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Redaktionen 
Af Erling Hosbond. 

Så er det ifølge kalenderen forår, og vores forårsnummer er lige på trapperne. Det har 

også været tid for mange generalforsamlinger, som bladet i nogen grad bærer præg af. 

Tak til Lisbeth Mogensen for et fint indlæg til ”Borgerstafetten”. 

Deadline for næste nummer er tirsdag den 31. maj 2016 
 

 

Borgerforeningen 
 

 
 

Nyt fra 

Borgerforeningen 
 

Af Claus Bo Andreasen 

I slutningen af januar havde borger-

foreningens bestyrelse møde med 

repræsentanter for Viborg Kommunes 

forvaltning. Op til mødet havde vi samlet 

en række ønsker fra borgere i Tapdrup, 

som vi gerne ville orientere kommunen 

om. Tilsvarende fik vi en status på 

forskellige udviklingsplaner i og omkring 

Tapdrup. I det følgende er der et kort 

referat af drøftelserne.  

 

Udbygning af området syd for Engvej. 
Der er planer om at udstykke tre bygge-

grunde syd for Engvej, men først skal der 

udarbejdes et tillæg til kommune- 

planen. Dette arbejde er endnu ikke gået i 

gang. På mødet gentog vi vores ønske om, 

at der øst for Engvej etableres en P-plads, 

som kan anvendes ved arrangementer på 

legepladsen. Ønsket er videregivet til 

planafdelingen, der vil se på 

mulighederne, når de går i gang med 

planlægningen for de nye boliger.  

 

Planer for udbygning af Viborg mod 

øst ved Spangsdal. 

Vi fik en kort orientering om planerne. 

Der er tale om meget langsigtede planer, 

og udbygningen afhænger af efterspørgs-

len på grunde. Udarbejdelse af lokal-

planer m.m. vil ikke blive igangsat før 

Arnbjerg og andre områder er fuldt 

udbyggede.  

 

Andre planer i Tapdrupområdet. 

I de kommende år vil der blive etableret 

nyt boligområde i den vestlige del af 

Tapdrup, nord for rundkørslen. 

 Etableringen af dette område vil dog først 

starte, når Tapdrupvænget og til dels 

Kokærvænget er fuldt udbyggede.  

 

Fortov/cykelsti til Kokærvænget. 
Vi har i efterhånden mange år ønsket 

bedre adgang for gående og cyklende til
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Kokærvænget. Forvaltningen har tidligere 

sendt sagen til politisk behandling. Efter 

mødet med forvaltningen har vi sendt et 

brev til Teknisk udvalg og bedt om en 

status for den politiske prioritering.  

 

Fartdæmpning ved børnehaven. 

Vi har endvidere ønske om, at der 

etableres et fartdæmpende plateau foran 

børnehaven. Forvaltningen gjorde os 

opmærksomme på, at der vil være gode 

mulighed for dette i forbindelse med 

udførelse af anlægsarbejde i forbindelse 

med separat kloakering. Dette arbejde er 

planlagt til udførelse i 2018 - 2020; på 

linje med hvad der i øjeblikket foregår i 

Vejrumbro. 

 

Busstoppesteder og læskure. 

Kommunen har tidligere besluttet at 

stoppestedet i den vestlige del af Tapdrup 

nedlægges på grund af dårlige 

pladsforhold. Vi har foreslået, at 

busstoppet i stedet flyttes til Vibækvej 

umiddelbart syd for rundkørslen, hvor der 

også plads til et læskur. En mulighed er at 

flytte læskuret fra kirken (som er meget 

lille) til Vibækvej og erstatte det med et 

større.  

Kommunen har efterfølgende meddelt, at 

det kan godt lade sig gøre at lave et stop 

på Vibækvej – det er dog ikke et stop, 

som folkeskolebørn kan henvises til, da 

Vibækvej er trafikfarlig for alle elever. Vi 

vil dog forfølge sagen. 

 

Tidspunkter for busafgange. 

Vi har aftalt med forvaltningen, at 

busplanlæggeren gøres opmærksom på, at 

der er behov for synkronisering af 

busafgange med ringetider på Overlund 

Skole.  

 

 

En stribe på cykelstien. 

Der er mange borgere, som har et ønske 

om lys på cykelstien mellem Tapdrup og 

Overlund. Cykelstien er en lille smule 

sænket i forhold til vejen, og det giver 

problemer med at cyklisterne bliver 

blændet. Det er imidlertid dyrt at etablere 

lys på cykelstien, og der kan være 

argumenter imod at have gadelys i 

ubeboede områder. Viborg Kommune 

påregner i 2016 at lægge asfaltslidlag på 

den dobbeltrettede cykelsti mellem 

rundkørslen i Tapdrup og til Gl. 

Randersvej ved Overlund. Herefter kan 

kommunen etablere en midterstribe, så 

cyklister kan færdes mere sikkert. Den del 

af Tapdrupstien, som krydser ind over nyt 

boligområde på hjørnet af Tapdrupvej og 

Gl. Randersvej, vil blive fornyet i 

forbindelse med byggemodningen af dette 

område i 2016. 

Efter forslag fra en borger i Tapdrup 

drøftede vi endvidere muligheden for at 

forlænge cykelstien fra Gl. Randersvej til 

Overlund bydelscenter, og dermed skabe 

et mere sammenhængende cykelstinet. 

Det vil bl.a. give større sikkerhed for 

gymnasieelever fra Tapdrup som cykler 

til VG. Kommunen har en pulje til 

”lukning af huller i cykelstinettet”, og det 

vil blive undersøgt om denne pulje kan 

finansiere det manglende stykke.  
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Informationsskilte.  
Vi har et stort ønske om at få 

informationsskilte ved indfaldsvejene, 

som kan anvendes til annoncering af 

arrangementer m.m. Umiddelbart har 

kommunen ikke midler til sådanne skilte, 

men der vil senere komme puljer, som vi 

kan søge om midler.  
 

Oprensning af gadekæret. 

Kommunen ejer ca. halvdelen af 

gadekæret i Tapdrup, mens den øvrige 

halvdel ejes af en privat lodsejer. 

Gadekæret er vokset til i vandplanter og 

lodsejeren vil gerne have hjælp til at få 

det renset. Umiddelbart har kommunen 

ikke ressourcer til dette, men Teknisk 

Udvalg skal snart behandle et notat om 

driftsmidler, og sagen vil blive beskrevet 

her.  

 
Gadekæret i Tapdrup. (bill. Fra 2001) 

 

Ny belægning på Nørreåstien i 2017. 

Energi Viborg Vand har i efteråret og til 

udgangen af december 2015 fået 

nedgravet en spildevandstrykledning i 

kanten af den asfalterede cykelsti mellem 

Tapdrup og Vejrumbro. Energi Viborg 

Vand oplyser, at entreprenøren snarest 

(måske allerede) udfører retablering af 

rabatterne og efterfølgende fejer stien ren 

for sand og grus. Senere vil Viborg 

Kommune blive indkaldt til afleverings- 

 

forretning med bygherre og entrepre-

nøren, hvor vi vil anføre de mangler 

vedrørende retablering af asfalt m.v., der 

skal udbedres. Viborg Kommune er 

bekendt med, at stien forinden havde en 

del skader i form af revner, sætninger og 

ujævnheder pga. trærødder, hvorfor 

Viborg Kommune kalkulerer med, at stien 

skal have ny belægning i 2017, efter at 

der er sikkerhed for, at der ikke bliver 

yderligere sætninger i det opgravede 

stiareal. Energi Viborg vand deltager 

endvidere til retablering af stien med 

slidlag på det areal, de har opgravet. I 

2016 vil der blive foretaget udbedring af 

de skader, der er opstået i forbindelse med 

gravearbejdet samt de oprindelige skader 

på stien, således at stien er klar til ny 

belægning i 2017. 
 

Andre punkter på mødet med kom-

munen. 

Herudover var der en række andre ønsker, 

som borgere i Tapdrup har ønsket at 

kommunen prioriterer. Det er bl.a. forhold 

omkring opretning af fortove og lignende. 

Trafik og Veje kikker på punkterne og vil 

lade det indgå i prioriteringerne med 

andre lignende projekter i forhold til den 

økonomi, der er til rådighed.  
 

Valg på generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen den 25. februar 

blev Rikke Bech (Tapdrupvej 96) indvalgt 

i bestyrelsen for Tapdrup Borgerforening 

efter at Anders Midtgaard havde valgt at 

udtræde efter mange års veludført besty-

relsesarbejde. Stor, stor tak til Anders for 

hans arbejde.  

Herudover består bestyrelsen af Claus Bo 

Andreasen, Dan Jensen, Anna Margrethe 

Engbæk Schmidt, Anna Marmurowicz, 

Jan Henriksen og Connie Jensen. 
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Tapdrup Borgerforenings 

Årsregnskab 2015 

 

 

 

Af Dan Jensen, kasserer 

På generalforsamlingen den 25. februar 

2016 blev regnskabet for Tapdrup 

Borgerforening og for Tapdrup Puljen 

godkendt. Borgerforeningen kunne præ-

sentere et regnskabsmæssigt overskud på 

10.330,04 kr. Ved udgangen af 2015 

udgjorde den samlede pengebeholdning 

98.131,89 kr. 

Borgerforeningen vil igen i år gerne takke 

for årets kontingentindbetalinger, der 

udgjorde 27.700 kr., hvilket desværre er 

et lille fald i forhold til året før. Det er 

dejligt at se, at Tapdrup Menighedsråd + 

178 husstande vælger at støtte op om 

vores arbejde og aktiviteter, som kommer 

alle borgere til gode – men vi vil samtidig 

gerne opfordre de resterende borgere til 

også at blive medlemmer, når næste 

opkrævning udsendes i efteråret 2016. 

Det blev i øvrigt på generalforsamlingen 

besluttet at fastholde kontingentet på 150 

kr. for hele husstanden i 2016. 

 

 

Tapdrup Puljen 
Borgerforeningen administrerer også 

Tapdrup Puljen, der yder støtte til 

almennyttige formål i Tapdrup. I 2015 

blev der uddelt 20.000 kr. til Tapdrup 

Udeliv i forbindelse med etablering af 

tennisbane m.m. Ved udgangen af 2015 

udgjorde den samlede puljebeholdning 

189.465,59 kr. 

Der er indkommet én ansøgning om 

udlodning i 2016 fra Tapdrup Puljen, og 

denne har vi valgt at imødekomme. Der er 

tale om en ansøgning fra Tapdrup 

Borgerforening og Tapdrup Menig-

hedsråd i fællesskab om 20.000 kr. til 

indkøb af skulpturgruppe ved det 

planlagte torv i Tapdrup foran Sogne-

huset. Den samlede udgift til skulp-

turgruppen forventes at udgøre 142.000 

kr. 
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Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening 

  

På baggrund af et møde med Viborg 

Kommune og flere kommentarer på byens 

Facebooksside, valgte Tapdrup Borger-

forening i februar 2016 at lave en mini-

undersøgelser over erfaringerne med 

mobiltelefondækningen i byen. Undersø-

gelsen er lavet ud fra de 112 observa-

tioner, vi modtog i undersøgelses-

perioden. Resultatet af undersøgelsen og 

hvad vi kan bruge resultatet til vil blive 

drøftet internt i Borgerforeningens be-

styrelse. 

  

Hovedkonklusionerne vil vi prøve at 

beskrive her: 

54% af borgerne i Tapdrup har stor 

utilfredshed med deres mobildækning. 

34% har en middel/svingende 

mobildækning og 12% har en 

tilfredsstillende mobildækning. 

Når man kigger på erfaringerne er det 

vigtigt at forholde sig til, hvilken 

mobilmast ens selskab benytter: 

 

51% benytter TDC´s mobilmaster 

(selskaberne: TDC, Telmore, Fullrate, 

YouSee, Unotel, Happii, Nettalk, Coop, 

One, Signafon, Travel, Wupti etc.) 

 

 

 

 

29% benytter Telenors mobilmaster 

(selskaberne: Telenor, CBB, Bibob etc.) 

 

16% benytter Telia´s mobilmaster 

(selskaber:  Telia, Call, DLG etc.) 

 

4% benytter 3´s mobilmaster (selskaber-

ne: 3, Oister etc.) 

  

På TDC´s master udtrykker 53% af 

brugerne i Tapdrup stor utilfredshed med 

deres mobildækning. 40% har en 

middel/svingende mobildækning og 7% 

har en tilfredsstillende mobildækning. 

På Telenor´s master udtrykker 49% af 

brugerne i Tapdrup stor utilfredshed med 

deres mobildækning. 27% har en 

middel/svingende mobildækning og 24% 

har en tilfredsstillende mobildækning. 

På Telia´s master udtrykker 56% af 

brugerne i Tapdrup stor utilfredshed med 

deres mobildækning. 33% har en 

middel/svingende mobildækning og 11% 

har en tilfredsstillende mobildækning. 

På 3´s master udtrykker 100% af brugerne 

i Tapdrup stor utilfredshed med deres 

mobildækning. 

  

På Tapdrups hjemmeside: 

 www.tapdrupby.dk/mobildaekning  kan 

man se kort over de forskellige observa-

tioner.  Desværre viser observationerne, at 

der ikke er noget éntydigt billede af, 

hvilket selskab man skal benytte afhængig 

af, hvor man bor. Men kortene kan bruges 

til at finde sit eget nærområde og så 

vurdere, hvad ens naboer har af erfaringer 

fra de forskellige mobilmaster. 

http://www.tapdrupby.dk/mobildaekning
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Spøgeriet 

 på Bjørnsgård. 
 

 

Bjørnsgård, Tapdrupvej 123 
 

Slægtshistorien. 

Mette Marie Pedersdatter blev d. 25/3-

1793  i Tapdrup kirke viet til gårdejer 

Laust Nielsen fra Lunddorf i Viskum 

sogn. De fik 7 børn, heraf Niels f. i 1798 

og Ane f. i 1810. Niels blev gift med 

datteren Birthe Pedersdatter fra gården 

Store Fuglsang i Vejrumbro sogn og 

overtog samtidig denne gård. De fik flere 

børn. Ane blev gift med Christen S. 

Louring fra gården Bjørnsgård i 

Tapdrup. I dette ægteskab var der ingen 

børn. Det er dem, der danner midtpunkt i 

denne beretning. 

 

 Tragedien på Store Fuglsang. 
Søndag d. 19. sept. 1858 opskræmtes 

beboerne i Vejrum sogn ved meddelelsen 

om, at den 36-årige gårdmandssøn Peder 

Nielsen fra gården Store Fuglsang havde 

dræbt sin far Niels med et skud rævehagl 

fra et jagtgevær. Årsagen hertil blev 

aldrig fuld opklaret, men ved forhøret i 

retten fremgik det, at sønnen som barn og 

i ungdomsårene havde opført sig helt 

normalt. Men efter at have deltaget i 3-års 

krigen 1848 – 50 var han begyndt at 

drikke, ligesom han ofte kunne være borte 

i halve og hele nætter uden at nogen 

vidste, hvad han foretog sig.  

Da han så denne søndag morgen var 

kommet hjem efter en nats sviretur, gik 

faderen ind til ham på hans kammer. Her 

udviklede det sig til et voldsomt skæn-

deri, bl. a. over, at faderen havde solgt en 

hund, som sønnen holdt meget af.  

Sønnen tog derpå en økse og slog faderen 

i hovedet med øksens bagside.  
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Faderen vaklede ud på gårdspladsen, men 

pludselig kom sønnen farende efter ham 

med sit haglgevær og skød ham på klos 

hold. Lyden af skud gjorde konen 

opmærksom på hændelsen, og straks kom 

hun sammen med en datter farende ud for 

at hjælpe. Sammen fik de manden 

bugseret ind på en stol i stuen, men det 

eneste han her nåede at fremstamme, 

inden han sank sammen, var ønsket om, at 

konen skulle have lov til at hensidde i 

uskiftet bo. Herefter tabte han fuldstændig 

mælet og måtte bringes i seng, men døde 

dog kort tid efter. Naboerne, der var 

blevet tilkaldt og orienteret, sørgede for at 

få sendt bud til politimesteren og til en 

anden søn Laurits, der tjente i Lundorf.   

        Da Laurits fik besked om drabet, 

ilede han mod hjemmet. Her hørte han, at 

broderen var blevet set løbe ned mod 

Vejrum sø, der lå lige nord for gården, 

men som er nu tilgroet. Hernede 

opdagede de, at Peder havde snuppet en 

båd og var roet ud på søen. Efter nøjere 

øjesyn, fandt de ham siddende i båden, 

gemt bag rør og siv. Men efter at være 

råbt an, truede han dem med døden, hvis 

de nærmede sig. Længe stod man 

tvivlrådig inde på bredden, men så lød der 

pludselig et skud ude fra båden. Broderen  

 

roede da forsigtigt ud mod ham, og her 

fandt han Peder liggende død i båden. Ud 

fra stillingen, kunne han se, at broderen 

havde skudt sig selv ved at sætte 

geværmundingen ind i munden og trykke 

af med foden. Skuddet var trængt ind over 

næsen mellem begge øjne, så et stykke af 

hjerneskallen var havnet på kanten af 

båden. 

Begravelserne. 

Faderen blev med stor folkedeltagelse 

begravet d. 24. sept. 1858 på Vejrum 

kirkegård, hvorimod sønnen som 

selvmorder efter datidens begreber ikke 

kunne blive begravet i indviet jord. 

Overtroen bød da, at han i stedet skulle 

begraves ved nattetide i et trebundet 

sogneskel. Endvidere skulle der dannes en 

kiste ved at hamre 4 møgfjæl sammen. 

Peder Fuglsang, som han blev kaldt, 

skulle så henlægges i denne kiste sammen 

med mordredskabene, nemlig øksen og 

geværet samt en halv flaske brændevin. 

En sådan tom flaske var nemlig blevet 

fundet liggende i båden ude på søen.  

  I Vejrum kirkebog er der under 

begravelser anført: 

Død d. 23. sept. 1858 - begravet på 

Vejrum hede - 36 år – Fadermorder og 

selvmorder.

 

Danske Lov af 1683 påbød, at 

selvmordere ikke måtte begraves i 

indviet jord, ej heller klædes i 

ligklæder, men derimod ligge i det 

tøj, de havde haft på, da de døde 

sammen med de genstande, som de 

havde ombragt sig med. 

Loven blev ophævet i 1866. 
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Peders lillesøster var kun 12 år, da 

tragedien skete, og da moderen få år 

herefter også døde, kom Laura, som pigen 

hed, hen til fasteren på Bjørnsgård i 

Tapdrup. Her faldt hun så godt til, at hun  

 

blev som en datter af huset. Hun overtog 

da også gården, da hun flere år senere i 

1873 blev gift med Jens Klaris fra 

Ingstrup, der tjente som møllersvend hos 

Chresten Louring. 
 

 

   Vejrmøllen blev sejlet op til Vejrumbro, hvorfra den med hestevogne blev fragtet til 

Bjørnsgård. Møllen kom siden til at stå ved Sønder Mølle og senere igen flyttet til Gl. 

Asmild, hvor den stod nogle år, inden den brændte. 
 

Spøgeriet. 

Ude på Vejrum hede, hvor liget af Peder 

Fuglsang var blevet gravet ned, blev der 

efterhånden en sådan mystik og ufærd, at 

man fandt det nødvendigt at grave kisten 

op igen. Man fandt da også frem til 

kisten, der lå ca. 500 m. nordvest for 

Hobrovejens udmunding i Randersvej. 

Graven lå dog ikke i selve det trebundne 

sogneskel (Vejrum, Viskum og Rødding 

sogne), men ca. 50 m derfra. Man har i 

nattens mulm ude på den mørke hede 

åbenbart ikke kunnet finde skelstenen, 

men i stedet gravet ham ned ved en høj, 

kaldet Lyshøj. Da man åbnede graven, 

fandt man ganske rigtigt knogleresterne af 

liget samt en jagtbøsse, en økse og en 

brændevinsflaske. 
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Men hvor skulle knogleresterne af liget så 

ligge? Ja, de blev såmænd anbragt i et 

aflukke på stuehusloftet hos søsteren på 

Bjørnsgård. Men hvis de dermed havde 

troet, at den mystiske ufærd ophørte, tog 

de fejl. Det blev i stedet for her, spøgeriet 

kom til at husere. Der begyndte at ske 

flere mystiske ting på gården. Bl. a. var 

der en spøgelseshund, som ingen kunne 

fange, da den altid lige nåede at smutte 

ind gennem et tilmuret hundehul. Man 

mente, det kunne være den hund, som 

selvmorderens far havde solgt, men som 

alligevel ikke ville forlade sønnen. 

Ikke nok med det. En nat hørte Jens 

Klaris, at der var uro ovre i stalden. Han 

gik straks derover og så, at et ungkreatur 

havde revet sig løs og gik hen langs 

grebningen, hvilket altså var årsagen til 

uroen blandt de øvrige kreaturer. Men da 

han så skulle finde den tomme bås, var 

der ingen ledig at finde. Han blev så 

bange, at han slap kreaturet og skyndte 

sig ud af stalden for hurtigt at komme ind 

under dynen igen. Men da han den 

følgende morgen igen vovede sig ud i 

stalden, var der ikke et løst kreatur, ej 

heller en ledig bås at se. 

En karl, Søren Thomsen, der tjente på 

gården, fik også spøgeriet at mærke på 

nært hold. En aften, da 

han sad i sit kammer 

ved siden af heste-

stalden med ryggen til 

vinduet, kunne han 

mærke, der var noget 

galt. Han vendte sig 

om og så en stor, fed 

skikkelse, som stod og  

 

 

kikkede ind gennem vinduet. Han råbte 

ud til ham: ”Hvad står du der og glor 

efter?” Men i det samme begyndte 

skikkelsen med en langsom bevægelse at 

synke ned og svinde hen. Karlen sprang 

så ud af stalddøren for at se, hvem det 

kunne være, men der var absolut ingen at 

se eller finde nogen steder. 

     Spøgeriet var i det lange løb ikke til at 

holde ud, så Jens Klaris fik lavet en aftale 

med graveren ved Tapdrup kirke om i al 

hemmelighed at få liget puttet ned i 

jorden et sted på kirkegården. Det hjalp. 

Al mystik på gården ophørte, og der har 

været ro lige siden. 

 

Efterskrift.                                             

Denne sammenhængende beretning må 

langt hen ad vejen være sandfærdig, da 

selve hændelsen gennem kirkebøger og 

folketællingslister kan bekræftes. 

Spøgerierne vil vi i dag nok stille 

spørgsmålstegn ved, men vi ved jo, at alle 

hændelser, der på den tid ikke 

umiddelbart kunne forklares, blev 

betragtet som spøgeri og stod til troende. 

Der er også blevet fortalt andre, men 

mindre sandsynlige versioner af spøgeriet 

på Bjørnsgård. Men de er sikkert blot er 

en fordrejning eller en afledning af den 

egentlige historie. 

Således fortæller en mand ved navn 

Frederik Jensen Ø, at der i fordums tid var 

en ejer af Bjørnsgård, som sammen med 

en anden mand fra Tapdrup slog en 

overnattende kræmmer ihjel. De skulle så 

have anbragt liget mellem 2 

sammenbyggede lofter i enden af det 

gamle østvendte stuehus. I så fald har det
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været før Jens Klaris´ tid, da det 

nuværende stuehus ligger mod syd og er 

bygget i 1858. Ud over denne udlægning 

findes der hverken i Tapdrup kirkebog 

eller noget andet sted en beskrivelse af en 

sådan hændelse, så den må være falsk.   

Endnu en version, der er blevet fortalt af 

en karl, som engang tjente på gården, går 

ud på, at en søn af gården har skudt sin 

far, fordi han ikke måtte overtage gården. 

Derefter hængte han sig på gårdens loft. 

Hændelsen om et sådant mord skulle i så  

 

fald også findes i Tapdrup kirkebog, men 

det gør den ikke. 

 I 1936 skulle man mellem loft og 

gipsdæk under en reparation af stuehuset 

have fundet nogle menneskeknogler, 

hvilke herefter var blevet kastet ned i 

kælderbegravelsen under Tapdrup kirke. 

Disse knoglerester kunne jo godt stamme 

fra selvmorderen, men som blot var blevet 

glemt i hastværket med at få ligresterne 

fjernet.  

 

Affaldsindsamling i Tapdrup 
 

Borgerforeningen deltager også i år i 

Danmarks Naturfredningsforenings af-

faldsindsamling, hvor vi opsamler al 

henkastet affald langs veje og stier i 

Tapdrup. 

I år foregår indsamlingen  

søndag d. 17. april.  
Håber du har lyst til at deltage. 

Vi mødes ved sognehuset kl. 10.00, hvor 

hver får tildelt en rute samt remedier til 

indsamlingen. 

 
 

 

 
 

Tilmelding hos Else Krogh på mail: 

elkr50@gmail.com  

eller Tlf. 29245614/86600417 

 (Tabletter mod hovedpine kan udleveres, 

hvis hovedet værker efter 

”amerikanerfesten” i forsamlingshuset) 

 

 

mailto:elkr50@gmail.com
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Af Lisbeth Mogensen 

På Subækvej 9 bor vi en familie på 5: mor 

Lisbeth, far Ole, Karoline (15 år), Kristian 

(12 år) og Louise (9 år). Vi har boet i 

Tapdrup siden maj 2004. Vi kendte på 

forhånd områdets skønne natur fra ture på 

cykelstien. Vi havde også hørt meget godt 

om Møllehøjskolen, og efter at have 

aflagt børnehaven i Tapdrup et besøg lå 

det fast, at her ville vi meget gerne bo og 

have vores børn til at vokse op.  

Ole og jeg er begge kommet til Viborg i 

forbindelse med, at vi skulle færdiggøre 

vores uddannelse som agronom med 1 års 

specialeskrivning på Forskningscentret i 

Foulum. Den gang vidste vi ikke, at vi 

ville mødes her, og at det ene år i Viborg 

skulle blive til mange år. Når jeg af og til 

løber en tur i denne skønne natur og får 

hovedet blæst tom for stress og jag, 

tænker jeg tit, at her vil jeg gerne bo i 

mange år endnu.  

En anden ting, som vi lagde vægt på, da 

valget faldt på Tapdrup var, at man her 

kunne man bo i cykelafstand fra Viborg, 

men uden at kunne høre støj fra store 

veje. Og hvor er det skønt at vågne om 

morgenen, og det første man hører er 

fuglefløjt, hvilket jeg jo ikke lige var vant 

til i centrum af hhv. Viborg og Køben-

havn. Jeg håber meget, at vi undgår at få 

en motorvej til at forstyrre denne fred og  

ro. 

Det eneste minus ved at bo i Tapdrup, 

som jeg overhovedet kan komme i tanke 

om er, at det giver en del ’taxakørsel’ med 

børn til diverse fritidsaktiviteter og 

arrangementer. Her kan man håbe på, at 

det en gang lykkes at få lys ved cykelstien 

hele vejen til Viborg. For hvor bliver der 

dog mørkt her ude på landet. Det havde 

jeg næsten glemt efter så mange år i 

byens lys. 

En anden ting vi heller ikke vidste, da vi 

flyttede herud, var at Tapdrup er beboet af 

så mange skønne mennesker, og at der her 

hersker det sammenhold og den omsorg 

for andre, som jeg kendte og satte så stor 

pris på fra min egen opvækst på landet 

uden for Aalestrup.  

Vi, dvs. Ole, bidrager lidt via en plads i 

forsamlingshusets bestyrelse. De arran-

gerer bl.a. den årlige fastelavnsfest, hvor 

der igen i år var fuldt hus. Skønt at se, at 

der fortsat er så mange småbørnsfamilier i 

byen, ja yngste deltager var kun få dage 

gammel . Men mange andre i Tapdrup 

bidrager meget, meget mere end os. Hvor 

er Tapdrup dog heldig at have så mange 

ildsjæle, og hvor sætter vi stor pris på alt 

det, I sørger for, at der bliver arrangeret 

og taget sig af: Lokaldysten, Sct. Hans 

aften, Juletræstænding, 24-timers løb, 

Fællesspisning, Tapdrup Udeliv, flagallé, 

Æble dag samt spejder, fodbold, gymna-

stik og badminton i lokalområdet…. Og 

meget, meget mere. 

Med ønsket om, at vi ved fælles hjælp 

fortsat kan gøre Tapdrup til en levende 

landsby, hvor de gode liv kan leves, vil vi 

gerne sende stafetten videre over hækken 

til vores gode naboer Asgerd og Anders.
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BT`s Idrætsforening 

Af Leo Jacobsen 

 

Arnbjergområdet 

På et møde i Børn og Ungeudvalget i 

Viborg Kommune i september 2015 

omkring flytningen af Overlund Skole til 

den nuværende Viborg Handelsskole bad 

udvalget forvaltningen om på deres næste 

møde at udarbejde en indstilling om at 

flytte Arnbjergområdet fra Møllehøj-

skolens skoledistrikt til Overlund skoles 

skoledistrikt. Såfremt en sådan beslutning 

blev gennemført ville det få meget store 

konsekvenser for Møllehøjskolen og 

idrætslivet i området, da elevtallet på 

Møllehøjskolen jf. en prognose ville falde 

fra ca. 300 elever til 237 elever.  

På grund af de store konsekvenser samt 

det helt urimelige i at flytte Arnbjerg-

området fra det område, hvor det naturligt 

hører til, og hvor der er gode og sikre 

stiforbindelser til såvel skole, idrætshal og 

idræt, tog BT initiativ til at samle 

foreningerne i Bruunshåb – borgerfor-

eningen, forsamlingshuset, Møllehøj-

hallen, skolebestyrelsen samt naturligvis 

BT.  

 

 

Foreningerne var enige om, at det var en 

sag, der virkelig skulle kæmpes for. 

 

Der er i forløbet taget en række initiativer 

overfor politikere og andre relevante 

personer. Der er skrevet breve til byrådets 

medlemmer, været læserbrev i Viborg 

Stifts Foleblad, samt været direkte 

kontakt til politikere og organisationsfolk. 

Da området ikke som andre områder har 

valgte politikere, der kan medvirke i så 

væsentlig en sag for området, har disse 

initiativer været nødvendige i denne sag – 

det kunne derfor være relevant at tænke 

på at få valgt en person fra området til 

næste valg. 

 

Ved den fælles indsats lykkedes det først 

at udsætte beslutningen, ændre beslut-

ningen til at området nord for banestien 

skulle høre til Overlund skoles skole-

distrikt, og området syd for banestien 

skulle høre til Møllehøjskolens skole-

distrikt, og endelig på mødet den 5/1 2016 

at udvalget traf beslutning om, at 

Møllehøjskolens skoledistrikt skulle for-

blive uændret, og dermed skulle 

Arnbjergområdet med de 600-700 nye 

boliger tilknyttes skole- og idrætslivet i 

området. 

 

I Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening er vi 

meget tilfredse med, at vi nu i løbet af 

nogle år kan forvente yderligere tilgang til 

idrætslivet i området, idet en prognose 

viser, at elevtallet kan stige til ca. 500 

elever på Møllehøjskolen. 

 

Der er grund til at takke de politikere, der 

til sidst traf den rigtige beslutning bl.a. i
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kraft af en række konkrete relevante 

argumenter fra lokaleområdet, der var i 

øvrigt heller ikke saglige argumenter for 

at flytte dette område til et nyt skole-

distrikt. 

 

Må jeg i samme forbindelse gøre 

opmærksom på, at Viborg Kommune har 

truffet beslutning om, at Viborg fremad-

rettet skal udbygges mod øst bl.a. 

benævnt det nye Taphedeområde. Dette 

område er i dag også en del af Mølle-

højskolens skoledistrikt. 

 

 

BT har igen modtaget beløb fra Jesper 

Jørgensen 

 

Alle i Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening 

skylder Jesper Jørgensen, Vinkelvej, 

Bruunshåb en meget stor tak for hans 

støtte til arbejdet med børn og unge i 

området. 

 

Jesper har i flere år valgt at støtte klubben 

med et tilskud fra de penge, der kommer 

ind på spilleautomaterne ved Houlkær 

Bodega. I januar 2015 modtog vi kr. 

42.700,00, og lige før jul 2015 modtog vi 

yderligere kr. 10.000,00.  Tidligere år har 

vi også modtaget ganske pæne beløb. 

Disse tilskud har været af rigtig store 

betydning for klubben. 

 

Desværre er ordningen blevet misbrugt 

andre steder i landet, hvorfor den er 

ophørt pr. 1/1 2016. Der er dog de næste 2 

år afsat et rammebeløb, som de klubber, 

der har modtaget støtte i 2012, 2013 og 

2014 kan søge om at komme i betragtning 

til. Tilskuddet skal nu søges igennem 

SKAT i Rønne på Bornholm. 

 

I kraft af tidligere tilskud forventer vi 

også i 2016 og 2017 at komme i 

betragtning. 

 

Endnu engang en stor tak til Jesper. 

 

Seniorfodbold i BT 

 

Seniorspillerne i BT er i fuld gang med 

træningen. Der er pæn opbakning til 

træningen, der sker under ledelse af 

Morten Gregersen, der i de seneste år har 

stået for serie 4 holdet. Der er træning 

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

har du lyst til at spille i 2016, kan du blot 

møde frem til træning. 

 

Klubben har i sæsonen 2016 tilmeldt 

seniorhold i serie 3 og 4. Desuden er der 

tilmeldt OB hold og superveteraner. På 

damesiden arbejder BT igen i år sammen 

med B67 og NUGF og deltager i 

turneringen med et fælles hold.  

 
Ungdomsfodbold i BT 

 

I indendørssæsonen har mange hold klaret 

sig rigtig flot, og U 16 drenge spillede 

regionsfinale i Hurup uden dog at slutte i 

toppen. Vort fælles U 14 pigehold med 

Eastside deltog fornylig i finalen om det 

jyske mesterskab i Hadsund i futsal 

(indefodbold uden bander) og slog AAB 1
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i semifinalen 1-0. I finalen spillede holdet 

mod AAB 2 og tabte 3-1. Holdet vandt 

dermed sølvmedaljer. I week-enden 5-6. 

marts 2016 skal klubbens U 13 pigehold 

spille om det jyske mesterskab i 

Bramming mod bl.a. Fortuna Hjørring, 

FC Horsens, Vildbjerg, Højer/Tønder og 

Rosendal IF. 

 

Klubbens U 11 drenge vandt fornylig 

Viborg Kommunemesterskabet i BT 

rækken. 

 

I lighed med tidligere år samarbejder BT 

og SVIF omkring fodbold for ungdoms-

spillere i udendørssæsonen. 

 

I forbindelse med sæsonstarten kan vi 

glæde os over, at klubben har fået 3 nye 

trænere. 

 

Når dette blad udgives er de fleste hold 

begyndt træningen, der foregår på BT`s 

baner på Vibækvej 43, Bruunshåb. 

 

Sæsonstarten for U5, U6 og U7 er lørdag 

den 19. marts 2016 kl. 11,00. Efter påske 

træner disse hold tirsdage kl. 16,45-17,45 

i klubbens baner på Vibækvej 43. 

 

Sæsonstarten for U 8 og U 9 drenge er 

ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. 

 

U 10 piger starter træning lørdag den 5. 

marts 2016 kl. 11,00. 

 

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

af nye ungdomsspillere i klubben. Du kan 

altid kontakte Inge Hansen på telefon 

5092 3212 eller Leo Jacobsen på telefon 

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

hvornår dit hold træner. 

 

BT`s sportsuge 

 

I decemberudgaven af dette blad 

efterlyste jeg lokale beboere, der ville yde 

bare et lille bidrag i forbindelse med 

planlægningen og afviklingen af årets 

sportsuge. Desværre må jeg konstatere, at 

der kun er 1 person, der har reageret på 

mit indlæg. 

 

Kan det da virkelig være rigtig, at man 

ikke vil yde nogle få timers arbejde, for at 

vi kan tilbyde områdets børn og unge en 

god oplevelse? 

 

Der er selvfølgelig nogle i klubben, der 

vil deltage i planlægningen m.v., men 

hvis ikke der melder sig nogle flere, vil 

sportsugen i 2016 blive aflyst. 

 

Vil du bidrage med gode forslag til 

sportsugen, så kontakt Leo Jacobsen på 

mobil 4084 8926  eller mail 

leojacob@post11.tele.dk– gerne snarest. 

 

 
 

Fodboldskole i BT 

 

Fodboldskolen gennemføres som planlagt 

i uge 26. Der vil være plads til 112 piger 

og drenge på fodboldskolen, som omfatter 

børn født i 2001 til 2008. 

 

Der har været mulighed for at tilmelde sig 

inden billetsalget bliver givet fri fra 1.
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marts 2016, og det har en del af vores 

egne spillere også benyttet sig af. 

 

Hvis du ikke nåede at tilmelde dig til din 

træner, inden fristen for disse billetter 

udløb, kan du fra 1. marts 2016 kl. 10,00 

tilmelde dig på DBU`s hjemmeside 

www.dbu.dk eller på telefon 4326 5400. 

 

Da fodboldskolen i Bruunshåb hurtig 

bliver udsolgt, skal du ikke vente for 

længe med at tilmelde dig. 

 

 
 

BT´s generalforsamling   
 

På generalforsamlingen blev det oplyst, at 

klubben i 2015 har haft 416 aktivitets-

medlemmer. Medlemmerne fordeler sig 

med 163, der spiller fodbold udendørs og 

253, der dyrker indefodbold, håndbold, 

gymnastik eller badminton i Møllehøj-

hallen.    

         

Der deltog ca. 20 i generalforsamlingen. 

De hørte bl.a. en række beretninger fra de 

enkelte udvalg i klubben, hvor det 

fremgik, at der sker utrolig meget 

indenfor de enkelte idrætsgrene. Det blev 

oplyst, at klubben havde modtaget et 

tilskud fra BT`s Venner på kr. 8.500,00.   

 

På generalforsamlingen blev Leo Jacob-

sen, Bruunshåb genvalgt til hovedbe-

styrelsen og Anders Kristensen, der 

tidligere har siddet i hovedbestyrelsen 

blev nyvalgt. Frank Staugaard, Bruunshåb 

blev genvalgt som suppleant. Thomas 

Kristensen, Tapdrup og Morten 

Gregersen, Overlund blev valgt til 

Fodbold Senior. Til Fodbold Ungdom var 

der genvalg af Inge Hansen og Leo 

Jacobsen,  begge Bruunshåb. Til hånd-

boldudvalget var der valg af Line Schou 

og Anette Bode Overgaard, Bruunshåb.  

Til badmintonafdelingen blev Jette Gulev, 

Tapdrup og Christian Høyer, Bruunshåb 

genvalgt. Til gymnastikudvalget blev 

Rikke B. Stougaard, Bruunshåb genvalgt 

og Helle Søndergaard, Bruunshåb blev 

nyvalgt. Til det nye udvalg friisbee`golf 

blev Martin Therkildsen valgt. 

 

Hovedbestyrelsen består efter general-

forsamlingen af Michael Dobrick, 

Bruunshåb, Anders Kristensen, Viborg og 

Leo Jacobsen, Bruunshåb. 

 

Solveig Drongesen fortsætter som 

kasserer udenfor hovedbestyrelsen. 

 

BT`s nye træner- og lederpokal blev 

overrakt til Mads Bak Odgaard, 

Bruunshåb for hans store indsats i 

klubben, hvor han er instruktør indenfor 

badminton og gymnastik og ligeledes 

hjælper med opgaver for Fodbold 

Ungdom i forbindelse med diverse 

stævner m.v.   

 

http://www.dbu.dk/
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Af Birgit Rasmussen, formand 

Så er generalforsamlingen vel overstået, 

og sikken et tilløbsstykke. Jeg tror, der 

blev udvidet med borde og stole 3 gange, 

Øllene slog lige til, men det kneb dog lidt 

med at få drukket sodavandene. Der var 

44, der mødte op, hvilket jo tyder på en 

stigende interesse for vores dejlige 

lokalsamfund. 

Kassereren fremlagde økonomien, som  

viste et mindre overskud. Det meste af 

overskuddet, nemlig 6000 kr., blev i 

budgettet for 2016 afsat til etablering af 

nye aktiviteter. Måske er det ikke helt nok 

til at etablere en ny aktivitet, men nok til 

en start af f.eks. en beach volley bane 

eller en BMX bane, som måske kunne 

være kærkommen for store drenge og 

piger. Bestyrelsen vil støtte 100% op 

omkring et hvilket som helst projekt, der 

passer ind i området. Men som 

hovedregel skal nye aktiviteter komme fra 

jer, kære borgere! Bestyrelsen mener, at 

man får det bedste resultat og overlevelse 

af en aktivitet, hvis der er en eller flere 

ildsjæle, som virkelig brænder for sagen. 

Kontingentsatserne for 2016 blev også 

fremlagt, og der vil i den nærmeste 

fremtid blive sendt opkrævning ud via 

mail. Håber, I alle er klar til en ny sæson.  

I øjeblikket er der 55 medlemmer, hvoraf 

de 2 er passive. Medlemmerne betaler 

kontingent efter de gældende kontingent-

satser. Som passivt medlem spiller man 

ikke tennis, men støtter foreningen, 

hvilket vi også er utroligt glade for. Penge 

fra passive medlemmer går direkte til 

etablering af nye aktiviteter. 

Årskontingentsatser 2016: 

For ikke indskydere: 

 voksne 400 kr 

 børn 180 kr 

 familie kontingent 800 kr 

For indskydere: 

 voksne 200 kr 

 børn 180 kr 

 familie kontingent 600 kr. 

For passive medlemmer 100 kr 

For gæstespillere 25 kr. (pr. gang) 

(Gæstespillere skal som hovedregel følges 

med et medlem af klubben) 

Da både Lars Dahl Pedersen og Claus 

Isachsen ønskede at træde ud af 

bestyrelsen, blev der på generalfor-

samlingen valgt 2 nye bestyrelses-

medlemmer, nemlig Frank Laursen og 

Susanne Østerby. Der skal lyde en stor 

tak til både Lars og Claus for det arbejde, 

de har udført med at få etableret Tapdrup 

Udeliv og Tapdrup Tennisbane. Der skal 

lyde et stort velkommen til Susanne og 

Frank. Vi glæder os til at arbejde sammen 

med jer.



 

19 

Bestyrelsen består herefter af: 

 Jens Søndergaard 

 Mette Flemming  

 Frank Laursen 

 Susanne Østerby 

 Birgit Rasmussen 

 Suppleant Lars Dahl Pedersen 

Revisorer Per Rye  og Else Krogh  

I forrige nummer af tappen var der en 

grundig forklaring på de tennisaktiviteter, 

der i øjeblikket spilles på tennisbanen. 

Familietennis, som i øjeblikket spilles 

søndag fra kl. 14-15, vil igen blive flyttet 

til mandag kl. 17. 

Lørdag- og søndagsdoubler spilles de 

pågældende dage fra kl. 10-12. 

Udfordringsturnering. Her aftaler vi 

selv og reserverer efterfølgende på 

Tapdrup Udelivs bookingsystem. 

Som I sikkert ved, er der blevet spillet på 

tennisbanen vinteren igennem. Der har 

været dage, hvor vejret har været for 

dårligt, men vi har dog spillet både i let 

regn og sne med huer og vanter. 

En af de turneringer, der er blevet spillet, 

er udfordringsturneringen, og der er i 

denne blevet uddelt præmier. Der blev 

uddelt 2 præmier på generalforsamlingen. 

Anden pladsen gik til Lene Lyngby 

Andersen og første pladsen gik til Ole 

Nielsen. Førstepræmien er en vandrepo-

kal, som efter al sandsynlighed vil skifte 

ejer hvert år. Denne flotte og store 

præmie vil der blive kæmpet meget om 

for at få i hus. På pokalen vil der blive 

påsat små plader, hvor navnet på den 

årlige vinder bliver indgraveret. 

 

Præmien for førstepladsen er doneret af 

Charlotte Isager Henriksen, Dansk 

Smykkedesign, ligesom indgraveringen 

også er doneret af Charlotte. Vi siger 

mange tak! (Se billedet) 

         Den flotte vandrepokal,  

         som Charlotte har doneret til 

         klubben.  

På pladen er indgraveret: 

Tapdrup Tennisklub, anno 2015 

Skænket af Charlotte Isager 

 

Her ses vinderne af udfordrings-

turneringen 2015/16. 

Ole Nielsen, som vandt førstepladsen, fik 

pokalen, og Lene Lyngby Andersen, der 

fik andenpladsen,  vandt en flaske rødvin 
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Træning for børn og unge. 

 Som noget nyt vil vi i maj måned prøve 

at finde ud af, om der er basis for en 

sådan træning. Det er vigtigt, at I møder 

op, hvis det har jeres interesse. Træningen 

vil foregå onsdage i maj måned fra kl. 17-

18 Mathias Pedersen har lovet at træne 

”poderne”, og det er vi ham meget 

taknemmelige for. Børnene skal helst 

være fyldt 10 år. 

Håber vi ses på tennisbanen. 

 

 

Harmonikatræf i Møllehøjhallen 
   

 
Viborg Harmonikaklub afholder stort  
Harmonikatræf i Møllehøjhallen 

 
Lørdag d. 9. april 2016 kl. 12.00 – 22. 00 
 

                      
 
 

10 timers non-stop harmonikamusik af 15 harmonikaklubber.  
 
Billetter sælges fra kl. 11.00 
Entre 65 kr. incl. Gratis sildebord fra kl. 11.30-12.30 
 
Der vil hele dagen være mulighed for at købe øl, vand, vin, kaffe, kage og 
pølser m.m. til rimelige priser i hallens cafeteria. 
 
Ønsker man aftensmad kl. 18.00 skal det forudbestilles senest d. 7. april 
2016 hos Tove på tlf.: 6166 4766, Margit: 4056 1636 eller Villy: 8661 
2826  
Menuen er karbonader m. kartofler, sauce og grønsager- pris 85 kr.  
 
Tag familie og venner med til en hyggelig eftermiddag og aften med dans 
og masser af harmonikamusik 
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Året der gik 
Af Laila Bondrup Jensen, formand 

Fastelavn 
Efter et par år med et lidt tamt fremmøde 

var der tryk på i 2015. Her mødte 83 

mennesker, heraf 47 festligt udklædte 

børn. Også et par voksne udklædte :-). Vi 

måtte afsted efter ekstra slikposer, for at 

alle kunne få. Vi var også ved at tro, at vi 

måtte have fat i mere kage, da det gik lidt 

stærkt, men det gik lige. 

Markeder 

Nogle lokale initiativtagere lavede 

loppemarked i forsamlingshuset med 

boder. Det var en succes, og der blev et 

lille overskud . Tak for det. Senere på året 

var der nogle nissepiger, der lavede 

julemarked under samme koncept. Tak 

for de gode initiativer, som vi altid vil 

støtte op om og lægge hus til. 

Vedligehold 

I løbet af foråret har vi brugt af 

vedligeholdelseskontoen. Vi har fået 

slebet og lakeret gulve i huset, så det 

fremstår lyst og flot. Herudover enedes vi 

om at male huset indvendigt. Det blev  

 

dog først i slutningen af september. Men 

sikken en forandring. Vi brugte en uges 

tid til at shine huset op. 

Der er faktisk kommet rigtig god respons 

på tiltaget, og det er vi rigtig glade for. 

 

Vi har planer om flere fornyelser og 

reparationer: 

- Sokkel 
- Fuge ved vinduerne 
- Nedløb ved terrasse 
- Omlægge terrasse 
- Mos på murværk 
- Alger på tag 

 

Vi har kig på forskellige  puljer, hvorfra 

vi vil søge økonomisk hjælp. 

Udlejningen er faldet lidt i 2015 i forhold 

til det foregående år, men vi har en klar 

forventning om, at vores tiltag vil kunne 

tiltrække flere ”kunder i butikken”. Der er 

allerede nu over 10 udlejninger booket for 

2016, så vi forventer at antallet stiger 

igen. 

Andre planer: 

Vi arbejder på at få udvidet vores del af 

Tapdrups hjemmeside, således at der kan 

ses flere detaljer om udlejning, priser og 

detaljer fra huset indvendigt, bl.a.
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billeder på hjemmesiden. Herudover er vi 

igang med (har været det i et stykke 

tid…) at udarbejde en bog med 

forskellige oplysninger og billeder. Bogen 

skal ligge i huset, så lejerne kan  orientere 

sig. 

 

Kontigentstørrelsen på 150 kr pr. år 

forbliver uændret, og vi holder også fast i 

udlejningsprisen. Vi tjekker dog priserne i 

forhod til de omkringliggende forsam-

lingshuse. 

 

Afslutningsvis 

Fastelavnsfesten i år var endnu engang 

helt forrygende. Der var få ændringer i 

festens indhold, men et megaflot frem-

møde: 87 fantastisk udklædte børn og 

voksne, så det var en stor succes. Vi 

overvejer et muligt tiltag til næste år, 

såsom konkurrence med bedste udklæd-

ning - måske også for de voksne :-) 

 

Den nye bestyrelse består af: 

Laila Bondrup Jensen, Lars Glerup, Poul 

Pilgaard, Ole Lund, Irene Schiewe, Lise 

Bach Mortensen  

Suppleant: Jan Krogh  

Revisorer: Else Krogh og Per Rye Jensen 

Vi siger tusind tak for den store indsats til 

de afgående bestyrelsesmedlemmer, Lars 

Sørensen og Bo Krogh. 



Menighedsrådet 
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Menighedsmøde i 

Tapdrup Sogn. 
 

Af Aase Langvad, formand 

Søndag d. 3. april inviterer menigheds-

rådet til det årlige lovbundne menigheds-

møde. 

Mødet indledes med højmesse i Tapdrup 

Kirke kl. 10.30, hvor også Tapdrup 

Sangkor medvirker. 
Efterfølgende serveres der kirkefrokost i 

Sognehuset. Efter frokosten vil der blive 

aflagt beretning om menighedsrådets 

virksomhed i det forløbne år, og der vil 

blive mulighed for at debattere såvel 

sidste års aktiviteter som planer for 

fremtiden. 

Invitation/dagsorden med oplæg til debat 

om det fremtidige ”kirkeliv i Tapdrup 

Sogn” vil blive husstandsomdelt i forbin-

delse med Sogneindsamlingen til Folke-

kirkens Nødhjælp søndag, d. 13. marts, 

hvormed der kan blive mulighed for at 

gøre sig tanker om dette tema inden 

menighedsmødet. 

Da der jo er menighedsrådsvalg i efter-

året 2016 er tiden også til at debattere 

dette emne på menighedsmødet. 

 

Kom og vær med i Tapdrup Kirke og 

Sognehus første søndag i april!! 

 

Hvor begynder 

himlen? 
 

Spørgsmålet kunne være overskriften 

over Kristi Himmelfarts gudstjenesten, 

som igen i år fejres fælles for Tapdrup og 

Asmild, denne gang under åben himmel – 

hvis vejret tillader det, vel at mærke. 

Stedet bliver i nærheden af Tapdrup 

Kirke, så det er til at finde. Tapdrup 

Sangkor medvirker, og der vil blive 

masser af sang og musik 

Tidspunktet er torsdag den 5. maj klokken 

14.  

Efter gudstjenesten indbyder Tapdrup 

Menighedsråd til en 

’himmerigsmundfuld’ ved kaffebordet, 

som forhåbentligt også kan stå under åben 

himmel. 

Man er velkommen til at benytte 

kirkebilen! 
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Koncert i Tapdrup kirke 

Med Louise Juul, som fortolker sange af: 

 

Eva Cassidy 

En hyldest til Eva Cassidy i Tapdrup kirke 13. april kl. 19:30 

- En fortælling i ord og toner om sangerinden Eva Cassidy. 

Den amerikanske musiker og sanger Eva Cassidy havde en utrolig stemme og en 

ubeskreven evne til at indleve sig og fortolke sange på en måde, så det risler én 

ned af ryggen. Hun døde desværre af hudkræft i 1996 kun 33 år gammel. Mens 

hun levede var hun kendt af få, men flere år efter sin død sælger hendes plader i 

millionvis. 

Eva Cassidy er blevet en legende og et forbillede for mange sangere – inklusive 

Louise Juul, der med sin smukke stemme vil fortolke Eva Cassidys sange i 

Tapdrup kirke. ”Hun er den sangerinde jeg beundrer allermest” fortæller 

Louise, og fortsætter; ”dette er ikke kun for hendes stemme, men også hendes 

udtryk og sjæl som er helt unik. Hun fortolkede klassikere og andre ukendte 

sange på en sådan måde at de blev hendes helt egne. Jeg har længe villet 

videregive historien om denne unge kvinde med den store stemme og hendes 

fantastiske fortolkninger af sange som “Over the Rainbow” eller “Danny Boy”. 

Koncerten er ment som en hyldest til Eva Cassidy, hvor Louise i hovedtræk 

gengiver et udpluk af de sange, hun er mest kendt for, og hvor Louise ind i 

mellem sangene fortæller historien om Eva Cassidys liv og især hendes 

eftermæle som på én gang er både ulykkelig og enestående. 

Fri Entré 
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Nyt Juniorkor i Asmild kirke 
Er du vild med at synge og er pige i alderen 10 - 14år? 

Vil du gerne lære at synge og møde nye veninder?  

Så er Juniorkoret lige noget for dig! 

Vi øver hver tirsdag kl. 16:00, hvor vi lærer nye sange og hygger os.  

En gang om måneden synger vi, det vi har lært i kirken. 

Har du eller dine forældre spørgsmål, så kontakt mig endelig :-) 

Tilmelding til Juniorkoret skal ske til: 

Korleder: Katrine på tlf. 61339384, ring eller sms. 

OBS: Tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet. 

Koret øver første gang  tirsdag d. 23. august kl. 16:00-17:00 
 

 

 

Stemningsbillede fra julemarked i Tapdrup Forsamlingshus 

Som det ses havde vi besøg af julemanden. 

Det var en hyggelig eftermiddag, med salgsboder, 

 juleklip samt gløgg og æbleskiver. 

Vi håber der er opbakning til at gentage succesen i 2016 

Hilsen ”Nissepigerne” 

Anne-Birgitte, Marie, Conny og Inge Lise 
 



    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 
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        Medlem af landsorganisationen:     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

Husflidsforeningen holder sommerferie fra den 16. marts og frem til den 28. 

september, hvor vi vil begynde med vores foreningsaftener.  

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer. 
 

 

Har du spørgsmål om Tapdrups husflidsforening er du velkommen til at kontakte:  

 

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

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

e-mail: pramhusvej@fibermail.dk   

 
 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

 

Brian Daniel Falckenberg Højbjerg Huse 22 8840 Rødkærsbro 

Tlf. 86 62 90 88 Mobil 28 12 49 37 eller 

e-mail: husflid@falckenberg.dk  

  
 

HUSK 
GENERALFORSAMLING 2016 

Onsdag den 16. marts 2016, kl. 20.30 
 

 Sted: Tapdrup gl. skole i træsløjd lokalet, Tapdrupvej 100.  

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk


Det sker i Tapdrup  
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Marts 2016: 

06.  kl.  10.30 Højmesse ved L. Andersen 

07.  kl.  19.00             Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset. 

13.  kl.     ?                 Indsamling til Afrikas kvinder 

13.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard. 

16.  kl.  19.00             Generalforsamling i Husflid. I sløjdlokalet på skolen. 

16.  kl. 19.00              Fælles menighedsrådsmøde i Sognehuset. 

20.  kl.  09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen 

21.  kl.   19.00            Strikke- Hygge- Snakkeklub i Sognehuset. 

24.  kl.  09.15 Nadvergudstjeneste ved L. Andersen. 

25.  kl.  10.30 Passionsgudstjeneste ved H. Korsgaard. 

27.  kl.  09.15 Højmesse ved H. J.  Jensen og P. B. Andreasen. 

28.  kl.  10.30 Højmesse ved H. Korsgaard. 

 

April 2016: 

03.  kl.  10.30 Højmesse ved L- Andersen. 

03.  kl.  11.30 Menighedsmøde i Sognehuset 

09.  kl.  12.00 Harmonikatræf i Møllehøjhallen 

13.  kl.  19.30 Koncert i Tapdrup kirke med Louise Juul med sange 

  Af Eva Cassidy 

16.  kl.  18.00 Amerikansk aften i Forsamlingshuset 

 

Maj 2016. 

05.  kl.  14.00 Udegudstjeneste  i nærheden af kirken – senere   kaffe. 



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 - Mob. 4084 8926 

Mail: bt.if@mail.dk 

Udlejning af flagallé  

Gunnar Rasmussen,  Subækvej 11,  8660 0446 

Gadebelysning 

Energi Viborg.  Tlf.  89292921 

Møllehøjskolen 

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb  Tlf. 8725 3600 

Skoleleder : Kirsten Gammelby Musgaard  

Tlf. 8787 2345,  Mail: 6km@viborg.dk 

Formand: Kristian Sejersbøl Tlf. 25196312 

Møllehøjhallen 
Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417 

Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup. 

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 

Bruunshåb.  Tlf. 8667 2118 – Mob. 4084 8926 

Overlund Skole 

Skolevej 10, Overlund,  Tlf. 8787 2424 

Tapdrup Børnehave 

Tapdrupvej 100 Tlf. 8787 1500  

Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk, 

8831 Løgstrup. Tlf. 8664 3737. 

Sundhedsplejen 

Dorte Wiederholt Tlf. 8787 7761 

Mail: dow@viborg.dk 

Dagpleje ”Spiren” (privat) 

Anja Christiansen, Tapdrupvænget 28. 

Tlf.  2782 5177 og 8667 3797. 

Mail anjaogjan@webspeed.dk 

Anna-Mettes private dagpleje, Kokær 2 

v/ Anna Mette Kroustrup og Marianne Post.  

Anna-Mette 26555749,  

Mail: kroustrup@finferie.com 

Marianne Post 28354206.  

Tapdrup Forsamlingshus 
Tapdrupvej 108.   

Formand: Laila Bondrup Jensen. 3165 6404 

Udlejning: Anna-Mette Kroustrup. 2655 5749 

Husflidsforening 

Formand: Niels Søgaard Jensen,  

Pramhusvej 1. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094 

Mail: pramhusvej@fibermail.dk 

Tapdrup Kroketklub (afd. under B/T) 

Formand: Carl  Erik Dalsgaard,  

Saturnvej 46.     Tlf. 8667 3683 

Tapdrup Udeliv 

Formand: Birgit Rasmussen 

Subækvej 11, Tlf. 6062 8446 

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.:  2933 6401 

Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund.   

Tlf.:  8667 3616. 

Sognemedhjælper 
Anne Sofie Pedersen.   Tlf. 2346 6943 

sognemedhjaelper@asmildkirke.dk 

Træffes på kirkekontoret.    Mandag kl. 09 -10 

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: Betty Damsgaard Tlf. 86629832. 

Grundejerforningen “Ådalen” 

Formand: Jan Morberg, Subækvej 3 

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1, 

Tapdrup tlf. 8660 2529 Mobil:4079 8032  

Mail: cb.andreasen@mail.tele.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN  udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE Næste Nr.: 31 maj 2016 

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. 
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mailto:pramhusvej@fibermail.dk
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