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Redaktionen 
Af Erling Hosbond. 

Så er sommerudgaven af Tappen ved at være klar. Vi bringer denne gang en inter-

essant indbydelse fra  fire unge initiativrige piger, som sammen med menighedsrådet 

indbyder til hyggeaften i Sognehuset. 

I B/T fejrer man sine nykårede danmarksmestre, U 10 pigeholdet. 

Borgerforeningen meddeler, at fra den 1. juli kører der 12 busser til og fra Tapdrup 

daglig. Jeg har mine bange anelser med disse busser, vil man benytte sig af tilbuddet  -  

eller  skal de køre tomme?  Hvis det bliver fakta, så har vi sikkert ikke buskørsel ret 

længe. 

Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer. 

Deadline for næste nr.: 31. august 2012. 
 

Borgerforeningen 

 
Nyt fra borgerforeningen 

 

Af Claus Bo Andreasen 

Borgermøde om borgerplan  

Vores hidtidige borgerplan (som kan ses 

på www.tapdrupby.dk) trænger til nogle 

nye visioner. Bl.a. fordi at vi faktisk har 

fået opfyldt mange af de ønsker og mål, 

som er angivet i planen.  

 

For at få nye ideer og forslag til planen vil 

vi den 10. september holde et visions-

møde, hvor alle borgere i Tapdrup er 

inviteret til at komme med ideer og 

forslag til en ny borgerplan.  Tid og sted 

meldes ud senere, men begynd allerede nu 

at tænke på, hvordan Tapdrup skal udvik-

le sig.  
 

Krolf – et nyt spil i Tapdrup? 

Sydvest for legepladsen er der et grønt 

område, som p.t. ikke udnyttes. Vi har 

flere gange diskuteret forskellige 

muligheder for at anvende arealet, men 

har aldrig fundet den helt rigtige ide.  

 

En mulighed kunne være at etablere en 

”krolf-bane”. Som navnet antyder, er 

krolf en blanding af kroket og golf, og det 

skulle være sjovt for både unge og gamle. 

I øjeblikket vokser spillets popularitet, og 

der skyder nye baner op.  

 

Hvis nogen i Tapdrup skulle have lyst til 

at lave en krolf-bane, så vil borgerfore-

ningen gerne støtte initiativet.  
 

Øst for paradis 

Vores naboer i Houlkær har som tidligere 

nævnt taget et flot initiativ, som de kalder 

”Øst for paradis”. Ideen er at udnytte 

området øst (og nord og syd) til rekreative 

http://www.tapdrupby.dk/
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formål i meget bred forstand. I 2011 blev 

der holdt et møde, hvor alle kunne 

komme med forslag og ideer. I maj 2012 

er der så holdt et nyt møde, hvor der så er 

taget skridt til at konkretisere ideerne.  

 

Et af de konkrete tiltag er, at der er nedsat 

en gruppe, som skal undersøge mulig-

hederne for at skabe stiforbindelser 

mellem Houlkær og Nørreådalen.  

 

Sct. Hans aften i Tapdrup 

Husk at komme til Sct. Hans aften på det 

tidligere baneområde. Se annoncen 

herunder. 

 

Ligesom tidligere år er man velkommen 

til at komme med (tørt) brænde til bålet. 

Vi vil gerne bede om, at man ikke 

kommer grønt haveaffald m.m. på bålet.  

 

Sct. Hans fest  

Lørdag den 23. juni 2012 

på banearealet 

 

Hvis vejret er godt tændes grillen,  

så den er klar til kl. 18,00 

 

Medtag selv kød/pølser og tilbehør 

Husk også bestik, tallerkner og glas samt borde og stole. 

 

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

 

Bålet tændes kl. ca. 20.00 

 

Husk børnene kan lave en heks, som bliver præmieret og senere 

brændt på bålet. 

 

Sct. Hans sang 

 

Båltale
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Af Dan Jensen,  

Tapdrup Borgerforening 

Som det er de fleste bekendt, prøvede vi 

noget nyt i marts måned – nemlig at 

afholde koncert i Tapdrup Forsamlings-

hus. Det var sangeren og komponisten 

Kristian Lilholt der skabte en fantastisk 

aften for de 130 fremmødte. Ja, faktisk 

måtte vi melde 

udsolgt et par 

dage inden 

koncerten!  

Efter koncer-

ten udtrykte 

de 3 musikere 

stor tilfreds-

hed med besøget i Tapdrup. De roste 

publikum og vores fine forsamlingshus. 

Fra flere af jer Tapdrup-borgere har vi 

også modtaget mange positive tilbage-

meldinger – tak for det! Vi blev spurgt, 

om vi ikke kunne overveje at kaste os ud i 

et nyt lignende projekt en anden gang? 

Der er ikke noget vi hellere vil end at 

skabe liv i byen, når der er opbakning og 

fremmøde til det. Derfor er det også med 

stolthed i stemmen, at vi allerede nu kan 

løfte sløret for det næste arrangement: 

Viggo Sommer – Vestjysk blues & 

røverhistorier. 

Til oktober kan vi i Tapdrup Forsam-

lingshus åbne dørene til en aften, hvor De 

Nattergales klassikere blandes med nyere 

sange, og hvor musikken bindes sammen 

af anekdoter og røverhistorier fra Viggo´s 

lange karriere – alt sammen med en un- 

 

dertone af vestjysk blues! Det bliver 

intimt, hylende morsomt og ikke mindst 

musikalsk leg på højt niveau. Kort sagt: 

musikalsk sit-down comedy – på jysk! 

Viggo Sommer kræver nok ikke den store 

præsentation, men han er bl.a. kendt for at 

være en af de tre medlemmer af bandet 

”De Nattergale”, som bl.a. har lavet 

TV2´s ”The Julekalender” fra 1991. 

Denne aften har Viggo lovet os at 

medbringe N.O. Thorning på klaver og 

harmonika. Han er en af de helt tunge 

drenge i dansk rock og har bl.a. hjulpet 

med live-optræden og cd-indspilninger 

for Peter Belli, Henning Stærk, Nanna, 

Poul Krebs, Søren Sko, Ester Brohus, 

Peter Viskinde og Johnny Madsen m.fl. 

For cykelentusiasterne skal det nævnes, at 

det er N.O. Thorning der spiller harmo-

nikatemaet til TV2’s Tour de France ud-

sendelser. 

Viggo medbringer også Ulrik Busk på 

saxofon m.m. Ulrik er uddannet på Det 

Jyske Musikkonservatorium og har igen-

nem de sidste 15 år arbejdet med bl.a. 

Anne Linnet, Lisa Ekdahl, Henning 

Stærk, Peter Belli og Rock Nalle. 

Vi igangsætter billetsalget, når vi kommer 

på den anden side af sommerferien, men 

der bliver rift om billetterne! I april 

måned blev der i Løvskal holdt et 

lignende arrangement for en udsolgt sal, 

så sæt allerede nu kryds i kalenderen 

onsdag, den 3. oktober 2012 kl. 19.30 

http://da.wikipedia.org/wiki/De_Nattergale
http://da.wikipedia.org/wiki/The_Julekalender
http://da.wikipedia.org/wiki/1991
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Af Gurli Christensen, Åbrinken 4. 
 

For 60 år siden kom jeg til Tapdrup med 

taxi fra Silkeborg. På grund af meget sne 

og i øvrigt  dårligt føre var det vognman-

den selv, der kørte. Den gang blev vejene  

ryddet med håndkraft de fleste steder, og 

derfor var det ikke så nemt at komme 

frem om natten. 

Vi var lige blevet gift og havde holdt fest 

til meget sent - derfor kom jeg til Tapdrup 

midt om natten efter en besværlig køretur 

gennem det snedækkede landskab. 

For at supplere indtægterne fra landbruget 

blev jeg hjemmesyerske, og jeg fik hurtigt 

meget at lave, dengang købte man jo ikke 

ret meget "færdigsyet", som det hed 

dengang. 

Vi var så lykkelige at få 3 børn : Anni 

født i 54, Frank i 56 og Ulla i 57. De bor 

alle her i området. 

Min mand, Jens, og jeg fik efterhånden 

problemer med helbredet  -  og vi solgte 

besætningen og lejede hjælp til mark-

arbejdet, men i 98 syntes  Jens, at vi 

skulle sælge ejendommen og flytte i  et 

hus eller en lejlighed.  

 

Ulla, vores yngste datter, vidste, at 

Åbrinken 4 var til salg,  så det blev vores 

nye hjem. 

Anni, vores ældste datter, og Hans ville 

gerne overtage ejendommen, og de var så 

heldige, at de hurtigt fik solgt deres hus 

på Tapdrupvej og flyttede til Vibækvej 2. 

Da vi ejede ejendommen, hed det Tap-

drupvej 62. 

Jeg havde ikke troet, at Jens ville væk fra 

ejendommen, det var jo hans fødehjem, 

men det ville han, og han blev også glad 

for at bo her på Åbrinken. Desværre døde 

han  samme år, som vi var flyttet, så det 

blev ikke så længe, vi fik lov at bo 

sammen her i huset. Det var et stort savn 

at miste en, som man har levet godt 

sammen med i 46 år. 

Jeg er dog så heldig, at børnene bor her i 

nærheden, og de hjælper mig meget, 

hvilket jeg er meget glad for. Jeg har også 

den glæde at have gode naboer og gen-

boer, som er meget hjælpsomme. 

Jeg er også så heldig, at Elsebeth fra 

Pramhusvej henter mig om mandagen, når 

vi skal til øvelser i varmt vand, hvilket er 

godt for de aldrende muskler og led.  

Dette kan jeg ikke rigtig undvære, da jeg 

har været underviser  her i 19 år. 

Jeg går hver dag en - helst to ture for at 

holde smerterne i ryggen lidt nede. Jeg 

har fået en rollator af Anni.  Man går me-

re sikker med den, og så er den rigtig god 

at sidde på, når jeg skal have en lille 

pause -  jeg er jo født i 1925, så meget er 

blevet anderledes. 

Jeg sender stafetten videre til Rudolf K. 

Sørensen, Stationsvej. 
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Herregården Skovsgård.  (1) 

 
 

Af Erik Langvad 

Umiddelbart før Tapdrupvej mellem 

Tapdrup og Overlund østfra fører ned 

gennem Spangsdal ligger i dag 

hovedbygningen til en tidligere herregård 

med navnet Skovsgård. I gårdens 

storhedstid tilhørte den højadelen til trods 

for, at dens størrelse aldrig har oversteget 

200 ha., hvilket er i underkanten af, at 

betegnelsen herregård kan bruges, men 

dengang var det ikke ualmindeligt, at 

adelsmænd var ejere af flere ejendomme, 

så de samlet udgjorde en herregård. 

    Dens oprindelse er ukendt, ligesom de 

første ejere er det. Første gang, navnet 

Skovsgård bliver nævnt, er i 1402, hvor 

godset ejedes af Johannes Eskildsen 

(Krumpen). 

    Senere mener man, at væbneren Stig 

Nielsen har været ejer, da han i 1481 

skriver sig til Tapdrup. 

     Den næste kendte ejer er Frants 

Iversen Dyre, som skriver sig til  

Skovsgård og Terpetorp (Tapdrup). Han 

ejede desuden Palstrup mellem Ans og  

 

 

Kjellerup samt Damsgård på Mors, men 

han boede på Skovsgård. Der er i Tapdrup  

kirkes nordre korvæg indmuret en 2,5 m 

høj gravsten af sort skifermarmor over 

ham og hustruen Kirsten Mogensdatter 

Kaas. Indskriften nederst på gravmælet 

fortæller, at han døde i 1569 på 

”Dyresholm”, et navn, som han brugte om 

Skovsgård, sikkert opkaldt efter sig selv. 

Om ham ved vi, at han var med på 

rigsdagsmødet i 1536, da den Lutherske 

kirke efter Grevens Fejde (1534 - 36) blev 

indført i Danmark. Som officer i flåden 

deltog han også i Den nordiske 

Syvårskrig (1563 – 70) mod svenskerne. 

 I en retssag anmeldt d. 9. maj 1541 

anklagede Frants Dyre lensmanden på 

Hald Hovedgård, Henrik Blome, for at 

have overfaldet ham og hans gæster udi 

egen gård. Henrik Blome blev derefter 

dømt fredløs for brud på gård- og 

husfreden. Ægteparret Dyre efterlod sig 

ingen arvinger. 
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Nederst på Frands Iversen Dyres og  

Kirsten Mogensdatters gravsten står 

følgende Inskription: 

 

Unnder thene sten hviler erlig och vel-

børdig Franndt Dire thill Damsgaard 

som døde paa Dires 1569 tthen wnnsdag 

– nest for S dinnos dag met sinn kier 

hostrue erlig och velbørdig fru Kierstenn 

Mogennsdatther, Mogens Tamesenns 

datthir thil Damsgaard, som døde 15.. 

    (Årstallet er aldrig blevet tilføjet.) 

 

    Sct. Dionysius´ dag er d. 5. okt. 

 

Herefter overgik Skovsgård til en 

brodersøn af hustruen Kirsten 

Mogensdatter Kaas ved navn Herman 

Kås, som i 1580 skriver sig til Thoberup 

(Tapdrup). Hans hustru, Berte Kaas, har 

bag på Tapdrup kirkes altertavle skrevet 

følgende: 

 ”Denne altertavle er given til Tapdrup 

kirke Anno 1613 d. 13. april af Ærlige og 

Velbyrdige Frue, fru Berte Kaas, Salig 

Herman Kaas´ frue til Skovsgård, som 

begge i denne begravelse tillige med 

ærlige og velbyrdige mand Corfits 

Ulfeldt, fordum riges=admiral, som blev 

dræbt i det søe=slag for Lister Anno 

1644, da kong Christian den fjerde 

mistede sit ene øje, tillige med hans salige 

frue.”  

  

I modsætning til forgængeren fik Kås-

familien en stor børneflok på 9 drenge og 

6 piger, hvoraf flere dog dør som små. Da 

Herman Kaas dør o. 1613, føres gården 

videre af børnene. Først Niels, der som 

løjtnant var med på Ove Gjeddes togt til 

Ostindien i deres søgning efter danske 

kolonier, men han blev på hjemrejsen 

dræbt ved Gambia i Afrika. En anden søn 

Frands blev befalingsmand over 

”Nordlandene” (Nordnorge). Eggert 

Kaas led en krank skæbne, da han blev 

dræbt på Nytorv i Viborg d. 14. aug. 1624 

af en Peder Basse, som siden blev dømt 

og henrettet derfor. Stalder Kaas blev 

admiral og deltog i det berømte slag på 

Kolberger Heide sammen med sin ældre 

broder Frands` søn, Claus Kaas. 
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I 1625 overgik Skovsgård til slægten 

Lindenov med Hans Lindenovs enke, 

Else Juel, som den nye ejer, men da hun 

efter kort tids ejerskab døde o. 1627, blev 

det hendes børnebørn, Hans og Anders 

Lindenov, der overtog gården. I 1638 

overdrog de imidlertid gården til deres 

mor Else Andersdatter Thott. Hun 

havde i okt. 1630 giftet sig 2. gang med 

viceadmiral Corfits Ulfeldt og fejret 

brylluppet med pomp og pragt i 

domhusets store festsal i Viborg. Corfits 

Ulfeldt blev dræbt ved Kolberger Heide i 

søslaget mod den svenske flåde d. 13. okt. 

1644, dengang kong Chr. d. IV mistede 

sit ene øje, og altså ikke i Lister, som der 

fejlagtigt står bag på altertavlen. Corfits 

Ulfeldt blev derefter begravet i Tapdrup 

kirkes krypt, som der står skrevet bag på 

kirkens altertavle. Viceadmiralen skal dog 

ikke forveksles med sin berygtede fætter 

og landsforræder af samme navn, som var 

gift med kongens datter, Leonora 

Christina.  

Hustruen Else Thott stod herefter i så stor 

gæld, at hun efterlod gården til sin søster 

Margrethe Andersdatter, som derpå i  

 

 

1652 solgte den til Anders Bille. Denne 

mageskiftede året efter i 1653 gården 

sammen med en del andet gods til 

Kronen. 

 

 
 

Bagsiden af altertavlens 

nordre sidefløj. 

 

Skovsgård under Asmildkloster. 
Efter reformationen i 1536 blev Asmild- 

kloster ligesom al andet bispe- og kloster- 

gods underlagt Kronen, hvorefter det blev 

brugt til bolig og aflønning af rigets 

embedsmænd. I 1653 købte kongen 

Skovsgård med Tapdrups 7 gårde og 9 

huse og sammenlagde det med 

Asmildkloster som dennes ladegård, men 

kongen solgte det igen 1677 til 

landsdommer Villum Lange. Efter 

dennes død i 1682 overtog sønnen, 

vicelandsdommer Hans Lange godset. 

Han var 1. gang gift med Mette Broberg 

og 2. gang med Charlotte Amalie 

Gyldensparre. Hans Lange døde 1711, 

mens Charlotte Amalie Gylden- sparre 

levede til 1757. 
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Bag på altertavlens sydfløj i Tapdrup 

kirke kan man læse fgl. indskrift:  

         

  ”Denne altertaule er siden gandske 

forbedret og stafferit Anno 1702 d. 24. 

January aff velbyrdige Hans Lange til 

Asmils Closter, Kongl. Mayst. justitsråd 

og landsdommer i Nøre Jydland, og hans 

anden Frue, velædle Frue Charlotte 

Amalie Gyldensparre efter at hans første 

Frue, Mette Mariche Broberg, Saligen 

var hensovet d. 8. Augusti 1699, og heri 

begravelsen nedsat.”  

 

Charlotte Amalie Gyldensparre var en 

broderdatter til Peder Schumacher 

Griffenfeld, som udarbejdede og skrev Fr. 

d. 3.`s ”Kongelov”, da enevælden blev 

indført i 1660.  

 

En datter af Hans Lange, Anne Margrethe 

Lange, blev d. 11. sep. 1739 gift med 

kaptajn ved dragon-livregimentet, Johan 

Braem. De overtog godset i 1744 og fik 2 

børn, men da begge døde som små og 

hans hustru Anne Margrethe Lange også 

døde i 1759, tog Johan Braem den store 

beslutning, at han på sine gamle dage 

ville sælge alt, hvad han ejede, for at 

bruge pengene til godgørende formål. I 

1768 købte han Annexgården i Tapdrup 

af sognepræsten i Nørre sogn mod at 

betale en årlig afgift til sognepræsten, og 

dermed blev han ejer af alle gårde i 

landsbyen. Han solgte hele godset (221 

td. hartkorn) til kancelliråd Niels Schou, 

der ejede Randrup i 1787 på betingelse af, 

at han skulle blive boende på 

Asmildkloster til sin død, hvilket skete 

1790. Et særskilt gravkapel til ham, hans  

 

familie samt svigermoderen, Charlotte 

Amalie Gyldensparre, blev indrettet 

nederst i Asmild kirke, men i 1980 blev 

kisterne flyttet ned i kælderrummet under 

kapellet. 

 

 
Kaptajn Braems kapel med kisterne, som 

de henstod i Asmild Kirke indtil 

sommeren 1980, hvor de blev flyttet ned i 

kælderen under gravkapellet. I kisterne 

ligger kaptajn Braem, hans kone, deres to 

børn, der døde som små og Johan Braems 

svigermor Charlotte Amalie Gyldenspar-

re. 

 

Fra 1787 var det så Niels Schou, der 

foruden Randrup nu også blev ejer af 

Asmildkloster og dermed Skovsgård. Det 

var under ham, at udskiftningen af 

Tapdrups 7 gårde fandt sted, hvilket for 

agerjordens vedkommende skete i 1792, 

mens eng og hede først blev fordelt i 1793 

pga. en skelstrid med Overkokholm. 

I Thisted hørte kun 3 gårde under Asmild-

kloster, mens de andre 4 hørte under Vi-

skum Hovedgård. Her skete den samlede 

udskiftning af jorden i 1792. 
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Niels Schou, der ellers var en vellidt, 

dygtig og rig mand blev med årene mere 

ligegyldig og hengiven til spiritus og 

måtte frasælge Asmildkloster med 

Skovsgård i 1807 til provst Zahrtmann 

og kammerråd Tetens. Disse solgte dog 

straks efter godset til Henrik Muhle 

Hoff. Under de sidstnævnte 3 ejere blev 

alt bøndergods solgt fra. Muhle Hoff 

solgte derpå Skovsgård med 8 huse fra 

Asmildkloster til C. Fr. Erhardi for 

26.000 Rdl., men Muhle Hoff måtte tage 

godset tilbage i sit eget fallitbo, hvorefter  

 

Christen Madsen Kjellerup fra Sønder 

mølle i 1810 erhvervede Skovsgård for 

kun 16.300 Rdl. Tabet skyldtes sikkert 

Englandskrigen (1807 - 14), hvor landet 

forarmedes så meget, at det endte med et 

statsbankerot i 1813.  

Tapdrup kirke havde hidtil tilhørt ejerne 

af Skovsgård, men i 1811 sælger Chr. 

Kjellerup kirken til 37 sognebeboere, som 

herefter blev garanter for kirkens vedli-

geholdelse, dersom pengene fra kirke-

tienden ikke slog til. 

 

 

 

 

 

 

Kortet 

 er fra begyndelsen af 1830-erne. 

Bemærk, at landevejen fra Tapdrup 

til Overlund og Gl. Asmild passerer 

mellem stuehuset og avlsbygnin-

gerne for derefter at gå videre over 

åen i Spangsdal et stykke nord for 

den nuværende vejføring over 

Spangsdal. 

      Læg også mærke til kanalen, 

der er gravet fra Nørreå ind til 

ladepladsen ved Minesminde (nu 

Pramhuset). 

 

 

I 1830 købte tekstilfabrikant Johannes 

Ivar Bruun Skovsgård med det ene  

 

 

formål at opstemme Vibækkens vand som 

drivkraft til en ny industrimølle, der
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skulle være en lille filialfabrik til hans 

nyoprettede tekstilfabrik i Brunshåb. 

Vibæk mølle startede i 1832 med 3 

kartemaskiner, og lige nord herfor op 

langs Pramhusvej lod han opføre 4 huse 

til sine indførte tyske tekstilarbejdere. I 

hvert hus var der plads til 2 familier. 

Disse huse kaldtes Pagslund, Magda-

lenelund, Marielund og Christianelund, 

hvilke alle er navneopkald efter med-

lemmer af Bruun-familien. Hvert hus fik 

tillagt en jordlod til dyrkning af frugt og 

grønsager samt en lille englod til 

græsning af et par får, geder eller en ko. 

Beboerne med de fremmede navne som 

Seuftleben, Thile-mann, Podemeister, 

Deleuran, Cretzmer, Lefevre, Hermann 

m. fl. kaldte bebyggelsen for ”Ny  

 

Züllichau” efter den by i Østpreussen, 

hvor de kom fra. I for-bindelse hermed 

blev der holdt særlige gudstjenester på 

tysk en gang om måne-den i Tapdrup 

kirke af stiftprovst Ursin fra Viborg. 

       Johannes Bruun lod også østsiden af 

den lyngbevoksede bakkeskråning i 

Spangsdal beplante med 14.000 træer, 

hvilket i dag udgør den ca. 30 tdr. l. store 

Skovsgård skov. 

        Ligeledes gjorde han Nørreåen 

sejlbar til transport af varer med pramme, 

idet åen i 1829 blev oprenset og uddybet  

fra Vejrumbro til Vibæk. Her blev der   

gravet en kanal op til en ladeplads ud for 

Pramhuset, som dengang hed Mines-

minde, også bygget af Johannes Bruun. 

 

Nattergale-tur i Tapdrup 2012 
 

Torsdag den 14. juni kl. 19 på legepladsen for enden af Stationsvej. 

Turen foregår på cykel.  
 

Vi vil cykle mod Vejrumbro, hvor vi har hørt nattergale 3 forskellige steder i år. 

Græshoppesangeren og bynkefuglen er også på deres faste pladser. 
 

Husk at medbringe kikkert (ikke til nattergalen), 

 men der kunne jo være en mudderklire, vi skulle se i Vejrum Vestsø. 
 

Vi slutter af med af drikke vores medbragte kaffe i Stationsbygningen på legepladsen. 

 

Vi glæder os til at se Jer. 

Med venlig hilsen 
 

Fuglegruppen ved/ 

Carl Erik, Else og Jan 
 



Familedag 2012 
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Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 
  
Lørdag den 2. juni holdt vi for 3. år i træk 

Familiedag i Tapdrup. De to foregående 

år har der været tale om forskellige lege-

aktiviteter for børnefamilierne på fælles-

området/legepladsen ved Banestien. Men 

i år ville vi prøve at få Nørreåen og 

Tapdrups nyopførte (nu har den 3 år på 

bagen!) kanolandingsplads i spil ved at 

arrangere kanotur for alle interesserede. 

Det er jo også en aktivitet, der for en del 

år siden blev afprøvet i byen med stor 

succes. 

  
 

50 personer tilmeldte sig kanoturen og vi 

kunne sende 15 kanoer af sted fra kroen i 

Rindsholm kl. 11.00. Dagen i forvejen 

havde meteorologerne lovet sol, sol, sol – 

men da klokken slog 9 begyndte regnen at 

vælte ned i stråler og regntøjet blev fundet 

frem. Da de første kanoer blev sat i åen, 

må vores bønner være blevet hørt, for nu 

holdt regnen pludselig op, skyerne 

forsvandt og solen kom frem. Det blev 

derfor alligevel en dejlig sejltur, hvor 

naturomgivelserne blev nydt i fulde drag.  
  

Efter 1½ times sejlads ankom vi til 

kanolandingspladsen i Tapdrup, og kano-

erne blev nemt lagt op på land. Vi gik til 

fællesområdet ved Banestien, hvor vi fik 

serveret kaffe, te, kage, øl/vand – og de 

medbragte madpakker kunne nydes. Efter 

en tiltrængt pause var det atter tid til at 

sætte kanoerne i vandet og begive sig ud 

på den sidste times sejltur til Vejrumbro. 

  
 

Om aftenen havde vi tændt op i grillen 

ved Banestien, og alle kunne medbringe 

egen mad til en hyggelig fællesspisning 

med andre fra byen. På trods af køligt vejr 

og nogen blæst benyttede godt 30 

personer sig af dette tilbud, og vi havde 

en hyggelig aften sammen. 



BT`s Idrætsforening 
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Af Leo Jacobsen, formand 

 

I BT´s medlemslotteri er der udtrukket 

følgende numre: 

 

April  : 120, 11, 107 og 111 

Maj    : 98, 88, 109 og 121 

Juni    : 113, 149, 68 og 110 

 

Håndbold i BT: 

Vi har i årenes løb haft mange flotte 

resultater inden for de enkelte idræts-

grene, som tilbydes i klubben.  

 

På det seneste har vi haft et U 10 pigehold 

til danmarksmesterskaber i Greve i slut-

ningen af april. Efter en række kampe 

endte det efter en spændende finale med, 

at BT/SVIF vandt det danske mesterskab. 

Det var en flok seje piger, som vi tog 

imod i BT`s klubhus, da de sent søndag 

aften nåede hjem med guldmedalje 

omkring halsen og i flotte dragter, der 

markerede, at her kom de danske mestre. 

 

Utrolig flot – og der skal lyde et stort 

tillykke og tak til alle piger og de 3 

trænere omkring holdet, Lenette og Nico-

laj Jakobsen og Morten Bjerre. Ligeledes 

en tak til forældre, der bakkede op med 

kørsel m.v.         

 

Ungdomsfodbold i BT: 

Sæsonen 2012 er nu rigtig godt i gang 

udendørs, og der er tilmeldt 20 hold i 

DBU Jyllands turnering.  

 

I samarbejde med Dansk Handicap Idræt 

tilbyder vi fodbold for udviklingshæm-

mede, og der er p.t. 16 drenge og piger, 

der spiller fodbold på BT`s baner, hvilket 

de pågældende børn har meget glæde af.  

 

I slutningen af juni deltager 27 drenge-

spillere og 6 trænere samt et antal for-

ældre i Rema 1000 Cup i Sejs ved Silke-

borg.       

 

Seniorfodbold i BT: 

I sæsonen har klubben tilmeldt 4 herre-

hold og 2 damehold. På nuværende tids-

punkt ligger serie 4 på en delt 1. plads 

med mulighed for at rykke op i serie 3 

efter sommerferien. Klubben har deltaget 

i pokalturneringen og er efter 3 runder 

netop blevet slået ud af turneringen.   

 
Klubbens nyindkøbte spillerkabiner er 

netop blevet stillet op, så der nu også er 

gode forhold for trænere, holdledere m.fl. 

 

Med de sidste tiltag er klubbens kamp-

bane blevet rundet af, og der er endvidere 

solgt flere nye bandereklamer.    

 

Til hjemmekampene for serie 4 og 5 

tændes grillen, og flere og flere tilskuere 

kigger forbi på BT´s anlæg.   
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DBU`s Fodboldskole: 

Klubben gennemfører igen i 2012 DBU`s 

Fodboldskole. Det er et tilbud til drenge 

og piger fra årgang 1998 til 2004. 

 

Fodboldskolen ledes i 2012 af Peter 

Gandrup, Bruunshåb, og som hjælpere har 

han mange af de gode lokale trænere fra 

tidligere. 

 

Der var oprindelig plads til 96 børn på 

fodboldskolen i år, og de 92 pladser blev 

revet væk den første dag, hvor der var 

mulighed for at tilmelde sig medio marts. 

Siden er der skaffet plads til 16 mere, så 

fodboldskolen gennemføres med 112 

deltagere. 

 

Der venter børnene en rigtig god 

oplevelse i uge 27.     

 

BT´s Sportsuge: 

Som tidligere nævnt flyttes BT`s 

sportsuge til uge 26, nærmere bestemt fra 

tirsdag den 26. juni  til og med lørdag den 

30. juni 2012. Vi er allerede langt med 

planlægningen og kan bl.a. oplyse, at der 

er bestilt telt og 2 hoppeborge, ligesom vi 

for første gang har bestilt et 4 mands 

orkester til festen lørdag aften i teltet. Vi 

håber så, at rigtig mange lokale vil bakke 

op omkring afslutningsfesten lørdag aften 

den 30/6. 

 

Vi forsøger at genoptage rundboldtur-

neringen mellem de enkelte veje og håber 

meget, at rigtig mange hold fra såvel 

Bruunshåb som Tapdrup tilmelder sig. 

Deltagelsen i rundboldturneringen er en 

god måde at aktivere alle aldersklasser fra 

børn til ældre. Det er ligeledes en god 

måde at inddrage nytilflyttere, så man 

dels kommer til at kende naboerne, men 

også får kendskab til byens idrætsklub. 

 

Vi får som tidligere år også besøg af de 

lokale spejdere, der vil opstille en akti-

vitet med megafodbold. 

 

Som noget nyt vil der i samarbejde med 

Viborg Orienteringsklub blive mulighed 

for deltagelse i et orienteringsløb om 

onsdagen på ca. 2,5 km, hvor alle kan 

deltage. 

 
Om torsdagen gennemføres det store BT 

løb, som får flere og flere deltagere fra år 

til år. 

 

Der holdes bagagebærersalg om fredagen.  

 

Der vil i lighed med sidste år være 

bankospil med gode gevinster om fre-

dagen og efterfølgende kage og kaffe-

bord. 

 

Om fredagen bliver der fodboldstævne 

med deltagelse af seniorhold, OB hold og 

superveteranhold fra bl.a. SVIF og BT. 

 

Om lørdagen vil der være fodboldstævne 

for de mindste og rundboldfinaler, lige-

som vi forventer, at den populære trylle-

kunstner Happy Einar, der optrådte sidste 

år, vender tilbage. Der vil ligeledes være 

boder med ansigtsmaling m.v. 

 

Der vil hele ugen være mulighed for at 

købe sund mad til billige priser, ligesom 

kiosk, ølvogn og grill og tombola holdes 

åbent alle dage. 
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Vi håber rigtig mange lokale vil kigge 

forbi BT`s anlæg i sportsugen og dermed 

bakke op omkring det lokale idrætsliv. 

 
Vinteraktiviteter i BT/SVIF: 

I lighed med tidligere år vil der være en 

række aktiviteter i Møllehøjhallen i den 

kommende vintersæson. De 2 idræts-

foreninger 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 bordfodbold, gym-

nastik, aerobic, bordtennis, badminton, 

håndbold og fodbold.  

På grund af en meget positiv udvikling 

inden for håndbolden har klubben lejet en 

del timer i andre haller, da der ikke er 

ledige tider i Møllehøjhallen. 

 

Der vil blive husstandsomdelt en folder 

med tilbud i begyndelsen af august 2012.  

 

Penge til spillerkabiner 

 
 

Ved et arrangement  i Bruunshåb – Tap-

drup  Idrætsforening overrakte Tuborg 

Fondet 20 000 kr.  til indkøb af spiller-

kabiner på Bruunshåb Stadion. 

På billedet overrækker Tuborg Fondets 

repræsentant, Poul Madsen, checken på 

20 000 kr.  til  Bruunshåb - Tapdrup 

Idrætsforenings-formand, Leo Jacobsen. 

 

Privat dagpleje 
Efter 6 år som kommunal ansat har jeg valgt at blive privat dagplejer. 

Lige nu bruger vi meget tid på at: 

- gå tur i naturen 

- synge sange og spille instrumenter 

- fodre høns og kyllinger 

- besøge får og lam 

- lege på vores fantastiske legeplads i Tapdrup 

- være sammen med andre børn og dagplejere 

Aktiviteterne ændrer sig alt efter vejr og årstid. 

Min åbningstid er: 

Man-torsdag 6:45 – 16:30 

Fredag           6:45 – 15:45 

Håber vi må komme med i jeres overvejelser, når I vælger plads til jeres barn. 

I er selvfølgelig altid velkomne til at give os et uforpligtende besøg. 

Jeg har i øjeblikket 1. ledig plads. 

Venlig hilsen 

Anna-Mette Kroustrup Kokær 2, Tapdrup  

Tlf nr. 86 67 67 76   Mobil nr. 26 55 57 49



Tapdrup Dream-Team 
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Kære LØBERE i Tapdrup  
(og jeres heppende familier) 

24-timers-løbet 2011…… VI BLEV NR. 3 og løb 55 omgange med Turboholdet fra 

TAPDRUP DREAM TEAM, så i år må vi forfølge 2. pladsen, så I kan godt kridte 

løbeskoene .  

Familieholdet fik løbet/gået 36 omgange i 2011 . Kom og vær med - det er en utrolig 

hyggelig weekend, vi har sammen, og den er for hele familien. 

Vi nærmer os tilmelding til 24-timers-løbet 2012 den 11. + 12. august. Jeg har igen i år 

tilmeldt et Familie- og et Turbohold - det vil sige, at der er 24 pladser på hvert hold. Vi 

er også så heldige at vi har te-huset som base og en lille teltplads til overnatning. 

Pris pr. deltager bliver i år 190 kr. Beløbet dækker deltagelse i løbet og en fælles 

teltplads. Tilmelding og betaling skal ske senest 1. juni 2012 på kontoen i Jyske 

Bank: reg. 7831 konto nr. 1493452 

I år har vi bestemt, at alle deltagere selv medbringer kød til grillen til det antal 

personer de kommer + en skål salat (det kan også være kartoffelsalat) til et fælles 

salatbord. Du medbringer selv drikkevarer, og hvad du ellers skal fortære i løbet af 

weekenden. Der vil være engangsservice i te-huset til alle. Søndag morgen vil der 

være morgenmad til de løbere, der møder op i te-huset . 

Jeg håber, at rigtig mange - både store og små - er friske og stiller op til en god dyst og 

et hyggeligt samvær med gode venner og naboer. 

   
Jeg har behov for at vide: 

Hvilket hold vil du løbe på? …sendes til Jens Søndergård (mail: ab-jens@mail.dk) 

Hvilken tid løber du på? …sendes til Jens Søndergård 
Kan du hjælpe med grill, evt. ekstra stole? besked til Ninna  

Kan du bage 25 boller? … besked til Ninna 

Kan du bage kage? …besked til Ninna 

På gensyn den 11. og 12. august 

Ninna Frederiksen, Vibækvej (mail: pramhuset@teliamail.dk)

mailto:ab-jens@mail.dk
mailto:pramhuset@teliamail.dk


Menighedsrådet. 
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Af Aase Langvad, formand 

 

Menighedsrådsvalg d. 13. november 

2012. 

Tidspunktet nærmer sig, hvor du skal tage 

imod tilbuddet om at stille op til et 

udfordrende, spændende og givende ar-

bejde. 

Du har nu mulighed for at blive valgt ind i 

Tapdrup menighedsråd. Et team, hvor der 

er behov for mennesker fra flere 

aldersgrupper med forskellige kvali-

fikationer og kompetencer, til at være 

med til at løse de kommende års store 

udfordringer. 

Opmærksomheden er i disse år stor 

omkring Folkekirken. I det store per-

spektiv har kristendom - krig, ægteskab - 

partnerskab, kirkelukninger, brugen af 

kirker samt Folkekirkens styringsstruktur 

været til debat. 

Lokalt har vi været optaget af at løse 

menighedsrådets lovbundne opgaver, at 

styre sognets kirkelige og administrative 

opgaver samt virke for evangeliets 

forkyndelse.  

Renovering og kamp for at bevare såvel 

den gamle kirkes som kirkegårdens 

historiske og kulturelle værdier har fyldt 

meget. Hertil kommer selvfølgelig også  

 

det at skabe gode vilkår for evangeliets 

forkyndelse for alle aldersgrupper. 

Opgaverne i et menighedsråd kan kun 

løses, hvis alle deltager. Hvert valgt 

medlem, formand, næstformand, kasserer, 

kontaktperson og kirkeværge har deres 

primære opgaver. På menighedsrådsmø-

derne, som afholdes en gang om 

måneden, behandles de forskellige sager 

inden for virksomhedsområdet. Målet er, 

at alle er inddraget og orienteret. 

Du kan rekvirere folderen: ”Hvilke 

opgaver har et menighedsrådsmedlem og 

hvem gør hvad?” hos formanden, mail: 

aaselangvad@hotmail.com 

 

Noter allerede nu følgende datoer: 

 18. sept. kl. 19.00. Offentligt møde i 

Sognehuset vedr. menighedsrådsvalget. 

25. sept. Tidligst tidspunk for aflevering 

af kandidatlister. 

2. okt. Sidste frist for indlevering af 

kandidatlister. 

Yderligere information vedr. valget primo 

august. 

 
 

 

 

mailto:aaselangvad@hotmail.com


Tapdrup Sangkor 

18 

 

 

 
Af Maja Simonsen, organist i Tapdrup 

kirke. 
 

I Tapdrup findes et kor – et sangkor! Et 

tilbud til alle om at give den indre 

sangfugl  luft under vingerne, at få rørt 

stemmerne og mærke glæden ved at 

synge sammen med andre. Disse mu-

ligheder får man netop i Tapdrup 

Sangkor, hvor der er fokus på sangglæde, 

god musik, en smule sangteknik og 

performance. Og så kræves der ingen 

forudsætninger for at være med i koret ud 

over glæden ved - og lysten til - at synge. 

 

Koret har netop haft en optræden i kirken, 

og inden dette mødtes vi til en del 

korprøver i løbet af foråret. Endelig 

oprandt dagen, hvor koret skulle deltage i 

søndagens gudstjeneste d. 13. maj i 

Tapdrup Kirke, og hvor koret bidrog til at 

lave en rigtig festlig forårsgudstjeneste.   

Nu ser vi så frem til efteråret, der byder 

på øvning og optræden til gudstjenesten 

med juletræstænding 1. søndag i advent d. 

2. december kl. 15.00. Frem til dette har 

vi korprøver på følgende aftener: 25. 

oktober, 1. november, 8. november, 15. 

november, 22. november og 29. novem-

ber. Alle aftener er torsdage, og vi øver 

fra kl. 19.00-21.00 i Sognehuset.  

Vi vil til denne lejlighed synge til for-

skellig musik, der passer til årstiden, 

advent og jul, alt sammen så den gode 

(jule)-stemning nok skal indfinde sig. 

Velkommen til alle, der har lyst til at 

deltage! 

Sommer-udflugt 
En stille sommersøndag midt i ferietiden 

vil vi køre en tur ud i det grønne med kaffekurven. 

Turen går til Ravnstrup, hvor vi skal besøge Lindegaardens have 

og nyde de mange blomster, se 170 forskellige træer og kreativ kunst. 

Man kan købe honning og måske også et par planter med hjem. 

 

Vi kører i private biler og fylder op i bilerne. 

Så mød blot op på parkeringspladsen ved Sognehuset 

søndag den 15. juli kl. 14, 

Vi er hjemme igen senest kl. 18. 

Menighedsrådet pakker kaffekurven. 

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

Kom og vær med, hvis du kan! 

Af hensyn til kaffen er der tilmelding - til 

Lisbeth Andersen, tlf. 8667 2780 senest torsdag den 12. juli. 

Tapdrup Menighedsråd



En ildsjæl kom forbi 
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Af Niels Toftegaard, næstformand i 

Tapdrup Menighedsråd 
 

Den 18. april indbød Tapdrup Bor-

gerforening og Tapdrup Menighedsråd til 

foredragsaften i  Forsamlingshuset. Denne 

aften var en smuk og solrig  forårsaften, 

hvor ca. 60 mødte op. 

Aftenens foredragsholder var  Ruth Brik 

Christensen, som i 2009 blev kåret til 

årets helt af Jyllands Posten og 

Trygfonden for sin indsats for de danske 

soldater på tjeneste i udenlandske 

opgaver. 

Foredragsholderen fortalte friskt og 

muntert om, hvordan hun var nået så vidt. 

Hun voksede op på et lille landbrug  på 14 

tdr.ld. ved Hoptrup i Sønderjylland. 

Hendes store forventninger til skolen blev 

en skuffelse, så den forlod hun, da det 

blev muligt i 9. klasse. Siden blev det dog 

til en diakonuddannelse. Et lykkeligt 

ægteskab varede desværre kun 10 år, da 

hendes mand døde af en kræftsygdom. 

Hun valgte at kæmpe for, at hendes 2 

døtre skulle have et indholdsrigt liv. Efter 

forskellige job i relation til sin uddannelse 

stod hun i 2006 uden job. Hun reflek-

terede  på en annonce fra KFUM’s Solda- 

 

termission, som søgte  en leder til 

Soldaterhjemmet i Irak. Hun fik ikke 

jobbet , men   kort tid efter blev hun 

tilbudt jobbet med opbygningen af solda-

terhjemsarbejdet i Afghanistan. 

Dette arbejde begyndte helt fra bunden  

under barske forhold med megen varme 

og støv og gråt alle steder. 

Arbejdet blev udført på KFUM Solda-

termissions mere end 100-årige kristne 

grundlag. Målet er et fristed for unge 

mænd, som opholder sig langt fra 

hjemmet, slægtninge og daglige bekvem-

meligheder. Her betyder en kop kaffe 

meget. Det betyder meget, at der f.eks. er 

et sted, man kan fejre en fødselsdag. To 

halve citronmåner kan snildt blive til en 

flot fødselsdagskage. 

Tilhørerne hørte også om den barske 

kendsgerning,  at ikke alle soldater kom 

levende hjem.  

Alt i alt en spændende aften, der alvoren 

til trods, blev holdt i en munter tone.  

Aftenen sluttede med en auktion over en 

dug, som var skænket til KFUM´s Sol-

datermission. Auktionen gav et flot beløb 

til missionens fortsatte arbejde. 

En god aften som må kunne gentages en 

anden gang med et andet emne. Tak for 

samarbejdet. 
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Hyggeaften for Seniorer i 

Tapdrup 
Vi inviterer, sammen med meninghedsrådet, alle seniorer i Tapdrup til en hyggelig 

aften. 

Vi starter med aftensmad, som består af frikadeller og kold kartoffelsalat. 

Vi fortæller om at være teenager i Tapdrup, og I får mulighed for at tippe 13 rigtige 

om teenagere i 2012. 

Bagefter er der kaffe, hjemmebag, fællessang og, for dem som har lyst, også mulighed 

for at spille forskellige kort– eller brætspil. Hvis I har nogle spil, som I synes kunne 

være spændende at lære os, er I meget velkomne til at tage dem med. 

 

Det hele kommer til at foregå i Sognehuset i Tapdrup 

mandag d. 18. juni, kl. 17:30—20:30. 
 

Det koster ikke noget at deltage, men af hensyn til maden er tilmelding nødvendig. 

I kan tilmelde jer på tlf. 23 74 20 92 eller på tilmeldingsblanketter der kan findes i 

Tapdrup sognehus og kirke. 
 

Seneste tilmelding er onsdag d. 13. Juni. 

Vi glæder os til at se jer. 
 

 
Kærlig hilsen Marie, Ida, Johanne og Louise



Indre Mission 
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Af N. O. Sørensen 

Juni  2012: 

07.  kl.  19.30   Ydremissionsmøde hos   

                         Laila og Søren Sørensen      

                         Højtoften 11. 

                         Anne Grethe Møller  

                         fra Viborg taler. 

August 2012: 

30.  kl.  19.30   Samtalemøde hos  

                         Verner Pedersen,  

                         Spanggårdsvej 5. 

September 2012: 

03.  kl.  14.30    Kvindekredsmøde 

                          hos Lis Frandsen,  

                          Vibækvej 13. 

20.  kl.  19.30    Møde i Sognehuset  

                          ved fritidsforkynder  

                          Niels Jørgen Nyrup 

                          Andreasen, Nr. Onsild.    

Flere busser til Tapdrup 
 

Af Dan Jensen,  

Tapdrup Borgerforening 
 

Igennem flere år har vi bedt Viborg 

Kommune overveje, om der kunne komme 

flere busafgange til Tapdrup. Det er 

ligesom historien med hønen og ægget, for 

kommunen har tidligere slået på, at 

passageroptællinger ikke viser behov for 

flere busser. Samtidig har vi forsvaret, at 

hvis der kom flere busafgange spredt ud 

over hele døgnet, kunne det måske få flere 

borgere til at benytte den offentlige 

transport frem for måske at anskaffe sig bil 

nr. 2. 

Nu tyder det på, at Borgerforeningens 

anstrengelser endelig har båret frugt. Fra 

sommerkøreplanen i år, som træder i kraft 

1. juli 2012, får vi nu 12 afgang fra Viborg 

+ 12 afgange i retning mod Viborg på 

hverdage, samt 3 afgange hver vej på 

lørdage. 

  

Idet en del af ruterne fra Viborg ender i 

Tapdrup, for derefter at køre tilbage mod 

byen, har de 12 meter lange busser behov 

for et sted at vende. Det er også vigtigt, at 

denne vendeplads ligger i den østlige ende 

af Tapdrup, så de fleste af Tapdrups 

borgere kan få nemt ved at stå på bussen, 

uden at skulle ud på en alt for lang gåtur. 

Flere muligheder har været i spil, men 

kommunen har nu meddelt, at den letteste 

og billigste løsning har været, at lave en 

vendeplads på den tidligere sportsplads øst 

for Tapdrup, idet Viborg Kommune er ejer 

af dette areal. Etableringen af vendepladsen 

vil ske i juni måned. 

  

Vi håber, at rigtig mange borgere vil tage 

godt imod de nye busafgange og benytte 

den kollektive trafik, således at vi kan vise 

kommunen busafgangenes berettigelse. 
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Tilbyder følgende kurser efterår 2012  (Kursusoversigt) 

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, 12 x 3 timer 

Start:                            Onsdag den  12 september 2012                          

Sted:                            Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet 

Weekendkursus:    Savning med dekupørsav 

Instruktør:                   Vagn Steffensen -  tlf. 86 65 44 43 

Kursusdage:                 Lør- søndag d. 20/10 og 21/10 2012, 16 timer 

Sted:                            Tapdrup gl. Skole - sløjdlokalet 

Weekendkursus:    Pil  -  Kurve og andet flet i pil 

Instruktør:                   Birgitte Bach – tlf. 86 63 93 07 

Kursusdage:                Lørdag og søndag  d. 27 – 28/10 -2012, 15 timer 

Sted:                            Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup 

Onsdagkursus       Blomster-, advents- og julebinding. 

Instruktør:                    Laila Sørensen – 86 84 86 84 

Kursusdage                 Onsdage d. 21/11 – 5/12 – 12/12, 2012,  

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

Sted:                           Blomster Galleriet, Ll. Sct. Mikkelsgade 19, Viborg 

                                    Lailas blomsterbutik og –værksted. 

Onsdagskursus      Glaskursus / Glaskunst 

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

                                    www.ab.glaskunst.dk 

Kursusdage                 Onsdage d.  3/10 – 10/10 – 24/10 – 31/10 -  7/11 - 2012 

og –tid:                        kl. 19.00 – 21.45,  5x3 = 15 timer  

Sted:                            Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup     

Lørdagskursus:     Glaskursus /  Glaskunst 

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

                                    www.ab.glaskunst.dk  

Kursusdag                   Lørdag den 17/11  2012 

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

Sted:                            Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup 

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.  

Vi deltager også på Husflidsmessen 7. 8. 9. september i Tinghallen

http://www.ab.glaskunst.dk/
http://www.ab.glaskunst.dk/
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Juni 1012: 

07.  kl.  19.30      Ydre missionsmøde  hos 

L. og S. Sørensen, Højtoften 11 

10.  kl.  09.15      Gudstjeneste  ved L. 

Andersen. 

14.  kl.  19.00      Nattergale tur fra 

legepladsen 

17.  kl.  09.15      Højmesse ved H. 

Korsgaard. 

23.  kl.  18.00      Sct. Hans fest på 

baneområdet -  bål ca. kl. 20.00. 

24.  kl.  19.30      Midsommergudstjeneste 

ved P. B. Andreasen 

26.  kl.     ?          B/T´s sportsuge starter 

30.  kl.     ?          B/T´s sportsuge slutter 

med afslutningsfest. 

 

 
 

Juli 2012: 

01.  kl.  10.30      Højmesse ved P. B. 

Andreasen 

08.  kl.  09.15      Gudstjeneste ved L.  

Andersen 

15.  kl.  14.00       Sommerudflugt med 

Menighedsrådet 

22.  kl.  09.15      Højmesse ved H.  

Korsgaard 

29.  kl.  09.15      Gudstjeneste ved  H.  

Korsgaard 

 

 

 

 

 
 

 

August 2012: 

05.  kl.  10.30      Højmesse ved  H.  

Korsgaard 

12.  kl.  09.15      Gudstjeneste ved P.  B.  

Andreasen 

19.  kl.  17.00      Friluftsgudstjeneste ved 

L. Andersen på plænen ved Sognehuset 

26.  kl.  09.15      Højmesse ved P.  B.  

Andreasen 

30.  kl.  19.30      Samtalemøde hos V. 

Pedersen, Spanggårdsvej 5. 

 

 

 

 
 



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 

Energi Viborg.  Tlf.  89292921 

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 

 

TAPPEN  udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE Næste Nr. : 31 august  2012 

 

Redaktion: Erling Hosbond, Engvej 3.  

Tlf. 8660 0240. Mail: beerhos@hotmail.com 

Medhjælper: Erik Langvad,  

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407 

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11  

Tlf. 8660 0446  gubi42@hotmail.com 

Distribution: Borgerforeningen 

Tryk: Svend Thorsen Tlf. 2027 3010 

Forside: Tina Jensen   

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer 

og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENs 

redaktion. 

 

http://www.tapdrupby.dk/

