

 Det var også på seminariet jeg 

mødte mit livs kærlighed, Lotte. Hun 

viste sig dog ikke at være så nem at 

imponere, og der skulle gå næsten to år, 

inden hun fik øjnene op for mig. I '03 

flyttede vi sammen i en lille lejlighed i 

Skive, og i januar '04 tog vi vores sidste 

eksaminer på seminariet og var nu begge 

uddannet pædagoger. 

 Da Lottes familie er fra 

Djursland, og vi begge to pga. studiet 

havde fået et tilhørsforhold til Viborg, var 

vi ret hurtigt enige om, at det var her-

omkring, at vi på langt sigt ville bosætte 

os. Og da jeg ret hurtigt fik fast arbejde i 

Overlund SFO, begyndte vi nu så småt at 

lede efter huse i Viborg og omegn. På 

sine busture fra Djursland, var Lotte ofte 

kørt igennem Tapdrup, og hun havde altid 

syntes, at det virkede som sådan en 

hyggelig lille by. Så da der pludselig var 

to huse til salg derude, måtte vi jo bare ud 

og se. Desværre kom andre os i forkøbet 

med det ene hus, men da vi så det andet, 

var vi slet ikke i tvivl. Vi skulle flytte til 

Tapdrup! 

Vi flyttede ind på Åbrinken omkring 

november '05, og i november året efter, 

fik vi vores første dejlige lille pige, 

Matilde. Det var en kæmpe omvæltning, 

men at blive far, er ubetinget den bedste 

beslutning, jeg nogensinde har taget. Lidt 

over to år efter i februar '09 fik vi derfor 

vores anden og absolut lige så dejlige lille 

pige, Andrea. De to søstre er lynhurtigt 

blevet hinandens bedste venner, og kan 

slet ikke undvære hinanden.  

 Men for halvandet års tid 

siden, skete det noget, som har påvirket 

mig næsten lige så meget, som at være 

blevet far. Min gamle ven Tommy gik 

pludselig hen og døde af en hjerne-

blødning. Han efterlod sig en kone og en 

lille søn på 2 år. Det satte rigtig mange 

tanker i gang hos mig. Pludselig gik det 

op for mig, at det hele meget vel kunne 

slutte brat, og uden forudgående ad-

varsler, det kunne jo sådan set lige så godt 

have været mig. Resultatet blev, hvad 

Lotte betegner som en tidlig midtvejs-

krise, og jeg besluttede ikke længere at 

udsætte min gamle motorcykeldrøm.  
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Jeg har derfor købt mig en gade atv. (en 

stor firhjulet motorcykel) som jeg kører 

på så ofte, det kan lade sig gøre. 

 Status lige nu er, at jeg stadig 

arbejder som skolepædagog i Overlund 

SFO. Lotte har arbejde i vuggestuen i 

Videbechs Minde, også i Overlund, og 

både Matilde og Andrea går i Tapdrup 

børnehave. ATV'en er p.t. i stykker, og 

guitaren bliver desværre kun hevet frem 

en gang imellem på arbejdet. Men 

overordnet set er tilværelsen her i 

Tapdrup rigtig god, og vi holder rigtig 

meget af både byen og befolkningen 

herude. 

 En enkelt person har dog 

betydet mere for vores familie end nogen 

anden, og det er derfor jeg gerne vil give 

stafetten videre til vores kære genbo, 

Gurli Christensen. 

 

 

Store moste-dag 
 

Af Birthe Nørskov, Subæk Mølle 

Æblepresning og efterårshygge! 

Dette efterår havde vi på 

Subæk Mølle en rigtig dejlig 

oplevelse. Vi havde fået an-

skaffet os et mosterisæt med 

æblekværn og  -presser, og en søndag i 

oktober udgjorde terrassen rammen for 

vores egen ”store moste-dag”. I sensom-

mersolen blev æblehøsten omdannet til 

den dejligste friske og velsmagende æb-

lemost; æblemost, som vi stadig nyder 

stor glæde af, når flaskerne bliver taget 

fra fryseren til søndagsmorgenbordet. 

 

En sådan oplevelse vil jeg gerne dele med 

andre. Derfor har jeg foreslået, at vi laver 

en ”store mostedag” i Tapdrup med 

æblepresning og æblehygge. Denne dag 

skulle være en dag for hele familien, hvor 

vi i fællesskab rasper og presser egne 

medbragte æbler, og man får den 

skønneste saft med hjem. 

 

Vi er allerede tre i den lille ”arbejds-

gruppe”, men der er plads til flere, der har 

lyst til at være med til at få dagen op at 

stå. Jeg stiller gerne vores ene kværn og 

presser til rådighed denne dag, men vi 

skulle gerne have flere, så er der andre, 

der har æblekværn og  -presser, som I vil 

låne ud til denne dag, så giv gerne besked 

herom  til undertegnede. 

 

Så lad os mødes når, septembers himmel 

er så blå, og … 

 

”De røde æbler løsner let 

 Fra træets trætte kviste”. 

 

Birthe Nørskov, Subæk Mølle 

birthe@lof-midtjylland.dk 

mailto:birthe@lof-midtjylland.dk


Koncert i Forsamlingshuset 
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Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

Tirsdag den 28. februar 2012 blev der 

afholdt koncert i Tapdrup Forsamlingshus 

med Kristian Lilholt, som medbragte 

bassisten Lasse Jørgensen og sangerinden 

Ida Friis Virenfeldt.  

 
Det er første gang, at der stables en 

koncert af den kaliber på benene, men det 

er lykkedes i samarbejde med Viborg 

Kommune (Kultur & Service). De 

kontaktede os for ½ år siden i forbindelse 

med projektet ”Nyt liv i Forsamlings-

husene” hvor formålet er, at få kulturen 

ud i alle hjørner af kommunen. Vi blev 

præsenteret for et katalog, fyldt med 

muligheder for at holde koncerter, teater 

og foredrag, og vi besluttede i 

Borgerforeningen, at vi ikke kunne lade 

chancen for at holde en koncert med 

Kristian Lilholt gå fra os. Tapdrup er jo 

kendt for en by med mange frivillige 

kræfter og engagerede borgere, så heller 

ikke denne gang var det noget problem 

med det praktiske. 

 

På trods af en lidt langsommelig opstart 

kom der endelig gang i billetsalget. 

Måske det tillige kan skyldes, at et af  

 

Borgerforeningens medlemmer (jeg for-

tæller ikke hvem det er, Claus Bo!) på sin 

arbejdsplads kom til at reklamere for 

koncert med LARS Lilholt. Da vi nåede 

dagene op til koncerten havde vi afhændet 

130 billetter og måtte derfor melde ALT 

UDSOLGT!  

 

De, der lykkedes med at få billet i tide, fik 

oplevelsen af et engageret og dygtigt 

orkester, der spreder sig over mange 

musikalske stilarter. Der blev spillet in-

strumental stemningsmusik, som fik de 

fremmødtes drømme og tanker på 

langfart. Der blev spillet pop og dansk og 

irsk folkemusik. Især var det fantastisk at 

opleve, hvor godt Kristian Lilholts og Ida 

Friis Virenfeldts stemmer supplerer hin-

anden i deres duetter.  

 

Koncerten var en varm og underholdende 

oplevelse, hvor vi med overskud og 

humor blev ført gennem et bredt udsnit af 

Kristian Lilholts rige og mangeårige 

produktion. Lige meget hvilken genre han 

bevæger sig i, er det med nerve, nærvær 

og originalitet.  
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Koncerten blev afsluttet med det 

iørefaldende nummer "Morning On 

Gibraltar" - "en lille popsang", som 

Kristian Lilholt med en let underdrivelse 

kaldte den, og med ”Café Måneskin” som 

de fleste nok kender fra Lars Lilholt 

Band, men som Kristian Lilholt har 

skrevet, mens han igennem godt 20 år var 

en del af bandet, inden han for år tilbage 

valgte, at træde ud af storebroderens 

skygge og blive solist. 

Efter koncerten udtrykte de 3 musikere 

stor tilfredshed med besøget i Tapdrup. 

De roste publikum og vores fine for-

samlingshus. Vi har efter koncerten også 

modtaget mange positive tilbagemel-

dinger fra publikum, så hvem ved om vi 

en anden god gang kunne finde på at 

kaste os over et lignende projekt? 

Nyt fra Dagplejen Spiren og Dagplejen Tusindfryd 

Endelig går det mod lysere og varmere tider. Det kribler i både os og børnene for at 

komme ud og nyde foråret. Lige efter påske går vi i gang med forårets krible krable 

projekt. 1 - 2 gange om ugen mødes vi med vores dagplejebørn på legepladsen ved 

banestien i Tapdrup. Legepladsen og området deromkring er super dejlig og rummer 

mange udfordringer og muligheder for skønne oplevelser. Luften er frisk, og vi kan se 

smuk natur så langt øjet rækker. Samtidig er der rig mulighed for at komme helt tæt på 

både dyre - og plantelivet. Der skal leges, opleves, og udforskes, og vi skal bruge alle 

sanserne. Vi spiser vores medbragte formiddagsmad og frokost ved de fine borde & 

bænke, i græsset eller i legehuset, eller vi laver bålmad og spiser i de hyggelige 

shelters.  

Noget af det bedste ved at være privat dagplejer er den store frihed til at planlægge og 

bestemme selv. Vi har mulighed for at lave projekter og tage på ture og udflugter lige 

så ofte vi vil, og vi har flere spændende idéer i støbeskeen. I vinterhalvåret fra oktober 

til april laver vi bla. et rytmikforløb, og et krea-projekt. Vi er begge ”ildsjæle” og 

brænder rigtig meget for vores arbejde som dagplejere. Vi planlægger mange 

forskellige ting, men nyder også at være spontane og følge en pludselig indskydelse.  

Ud over at mødes i legestuen mødes vi også jævnligt hjemme hos hinanden, noget vi 

begge sætter pris på. Børnene hygger sig rigtig meget og leger i hinandens selskab. 

Noget der altid vækker stor begejstring er, når vi finder musik-kufferten frem og 

synger forskellige fagtesange. Engang imellem holder vi også maddag, hvor vi laver 

varm mad sammen med børnene. 

Vi har begge ledige pladser pt., og henviser interesserede til vores hjemmesider. 

Privat dagpleje er et rigtig godt og billigt alternativ til vuggestue eller kommunal dagpleje.  

Mange hilsner  
Anja Christiansen, Tapdrupvænget 28, Tapdrup, www.anjas-dagpleje.dk 

Helle Hjort, Vinkelvej 88, Bruunshåb, www.denprivatedagpleje-tusindfryd.dk 

http://www.anjas-dagpleje.dk/
http://www.denprivatedagpleje-tusindfryd.dk/


Menighedsrådet 
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Menighedsmøde 
Søndag den 25. marts 2012 kl. 

10.30 

 

 
Dagsorden: 

1. Gudstjeneste 9.15 

2. Velkomst 10.30 med brunch. 

3. Valg af ordstyrer. 

4. Menighedsrådets virksomhed 

2011. 

5. Regnskab 2011. 

6. Budget 2012. 

7. Aktiviteter/arrangementer 2011. 

8. Fremtidige 

aktiviteter/arrangementer 

/virksomhed. 

9. Valg til menighedsråd 13. 

november 2012. 

10. Eventuelt. 

11. Se næste spalte. 

 

 
 

 

 

Mød op og hør om 

Menighedsrådets arbejde. 

Deltag i debatten. 

 Folkekirken er til debat i disse år. 

Menighedsrådet ønsker at være med til at 

motivere til deltagelse  i denne debat. Vi har 

derfor truffet aftale med domprovst,Thomas 

Frank om at give et oplæg i forbindelse med 

menighedsmødet. 

Thomas Frank vil tale om, hvilke opgaver 

og udfordringer Folkekirken, dens 

medlemmer og de nyvalgte menigheds-

rådsmedlemmer står overfor i fremtiden. Vi 

ved, at det betyder meget for Thomas 

Frank, at arbejdet i menig-hedsrådet er 

både muntert og berigende. Vi ser frem til 

at høre hans bud på  opgaver og 

udfordringer samt hvordan nye og 

forskellige forventninger kan  blive indfriet. 

 

Domprovst Thomas Frank 

vil komme til stede til kl. 11.45 
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”Kufmutter” blev Årets Helt 
Spændende møde i Tapdrup Forsamlingshus den 18. april kl. 19.30 

Ved et samarbejde mellem Tapdrup Borgerforening og Tapdrup Menighedsråd er det lykkedes at få 

Årets Helt 2009, Ruth Brik Christensen, til at komme og holde foredrag i Tapdrup Forsamlingshus 

onsdag den 18. april. 

Ruth Christensen er en ildsjæl indenfor KFUM`s soldatermission. Hun har siden 2006 været i 

Afghanistan som leder af KFUM´s soldaterhjem flere gange. Hun er, hver gang hun har været 

udsendt, startet på bar bund med opbygning af soldaterhjem på et nyt sted. 

Hun vil i sit foredrag fortælle om de barske oplevelser, som de danske soldater møder under deres 

udsendelse.  Deres håndtering af det at miste en kammerat under udøvelse af deres job. Hun vil 

fortælle om, hvad en banankage eller en lagkage betyder i hverdagen under sådanne forhold. 

Hendes gerning under disse forhold var årsagen til, at hun i 2009 af Tryg Fonden og 

Jyllandsposten blev hædret som Årets Helt.  Med hæderen fulgte en check på 100.000 kr. 

Checken blev straks videregivet til KFUM´s soldatermission. 

Sidst har Ruth Christensen, som i hverdagen kaldes ”Kufmutter”, i efterår/vinter 2011-12 været i 

Libanon og etablere et soldaterhjem. 

På mødet vil man opleve et inspirerende, medlevende og engageret foredrag om det at være den 

forstående og lyttende ”mor” for danske soldater i udlandet.  

Tapdrup Borgerforening og Tapdrup Menighedsråd 
 

 

Indre Mission 
Af  N. O. Sørensen. 

Marts 2012: 

15.  kl.  19.30    Danmissionsmøde i Sognehuset.  

                           Lorenz Hedelund fra Gern   taler, 

                           tag en pakke med.  

April 2012:     

16.  kl.  14.30    Kvindekredsmøde hos Bente Nyrup, Tapdrupvej 120. 

18.  kl.  19.30    Ruth Brik Kristensen fortæller om sin tid i 

                          soldatermissionen. 

                          Mødet foregår i Forsamlingshuset. 

26.  kl.  19.30    Fælles samfundsmøde i Ørum missionshus.  

                          Anders Jørgen Jensen Års taler. 

Maj 2012: 

08.  kl.  19.30    Kredsens forårsmøde med gudstjeneste i Houlkjær Kirke 

                          ved sognepræst Jørn A. Pedersen, Lødderup. 

14.  kl.  14.30    Kvindekredsmøde hos Kirstine Sørensen, Engvej 4. 

24.  kl.  19.30    Møde hos Anna og Mogens Christensen, Nedertoften. 

Juni  2012: 

07.  kl.  19.30    Ydremissionsmøde hos Laila og Søren Sørensen Højtoften 11, 

                           Anne Grethe Møller fra Viborg taler. 



Det sker i Tapdrup 
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Marts 2012: 

04.  kl.  10.30    Højmesse ved  

                          H. Korsgaard. 

06.  kl.  10.00    Billetsalg til fodboldskole 

                          starter. 

11.  kl.  09.15    Gudstjeneste ved L.  

                          Andersen. 

15.  kl.  19.30    Danmissionsmøde  

                           i Sognehuset  

                           (Tag en pakke med.) 

18.  kl.  09.15    Højmesse ved P. B.  

                          Andreasen. 

25.  kl.  09.15    Gudstjeneste ved 

                          H. Korsgaard. 

                    (Brunch og Menighedsmøde) 

25.  kl.  11.00    Gymnastikopvisning i  

                          Møllehøjhallen. 

28.  kl.  19.00    Fællesmøde for alle i     

                          Ådalen. Sted ? 

 
April 2012 

01.  kl.  10.30    Højmesse ved L. 

Andersen (Palmesøndag). 

16.  kl.  14.30    Kvindekredsmøde hos  

                          Bente Nyrup,  

                          Tapdrupvej 120 

 

 

18.  kl.  19.30    Møde med  

                          Ruth Brik Kristensen 

                           i Forsamlingshuset. 

22.  kl.  10.00    Affaldsindsamling 

                         Tilmelding og oplysninger 

                          hos E. Langvad.  

                          Tlf.:86600407. 

26.  kl.  19.30    Fælles samfundsmøde i  

                          Ørum missionshus. 

 

 
 

Maj 2012 

08.  kl.  19.30    Kredsens forårsmøde  

                          med gudstjeneste i  

                          Houlkjær kirke. 

14.  kl.  14.30    Kvindekredsmøde hos  

                      Kirstine Sørensen, Engvej 4 

24.  kl.  19.30    Møde hos 

                          Anna og Mogens   

                          Christensen, Nedertoften 

 

 
 

Juni 2012: 

07.  kl.  19.30    Ydremissionsmøde hos  

                           Laila og Søren Sørensen, 

                           Højtoften 11. 



Adresser m. v. 

 

 

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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