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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen 

Naturen viser sig i denne tid fra sin smukkeste side, blomstrende og frodig. Det er tid 

til at nyde sommeren og de mange muligheder for udendørsaktiviteter. Og tid til at 

snakke med naboen over hækken eller med de, som går en tur i Tapdrups skønne 

omgivelser.  

Det koster ikke noget, at hilse på de, man møder på sin vej. Eller dagligt at hilse på sin 

gen- og nabo. Det baner vej for kendskab til hinanden og rydder måske nogle 

fordomme og misforståelser af vejen. Men ikke mindst kan det føre til, at man hjælper 

hinanden. Enten med praktiske gøremål eller med at holde øje med hus og ejendom 

under fravær på ferie eller weekendtur. 

Tappen begynder i dette nummer en serie om Tapdrups historie, startende med 

oldtiden. Vi føler et ansvar for at samle det op, som DR1 ikke fik med i serien om 

Danmarkshistorien.  

Redaktionen ønsker Tappens læsere en god og fredfyldt sommer. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er 29. august 2017. 

Borgerforeningen 

 

Nyt fra Tapdrup 

Borgerforening 

Af Claus Bo Andreasen 

Sct. Hans aften i Tapdrup 

Fredag den 23. juni holder vi Sct. Hans 

aften på fællesområdet ved Stationsvej. 

Vi håber, at alle i Tapdrup vil deltage i  

arrangementet. Hvis vejret er godt, tændes 

grillen, og Sct. Hans bålet for børn tændes 

kl. 18.00. Medbring selv grillmad og 

tilbehør. Uanset vejret tændes bålet kl. 

20.00, og der vil være tale og sange. Vi 

håber, at du og dine naboer også kommer. 

Helhedsplan for fællesområdet 

Som beskrevet i sidste nummer af Tappen 

vil vi gerne integrere det regnvandsbassin, 

som skal etableres i forbindelse med 

separat kloakeringsprojektet, med fælles-

området. På Facebook bad vi om forslag 

til aktiviteter, som kunne medvirke til at 

gøre området spændende, og vi fik bl.a. 

forslag om tømmerflåder, trædesten, 

gynger, vandting, svævebaner, trampo-

liner, bro og sågar en ø. Samtidig  
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har vi ønske om at der laves et område, 

hvor der kan holdes koncerter, og ende- 

lig er der nogle parkeringsproblemer, som 

skal løses.  

Vi har nu bedt arkitektfirmaet Quattro 

Arkitekterne om at udarbejde et forslag til 

en helhedsplan, som integrerer de for-

skellige ønsker til området.  

Efterfølgende er det så vores hensigt at 

søge den kommunale pulje til byfornyelse 

i mindre byer om midler til at realisere 

planen.  

Før vi kommer så langt vil vi sende 

forslaget i ”høring”, således at man som 

borger i Tapdrup har mulighed for at  

komme med indsigelser eller yderligere  

ideer. Herudover skal forslaget cleares  

med Energi Viborg, således at vores tiltag 

tilpasses bassinets fremtidig drift og 

vedligehold. 

Arbejdsdag på legepladsen 

Stor tak til alle, som deltog i arbejdsdagen 

på legepladsen den 27. maj. Der var igen i 

år god opbakning til at vedligeholde og 

forbedre området. Dejligt. 

Affaldsindsamling 

Også stor tak til alle som deltog i 

affaldsindsamlingen den 2. april, og en 

særlig stor tak til P.E. Langvad for at 

organisere og forestå arbejdet.  

 

 
Billed fra arbejdsdagen på legepladsen d. 27 maj. 

Kom bare næste år – det er jo ikke kun arbejde!! 
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Sct. Hans aften for alle i Tapdrup 

Fredag den 23. juni på fællesarealet for enden af Stationsvej. 

Hvis vejret er godt, tændes grillen kl. 18.00. 

Medbring selv kød/pølser og tilbehør. Husk også bestik, tallerkener og 

glas – og gerne borde, stole og tæpper. 

Der vil være Sct. Hans bål for børn, og der kan købes øl, vand, kaffe/te 

og kage hele aftenen. 

Det store bål tændes i år kl. 20.00 
(Der vil være båltale og Sct. Hans sange) 

Alle børn, der medbringer en hjemme- 

lavet hekstil bålet, bliver præmieret. 

 

                                                                             

 

Arrangør: Tapdrup Borgerforening 
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Af Leo Jacobsen, formand 

Hovedbestyrelsen 

Indvielse af Viborg Disc Golf Park 

For ca. 1½ år siden blev vi kontaktet af 

Martin Therkildsen, om vi ville være med 

til at etablere en Disc Golf bane i Nordisk 

Park og bag Gymnastik- og Idræts-

højskolen. 

Efter en nærmere orientering besluttede vi 

i hovedbestyrelsen at etablere en ny 

afdeling i klubben til dette formål. 

 

Efterfølgende har vi ansøgt fonde og 

Viborg Kommune om tilskud til 

etablering af banen. Ved hjælp af tilskud 

fra Spar Nord Fonden, Nordea Fonden, 

folkeoplysningsudvalget og 

sundhedshuset i Viborg Kommune er det 

lykkedes at skaffe alle midler til 

etablering af en begynderbane på 6 huller 

og en bane på 7 huller for øvede. 

Banen indvies fredag, den 2. juni 2017 

kl. 15,30 af Ulrik Wilbek, hvor alle er 

velkommen til at kigge forbi.  

Det er gratis at anvende banen. Frisbee 

kan lejes hos Danhostel Viborg (Viborg 

Vandrehjem) og hos Viborg Søcamping, 

der hver har indkøbt 10 sæt til udlejning.  

Vi forventer også at indkøbe et antal i 

idrætsforeningen til udlejning. 

For de, der gerne vil træne, vil der hver 

tirsdag fra kl. 18,00 til ca. 19,30 være 

mulighed for at få instruktion i denne 

idrætsgren, som er helt ny i Viborg. Et 

årligt medlemsskab koster kr. 250,00 i 

kontingent, og for at komme i gang følger 

der 2 frisbee med, når du melder dig ind. 

Vil du deltage i denne træning skal du 

kontakte Martin Therkildsen på mail 

therkildsen.martin@gmail.com 

Vi håber, at dette nye idrætstilbud vil 

blive til stor glæde for mange i området, 

da såvel voksne som børn kan spille dette 

spil.  

Fodbold 

Som tidligere år har vi 2 seniorhold med i 

turneringen, og de ligger begge hold midt 

i deres pulje. Endvidere har vi hold med i 

Old Boys og i superveteranrækken. Har 

du lyst til at spille seniorfodbold, så er der 

også altid plads til dig. 

I ungdomsrækkerne har vi et eller flere 

hold med i hver årgang, og i U14 Piger 

har vi udvidet samarbejdet med Eastside 

til også at omfatte Team Viborg. Begge 

pigehold er placeret som nr. 1 i deres 

række.

mailto:therkildsen.martin@gmail.com
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DBU`s Fodboldskole 

I samarbejde med DBU afvikler BT i uge 

26 igen i år fodboldskolen for drenge og 

piger. 

Der er plads til 112 drenge og piger. 

Fodboldskolen ledes igen i år af Peter 

Gandrup, Bruunshåb, og som hjælpere  

har han mange af de gode trænere fra 

tidligere. 

Der venter børnene en rigtig god ople-

velse i uge 26. 

 

Sejs Cup og Vildbjerg Cup 

I lighed med tidligere år sender BT/SVIF 

spillere til Sejs Cup, og i år stiller vi med 

45 spillere og 8 trænere/ledere. 

Desuden deltager 2 hold og et antal ledere 

i det store internationale fodboldstævne i 

Vildbjerg. 

Sportsugen 2017 

Vi har desværre måttet aflyse sportsugen i 

2017, da der ikke var et tilstrækkeligt 

antal frivillig til at planlægge/afvikle 

sportsugen. 

Skal der være sportsuge i 2018, skal der 

nogle flere frivillige til at byde ind med 

arbejdskraft omkring denne. 

Vinteraktiviteter i Møllehøjhallen 

I lighed med tidligere år vil der blive 

tilbudt en række aktiviteter i Mølle-

højhallen i den kommende vintersæson. 

De 2 idrætsforeninger BT og SVIF har 

allerede været samlet med henblik på 

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

kommende sæson være tilbud indenfor 

gymnastik, badminton, håndbold og 

fodbold. 

 

Som noget nyt vil der være tilbud om 

yoga for unge. 

Der vil blive husstandsomdelt en folder 

med tilbud i begyndelsen af august. 

 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening øn-

sker alle en rigtig god sommer. 

(forkortet af redaktionen)
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Af Leo Jacobsen, formand 

Beretning fra repræsentantskabsmøde 

2017. 

Udlejning i 2016 til foreningerne har  

ligget på samme niveau som tidligere år. 

Udover udlejning til foreningerne har 

mødelokalet været lejet ud til en række 

private arrangementer. 

Møllehøjhallen har i sommeren 2016 fået 

opsat ny LED oplysning for ca. kr. 

400.000,- betalt af Viborg Kommune. I 

samme forbindelse har Viborg Kom-

mune nedsat det årlige tilskud med kr. 

55.000,00, idet elbesparelsen blev skønnet 

til dette beløb. Der er endvidere blevet 

udskiftet et antal cirkulationspumper, der 

ligeledes skulle medføre nogle bespa-

relser. 

Årets resultat blev et ganske pænt over-

skud på kr. 147.966,00. 

Der var genvalg af Martin Krag, Sdr. 

Rind-Vinkel Idrætsforening (SVIF) og 

Frank Staugaard, Bruunshåb-Tapdrup 

Idrætsforening (BT) for en ny 2 årig 

periode. 

Bestyrelsen består endvidere af Erland 

Aarup, Sdr. Rind-Rindsholm Borger- og 

Kulturforening, Kristian Sejersbøl, Mølle-

højskolen, og Leo Jacobsen, BT. 

Efter generalforsamlingen konstituerede 

bestyrelsen sig med Leo Jacobsen som  

 

formand, Martin Krag som næstformand 

og Kristian Sejersbøl som sekretær. 
(forkortet af redaktionen)  

Tilbygning af forsamlingshus/multihus 

foran Møllehøjhallen 

Ved hjælp af KPF Arkitekterne i Viborg 

har bestyrelsen fået færdiggjort 

tegningerne til en tilbygning til Møllehøj-

hallen på 375 kvadratmeter, der inde-

holder mulighed for at etablere et helt nyt 

forsamlingshus med alt, hvad der er 

behov for til flere formål. 

Forsamlingshuset indeholder en lille sal 

på 48 kvadratmeter og en stor sal på 150 

kvadratmeter, der alene er opdelt med en 

rullevæg, så de 2 lokaler let kan slås 

sammen. Ligeledes indeholder forsam-

lingshuset garderobe, toiletter, depot og 

endelig et stort køkken. 

Den 5. maj 2017 blev der afholdt licita-

tion på byggeriet, og den endelige 

byggesum kunne opgøres til ca. kr. 

4.960.000,- hvilket var marginalt over 

vores budget, der lød på kr. 4.900.000.-. 

De lavestbydende ved licitationen var 

murermester Aage Laursen, Tømrer-

firmaet Jan Myrtue, BE Installation, 

Viborg Rørteknik og R2 Farver, Viborg. 

Ifølge tidsplanen skulle byggeriet af 

tilbygningen til Møllehøjhallen først gå i 

gang medio august 2017, men bestyrelsen 

undersøger i øjeblikket muligheden for at 

fremrykke udgravningen og støbning af 

sokkel m.v. til før sommerferien, så denne 

del kan gennemføres i børnenes skole-

ferie. 
(forkortet af redaktionen) 
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Tapdrups oldtid 

 

Bugges høj ved Taphedevej/Langdalsvej. 

Af Erik Langvad 

Gravhøjene 

I landskabet omkring Tapdrup ser vi en 

del gravhøje, hvilket kundgør, at der siden 

oldtiden har boet mennesker her på egnen. 

Man ved, at der har været mindst 75 

gravhøje i sognet, men langt de fleste 

nåede at forsvinde inden vedtagelsen af 

naturfredningsloven i 1937. Årsagen til 

højenes forsvinden skyldes især land-

brugets kultivering af ny jord i 1800-

tallet, hvor der blev nedpløjet/jævnet en 

mængde gravhøje, fordi de generede 

markernes opdyrkning.  

De tilbageværende kuplede høje i 

landskabet stammer hovedsagelig fra 

Bronzealderen, som adskiller sig fra 

Stenalderens stendysser ved at have en 

anselig størrelse. I ældre tid kaldte man  

dem for kæmpehøje, da overtroen 

berettede, at det var kæmper (trolde og 

jætter) som boede i dem, hvorfor man 

omgik dem med varsomhed. Ordet 

jættestue hentyder også hertil. 

 Kæmpehøjene stammer fra den ældste 

del af bronzealderen mellem 1800 og 

1000 f. kr., og det er heri, man finder en 

bulkiste i form af en udhulet træstamme 

af eg, der indeholder bevarede rester af 

den gravlagte med vedlagte gravgaver. 

 

Bulkiste
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Man finder dog næppe bulkister i 

gravhøjene omkring Tapdrup, eftersom 

der er blevet gravet i dem. Gravrøvere 

fristes man til at sige. En af årsagerne 

hertil skyldes krigen 1864, hvor de 

prøjsiske besættelsestropper en overgang 

var indkvarteret rundt på sognets gårde. 

Den prøjsiske kommandant var arkæo-

logisk interesseret og sendte sine soldater 

ud på såkaldte arkæologiske komman-

doraids med skovle, hakker og spader for 

at gennemsøge højene for oldtidssager. 

Men hvad der er blevet fundet, og hvor 

det er blevet af, er der ingen der ved? 

   I 1930 undersøgte museumsinspektør 

Johs. Brønsted en sådan vandaliseret høj, 

kaldet Uglehøj på P. Fiskers ejendom 

(Højtoften 9). Her konstaterede han, at 

graven tidligere var blevet forstyrret og 

alt gravgods fjernet. Det drejede sig om 

en stor bronzealderhøj, der var blevet lagt 

oven på en mindre stenaldergrav, som 

også var tom. 

Tilbage har vi i dag den meget ødelagte 

Kokærhøj ved Taphedevej lige nord for 

byen. Lidt længere ude af vejen ligger de 

2 Buggeshøje, hvoraf den ene markerer 

sig tydeligt i landskabet, mens den anden 

ligger i en træbevoksning lidt øst derfor.  

Ved Pramhusvej ligger de 2 Rishøje (ris 

betyder her krat/skov). På Thisted mark 

ligger Hesthøj og godt gemt inde i Thisted 

Østerskov finder man de 2 Skvathøje og 

Storhøj. Men den største høj i miles 

omkreds er Store Mandshøj på Tapdrup 

mark, en høvdingehøj er man fristet til at 

sige, men desværre har også den haft 

besøg  af  gravrøvere.  I  slutningen  af  

Bronzealderen (1100 – 500 f. kr.) begynd-

te man at brænde sine døde og lægge de 

brændte dele i urner. Disse urner blev 

derpå sat ned i gravhøjens sider, så højene 

blev altså fortsat brugt som en slags 

kirkegård. 

Guldfund.  

En majdag i krigsåret 1942 var Lambert 

Mortensens familie fra Thisted i gang 

med at grave tørv i deres eng ved 

Nørreåen lige syd for Tapdrup by, eller 

rettere lige syd for holdepladsen ved den 

daværende jernbane. Man gravede 1 m 

dybe såkaldte ”piller” op i samme tvær-

mål som tørv, og ”pillen” blev så skåret 

op i ca. 15 tørv. Lamberts datter Gudrun 

var i færd med at skære den nederste tørv 

fra, da hun opdagede nogle skinnende 

glasperler. Hun plukkede tørven itu, og 

derved kom der ikke blot 26 spraglede, 

skinnende glasperler til syne, men også 14 

brakteater af det pureste guld. Brakteater 

betyder egentlig bare ”tynde plader”. De 

er runde og kan godt minde om mønter, 

men kun præget på den ene side med en 

karakteristisk snoet ornamentik, og de har 

sikkert været brugt som smykker. De 

stammer fra den periode, som arkæo-

logerne kalder ”Germansk jernalder”, 

mellem 400 og 800 e. kr. 

Danefæ. Perlerne var i alle mulige farver, 

et par af dem endda mosaikperler med 

indlagte farvede striber og små kva-

drater, beregnet til at trække på snor. De 

12 af brakteaterne var helt ens med en 

diameter på 2,5 cm, én havde en diameter 

på 2,8 cm og én målte 3,5 cm i diameter.
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Glasperler 

Deres samlede vægt var kun 38 g. 

Finderen fik ikke blot guldværdien ud-

betalt, men også en dusør, i alt 550 kr., 

hvilket var et meget stort beløb dengang. 

Det var Nationalmuseet, der udbetalte 

dusøren - der var jo tale om danefæ – og 

en af museets eksperter besøgte også 

Tapdrup om sommeren. Hele fundet blev 

udstillet på Viborg Stiftsmuseum, men 

ligger i dag på Nationalmuseet. 

Hvordan er skatten så havnet i Tapdrup? 

Ja, det kan man kun gætte på. Det 

sandsynligste er vel, at det er en 

offergave, men det kunne også være en 

skat, som er gemt i ufredstid?  

Der er gjort flere fund af guldbrakteater 

sammen med glasperler i moser i hele 

Nord - og Mellemeuropa. Kulstof 14-

metoden af disse fund fører alle hen til et 

bestemt år, nemlig 536 e. kr. I dette år er 

der nemlig konstateret et eller flere store 

vulkanudbrud, der har bevirket, at der 

 

 

 

Guldbrakteater 

 pludselig er blevet et meget koldt klima 

og dermed misvækst. Man har sikkert 

troet, at Fimbulvinteren eller Ragnarok 

var begyndt, og at de derfor måtte påkalde 

gudernes hjælp for at redde menneskene. 

Dette kunne måske være forklaringen, 

men under alle omstændigheder er det et 

fornemt fund, som giver Tapdrup en 

særlig placering på arkæologernes dan-

markskort. 

 

(Artiklen fortsætter i næste nummer.)
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Folkekirkens Nødhjælp afholdt d. 17. 

marts en landsindsamling. Tapdrup me-

nighedsråd videregiver her sin oplevelse 

af dagen. 

Af Pauli Birch Nielsen, Tapdrup Menig-

hedsråd. 

Menighedsrådet mødtes til morgenkaffe 

med efterfølgende gudstjeneste. Efterføl-

gende  blev ruterne fordelt. Indsamlingen 

startede kl. 10 og sluttede ml. kl. 12 og 

13. Derefter samledes vi til optælling af 

indsamlingsbeløb med afslutning og 

frokost. En lang, men også hyggelig dag. 

 

 

Peter Ruby og undertegnede startede med 

udgangspunkt fra Sognehuset på sønda-

gens indsamling til Folkekirkens Nød-

hjælp. Vi tog turen i bil, idet vi havde den 

lidt længere tur på landet vest for 

byskiltet. Det var med en vis spænding, 

da det jo var første gang, vi var med, men 

vi blev taget godt imod alle steder.  

 

 

Vi var 8 frivillige, der havde meldt sig 

som indsamlere. Der blev samlet 6.829,00 

kr. ind i alt. Dvs. pr. husstand i Tapdrup 

sogn gennemsnitlig kr. 24,83. Det er det 

højeste tal siden 1999. Rigtig flot! Til 

sammenligning blev der i 2016 indsamlet 

5.682,00 kr. På landsplan ligger Tapdrup 

sogn også rigtig fint og som 4. bedste i 

Viborg Kommune. Tusind tak til bi-

dragsyderne og sidst men ikke mindst til 

indsamlerne.
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Ny sognepræst ved 

Tapdrup Kirke. 

Mads Bjerre Gram 
Tappen bringer en præsentation af den ny 

sognepræst ved Asmild – Tapdrup 

Pastorat og byder ham samtidig 

velkommen til Tapdrup. Vi overlader 

ordet til den ny præst: 
Af Mads Bjerre Gram. 
Mit navn er Mads Bjerre Gram, jeg er 27 

år gammel, og jeg er den nye sognepræst 

her blandt jer!  

Jeg er født og opvokset i Viby J, har 

tilbragt min gymnasietid i Odder, og har 

de sidste 8 år slået mine folder i Aarhus 

C. Og nu er jeg så kommet til Asmild og 

Tapdrup for at være præst ved jer, selvom 

min bopæl stadig er i Aarhus Centrum.  

Jeg siger, at jeg er opvokset i Viby J. Med 

det mener jeg selvfølgelig, at jeg er blevet 

født dér og haft min spæde barndom i 

kvarteret. Samtidig mener jeg også, at jeg 

faktisk er vokset dér. Jeg knejser 199 cm 

over jorden, så der er gået en del uld og 

silke til kjolen, som I bl.a. kan se mig i 

om søndagen til gudstjenesten i Tapdrup 

Kirke. 

Jeg har tre storesøstre som tilsammen har 

fostret 7 børn, og der er en 8. på vej. Min 

familie er stor, og jeg nyder at tilbringe 

tid med den. Den er et anker i min 

hverdag, og den har lært mig vigtigheden 

af at høre til et sted.   

Jeg har studeret teologi på Aarhus 

Universitet, hvor jeg i det meste af min 

studietid har fokuseret på etik og moral – 

menneskers omgang med hinanden. Den 

menneskelige kontakt er vigtig for mig, 

og det er også derfor, jeg har valgt at 

blive præst – fordi jeg mener, at 

evangeliet har noget at sige ind i 

menneskets liv, som simpelthen ikke 

findes andre steder.  

Jeg ser meget frem til at lære hver enkelt 

af jer at kende, og jeg glæder mig til at 

kunne mødes med jer både i og uden for 

kirken. Vi hører som menighed sammen, 

og vi hører til hos hinanden! 
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Af Birgit Rasmussen 

 

Orientering fra Tapdrup Udeliv 

Efter veloverstået standerhejsning er 

tennissæsonen 2017 nu i gang. Som I 

sikkert ved, sluttede 2016 sæsonen netop, 

da 2017 startede, for i modsætning til 

mange andre klubber har vi en bane, der 

kan spilles på hele året. 

Standerhejsning  

Lørdag den 29. april havde Tapdrup 

Udeliv's Tennisklub (TUT) stander-

hejsning. I løbet af de 2 timer, arran-

gementet varede, var der ca. 45 personer 

på besøg ved tennisbanen. Det resulterede 

i 3 nye medlemmer, hvilket vi er meget 

tilfredse med. 

Tennisbanen var fuldt booket. Der blev 

også spillet bordtennis og kongespil. 

Desuden blev der leget med vores fløde-

boldmaskine, som især blev et hit hos 

børnene. 

Vi valgte at afholde standerhejsningen 

den 29. april, da det er tennissportens dag. 

Tennissportens dag er et samarbejde 

mellem DGI (Danske Gymnastik- og 

Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks 

Idrætsforbund). Samarbejdet har til mål at 

få 600.000 flere danskere til at dyrke 

motion frem til 2025. Der er investeret 

100 millioner kroner i projektet. 

Der er en række fordele ved at holde 

standerhejsningen på tennissportens dag. 

Man får bla. gratis materiale, så man kan 

reklamere for sit arrangement.  

 

 

 

   Der var ved tilmeldingen til tennis-

sportens dag en præmie til den klub, der 

hurtigst tilmeldte 10 deltagere (en ”spurt-

præmie”) Her var TUT hurtigst og vandt 

72 gode tennisbolde. 

Claus Tofte var også heldig i den for-

bindelse og vandt en tennisketcher ved 

tilmeldingen.  

Træning 

Træningen er blevet lidt af et tilløbs-

stykke. For et par gange siden taltes 17 på 

banen, men det går rigtig godt alligevel, 

selv om én bane ikke er beregnet til så 

mange spillere. Det er positivt, at der nu 

også er begyndt at komme ungdoms-

spillere. 

Vi har nu 3 trænere, Ole, Jan og Thorsten. 

Ole og Jan har været på trænerkursus og 

Thorsten er en ung gut fra Karup, som har 

en masse kurser og erfaring med træning, 

så vi er godt hjulpet på dette område. De 

kan træffes hver torsdag aften kl. 17-19. 

Kom og vær med! Her er ingen for 

dårlige og ingen for gode. Der bliver taget 

rigtig godt imod nye spillere, og så er der 

jo efterfølgende kaffe. 

Udover den samlede træning tilbydes der 

også specialtræning, som Jan står for. 

Man træner en time med kun 2 spillere på 

banen. Det giver rigtig meget, og man kan 

selv bestemme, hvad man gerne vil træne. 
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Udfordringsturnering: 

Udfordringsturneringen er nu også kom-

met i gang, og der er spillet en del kampe 

her i maj måned.  

I udfordringsturneringen kan man ud-

fordre hinanden på kryds og tværs, og når 

generalforsamlingen afholdes i februar 

måned 2018 opgøres, hvem der har 

vundet turneringen. Den, der har vundet, 

får overrakt den præmie, som Charlotte 

Isager har doneret. 

Lørdags- søndags- og mandagsdoub-

ler: 

Doublerne er blevet udvidet med et ekstra 

hold, da der nu er 23, der spiller disse 

doubler. Der laves stadig en plan over, 

hvem der spiller hvornår. Lidt af et 

puslespil at få til at gå op. Men vi har jo 

heldigvis Facebook, hvor vi kan kom-

munikere og bytte kampe indbyrdes. 

Status: 

Vi har nu fået både el og vand i klub-

huset, og det har gjort det hele lidt lettere. 

Tusind tak til dem, der hjalp. 

I løbet af sommeren bliver der også sat en 

varmepumpe op, så vi kan holde huset 

frostfrit vinteren igennem.  

Klubhuset: 

Som vi skrev i sidste nummer af Tappen, 

søger vi lige nu Viborg Idrætsråd om 

tilskud til renovering af klubhuset. Viborg 

Idrætsråd har godkendt anmodningen og 

sagt god for renoveringen, så nu håber vi 

bare kommunen også godkender ansøg-

ningen.  

 

Der står 30 liter Skagens gul maling i 

huset, så huset kommer til at skifte farve. 

Desuden skal huset også gøres pæn  

indvendig, så det bliver indbydende.  

Her får vi brug for nogle hænder, så hvis I 

skulle få tid og lyst til at hjælpe med 

noget praktisk arbejde, vil vi være meget 

taknemmelige. Som I kan læse, er der nok 

at tage fat på. Det vil betyde meget for 

området, at vi kan få det gamle hus til at 

fremstå indbydende. 

Flag ved tennisbanen: 

Hvis I ikke allerede har set det, er vi 

blevet ejere af en flagstang med 

tilhørende flag og sokkel. Det har pyntet 

så meget ved huset og banen og giver en 

rigtig god stemning. 

Det hele er doneret af Poul Andersen 

Vejrumbro Hegn & Flagstænger aps 

Støttekoncert:  

Niels Brasen med orkester har lovet at 

give en koncert ved tennisbanen. Kon-

certen bliver enten den 20. august eller 

den 3. september. Vi ser gerne, at I møder 

op og lytter med. 

Mere herom senere. Den endelige dato 

kommer på Facebook Tapdrupsiden og på 

Infostanderne.  

Tak til alle, der har hjulpet med stort 

og småt igennem de sidste knap 2 år. 
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3 generationer til træning Jonny, Pia og 

Stine. 

2 stolte vindere af udfordringsturneringen 

2016/2017.  Vinder Jan Andersen og 2`er 

Frank Rasmussen 

  
Nu kan vi øve topspin takker være Jan's 

hjemmelavede Top Spin Pro 

Standerhejsning 2017 

 
 

Der trænes også på tværs af banen, når vi 

er mange. 

Det fine flag på flagstang, som er spon-

soreret af Poul Andersen,  Vejrumbro 

Hegn & Flagstænger 
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Ind imellem kongerækken og den lille 

tabel var der tid til traditionsrige lysglimt 

i form af skolefest, sommerferieafslut-

ning, julearrangement og lejrskole-tur. 

To tidligere lærere på skolen fortæller her 

deres erindringer om livet på skolen i 

1970’erne og 80’erne.  

Af Anne Graugaard og Agnes Nielsen. 

Da vi i skrivende stund nærmer os 

skoleårets afslutning, starter vi vores 

beretning med et tilbageblik på, hvordan 

sidste skoledag blev ”fejret” på Tapdrup 

skole. I samlet flok gik alle elever og 

lærere ned på sportspladsen (nuværende 

tennisbane). Det var et festligt syn, da alle 

var farverigt udklædte og i højt humør. 

Eleverne fra 6. klasse havde forberedt 

flere sjove og underfundige konkurrencer, 

som lærerne skulle dyste om til stor 

fornøjelse for de øvrige elever og andre 

fremmødte. Det hele sluttede med en 

fodboldkamp mellem 6. klasse og 

lærerne. Ind imellem gik det hedt for sig, 

og vi fulgte vist ikke altid gældende reg- 

ler. Efter kampen ønskede en sved-

dryppende skoleleder Jørgen Qvortrup os 

alle en god sommer. 

Efter en dejlig lang og tiltrængt 

sommerferie mødte alle ind til morgen-

sang og festlig klaverspil af Grethe 

Qvortrup. Det traditionelle skolearbejde 

gik i gang, men ikke nødvendigvis for 

alle. Den årlige lejrskoletur til Bornholm 

skulle forberedes. Efter et par uger drog 

to lærere og skolens ældste klasse af sted 

til Solskinsøen, dog med et lille stop i 

København, hvor Tivoli var den store 

oplevelse. Vi lærere husker at have en del 

sommerfugle i maven, når eleverne blev 

sluppet løs og morede sig rundt omkring i 

Carstensens Have. Mon de nu alle mødte 

op på rette tidspunkt det aftalte sted, så vi 

kunne nå færgen til Bornholm?  

Violgården i Sandvig var det faste 

opholdssted under besøget på øen. Her 

husker vi især værtsparret Ole og Ingrid. 

Ole kørte os i bus rundt på øen, mens han 

på syngende bornholmsk fortalte om alle 

seværdighederne.  
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Han var en festlig, men bestemt herre. 

Ingrid stod for det kulinariske. I den uge, 

opholdet varede, besøgte vi også 

Christiansø, hvis vejret tillod det. Vi 

vandrede desuden Nordbornholm tyndt. 

Vi tager nu et spring frem til jul og de 

traditioner, der hørte til på skolen 

dengang. I perioden op til jul havde elever 

klippet og klistret masser af pynt, dels til 

klasselokalerne og dels til årets kæmpe 

juletræ, der var opstillet i gymnastiksalen. 

Den sidste dag inden ferien gik vi alle til 

afslutning i kirken. Både børn og voksne 

nød den stille stund, inden vi gik tilbage 

til skolen til samling i gymnastiksalen, 

hvor vi dannede mange kredse omkring 

det festligt pyntede træ. Vi sang rigtig 

mange salmer og sange, så taget var ved 

at løfte sig. Efterfølgende mødtes de 

enkelte klasser med deres klasselærer til 

hygge og julegodter, inden vi ønskede 

hinanden glædelig jul.  

 

Nu er vi nået frem til årets vel nok største 

højdepunkt – SKOLEFESTEN. Den lå 

altid i ugen op til påskeferien. Lang tid i 

forvejen var forberedelserne i gang. 

Første trin var lærernes udvælgelse af 

årets skuespil, ofte et eventyr. Så kunne 

rollerne fordeles, og vi tog fat på at 

indøve replikker, træne opstillinger og 

stemmeføring mm. Formningslæreren 

lavede skitser til meget kunstfærdige 

kulisser, der senere blev tegnet op og 

malet af børnene. Vi husker især en 

gymnastiksal, hvor hele gulvet var fyldt 

med malerbøtter, pensler, store ark papir 

og ikke mindst en masse meget 

engagerede og ivrige elever. Musiklæ-

reren indøvede skuespillets sange og 

musik. Sideløbende hermed tog hun sig af 

5. klassernes musikalske indslag, der blev 

fremført lige inden 6. klasses skuespil.  
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Skolefesten forløb de første mange år 

over tre aftener. Hver aften spillede de 

sminkede og udklædte elever for en 

propfyldt gymnastiksal. Ikke kun forældre 

og søskende, men også byens øvrige 

befolkning mødte talstærkt op. Efter 

skuespillet var der kaffebord i klasse-

værelserne. Det var forældre, der bered-

villigt havde bagt og lavet kaffe, der blev 

solgt for et mindre beløb. Desuden havde 

vi en meget fornem tombola med 

sponsorerede gevinster. Overskuddet dels 

fra kaffen og dels fra tombolaen gik 

ubeskåret til den årlige bornholmertur.  

Når forældre og elever havde forladt 

skolen, mødtes vi lærere over en øl. 

Stemningen var høj. Meget skulle gen-

nemdrøftes, men højdepunktet var 

optællingen af diverse pengekasser. Vi 

husker skolefestugen som noget helt 

særligt og uforglemmeligt. Det var en 

hård uge, hvor vi næsten kun var hjemme 

for at få nogle få timers søvn, inden det 

gik løs igen.   

Nu er vi så ved erindringens start. Vi 

vandrer i tankerne igen ned på sports-

pladsen, hvor vores beretning begyndte.  

Imellem disse højdepunkter, som vi her 

har fremhævet, lå selvfølgelig den daglige 

skolegang med høj faglighed og kreative 

indslag, f.eks. i form af tværfaglige emne-

uger på tværs af klasserne. Vi husker 

vores tid på Tapdrup skole med glæde, og 

vi var kede af det, da elevgrundlaget blev 

for lille til at opretholde en skole.   

(Redaktionens tilføjelse: Tapdrup Skole 

ophørte ved skoleårets afslutning i 1991). 
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Af Morten Jørgensen 

Tappens læsere har fra tid til anden hørt 

om eller sågar oplevet, at skurkagtige 

personer har aflagt hjemmet et besøg og 

herunder fået stjålet indbo, smykker og 

andre værdigenstande. En ubehagelig 

oplevelse for de ramte familier.  

Hver især kan vi gøre noget for at 

forebygge indbrud i hjemmet, og der 

gives mange tilbud om alarmer og 

elektronisk overvågning. Tappen skal 

ikke foretage en vurdering af de mange 

muligheder, men vil i stedet bringe et par 

gode og gratis råd givet redaktionen af 

eksperter inden for forebyggelse af 

kriminalitet.  

 

Nu nærmer sommeren sig. Imens vi 

holder ferie, er indbrudstyvene på arbejde. 

Lad os derfor tage et kig på 

indbrudstyvenes arbejdsstruktur.   

Hvad kigger tyven efter? Ja, en række 

tyvagtige personer har faktisk efter dom 

og afsoning lettet deres hjerte, og det har 

givet eksperterne mulighed for at komme 

med løsningsforslag til forebyggelse. Læs 

selv:  

 

• 1: Er der værdier i huset? • Løsning: 

Sørg for at gemme værdier væk. Man skal 

ikke kunne se dem udefra.  

  

• 2: Hvad sker der på de sociale medier? 

Og hvem er på ferie? • Løsning: Lad vær 

med at skrive, at I er på ferie. Lad vær 

med at gøre det offentligt, når du eks. 

bruger Edmundo til at tracke din cykeltur. 

Sådan noget kan føre indbrudstyvene 

direkte hjem til dig, hvor de nemt kan 

snuppe de cykler, de nu ved du har.  

  

• 3: Kan jeg sidde i fred? • Løsning: Pak 

ikke dit hus væk i høje hække. Hvis du 

har høje hække, kan du sætte lamper op 

med indbygget bevægelsessensor. På den 

måde vil der være spotlight på ind-

brudstyven, og han vil nok finde et andet 

og mere mørkt sted. • Løsning: Få evt. en 

privatalarm, hvor du modtager en SMS, 

hvis alarmen aktiveres. På den måde kan 

man hurtigt få sine naboer til at kigge 

efter, om alt er som det bør være.   

 

• 4: Er der nogen hjemme? • Løsning: Dit 

hus skal ikke udstråle “vi er på ferie”. Rul 

ikke alle gardiner ned, men ej heller hav 

alle gardiner oppe. Rul ned nogle steder 

eks. i stuen, så man ikke kan se, hvad I 

har af elektronik, og rul op andre steder. 

Invester evt. i en timer, som tænder og 

slukker lamper i huset. Få nogle til at 

tømme postkassen. På den måde tror 

indbrudstyvene, at I er hjemme, og de vil 

i stedet fortsætte til næste tomme hus.   

  

• 5: Holder nogen øje med boligen? • 

Løsning: Nabohjælp! Hvilket er noget af 



Forebyg indbrud i hjemmet 
 

20 

det mest effektive. Vær nysgerrig. Kig ud 

ad vinduerne (gerne så “de ukendte” 

lægger mærke til, at I kigger). Sørg i det 

hele taget for, at indbrudstyvene har 

fornemmelsen af, at der bliver holdt øje. 

Hvis der er “ukendte” mennesker/biler på 

vejen, da henvend dig. Spørg personen 

eller personerne, om du kan hjælpe med 

noget. På den måde føler tyven, at han er 

opdaget.  

 

 
 

• Til slut: Noter signalement af personer, 

tag billeder. Noter reg.nr. på biler, bilens 

mærke, model, farve og særlige 

kendetegn, på den måde har politiet noget 

at arbejde med, hvis du/I får indbrud. Kig 

efter, at der ikke er ”markeret” på 

postkassen, eller lagt genstande i din 

indkørsel, som ikke tilhører dig. Nogle 

tyve markerer de huse, der er interessante 

(ofte nogle dage inden indbruddet).  

  

• Hvis du/I oplever noget mistænkeligt, 

kontakt da politiet. Hellere ring/skriv en 

gang for meget end en gang for lidt.  

 

Redaktionen kan i øvrigt henvise til flere 

gode råd på www.stopindbrud.dk  

Denne artikel er ikke et udtryk for en 

officiel myndigheds holdning til emnet. 
 

  
Ihærdige hjælpere fra d. 27 maj (Arbejdsdagen på legepladsen).

http://www.stopindbrud.dk/
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Medlem af 

landsorganisationen     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Husflidsforeningen holder sommerferie. Men vi starter vores efterårs sæson op: 

Onsdag den 27. september, kl 1900 

Foreningen mødes hver onsdag aften fra kl. 19.00 til 21.45 i sløjdlokalet under 

Tapdrup gamle skole – Tapdrupvej 100.  

Juleafslutning holdes onsdag den 06. december 2017. 

Kontingent fra 27. september til 01. januar 250,00 kr. 

 

Der vil være mulighed for at arbejde i og med træ. Hvad enten du vil snitte, dreje eller 

arbejde på dekupørsaven, eller noget helt andet arbejde i træ, er du velkommen. Hvis 

du har egne ideer, har skolen maskiner til at gøre dem til virkelighed. På værkstedet vil 

du kunne få en grundig håndværksmæssig vejledning til at hjælpe dig med at gøre dine 

ideer til virkelighed. Det gennemføres som åbent værksted.  

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer. 

 

 

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

Formand:  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. 8662 9088 Mobil 2812  49 37 eller 

e-mail: husflid@falckenberg.dk  

 

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
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Juni 2017: 

04.  kl. 09.15 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

11.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

14.  kl. 19.00 Sommerkoncert på Tapdrup Torv. 

18.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

23. kl.  18.00              Grill og børnenes Sct. Hansbål ved Tapdrup Station. 

23.  kl. 20.00 Sct. Hans bål ved Tapdrup Station. 

24.  kl. ca. 11.00        ”Karnevalsmarchen” gennem Tapdrup. 

 

Juli 2017: 

02.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

09.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

16.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

23.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

 

August 2017: 

06.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

13.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

20.  kl. 09:15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

30.  kl. 11:45 Sogneudflugt til Jelling. 

 

September 2017: 

02.  kl. 10:00 Åbent Hus på Møllehøjskole, 25 års jubilæum. 

03.  kl. 10:30 Højmesse i Tapdrup Kirke.  



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 

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  

8800 Viborg, Tlf: 86672780 

Mads Bjerre Gram, Østbanetorvet 8 3th, Aarhus, 

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 (Bruunshåb). 

Grp.leder Poul Olesen, tlf. 8662 1519 / 2089 3828 

Grundejerforningen “Ådalen” 
Formand: Michael Neiiendam A. Nielsensvej 27 

Tapdrup Tlf. 22 33 93 81 

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1, 

Tapdrup tlf. 8660 2529 Mobil:4079 8032  

Mail: cb.andreasen@mail.tele.dk 

Kasserer og webmaster:  

Dan Jensen, Stationsvej 13,  tlf.  28295714 

E-mail: dan-jensen@fibermail.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN  udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE Næste Nr. : 29 aug. 2017 

Redaktion: Morten Jørgensen, åbrinken 9 

Tlf. 8660 0206 Mobil:   2639 9070 Mail: 

aabrinken9@fiberpost.dk 

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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