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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen 

"Foråret så sagte kommer" er den danske præst og forfatter Kaj Munks 

ungdomserindringer. En bog uden dramatik, død og ødelæggelse. Forfatteren havde nok 

en anden mening med titlen, men vi tillader os alligevel at bruge den til at beskrive den 

fryd og glæde, forårets komme beriger unge såvel gamle med. Underligt, at vi hvert år 

forbavses over de første blomster i haven og bristefærdige knopper på buske og træer. 

Det er, som om sidste år er slettet af hukommelsen, og at netop dette forår er det første, 

vi oplever. Det er vel et sundt tegn, at mennesket stadig kan glædes over naturens 

forunderlighed. 

Apropos hukommelse; kan I huske, hvordan vejret artede sig på denne tid sidste år? Det 

var bidende koldt. Dybfrost, vil nogen sikkert mene. Men det er heldigvis glemt af 

mange. 

Tapdrup vokser! Sådan vil nogen sikkert udbryde ved udsigten til, at kommunens plan 

for udstykning af Taphede nærmer sig en realisering. Det er måske et lidt optimistisk 

udsagn, for sandheden er vel nærmere, at Overlund/Houlkær vokser yderligere mod øst. 

Så byens vise råd må nødvendigvis også rette blikket mod landsbyen Tapdrup og sikre, 

at der i fremtiden fortsat er mulighed for tilflytning. 

Tappen bliver fremadrettet trykket på Viborg Kommunes beskæftigelsestilbud for 

borgere med behov for særlige hensyn. Stedet kaldes ”Jobigen”, og man kan i dette 

nummer af Tappen læse mere om dette jobtilbud.   

Redaktionen ønsker læserne et godt forår med mange gode oplevelser i vores smukke 

natur.  

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er 23. maj 2019. 

 
Tapdrup set fra syd 
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Maria Lehmann Dahl Pedersen, 

sekretær, skriver: 

Så er det blevet tid til årets første beretning 

fra Tapdrup Borgerforening. 

Arrangementer 

Vi har i år forsøgt at planlægge årets 

begivenheder i god tid. Derfor kan vi 

allerede nu afsløre, at der den 22. april er 

”Påskejagt” kl. 15.00 på legepladsen. Kom 

og vær med   

Den 31. marts, kl. 09.00, er der affalds-

indsamling. Det er altså noget der batter i 

vores lille by, og faktisk erfarede vi sidste 

år, at det ligefrem også kan være ret 

hyggeligt, hvis man tager naboen eller 

ungerne under armen.  

Lørdag den 25. maj finder den årlige 

legepladsdag sted. Der vil ligesom sidste 

år være opgaver af lidt forskellig karakter, 

og vi håber igen at se en masse. Sidste år 

var sommeren som bekendt lidt ekstra god 

ved os, og legepladsdagen var ingen 

undtagelse. Der vil igen være god 

forplejning og lækker frokost til hjælperne, 

og forhåbentlig kan vi  få givet legepladsen 

det årlige serviceeftersyn, så den er klar til 

igen at agere samlingssted sommeren over.  

 

Infostandere 

Vi vil rigtig gerne have en form for stan-

dardplakat til de to infostandere i byen. 

Derfor vil vi gerne opfordre til, at man 

henvender sig til os, hvis man har lyst til at 

udforme en plakat til formålet. Der skal 

gerne stå Tapdrupby.dk derpå, men ellers 

er der frie rammer. 

Kontakt os endelig, hvis du kan hjælpe os 

med det.  

Det var ordene for denne gang. Vi glæder 

os til endnu en masse gode stunder i løbet 

af det næste år.  

 

Generalforsamling 

 

 

 

 

Redaktionen har desværre 

 ikke modtaget referat fra 

generalforsamlingen  

d. 28. februar.
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Af Niels Toftegaard, formand for 

Tapdrup Menighedsråd 

Elvis i Tapdrup Kirke   

Den kendte Elvis Entertainer ”King Mem-

phis” besøger Tapdrup Kirke d. 3. april 

2019, kl. 19.00.   

 

Når man taler om Elvis Presley, tænker 

man typisk på de rockende 50’ere, de 

mange film fra 60’erne, ’68 comeback-

showet i det sorte lædertøj samt de flam-

boyante shows i Las Vegas.   

Efter mange af sine koncerter tilbragte han 

tit nætterne med at synge gospel sammen 

med sine venner. Hans kærlighed til 

gospelmusikken fik ham til at indspille fire 

LP-plader. Derudover indspillede han også 

to juleplader, som dog ikke udelukkende 

indeholder religiøse sange.   

Mange af de vidunderlige sange bliver 

fremført af ”King Memphis” i denne 

kirkekoncert, som desuden også indehol-

der fortællinger om Elvis Presley.   

”King Memphis” er en af Danmarks 

førende Elvis Tribute Artister. Normalt 

optræder han i de klassiske Elviskostumer, 

men i gospel-sammenhængen er det et 

meget mere afdæmpet kostume, der 

benyttes. 

Fælles påskevandring 

Menighedsrådene ved Asmild Kirke og 

Tapdrup Kirke indbyder til påskevandring 

2. påskedag, den 22. april. Vi samles kl. 

09.00 i Asmild Kirke og synger en 

morgensalme. Herefter går vi ad smukke 

naturruter mod Tapdrup Kirke. Undervejs 

gøres der holdt for læsninger og 

forfriskninger. Efter ankomst til Tapdrup 

Kirke er der højmesse. Kan bentøjet ikke 

klare gåturen, møder man bare op i 

Tapdrup Kirke kl.  11.00. Formiddagen 

slutter i Sognehuset, hvor vi nyder en 

frokostbolle. Af hensyn til forplejningen 

bedes man tilmelde sig på Kirkekontoret. 

Himmelske dage i Herning 

Kr. Himmelfartsdag plejer der at blive 

arrangeret noget alternativt. I år prøver vi 

at lave en tur til Himmelske dage i 

Herning. Det sker den 22. maj 2019, hvor 

der bliver en stor gudstjeneste under åben 

himmel midt i Herning efterfulgt af årets 

største kirkekaffebord. Om der arrangeres
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fælleskørsel eller bustransport vil fremgå 

af annoncering og sognenes hjemmeside. 

Sommerkoncert ved Tapdrup 

Sognehus 

Sommeren 2018 husker vi alle sammen 

som varm og tør. Den 14. juni var dog 

nærmest den eneste regnvejrsdag. Netop 

denne dag var der arrangeret sommer-

koncert på torvet i Tapdrup. De frem-

mødte tilhørere trak ind i Sognehuset og 

fik alligevel en rigtig fin aften med ”The 

Dollerups”.  

Vi, der var tilstede, synes flere skal have 

mulighed for at høre denne gruppe, så 

menighedsrådet har inviteret dem til at 

komme igen. Torsdag den 13. juni, kl. 

19.00 til 21.00, vil ”The Dollerups” spille 

til sommerkoncert på Tapdrup Torv. 

Gruppen spiller folkerock med egne 

kompositioner. Tag naboen under armen 

og kom til nogle hyggelige timer. Følg 

opslaget på Facebook og ved Sognehuset. 

 

 

 

 
Dronebillede 2018
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Tapdrup under 

Anden Verdenskrig (1) 

Af Erik Langvad 

 

Gården, der spærrede for den nye vejføring gennem Tapdrup by. 

Bilen står foran den gamle brugsforening. 

   Med den tyske besættelse 9. april 1940 

fulgte også kravet om en total mørk-

lægning over hele landet. I den forbindelse 

skete der en mærkværdig og uforklarlig 

hændelse i Tapdrup by. 

    Efter at den nye retlinede vej var blevet 

ført gennem landsbyen i 1937/38, havde 

sparekassedirektør Anders Hansen 

bekostet byens første gadebelysning 

bestående af 5 lamper. Det var i øvrigt hans 

gård, men bestyret af datter og svigersøn, 

der i forbindelse med den nye vejføring 

blev nedrevet, eftersom den spærrede for 

vejens linjeføring. Herved blev der 

samtidig skabt plads til et lille torv foran 

den nybyggede brugsforening.  

   Pærerne i gadelygterne måtte altså ikke 

længere være tændte, og de blev derfor 

skruet løse. Da en afdeling tyske soldater 

kort tid efter besættelsen blev indkvarteret 

i byen, tændtes gadelyset pludseligt af 

ukendte årsager.  

   Den øverstbefalende tysker rasede og 

henvendte sig til byens myndigheds-

person, nemlig sognefoged Chr. Meldgård, 

og truede med at ville skyde alle lamper i 

stykker med sin pistol. Sognefogeden fik 

dog afværget tyskerens hensigt ved i stedet 

at bemægtige sig en lang stang, som han 

derefter gik rundt og knuste pærerne med.
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Her ses den nye vej med gadelamper og den nye brugsforening 

Generalfeltmarskal Erwin Rommels  

besøg i Tapdrup 1943. 

   Tapdrup blev ganske vist aldrig 

midtpunkt under 2. verdenskrig, men d. 7. 

dec. 1943 føltes det i nogle få timer 

alligevel, som om det var tæt på. På dette 

tidspunkt var den tyske hær på retræte, og 

frygten for en engelsk landgang 

foranledigede, at der i hast skulle bygges 

store fæstningsværker langs den jyske 

vestkyst. Den tyske generalfeltmarskal 

Erwin Rommel, kendt som ”Ørkenræven” 

fra Nordafrika, havde fået til opgave at 

inspicere de nye anlagte forsvarsanlæg i 

dec. 1943. Under denne tur kom han også 

til Viborg med sin store stab for at 

inspicere de tyske pansertropper, som 

dengang var indkvarteret på Viborg 

kaserne. 

   I den anledning skulle der afholdes 

tropperevy, og hertil valgte man Randers-

vej som værende det bedst egnede sted, 

nemlig på den lige strækning, der går fra 

Spanggårdsvej til Taphedevej. Dette 

indebar, at hele området skulle afspærres 

og sikres med vagtposter på strategiske 

steder. Beboerne langs ruten blev beordret 

inden døre under hele seancen og måtte 

kun opholde sig i de lukkede rum, der 

vendte bort fra vejen, så ingen kunne 

observere, hvad der foregik. Søren 

Nielsen, der boede på Randersvej 80, 

huskede tydeligt, hvordan stueuret under 

revyen faldt i slag, hver gang et af de 

tunge, gungrende køretøjer passerede 

stuehuset. 

 
Feltmarskal Erwin Rommel.
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Udgangsforbuddet gjaldt også Tapdrup by, 

hvor endog en begravelse i hast måtte 

aflyses. Grunden hertil var, at de tunge 

kanoner, haubitser og tanks, som på 

Randersvej defilerede forbi feltmarskalen, 

skulle dreje ned af Taphedevej, igennem 

Tapdrup by og tilbage til Viborg. Sjovt nok 

måtte alle soldater, der deltog i revyen 

aflægge deres våben og livremme for at 

beskytte Rommel, da man frygtede et evt. 

attentat mod generalen.    

   Efter tropperevyen deltog Rommel i en 

efterfølgende frokost på Viborg kaserne. 

Han var arrig og udtrykte her sin 

misfornøjelse og utilfredshed med næsten 

alt, hvad han havde inspiceret i Danmark. 

Han betegnede materiellet som noget 

unyttigt skrammel, og forsvarsvolden 

langs vestkysten beordrede han væsentlig 

forbedret og udbygget.  

   Det blev i øvrigt Rommels sidste 

militære opgave før sin død d. 14. okt. 

1944. Det viste sig nemlig, at han netop 

tilhørte den kreds af sammensvorne, som 

havde planlagt et attentat mod Hitler. Da 

dette mislykkedes, måtte han derfor begå 

selvmord; men det anede man jo ikke 

noget om på dette tidspunkt. 

Tyske flygtninge i Tapdrup 
   I vinteren 1944/45 drev de sovjet-

russiske hære en mængde flygtninge foran 

sig fra det østlige Tyskland. Det lykkedes 

den tyske marine at sejle ca. en million 

civile (kvinder, børn, gamle mænd) og 

sårede soldater i sikkerhed til andre 

fredelige havne ved Østersøen. Af dem 

ankom skibe med ca. 1/4 million flygtninge 

til danske havne, hvorefter besættelses-  

magten fordelte dem over hele landet.  

Mod krigens slutning kom der yderligere 

ca. 30.000 tyske flygtninge til Danmark 

med tog over landegrænsen. Danmark blev 

således presset til at huse alle disse 

flygtninge af besættelsesmagten. 

   I februar 1945 blev flere af disse tog-

stammer fyldt med hjemløse flygtninge 

transporteret til Viborg, hvorefter vognene 

blev fordelt og sendt i forskellige 

retninger, blandt andet ad banen mod 

Mariager. Den tyske værnemagt havde i 

forvejen beslaglagt, hvad der på denne 

strækning kunne findes af bygninger med 

mulighed for indkvartering, dvs. missions- 

og forsamlingshuse, sportshaller og evt. 

skoler. 

 
Tyske flygtninge ankommer i kreaturvogne 

   I Tapdrup blev byens missionshus og 

forsamlingshus udpeget til at være ind-

kvarteringssteder. Forsyningen af mad og 

drikke sørgede den tyske værnemagt for, 

men ved besættelsesmagtens sammenbrud 

d. 9. april 1945 stoppede forsyningerne 

brat, og så måtte kommunen i hast sørge 

for at fremskaffe de nødvendigste natu-

ralier til disse forhutlede mennesker.
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Mælk, kartofler og æg blev købt af de 

lokale landmænd, mens brød, pålæg og 

andet måtte købes fra de sparsomme lagre 

hos de handlende.   

   Disse uvelkomne mennesker blev mødt 

med uvilje og had, da de blev betragtet som 

en del af fjenden. Det blev forbudt 

befolkningen at fraternisere (omgås) med 

flygtningene med den begrundelse, at evt. 

smitsomme sygdomme derved kunne 

brede sig. 

    Da en yngre tysk pige fra missionshuset 

hentede mælk på den nærliggende 

Sognefogedgård og således fik sin gang 

her, udviste hun og sønnen en vis sympati 

for hinanden, men da det rygtedes, blev det 

gjort helt klart for sønnen, at han var i gang 

med noget strafbart, som ikke blev 

tolereret. Sønnen Søren Meldgaard blev 

aldrig gift, men omkom senere ved en trak-

torulykke på bakkeskråningen lige syd for 

Nedertoften.  

   Da frihedsbudskabet endelig kom d. 4. 

maj om aftenen, kunne byens kåde 

ungdom ikke dy sig for lidt skadefro at 

råbe nyheden om tyskernes kapitulation 

ind til de forsamlede flygtninge. Denne 

midlertidige indkvartering varede til d. 20. 

august 1945, hvor 304 tyske flygtninge fra 

Hammershøj, Ørum og Tapdrup blev 

samlet i 8 kreaturvogne for at blive fragtet 

til Oksbøllejren. Heraf kom de 119 

flygtninge (48 børn, 71 voksne) fra 

Tapdrup, 82 (31 børn, 52 voksne) fra 

Ørum og 102 (34 børn, 68 voksne) fra 

Hammershøj. Flygtningene blev ledsaget 

af 12 danske ledsagere, som dog fik bedre 

plads i en medfølgende passagervogn.  I 

Oksbøllejren blev der i alt samlet 35.000 

flygtninge. 

 

 

Nørreådalen 2009
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Af Leo Jacobsen, formand for 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening 

(BT) 

Seniorfodbold i BT 

Seniorspillerne i BT er i fuld gang med 

træningen. Der er flot opbakning til 

træningen, der sker under ledelse af 

seniortræner Mikkel Rasmussen, Ham-

mel. Der er træning hver mandag og 

onsdag fra kl. 19,00, så har du lyst til at 

spille i 2019, kan du kontakte formanden 

for Fodbold Senior, Morten Gregersen, på 

mobil 2254 3479. 

Klubben har i sæsonen 2019 tilmeldt 

seniorhold i serie 3 og 5. Desuden er der 

tilmeldt et M45 hold for de lidt ældre. 

 
 

Ungdomsfodbold i BT 

I indendørssæsonen 2018/2019 har mange 

spillet indefodbold og futsal i Mølle-

højhallen. 

Det fælles futsalhold med Eastside har 

suverænt vundet deres pulje og skal 2. og  

3. marts spille i Skals Hallen om at blive 

jysk mester i U14 Drenge. 

Flere hold er begyndt med udendørs-

træning. 

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. 

 

I sæsonen 2019 har vi et fortsat samarbejde 

med Eastside og Team Viborg for de 

ældste pigehold. Dette samarbejde vil 

blive udbygget i 2019, og pigehold fra U13 

vil fremover bære navnet Viborg Q og 

have deltagelse fra de fleste klubber i 

Viborg by. 

Klubben har i 2018 hold med fra U6 til 

U16. 

Fodboldskole i BT 

DBU`s fodboldskole er som tidligere 

nævnt i år flyttet tilbage til uge 27. 

Der vil være plads til 112 piger og drenge 

i alderen 8 til 14 år på fodboldskolen, og 

alle - uanset fodboldfærdigheder – kan 

være med.



BT`s Idrætsforening 
 

11 

Du kan tilmelde dig på DBU`s hjemmeside 

www.dbu.dk/fodboldskolebillet  eller på 

telefon 4326 5400. 

Der er fortsat ledige pladser på fodbold-

skolen. 

BT´s generalforsamling 

På generalforsamlingen den 25. februar 

blev det oplyst, at klubben i 2018 har haft 

en flot fremgang i antallet af medlemmer 

fra 288 i 2016 til 350 i 2017 og nu 371 i 

2018. 

Antallet af aktivitetsmedlemmer er steget 

fra 398 i 2016 til 438 i 2017 og nu 458, 

eller en fremgang på ca. 15% i en 2 årig 

periode. 

Der deltog ca. 25 i generalforsamlingen. 

De hørte bl.a. en række beretninger fra de 

enkelte udvalg i klubben, hvoraf det 

fremgik, at der sker utrolig meget indenfor 

de enkelte idrætsgrene. De fik også oplyst, 

at klubben nu havde fået Naturstyrelsens 

tilladelse til at opsætte flere Disc Golf 

kurve i Nordisk Park og bag Gymnastik- 

og Idrætshøjskolen. og at dette arbejde nu 

var udført, så Disc Golf banen nu går fra 

Viborg Handelsskole til Viborg Sø 

Camping. Flere skoler bruger banerne, og 

turister og andre, der bor på Viborg Sø 

Camping og Danhostel eller bare kommer 

forbi, kan leje frees bee hos dem.  Der blev 

orienteret om status omkring den nye 

fodboldbane, og om at der er stor tilfreds-

hed med den nye overdækning ved 

klubhuset. Der blev ligeledes orienteret 

om, at klubben i 2018 har startet en ny 

afdeling op, benævnt Open Fitness. 

På generalforsamlingen blev Michael 

Dobrick, Bruunshåb, genvalgt til hoved-

bestyrelsen. Frank Staugaard, Bruunshåb 

blev genvalgt som suppleant. Morten 

Gregersen, Overlund,  Anders Krone og 

Rasmus Møller Vermeulen blev alle 

genvalgt til Fodbold Senior, og Lasse 

Larsen blev nyvalgt.  

Til Fodbold Ungdom var der genvalg af 

Inge Hansen og Leo Jacobsen, begge 

Bruunshåb. Til håndboldudvalget var der 

genvalg af Michael Andersen. Til 

badmintonafdelingen blev Jette Gulev, 

Tapdrup, og Mads Bak Odgaard, 

Bruunshåb, genvalgt. Til gymnastik-

udvalget blev Mette Carstens, Arnbjerg, 

og Brian Bro nyvalgt. Til friisbee`golf blev 

Martin Therkildsen og Michael Laugesen 

genvalgt. 

Solveig Drongesen fortsætter som kasserer 

udenfor hovedbestyrelsen. 

BT`s  leder- og trænerpokal blev overrakt 

til Bjarke Andersen, Bruunshåb, for hans 

mangeårige indsats i BT bl.a. som 

pigetræner og megen anden hjælp i 

klubben. 

 

http://www.dbu.dk/fodboldskolebillet
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Min hobby er Computerspil. 
I serien ”Min passion for en hobby” er vi nået til en nutidig og særdeles fremtidig 

hobby. Martin Bjarnø Hansen, Åbrinken 8, fortæller her om sin fritidsinteresse. 

 

Jeg hedder Martin, 30 år, og er oprindelig 

fra Sydfyn. Soldat på fuldtid, far til to og 

husbond til Cæcilia. Jeg flyttede til Viborg 

i 2012, og i samme periode begyndte jeg 

og min kone at se hinanden. Vi har boet i 

en årrække på Subækvej, hvorefter vi 

bestemte os for at slå rødder og købte 

Åbrinken 8, da den kom til salg. 

Nogle dyrker yoga, andre samler frimær-

ker eller er fluefisker. Der er de, som 

spiller badminton, fodbold og bowling, og 

dem der går på jagt. 

 

 

 

Jeg voksede op med en computer i 

hjemmet. Den første PC, jeg husker fra 

min barndom, var en IBM-desktop fra de 

tidlige 90’er.  Med dets 386 processor, 

8MB ram, floppy drev, turbo knap og 

nikotin gråt kabinet. I henholdsvis 

Windows 3.1 og MS DOS kunne man 

hovedsagelig tekstbehandle og i mit til-

fælde spille spil. Foran denne PC brugte 

jeg og min søster enorme mængder af tid. 

Nogle husker sikkert klassikere som 

Bubble Bobble, Supaplex, Wolfenstein, 

Doom mm. Og den fascination, jeg havde 

dengang for computerspil, lever i bedste 

velgående i dag. Tænker jeg tilbage, så var 

nogle af mine bedste barndomsminder fra 

den tid, da jeg sad på min fars skød, imens 

han spillede Quake og Half-Life.  

 

En periode i Mellemøsten 

Jeg flyttede i 2000 til Qatar i Mellemøsten 

med resten af familien. Mulighederne for 

udendørsaktiviteter dengang var slet ikke 

så gode som i dag. Varmen gjorde mildest 

talt, at man gik indenfor. Internet-

infrastrukturen var nærmest heller ikke 

eksisterende. Ved et tilfælde faldt jeg og 

mine venner over en traditionel gamer net 

café. ”Sharkz” hed den. Der, i skyggen af 

Al Jazeera, i en skummel baggård, som 

mine forældre sandsynligvis havde forbudt 

mig  at komme i, hvis de vidste, hvor den 

var placeret. Derinde, imellem beskidte 

vægge og air konditionstøj, lå den. For blot 

5 kroner per time kunne man spille så 

tosset man ville. 2 kroner for en dåse 

sodavand og mad på bestilling. Det var 

fryd. Selvom jeg ikke beherskede sproget, 

kunne man mellem ligesindede unge finde
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en fælles interesse. Det var meget socialt, 

og jeg oplevede ofte et større antal børn 

omkring mig. En hvid dreng, med rødt, 

blødt hår, klædt i vestligt tøj, som ikke 

taler sproget, spiller et spil, hvor man 

bogstaveligt talt skal skyde og dræbe 

mellemøstlige terrorister. Symbolik, vi 

dengang i pre-11/9 ikke forstod. Vi 

hyggede os bare. 

 
 

Da der langt om længe kom stabilt internet 

til landet, rykkede vi tilbage til husets 

rammer. Og det blev afspejlet i data-

forbruget. På en eftermiddag kunne vi 

bruge for en hel måned; det var dyrt og 

lagde rod til mange diskussioner. 

 

E-sport kan udvikle 

Hvad fik jeg ud af de mange år bag 

skærmen, hjemme og til utallige LAN 

events, i et så omskifteligt, men socialt 

miljø som gaming er? 

Jeg lærte engelsk hurtigere. Jeg skriver 

typisk mellem 70 og 95 ord i minuttet 

afhængig af keyboard. Øget beslutsomhed 

og hurtige reflekser. Udvidet min krea-

tivitet, og det har skabt venskaber på tværs 

af grænser. Ting, som har været med til at 

skabe mig og min person. I dag giver jeg 

de værdier og erfaringer videre til børn og 

unge, der træner sammen med mig i 

Esport Ørum. 

Et godt råd 

Mit personlige råd til de forældre, der 

synes de er lidt magtesløse, når deres børn 

spiller for meget computer/konsol: Start  

med at sætte jer ind i det konkrete spil. 

Mange af frustrationerne kommer af, at 

man simpelthen ikke forstår, hvad det er, 

de sidder og laver. Lær en ”Fortnite dans”. 

Kig på de Twitch kanaler, som jeres børn 

ser.  

Når sønnen siger ”Jeg lavede en ACE 

clutch i Counter Strike!!!” Så anerkend 

det. Det svarer til at score det vindende mål 

i fodbold. Byg nogle rammer sammen, lav 

aftaler og rutiner og så overhold dem. 

Samtalen ved aftensmaden vil blive helt 

anderledes, og det vil styrke forholdet og 

følelsen af nærvær enormt. DGI i Viborg 

Kommune har en folder, der hedder 

”SUNDE MEDIEVANER, NOGET VI 

ER FÆLLES OM”, som også ligger på 

nettet. Den hjælper med netop de her 

rammer. Et godt udgangspunkt! 
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Meld ham/hende til et E-sports hold. 

Måske opdager de ,at der også er håndbold 

eller badminton i de øvrige foreninger 

samtidig med, at de får nogle sunde 

spillevaner med faste mål. Målet har 

manglet, specielt når man taler om gaming. 

 

Et tilbud til børn og voksne 

Jeg inviterer alle forældre, der er 

interesserede, til at komme og være med til 

en træning i Ørum. Eller måske endda 

komme og prøve kræfter med os på vores 

seniorhold for 25 år og op (Ældste medlem 

pt er 47)  

 

Der er skudt en ny sæson i gang ved 

Esport Ørum. 

Tilmelding fra 1.3.2019 

CSGO  MAN: 17.30 – 19.30, 10 – 14 år 

CSGO  MAN: 19.30 – 21.00, 25+ år  

CSGO  TIR:    17.30 – 19.30, 10 -14 år  

CSGO  TIR: 19.30 – 21.30, 12+ år Øvede 

FRI   ONS: 17.30 – 19.30, Social Gaming 

2 første gange er gratis. Derefter koster 

det kontingent. Læs mere her 

www.orum-if.dk 

Er du interesseret, så kan jeg kontaktes på 

e-mail martinbjarno@gmail.com eller 

mob. 6080 520

 

 

Tapdrup Kroketklub 
Af Lars Rasmussen, 

Engvej 5, Tapdrup. 

Tapdrup Kroketklub starter sæ-

sonen 3. april, kl. 13.30, på 

B.T.s anlæg i Bruunshåb. 

Kroket kan spilles af alle og er 

et spændende spil, som udfor-

drer både ens tekniske og takti-

ske evner. 

Vi lægger stor vægt på, at vi 

også skal have det sjovt og godt 

sammen socialt. 

Nye medlemmer er meget 

velkomne. Mød op og få en 

prøvetime. 

Kontingentet (150 kr. pr. år) betales først, når du ”er sikker på”, at du vil 

deltage. Klubben stiller køller med videre til rådighed. 

Øvrige oplysninger og tilmelding: Lars Rasmussen, tlf.: 8660 0223. Du er også 

velkommen til bare at møde op onsdage kl. 13.30

http://www.orum-if.dk/
mailto:martinbjarno@gmail.com


 

15 

Fælleshaven ”Subæk”, 

et tilbud til børnefamilier. 
 

 

 

Af Birthe Nørskov, Vibækvej 31, 

Tapdrup 

   I samarbejde med LOF Midtjylland har 

Birthe og Peter på Subæk Mølle, Vibækvej 

31, Tapdrup, taget initiativ til etablering af 

en fælleshave. Her kan børnefamilier hver 

få stillet et par højbede gratis til rådighed 

til dyrkning af grønsager, blomster mv. 

Haven bliver anlagt på marken vest for 

møllen i forlængelse af området med 

frugttræer (red.: mellem cykelstien og 

Vibækvej). Her skal familier kunne opleve 

glæden ved at dyrke jorden, - børn og 

voksne sammen -, og selv meget små børn 

kan være med. I løbet af sommerhalvåret 

vil der blive inviteret til fællesarran-

gementer for alle, såsom indvielsesfest 

den 6. april, fællesspisning, høstfest mv. 

Ud over at den enkelte familie her får 

mulighed for at gøre noget sammen, er 

ambitionen også, at børnefamilierne  kan 

opleve glæden ved naturen og øge 

forståelse og nysgerrighed for naturens 

kredsløb, og samtidig gøre børn mere 

bevidste om det, de spiser. Det vil være 

gratis for familier at få andel i haven, og de 

afgrøder den enkelte familie dyrker, 

tilfalder familien selv. Ambitionen er at få 

20 børnefamilier til at blive en del af 

fælleshaven, og allerede nu har de første 

familier tilmeldt sig. 

   Der er deadline for tilmelding for at få et 

par højbede i haven den 15. marts 

(tilmelding til LOF Midtjylland, lof-

midtjylland.dk eller tlf. 87262326). 

Kender I interesserede børnefamilier, så 

informer gerne om denne mulighed.  

Lykkes det at få nok tilmeldinger til at 

sætte projektet i gang, vil der blive hårdt 

brug for hjælpere til at etablere haven.  

Weekenden den 23. og 24. marts er der 

arbejdsweekend, hvor vi håber, at der er 

frivillige fra Tapdrup, der kunne have tid 

og lyst til at hjælpe til. Derudover vil der 

blive lagt en plan for udvalgte lørdage hen 

over sommeren, hvor der gerne skal være 

hjælpere, der kan gå til hånde med 

havehjælp til familierne. Også her bliver 

der brug for hjælpere, der kan afse et par 

timer en lørdag eller to. 

   Projektet koordineres og administreres 

af LOF Midtjylland og støttes af Fri-

luftsrådet, Trygfonden, Nordeafonden og 

Viborg Kommune.  



Tapdrup Udeliv  
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Af Ole S. Nielsen, som i flyvende stil 

server en orientering fra Tapdrup Udeliv 

(TUT). 

Trods de seneste måneders vintervejr og 

megen mørke har der været og er der 

megen aktivitet på den gamle fodboldbane 

i øst (med såvel tennisbolde som 

værktøj…) – dagene bliver nu længere og 

muligheder-ne større på bl.a. hverdage, og 

nye ideer samt samarbejder vil se dagens 

lys i løbet af 2019…læs mere herom 

nedenstående; 

Kampe og træning 

Hver eneste weekend i vinterhalvåret 

arrangeres 5 doublekampe med henholds-

vis nye og erfarne spillere… Vejret spiller 

jo selvfølgelig altid ind, når man 

gennemfører aktiviteter udendørs på denne 

årstid, men med den rette påklædning og 

næsten ingen snefald, så er vi mange, der 

har fået spillet og rørt os, herunder hygget 

(igennem) weekend på weekend… 

 

Træning for ALLE er søndage i 

tidsrummet kl. 13.30-15.00 (med 

mulighed for efterfølgende kaffe og brød, 

hvis man har lyst…) – vi hjælper hinanden, 

og der er plads til ALLE, så hermed en 

OPFOR-DRING TIL AT KIGGE FORBI, 

alterna-tivt kontakt Ole på 40801754 med 

henblik på et par prøvetimer på hverdage 

og/eller i weekends !!!  

 

Renovering af klubhuset 

Mange, rigtig mange frivillige timer, 

herunder betalte håndværkertimer er der 

leveret det seneste halve år i forbindelse 

med renoveringen af ”det gamle 

omklædningsrum”…dette udspringer i 

megen entusiasme og gå-på-mod fra flere 

borgere i Tapdrup, herunder en vilje til at 

skabe (udelivs)muligheder for lokalsam-

fundet fremadrettet ! 

Huset (som tidligere var rødt og nu gult…) 

står snart fikst og færdigt og indvies til 

foråret, og samtidig hermed navngives det 

TUTTEN…formålet med denne nye og 

flotte facilitet og ramme er ikke alene 

tennis, men alle former for UDELIV i 

Tapdrup nu og i fremtiden !  

OPFORDRING – vi ønsker os billeder fra 

gamle dage (huset blev opført af frivillige 

kræfter i 1954…), så kære medborgere i og 

uden for Tapdrup…lån os gerne nogle 

fotos fra ”dengang” (snarest) ! 



Tapdrup Udeliv  
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Åbent hus og indvielse af klubhuset 

Husk der er standerhejsning/åbent hus og 

indvielse af klubhuset lørdag den 27. april.  

Der er ikke noget program endnu, det 

kommer senere og vil blive offentliggjort 

på Facebook og med foldere rundt i byen 

samt plakater ved indfaldsvejene. Men vi 

lover, der bliver noget for enhver smag. 

Nye tiltag ser dagens lys i år. 

TUT har i løbet af de seneste måneder 

været i dialog med henholdsvis Viborg 

Kommune, DGI og Viborg Idrætsråd vedr. 

tennisspil- og leg for henholdsvis Tapdrup 

Børnehus, Møllehøjskolen og seniorer i 

området på hverdage. Alle parter har i den 

grad spillet positivt med i forhold til ide og 

projekt, og således vil børnehavebørn samt 

5. og 6. årgang fra Møllehøjskolen indgå i 

et samarbejde med TUT i løbet af året – 

forventninger til hinanden og diverse 

forhold drøftes og aftales på plads i 

skrivende stund med Børnehus og 

Møllehøjskole, ligesom aktiviteter for især 

60+ idevækkes og søges forankret i 

rammen af TUT.    

Ordinær Generalforsamling  

d. 28. februar 2019. 

Af Birgit Rasmussen 

Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem i 

stedet for Jens Søndergård, der har bestridt 

funktionen som kasserer. Det er Ole S 

Nielsen, der nu træder ind i bestyrelsen. 

Stor tak til Jens Søndergaard for vel udført 

arbejde som kasserer. 

Der blev overrakt 1. og 2. præmier i 

udfordringsturneringen således: 

1. Plads: Frank Rasmussen. Vandrepokal 

doneret af Charlotte Isager. 

2. Plads: Her var der 3 vindere, som hver 

modtag en flaske vin. Det er: 

Jan Andersen 

Kim Møller Rasmussen 

Birgit Rasmussen. 

 
EL-forsyningen etableres 

 

Nyt køkken 

 

Vand-forsyning etableres



 

18 

Af Frank Schønemann Juhl, 

Produktionskoordinator, Viborg 

Kommune 

Kære Tapdrupborgere 

Fremover vil jeres beboerblad ”Tappen” 

blive trykt hos Nørremarken i Viborg. 

Nørremarken er bl.a. et beskyttet værksted 

for voksne udviklingshæmmede og en del 

af Viborg Kommunes beskæftigelses-

forvaltning under det, der hedder Jobigen. 

Jobigen rummer også det beskyttede 

værksted Trepas, som har adresse på 

Vævervej i Viborg. 

Nørremarken er glade for, at vi har fået 

tilbudt at trykke jeres blad. Vi er også 

glade for, at vi i dette første nummer, vi 

trykker, har fået spalteplads til at fortælle 

lidt om, hvem vi er, og hvad vi kan.  

Et sted med plads til alle 

Nørremarken og Trepas beskæftiger flere 

end 170 voksne udviklingshæmmede bor-

gere og voksne borgere med fysiske eller 

psykiske lidelser. Borgere, som i første 

omgang ikke har opnået tilknytning til det 

ordinære arbejdsmarked, men som alle 

modtager førtidspension og frivilligt 

kommer på vores værksteder og modtager 

et beskæftigelsestilbud så tæt på det 

ordinære arbejdsmarked som muligt. Et 

arbejds-tilbud, der skal give borgerne 

indhold i hverdagen med meningsfyldt 

beskæftigelse, socialt samvær med lige-

sindede, en oplevelse af at gøre en forskel, 

en arbejdsdusør og muligheden for på sigt, 

at udvikle sig personligt og fagligt i en 

sådan grad, at de i et eller andet omfang 

måske kan opnå tilknytning til det 

ordinære arbejdsmarked. 

En arbejdsplads med mange kvaliteter 

Hos Nørremarken og Trepas har vi 

følgende ordreproducerende værksteder, 

der alle arbejder professionelt med høj 

kvalitet, til konkurrencedygtige priser og 

med faguddannet og pædagogisk perso-

nale i alle afdelinger. 

Ledningsværksted, der producerer 

styrekabler til f.eks. køle og fryseskabe, 

hestetrailere, gyllevogne, marksprøjter, 

vindmøller, Vola-armaturer og meget 

mere.
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Metal & Dæk, der, som navnet antyder, 

producerer det meste indenfor jern og 

metal samt sælger, monterer og 

afbalancerer dæk til personbiler og 

varevogne. 

Tekstil, der fremstiller produkter som 

børne- og juniorsengetøj, grydelapper, 

viskestykker, puder m.m., og som 

samarbejder tæt med flere reklame-

bureauer i Viborg om at fremstille 

produkter til deres branche. Tekstil har 

moderne symaskiner, der både syr i 

almindeligt stof, men også til det noget 

kraftigere møbelstof. 

Pakke/Montageværksteder, der pakker 

og monterer et hav af forskellige produkter 

indenfor isenkram, bøger, perleplader, 

arbejdshandsker, de hvide kantpæle I ser 

langs vores landeveje, legetøj, udstillings-

materiel og meget mere. 

Vores Pakke/Montageafdelinger kan 

skinpakke og foliere produkter, og har 

vores kunder specielle ønsker om frem-

stilling af f.eks. trækasser eller træpaller 

som emballage, klarer vi også det. I fælles-

skab løser vi flere sæsonopgaver. I 2018 

pakkede vi bl.a. 12.500 stk. spiritusjule-

kalendere, hvor vi selv stod for hele 

opgaven - lige fra at tappe spiritus over på 

2 cl. flasker (300.000 stk.), sætte etiketter 

på, samle julekalenderen og lægge flasker 

i, inden vi slutteligt stod for pakning og 

forsendelse. 

 

Familietur til Hald Ege Miniregnskov 
Udover de ordreproducerende værksteder 

har Jobigen tilbud indenfor rengøring, 

kantinedrift, en cafe udelukkende for 

voksne udviklingshæmmede i Viborg, 

samt Hald Ege Miniregnskov, der udover 

et beskæftigelsestilbud til 30 borgere også 

er en turistattraktion med tropiske planter, 

kaktuslandskab og et væld af forskellige 

dyr - lige fra små vakler til kvælerslanger 

og fritgående aber.  

Har du og din familie endnu ikke set Hald 

Ege Miniregnskov, så er den helt sikkert et 

besøg værd! 

Vi løser opgaven! 

Udover denne appetitvækker kan jeg kun 

opfordre jer til at læse og se meget mere på 

vores hjemmesider; 

https://jobigen.viborg.dk/Beskyttet-

beskaeftigelse og https://trepas.viborg.dk, 

og står dit firma med en uløst opgave, eller 

hører du om nogen, der har et stykke 

arbejde de skal have gjort, så tøv ikke med 

at kontakte vores produktionskoordinator, 

Frank Juhl, på tlf. 8727 4226.

https://jobigen.viborg.dk/Beskyttet-beskaeftigelse
https://jobigen.viborg.dk/Beskyttet-beskaeftigelse
https://trepas.viborg.dk/
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Flagalle’ i Tapdrup 
Til bryllup, fødselsdage m.v.-Flagalle’en på Tapdrupvej koster 400 kr. 

 

 

 

 

 

Gør dagen festlig - med flag gennem byen.
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Har vi sørøvere i Tapdrup?? 
Noget tyder på det! Der er set sørøverflag på en flagstang på Subækvej!! 

Søndag skete der så det, der måtte ske; en ”kølhaling” ved legepladsen. 

  

Et barn var, sammen med sin farmor, på vej ad trædestenene over søen, da det 

pludselig gik galt. Begge røg i vandet, men heldigvis kom de op igen, i god behold. 

            

Skal vi fremover tage os i agt for sørøvere ved legepladsen?? 

(ham på det øverste billed er vist en af de barske!!)



    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 
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Medlem af  
Landsorganisationen 

 

Husflidsforeningen holder sommerferie fra den 13. marts og frem til den 

25. september, hvor vi vil begynde med vores foreningsaftener igen.  

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer. 

 

 

Har du spørgsmål om Tapdrups Husflidforening, 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   

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk


Det sker i Tapdrup 
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Marts 2019: 

10.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

17.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

24.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

31.  kl. 09.00 Affaldsindsamling. Mødested ved Sognehuset. 

April 2019: 

03. kl. 13.30 Tapdrup Kroketklub starter sommersæsonen. 

03. kl. 19.00 ”Elvis Presley & Gospel” i Tapdrup Kirke. 

06. Fælleshaverne ved Subæk, indvielse. 

07.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.                             

14.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

19.  kl. 10.30 Passionsgudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

21.  kl. 09.15 Højmesse i Tapdrup Kirke.  

22.  kl. 11.00 Påskegudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

22.  kl. 15.00 ”Påskejagt” på legepladsen ved banestien. 

27.    TUT Standerhejsning. 

Maj 2019: 

05.  kl. 10.30 Konfirmation i Tapdrup Kirke. 

12.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

19.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

25.  kl. 10.00 Legepladsdag. Fælles arbejdsdag ved banestien. 

Juni 2019: 

02.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

09.  kl. 09.15 Pinsehøjmesse i Tapdrup Kirke 

10.  kl. 10.30 Familiegudstjeneste i det fri ved Bruunshåb Gl. Papfabrik



 Adresser m.v. 

 

 

Asmild-Tapdrup Jagtforening 

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a,  

Tapdrup.  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.  

Send sms til 3026 8446 

Gadebelysning 

ENERGI VIBORG. Webpage eller tlf. 8929 2921 

Møllehøjskolen 

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb. Tlf. 8787 2345 

Mail: skole.moellehoej@viborg.dk  

Formand: Kristian Sejersbøl. Tlf. 2519 6312 

SFO, Møllehøjskolen: Tlf. 8787 2350. 

Møllehøjhallen 
Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417 

Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup. 

Overlund Skole 

Skolevej 10, Overlund. Tlf. 8787 2424. 

Mail: skole.overlund@viborg.dk  

Tapdrup Børnehave 

Tapdrupvej 100, Tapdrup. Tlf. 8787 1500  

Mail: tip@viborg.dk  

Sundhedsplejen 

Dorte Wiederholt. Tlf. 8787 7761 

Mail: dow@viborg.dk  

Dagpleje Anna-Mette (privat) 

Anna-Mette Koustrup, Kokær 2, Tapdrup. 

Tlf. 2655 5749  

Mail: kroustrup@finferie.com 

Dagpleje ”Spiren” (privat) 
Anja Christiansen, Tapdrupvænget 28, Tapdrup. 

Tlf.  2782 5177 og 8667 3797. 

Mail: anjaogjan@webspeed.dk 

Tapdrup Forsamlingshus 

Tapdrupvej 108, Tapdrup.   

Formand: Laila Bondrup Jensen. Tlf. 3165 6404 

Udlejning: Anna-Mette Kroustrup. Tlf. 2655 5749 

Husflidsforeningen 

Formand: Niels Søgaard Jensen, Pramhusvej 1, 

Tapdrup. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094 

Mail: pramhusvej@fibermail.dk 

Tapdrup Kroketklub (afd. under B/T) 

Formand: Lars Rasmussen Tlf. 8660 0223 

Tapdrup Udeliv 

Formand: Birgit Rasmussen, 

Subækvej 11, Tapdrup. Tlf. 6062 8446 

Tapdrup Kirke                                                        

Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl. Randersvej 2, 

Overlund. Tlf. 8667 6347. Mail: pba@km.dk  

Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund.  

Tlf. 8667 2780. Mail: lma@km.dk  

Mads Bjerre Gram, Gl. Randersvej 2, Overlund.     

Tlf. 2933 6401. Mail: mabg@km.dk  

Graver: Ole S. Jensen. Tlf. 2334 8471 

Mail: graver.sognehuset@mail.dk 

Kirkekontoret: Gl. Randersvej 2, Overlund.   

Tlf.: 8667 3616. 

Sognemedhjælper 

Anne Sofie Pedersen (til 30. april 2019).  

Tlf. 2346 6943 

Mail: sognemedhjaelper@asmildkirke.dk  

Træffes på kirkekontoret mandag kl. 09 -10. 

Menighedsrådet: 
Formand: Niels Toftegaard, Langdalsvej 1, Tapdrup 

Tlf. 86 60 04 74   

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

Gruppeleder: Poul Olesen, Kokær 5, Tapdrup.   

Tlf. 8662 1519, Mobil: 2089 3828 

Grundejerforeningen “Ådalen” 
Formand: Ole Nielsen, Subækvej 9, Tapdrup. 

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Benjamin Overvad.     

Sekretær og kontaktperson: Maria Lehmann Dahl 

Pedersen, mail: sekretaer@tapdrupby.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE næste nr.: 23. maj 2019 

Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf. 8660 0206, Mobil: 2639 9070.                        

Mail: aabrinken9@outlook.com    
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