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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen, redaktør af Tappen 

Tapdrup summer af aktiviteter, både i by og på land. Der bygges, saves, hamres, støbes, 

bores og meget mere. Der er snart ikke ledige husgrunde til salg, men heldigvis har 

Viborg Kommune i sin kommuneplan 2017-29 afsat jord nordvest for Tapdrup til ny 

udstykning. Det glæder vi os til at se realiseret, så landsbyen Tapdrup fortsat kan udvikle 

sig som en homogen enhed. 

Og mon ikke det glæder alle, at kloakeringsarbejdet er færdigt! Entreprenørfirmaet 

VILS har uden tvivl udført et godt arbejde, og de mange ansatte i projektet har været 

flinke til at tage hensyn til folk og trafik. Der har naturligvis været enkelte knaster under 

vejs, ikke mindst i forhold til de haveejere, som har set årtiers møjsommelige arbejde 

blive kvast af nogle ubarmhjertige larvefødder. Det er krigens vilkår, vil man nok sige, 

men nødvendigt eller ej, så er det ærgerligt.  

Kloakeringsarbejdet har også bragt ny viden om vores lokale undergrund. Ikke mange 

havde kendskab til den enorme mængde af store sten, som istiden gavmildt har efterladt 

i Tapdrups undergrund. Flere haveejere er nu de glade værter for megatunge sten, som 

på bedste vis skal indpasses i staudebedet. 

I det hele taget er det ikke en let tjans at være haveejer. På den ene parcel fryder man sig 

over det tætte tæppe af smukke, gule blomster i græsplænen. Og på nabogrunden hører 

man senere ejeren skære tænder af raseri over de små, hvide frø, som i deres faldskærm 

bæres af vinden over skel og hæk. Og skal vi snart skamme os, fordi vi udleder CO2 

under græsslåningen? Løsningen på mange haveproblemer kunne måske være ”Hver 

haveejer, sin ged”. Så er der ikke gule blomster, som senere bliver hvide og flyver væk. 

Og både græsplæne og hæk kan holdes i ave, uden at man skal gå rundt og skamme sig. 

Redaktionen ønsker alle en god og oplevelsesrig sommer. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er 23. august 2019.                              
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Maria Lehmann Dahl Pedersen, 

sekretær, skriver: 

En sommerhilsen fra bestyrelsen 

På generalforsamlingen sagde vi tak for nu 

til Marie Munk, tidligere kasserer, som 

ordinært bestyrelsesmedlem.   

I stedet blev Mikkel Kirkegaard Taarby 

valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen har nu 

mødtes og konstitueret sig, således at 

Benjamin Overvad forbliver formand, 

Jakob Kjær Madsen forbliver næstfor-

mand, Jens Tang Sørensen forbliver 

webmaster, Maria Lehmann Dahl 

Pedersen forbliver sekretær og Mikkel 

Kirkegaard Taarby er valgt som ny 

kasserer.  

Derudover blev Per Juel Finderup og 

Marie Munk valgt ind som suppleanter. 

De to deltager allerede aktivt i besty-

relsesarbejdet, og gør det muligt at gøre 

endnu mere af det vi rigtig gerne vil med 

bestyrelsesarbejdet. 

Hvis man vil vide lidt mere om de to nye 

medlemmer af bestyrelsen er det så 

heldigt, at man kan man få spændingen 

udløst i slutningen af artiklen. 

Men inden da vil vi gerne gøre op-

mærksom på nogle af de ting, som fra 

bestyrelsens side, kommer til at ske den 

næste tid.  

Arbejdsdag 

Den 25. maj holdt vi arbejdsdag i byen. 

Der blev løst opgaver på legepladsen, i 

forsamlingshuset og på tennisbanen. Tak 

til de fremmødte. Det blev en hyggelig 

dag, og vi glæder os til næste år. 

 

Sankt Hans 

Den 23. juni fejrer vi Sankt Hans. Vi 

starter kl. 17:00 med et børnebål. Herefter 

tændes grillen kl. 17:30, hvortil man 

medbringer sin egen mad. Vi holder gang i 

børnebålet, og børnene vil efter maden 

have mulighed for at lave snobrød og 

pandekager over det. Kl. 20:00 tændes det 

store bål, vi synger et par sange og byder 

årets båltaler velkommen kl. 20:30. Der vil 

være mulighed for at købe kaffe, kage og 

øl. Vi sætter et telt op, hvis vejret ikke arter 

sig pænt.  

Introduktion til de to nye 

bestyrelsesmedlemmer: 

 

Mikkel Kirkegaard Tarby
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Mikkel Kirkegaard Tarby   

Mit navn er Mikkel Kirkegaard Tarby, jeg 

er 28 år og flytter egentlig først til 

Tapdrupvænget til september i år. 

 Oprindelig kommer jeg fra Ringkøbing, 

men efter endt uddannelse i København 

har jeg overtalt min kæreste Emilie til  at 

migrere til ”den rigtige side af broen”, hvor 

vi flyttede til Viborg, og nu får lov at 

bygge drømmehuset med Tapdrups fan-

tastiske omgivelser. 

Emilie er projektleder ved Naturviden-

skabernes Hus i Bjerringbro, og jeg selv er 

officer på Skive Kaserne. Sammen har vi 

Ebbe på 2½, og så venter vi os endnu en 

lille til oktober.  

Jeg vil gerne bidrage aktivt til byen og 

synes, det er utrolig spændende at være 

med til at fastholde det gode sammenhold 

og aktiviteterne i og omkring vores lille 

landsby.   

Per Juel Finderup Andersen 

Uddannet tømrer og ihærdig mountainbike 

rytter. Jeg er så heldig at være gift med 

Camilla, som er uddannet farmakonom. 

Sammen har vi to dejlige børn, Ida på 7 år, 

som går på Møllehøj, og Tobias på snart 5 

år, som har sin daglige gang i Tapdrup 

børnehus. Vi har boet på Tapdrupvej i 12 

år, hvor vi har skabt et skønt hjem og nyder 

livet i Tapdrup. 

 

Referat af 

Borgerforeningens 

generalforsamling 

Borgerforeningen afholdt ordinær 

generalforsamling 28. februar 2019. Her 

følger et kort referat med beslutninger og 

nøglepunkter. 

1. Valg af dirigent 

Claus Bo Andreasen blev valgt som 

dirigent. 

2. Formandens beretning 

Godkendt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab til godkendelse 

Godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent  

Vedbliver 150 kr. 

5. Indkomne forslag 

Hjertestarter 
Byen har fået en hjertestarter, som bliver 

monteret på Sognehuset. I den forbindelse 

har vi fået bevilget et hjertestarterkursus til 

6 personer. (Red.: Den 6. juni. Seks 

deltagere har meldt sig.) 

14 personer var på kursus for 1,5 år siden, 

grundet penge fra TRYG.  

Kurset er et tilbud, man kan få for selv at 

kunne benytte hjertestarteren. Man skal 

ikke nødvendigvis stå til rådighed, når 

nogen er i nød.  



 

5 

”Hjerteløber” er også tilkoblet. Det er dem, 

der skal løbe til, hvis nogen har behov for 

hjælp. Det er en app, hvor man skriver sig 

op, hvis man ønsker at blive hjerteløber. 

 

Nørreåen 

Forslag om at lave en badestige nede ved 

åen. Der kan bades i åen!! 

 

Fartdæmpning 

Der bliver lavet fartdæmpning ved 

børnehaven og ved Gl. Vibækvej, på 

samme måde som den nuværende på 

midten af Tapdrupvej. Der er ligeledes 

forslag om at lave vejen smallere, eller at 

få den til at virke smallere ved hjælp af en 

stribe/optrukket linje som cykelsti.  

Borgerforeningen opfordrer til, at man 

giver os besked, hvis man ser noget, der 

har behov for vedligeholdelse eller lign. 

Kommunen 

Taphede, fortov til Kokærvænget, fart-

dæmpning, lys på cykelstien, lys i svinget 

efter rundkørslen.  

Derudover, hvad gør man ved al den trafik, 

der kommer, som følge af udstykningen 

ved Taphede? Der har været tale om en 

større vej, men Vibækvej kan ikke nød-

vendigvis bærer det.  

Pumpehuset ved banestien lugter.  

Cykelsti mangler op til centret i Overlund 

ved Rema, Løvbjerg osv. Forbindelse 

mellem cykelstier, har der været lavet 

indsigelser imod, men det skal tages op 

igen ved mødet den 6. marts.  

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessup-

pleant 

- Formand, Benjamin Overvad 
(ikke på valg) 

- Næstformand, Jakob Kjær 

Madsen (genvalg) 

- Sekretær, Maria Lehmann 

Dahl Pedersen (ikke på valg) 

- Webmaster, Jens Tang 

Sørensen (ikke på valg) 

- Kasserer, Marie Munk 
(Genopstiller ikke)  

Nyt bestyrelsesmedlem: Mikkel Kirke-

gaard Tarby. 

Bestyrelsessuppleanter: Per Juhl og 

Marie Munk  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor: Else Krogh 

Revisorsuppleant: Lars Glerup 

8. Eventuelt. 

Intet
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Af Erik Langvad 

Ejnar Tovgaards frihedskamp 
   Den nyansatte brugsuddeler Ejnar Tov-

gaard, der havde aftjent sin værnepligt ved 

livgarden, var kritisk indstillet over 

regeringens valne holdning over for 

besættelsesmagten. Da modstandskampen 

så for alvor begyndte efter regeringens 

afgang i 1943, følte han også et 

medansvar. Hvad han havde foretaget, 

blev besvaret med, at han kun deltog i 

nogle illegale møder, som medførte, at han 

enkelte gange blev bedt om at være 

behjælpelig, og at det hovedsagelig 

drejede sig om hjælp til fordeling af 

illegale blade. 

   Alt gik vel indtil d. 23. okt. 1944, hvor 

han pludselig fik besøg fra en af gruppen, 

nemlig bagersvend Svend Vestergård, der 

bad om overnatning, eftersom Gestapo 

havde taget et par af fællerne i Viborg. 

Samme aften måtte E. Tovgaard cykle 

rundt til gruppens øvrige personer for at 

advare dem rettidigt, deriblandt pastor 

Østergaard Nielsen, Viborg. Den næste 

dag var bagersvenden netop forsvundet, 

inden Gestapo kl. 8 om aftenen bankede på 

brugsens dør for at hente Ejnar Tovgaard 

til forhør. Det viste sig, at Gestapo under 

en razzia på Landbrugsskolen havde 

fundet en seddel med hans navn på. 

Ganske vist havde Tovgaard lovet at være 

nogle af disse unge elever behjælpelig ved 

en sabotageaktion, men han havde ikke 

forventet, de var så letsindige at nedskrive 

hans navn.  

 

 

 
Brugsuddeler Ejnar Tovgaard 

   Under aktionen fortæller Ejnars kone 

Ester, hvordan en led dansk stikker med 

hænderne i lommen og i en alt for lang 

overfrakke fulgte hende lige i hælene, 

mens 2 tyskere gennemrodede hele 

lejligheden for at finde beviser. Hun fik 

dog allernådigst lov til at pakke noget tøj 

og toiletgrej sammen, inden Ejnar blev ført 

bort. Derefter stod hun ret chokeret tilbage, 

højgravid og med et lille barn ved sin side. 

   Ejnar blev kørt til Aarhus, hvor han blev 

forhørt første gang. Her kendte tyskerne til 

hans medvirken ved uddeling af illegale 

blade, og så havde de også papiret med 

hans navn på. Nogle dage senere d. 29. okt. 

blev han sammenlænket med pastor 

Sandbæk fra Hersom kørt til ekstra forhør
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på Aarhus universitet. I modsætning til 

pastor Sandbæk slap Ejnar for tortur, idet 

han angav Svend Vestergaard og 

Østergaard Nielsen for at være skyld i det 

hele, da han jo vidste, at de begge nåede at 

forsvinde og var gået ”under jorden” et 

sikkert sted. Vel en time efter han var 

blevet ført tilbage til arresten, blev der 

blæst luftalarm efterfulgt af nogle vældige 

drøn, som fik arresten til at ryste. Han 

hørte senere, at det netop var universitetet, 

englænderne havde bombet, og at pastor 

Sandbæk under tumulten havde set sit snit 

til at forsvinde. 

   Efter bombningen af universitetet blev 

Ejnar igen afhørt, men denne gang på 

Aarhus politigård. Her var det helt andre 

forhørsfolk, som slet ingenting vidste, 

eftersom sagsmapperne var forsvundet 

eller brændt under bombardementet. Ejnar 

Tovgaard sad nu en måneds tid på 

sultekost i en meget kold arrest, inden han 

sammen med andre fanger sammen-

lænkede to og to blev ført ned i en 

godsvogn på Aarhus banegård. Her måtte 

de vente i flere timer, før vognen blev 

koblet på et tog, der skulle føre dem mod 

et ukendt rejsemål. De fik udleveret en 

Røde Kors pakke, inden de begav sig ud på 

en lang, hård og kold køretur. 

   Da de d. 5. dec. blev læsset af på Padborg 

station, opdagede de, at det var himmel-

farts-ekspressen, de havde været med på, 

eftersom deres vogn stod forrest i en 

togstamme fyldt med krigsmateriel. 

Metoden med at koble en vogn med fanger 

foran et lokomotiv blev brugt som en form 

for sikkerhed mod sabotage. Fangerne 

skulle altså interneres i Frøslevlejren. 

Opholdet her føltes langt bedre end i et 

fængsel, da ”häftlingene”, som fangerne 

blev kaldt, fik god dansk mad. Hans 

påtvungne arbejde bestod i rengøring i 

sygebarakken sammen med 5 andre 

fanger. Det var her Ejnar gennem Røde 

Kors fik den korte meddelelse fra sin kone 

om, at hun d. 6. dec. havde født en datter. 

 
Brevet, som Ejnar Tovgaard modtog d. 14. 

dec. om, at han d. 6 dec. var blevet far til 

en pige. 

   Det værste ved opholdet i Frøslevlejren 

var usikkerheden, om de skulle videre-

sendes til en KZ-lejr i Tyskland? Det skete 

så d. 21. dec. fra kl. 4 til 5 om morgenen, 

hvor ca. 50 tilsyneladende tilfældige 

personers navne i alfabetisk orden blev 

råbt op til en fangetransport. Det var en 

ulidelig venten for ham, indtil de havde  
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passeret bogstavet T i alfabetet. Først da 

kunne han ånde lettet op, men en trist 

stemning bredte sig i lejren over de 

stakkels mennesker, der måtte af sted. Det 

var en dårlig optakt til den forestående jul. 

Julen 1944. 
   Der spredtes nogle rygter om, at 

fangerne ville blive løsladt til jul, men det 

håb forsvandt hurtigt, da hver fange fik 

udleveret blot ét stk. fortrykt julekort, som 

kunne sendes. Til alt held stod datoen d. 

22. dec. på kortet, så ved at sætte en tyk 

streg under denne dato vidste familien, at 

de endnu var i lejren. Tidspunktet for 

fangetransporten kendte familien godt, 

eftersom det var blevet meddelt over 

BBC´s radioudsendelse til Danmark. 

Ejnar Tovgaard fortæller om 

julen 1944: 

   Efter at vi var færdige med rengøringen 

juleaftensdag, samledes alle barakkens 

indsatte på en stue. Da vi så hørte 

kirkeklokkerne fra Bov kirke kime julen 

ind, var vi nogle, der kneb en tåre. Vi 

vidste jo intet om vore hustruer og børn. Så 

læste præsten juleevangeliet, og vi gik hver 

til sit med ønsket om en god jul, for 

glædelig kunne den jo ikke blive. Vi fik dog 

udleveret en lille pakke fra Røde Kors, som 

ellers ikke måtte komme i lejren. I pakken 

var der lidt tobaksvarer og nogle få æbler. 

Selv om det var forbudt, blev der juledag 

afholdt gudstjeneste med påfølgende 

altergang. Der var ingen, der havde 

salmebøger, for dem måtte vi heller ikke 

have. Alteret var et bord med et lagen over, 

og så var der et trækors, som en af 

fangerne havde lavet. Brød og vin havde 

præsten ikke, men en fange havde organi-

seret en flaske saft fra køkkenet. Brødet var 

så vidt jeg husker franskbrødterninger, og 

kalken var en vandkande. Også denne 

gang foregik det i en stue med køjer i tre 

etager og meget lidt plads. 

Så var den jul slut, men det havde alligevel 

været ret betagende at være med til. I 

lejren var der vel omkring 40 – 50 

tilfangetagne præster, som løb en meget 

stor risiko ved at holde gudstjeneste i 

barakkerne, men efter jul stoppede de 

også, da tyskerne truede med at tage dem 

som gidsler, hvis det skete igen. 

 
Frøslevlejren lå gemt bag pigtrådshegn og 

brede minefelter, bevogtet med vagttårne, 

maskingeværer og projektører. 

   Bevogtningen i Frøslevlejren bestod 

mest af ældre soldater, som varetog deres 

opgaver ret afslappet, så fangerne fik en 

rimelig behandling i modsætning til livet i 

de tyske KZ-lejre. Kosten var god, men det 

værste ved opholdet var den latente frygt 

for at blive sendt på en fangetransport 

sydpå. 

   Kapitulationsmeddelelsen om aftenen d. 

4. maj, vidste man intet om. Lejrledelsen
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turde givetvis ikke meddele dem noget af 

frygt for hævnaktion. Først kl. 8 om 

morgenen, nemlig på det tidspunkt 

kapitulationen officielt trådte i kraft, 

opdagede vi, at nogle fanger var i gang 

med at hejse Dannebrog, og først da 

bortvejredes al tvivl. Der var heller ingen 

tyske soldater at se. De havde ganske 

ubemærket forladt lejren.  

   Kl. 12 hørte de kongens bevægede tale 

over lejrens højttaler, og derefter drejede 

det sig om at komme hjem hurtigst muligt. 

Mærkeligt nok holdt der på Padborg 

station et D.S.B. særtog klar til at bringe 

dem til Aarhus. Efter længere ventetid her 

nåede de sent på aftenen frem til Langå, 

men så hørte toggangen op. Til alt held 

kendte Ejnar Tovgaard en vognmand, som  

 

med stort besvær endelig fik sin bil i gang, 

så de 5-6 tilbageværende mænd samme nat 

kunne blive fragtet til Viborg. Søndag d. 6. 

maj kl. 6 om morgenen bankede Ejnar 

Tovgaard på sin kones soveværelses-

vindue og så her for første gang sin fødte 

datter. 

   Som den første søndag efter befrielsen 

var gudstjenesten i Tapdrup kirke den dag 

noget ganske særligt, men især den 

uventede afslutning var helt speciel, for 

ude på kirkegården stod deres længe 

savnede brugsuddeler, der var mødt op for 

at hilse på kirkegængerne. Det blev et 

meget bevæget møde, hvor alle ved 

håndtryk ønskede ham hjertelig vel-

kommen hjem, og hvor provst Vestergaard 

på stående fod holdt en lille velkomsttale. 
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Af Niels Toftegaard, formand  

for Tapdrup Menighedsråd 

 

Siden sidst. 
Tapdrup Menighedsråd har fire gange 

indbudt til ”Gudstjeneste og spaghetti”.  

Arrangementet henvender sig primært til 

børnefamilier. Man mødes i kirken til  

gudstjeneste i børnehøjde. Herefter samles 

man til spisning i Sognehuset og hygger 

bagefter. Der har været en stigende 

tilslutning til disse arrangementer. Det er 

vi glade for, og til efteråret og vinter 

indbyder vi igen til fem gange 

”Gudstjeneste og spaghetti”. 

Den 3. april var Tapdrup Kirke fyldt til 

forårskoncert. Temaet for koncerten var 

om Elvis Presleys kristne sange. Det var en 

god aften. Vi var glade for det store 

fremmøde. 

Fremmødet blev skabt af god omtale på 

Facebook, af Borgerforeningen og i 

Viborg Stifts Folkeblad. 

2. påskedag var der fælles arrangement for 

Asmild og Tapdrup sogne. Efter mor-

gensang i Asmild kirke vandrede 16 ad en 

smuk rute til Tapdrup, hvor der var 

højmesse. Til højmessen mødte flere 

kirkegængere op. Formiddagen sluttede  

under hyggelige omstændigheder i 

Sognehuset med en sandwich. En god 

tradition med tid til refleksion er her skabt 

i en ellers fortravlet tid.   
 

Sommerkoncert. 
Sidste år var vejret ikke med os til 

sommerkoncerten på torvet. Dog fik en 

pæn flok en god indendørs oplevelse i 

Sognehuset. Derfor har vi igen i år hyret 

”The Dollerups” til at spille til 

sommerkoncerten. Det bliver torsdag den 

13. juni kl. 19.00 til 21.00. Tag  

familien og nabo under armen og kom til 

nogle hyggelige timer. Medbring selv 

kaffen og en stol til at sidde på. Muligvis 

kommer der en overraskelse.  
 

Fremtiden for Tapdrup Kirke. 
Mange spændende ting er i støbeskeen. Til 

oktober holder Asmild og Tapdrup 

Menighedsråd, præster og medarbejdere et 

temamøde om sognenes fremtidige virke. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som 

tilrettelægger dagen. 

 

I Tapdrup Sogn har folkekirken en pæn 

tilslutning. 0mkring 90 % af sognets 

beboere er medlem af folkekirken. Et 

mindre antal af menigheden følger 

regelmæssigt søndagens gudstjenester og 

højmesser, mens resten kommer mere 

sjældent. Det er enhver frit for, hvornår 

man vil frekventere kirken, og med en 

gradvis udviskning af søndagen som 

hviledag har familierne mange opgaver at 

prioritere. Men netop med den efterhånden 
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manglende pause i en travl hverdag kan 

kirken og dens forskellige tilbud blive en 

legal mulighed for at give sig selv en times 

pause og fred til refleksion.  

 

Det kunne være skønt, om der ligefrem 

blev rift om plads på kirkebænkene, men  

realistisk set sker det nok ikke. Vi glæder 

os, når de unge familier holder barnedåb i  

kirken og samles med familie og venner. 

Og vi glæder os, når julegudstjenesterne  

samler børn og voksne fra Tapdrup. Men 

mellem disse begivenheder kan der af og 

til føles lidt tomt. Og det er ærgerligt, når 

nu kirkerummet og mulighederne er åbne 

for alle.   
 

Jeres mening tæller. 
Vi vil gerne vide, hvordan I synes, vi skal 

bruge vores smukke kirke i fremtiden. 

Hvornår har folk lyst til at komme i 

kirke?  

Skal vi holde kirke senere på søndagen?  

Skal vi holde kirke andre af ugens dage?  

Hvad skal gudstjenesten bestå af?  

Vælger vi de rigtige salmer?  

Skal vi have en anden musik i kirken?  

Skal kirken ændres indvendig med 

bænke etc.?  

Har du en god ide, så skriv til formanden 

eller kontakt en fra menighedsrådet. 
 

Fremtiden 

Allerede nu tænker vi ind i 2020. Der skal 

vælges nyt menighedsråd. Det bliver med 

et orienteringsmøde i maj og en valg-

forsamling i september. En ny form, som 

skal prøves. 

 

Menighedsrådet har også et ønske om en 

indvendig renovering af Tapdrup Kirke. Vi 

er i kontakt med domprovstiet om sagen. 

Vi håber, der kan ske noget snarest efter 

2021.
 

Hold Tapdrup rent! 
Jacob Madsen, Tapdrup Borgerforenings bestyrelse, skriver: 

En dejlig blå himmel og en frisk lidt kold vind dannede ramme om årets 

affaldsindsamling den 31. marts.  

48 øl- eller sodavandsdåser med pant, 77 øldåser uden pant, cirka 400 cigaretskod og 

20 kg andet affald blev indsamlet omkring Tapdrup. De fleste steder så det godt ud, og 

det lader til, at Tapdrupborgerne er gode til at rydde op efter sig. Men langs vejene 

ligger der meget skrald. Det er ofte Tordenskjolds soldater, der står for 

affaldsindsamlingen, men i år var det dejligt at se en del børnefamilier, som gav et nap 

med. Endda flere end sidste år! Af de 33, der deltog, var 14 således børn.  

Tak til alle deltagere.



BT`s Idrætsforening 
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Af Leo Jacobsen 

Hovedbestyrelsen 

Fodbold 

I denne sæson har BT sammen med SVIF 

tilmeldt en række ungdomshold i DBU`s 

turnering såvel indenfor pigefodbolden 

men også indenfor drengefodbolden. De 

yngste spillere er 5-6 år. 

På seniorsiden har vi for første gang i rigtig 

mange år 3 seniorhold tilmeldt og et OB 

hold. 

Vi har dog fortsat plads til nye spillere. 

 

DBU`s Fodboldskole 

I samarbejde med DBU afvikler BT i uge 

27 igen i år fodboldskolen for 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 oplevelse 

i uge 27. 

Har du endnu ikke fået dig tilmeldt til 

fodboldskolen, så er der fortsat mulig-

heder, idet der stadigvæk er ledige pladser 

på fodboldskolen. 

 

Sejs Cup, Gothia Cup og Costa Brava 

Cup 

I lighed med tidligere år sender BT/SVIF 

spillere til Sejs Cup, og i år stiller vi med  

49  spillere og 10 trænere/ledere. 

Desuden sendes et antal piger til Gothia 

Cup i Gøteborg, og i oktober sendes ca. 20-

25 U14 drengespillere og trænere/ledere til 

Costa Brava Cup i Spanien. 

Der er således mange af vores ung-

domsspillere, der kan se frem til nogle 

gode oplevelser mod fremmede hold fra 

Danmark og udlandet.



BT`s Idrætsforening 
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Frees Bee golf og udendørs fitness. 

Vi kan med stor tilfredshed notere os, at 

der er godt gang i brugen af frees bee golf 

banen i Nordisk Park. I nærmeste fremtid 

kommer ca. 40 betjente for at spille på 

banen. 

Tilslutningen til udendørs fitness er 

ligeledes på ca. 40 deltagere. 

 

Sportsuge i BT 

Til orientering kan det oplyses, at vi 

arbejder på at afvikle en kort sportsuge 

fredag den 16. august 2019 og lørdag den 

17. august 2019 i BT på Vibækvej 43. 

Program vil blive omdelt i starten af 

august. 

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 

Der vil som tidligere år blive husstands-

omdelt en folder med tilbud i begyndelsen 

af august. 

 

De sidste år har der været nogle ledige 

badmintonbaner til motionister, så kunne 

du tænke dig en times motion på dette 

område, skal du ikke holde dig tilbage, 

men se og få dig og måske naboen tilmeldt 

når den grønne folder foreligger. 

Vi vil ønske alle en rigtig god sommer. 

Hovedbestyrelsen  

Leo Jacobsen 



Tapdrup Forsamlingshus 
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Laila Bondrup Jensen, formand for 

Tapdrup Forsamlingshus, skriver: 

Generalforsamling 2019 

Efter generalforsamling i februar er besty-

relsen i Tapdrup Forsamlingshus konsti-

tueret som følger: 

Formand: Laila Bondrup Jensen  

Næstformand: Lise Bach Mortensen 

Sekretær: Rikke-Renee Overvad 

Kasserer: Poul Pilgaard 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henning Christensen 

Birthe Nørskov 

Maria Løye Balle 

 

Nu og i fremtiden 

Året der gik: Det har været en glæde at 

være 7 i bestyrelsen, det har hjulpet meget. 

Der har i år 2018 været 20 betalende 

udlejninger og 14 ikke betalende udlej-

ninger. Det er en lille nedgang i forhold til 

året før, men det er forventet, at det går lidt 

op og ned år for år. Vi havde flot frem- 

møde til årets indendørs arbejdsdag, hvor 

der blev gjort rent og frisket op i huset.  

Det kommende år: Planer om at sokkel og 

vindueskarme skal fikses. Læbæltet mod 

øst ønskes udtyndet, og træet i baghaven 

ønskes fældet. 

Der er yderligere søgt hjælp til kloak-

separering til forsamlingshuset. 

Kommunen vil indhente tilbud fra klo-

akmestre om et overslag. 

Fælles arbejdsdag i Tapdrup 

Senest har vi haft fælles arbejdsdag med 

Borgerforeningen og Tapdrup Udeliv, og 

det blev en dag med dejlig solskin, godt 

samarbejde og fantastisk samvær. 

Der blev ved forsamlingshuset ordnet 

stakit, fældet træ og ordnet terrasse. Der vil 

i nær fremtid blive malet færdig, og der 

skal ordnes sokkel.  

Vi vil gerne sige tusind, tusind tak for den 

store indsats ved den udendørs arbejdsdag. 

Vi ser frem til godt samarbejde fremad-

rettet. 

 
Billed fra en af de populære 

fællesspisninger.



Nyt fra Møllehøjskolen 
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Af Kristian Sejersbøl, formand for 

Møllehøjskolens skolebestyrelse. 

På Møllehøjskolen går skoleåret snart mod 

slutningen. Sommeren og det gode vejr 

betyder også, at eleverne virkelig gør god 

brug af skolens dejlige udenoms arealer. 

Og efter at vores gode nye bygninger er 

blevet godt indkørt - og alle udenoms 

arealer er blevet veletableret - er alle med 

tilknytning til skolen blevet rigtig glade for 

den ”nye” Møllehøjskole. 

På ledelsessiden sagde vi pr. 1. maj farvel 

til vores administrative leder Lars 

Johannsen, som gennem 13 år har været 

tilknyttet ledelsesopgaver i SFO og klub 

samt på det administrative område. En stor 

tak skal lyde for Lars’ altid nærværende og 

balancerende ledelsesstil. 

Den 14. juni stopper vores mangeårige 

pedel Christian Meyn også og går på 

pension. Christian har været tilknyttet 

Møllehøjskolen i alle de år, skolen har 

heddet Møllehøjskolen. Ud over at udfylde 

pedelfunktionen på en dejlig måde på 

skolen har Christian også været fast  

 

trommeslager i skolens fredagsband. Jeg 

vil ønske Christian et dejligt otium. 

I skoleåret 2018/2019 er der 277 elever på 

Møllehøjskolen, og heraf er 239 elever fra 

eget skoledistrikt. I det kommende skoleår 

forventes 38 nye elever at starte på skolen, 

og vi siger farvel til 43 elever i den 

nuværende 6. årgang. De fremtidige 

prognoser for skolens elevtal ser meget 

fornuftige ud, og elevantallet kan ifølge 

prognoserne gå hen og stige med over 50 

elever indenfor for 4-6 år. Dog vil det 

afhænge af hastigheden med byggerierne i 

bl.a. Arnbjerg. 

Ved indeværende skoleårs slutning har jeg 

ikke længere børn på Møllehøjskolen, og 

derfor stopper jeg som skolebestyrelses-

formand og træder ud af skolebestyrelsen. 

Tak for opbakningen fra elever, forældre, 

og lokalområdet til arbejdet i skole-

bestyrelsen – og i det hele taget tak for den 

stærke positive holdning, der er til 

Møllehøjskolen fra elever, forældre, per-

sonale og lokalområdet.



Tapdrup Udeliv  
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Af Ole S. Nielsen, TUT… 

Den sidste lørdag i april hang skyerne 

tungt over Tapdrup, men da en veloplagt 

formand for Tapdrup Udeliv (TUT), Birgit 

Rasmussen midt på dagen bød velkommen 

til henholdsvis indvielse og stander-

hejsning på tennisanlægget, så skilte 

skyerne sig, og det blev til tre fantastiske 

timer med masser af aktivitet for de over 

50 fremmødte – Viborg Kommune og 

Viborg Idrætsråd ønskede også tillykke 

med det flotte resultat, og bemærkede 

såvel opbakningen fra lokalsamfundet som 

klubbens gå-på-mod og frivillige enga-

gement som afgørende faktorer for at nå i 

mål… 

Dele af Birgits tale er gengivet i det 

følgende, ligesom billederne viser såvel 

aktiviteter som den gode stemning lørdag 

den 27 april…   

 

Så oprandt dagen så endelig, hvor vi kan 

byde velkommen her til TUT. Vi skal, som 

I alle ved, have indviet klubhuset 

”TUTTEN” og holde standerhejsning 

2019. En herlig kombination ! 

 

Formanden taler. 
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Skønt at så mange er kommet, håber vi må 

få et par hyggelige timer, og at I vil prøve 

nogle af de aktiviteter, vi har at byde på ! 

Det er jo som sagt det gamle ærværdige 

hus, vi er kommet for at indvie, og huset 

har jo selvfølgelig en historie, som vi har 

prøvet at finde frem til i dagens anledning. 

 

FØR ! 

Gennem tiden har omgivelserne her været 

basis for idrætsudøvere, mest håndbold- 

og fodboldspillere, og før huset blev 

bygget, er der også blevet dyrket idræt her, 

men i 1954 var der et par ildsjæle her fra 

byen, som syntes foreningen manglede et 

klubhus.  

Børge Laugesen (tømrer) var primusmotor 

i opførelsen af huset, Børges bror Åge var 

også med, og han var murer, og de har 

været et godt makkerpar, når der skulle 

opføres et hus. 

Der har sikkert også været flere med. 

Huset som jo faktisk var Tapdrups, blev 

foræret til Viborg Kommune omkring det 

tidspunkt (1969), hvor Tapdrup og 

Bruunshåb gik sammen og dannede 

idrætsforeningen BT. 

Jeg har fået oplyst, at pigeholdet i 

håndbold blev Amtsmestre helt tilbage i 

tresserne. Jeg har også fået oplyst at et hold 

her fra Tapdrup er blevet både Danmarks- 

og Amtsmestre med en kendt ”tutter” på 

holdet. Det var så lidt historie, som jo hører 

til stedet her… 

NU ! 

Ombygningen har været en lang proces, 

men nu står huset nyrenoveret og har 

skiftet totalt udseende både ude og inde, og 

vi synes faktisk, at resultatet er blevet 

fremragende… 

Og som noget nyt, har vi nu fået el og vand 

lagt ind i huset, hvilket jo altid har 

manglet! 

I Tapdrup er vi gået imod strømmen, og for 

blot 4 år siden indviede vi selve tennis-

banen. I en tid hvor andre tennisklubber 

har lukket baner ned, har Tapdrup fået 

bygget en sund og bæredygtig klub op, helt 

fra bunden og som nogen siger, den er 

vokset ”op af græsset” (den er i hvert fald 

grøn) ! 

 

Vi har forsøgt at forme klubben således, at 

der skal være plads til ALLE, der vil spille 

tennis. Foruden vores gode træning, ar-

bejder alle spillere på at gøre hinanden 

gode, samt med et mål om at vi tager godt 

imod nye medlemmer ! 

Noget må vi have gjort rigtigt, for vi er 

blevet nomineret til Årets Idrætsforening
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2019 i Viborg Kommune. Det bliver 

afgjort den 30. april, hvem der har vundet. 

Men uanset om vi vinder, så er det et 

kæmpe skulderklap at være blandt de 3 

nominerede ud af de 37 klubber, der har 

søgt…”Efterskrift – TUT var blandt de tre 

bedste, men vandt desværre ikke i 

år…måske en anden god gang” ! 

 

FREMTIDEN ! 

Vi er ikke færdige med at udvikle TUT. 

Der er bl.a. lavet aftaler med 

Møllehøjskolen om, at vi i samarbejde 

skaber et forløb, hvor der i det nye skoleår 

kommer tennis i nogle af klassernes 

idrætstimer – tennis gennemføres såvel i 

Møllehøjhallen som på ”Bane 1” i 

Tapdrup. Desuden vil vi samarbejde med 

Børnehuset i Tapdrup omkring tennisleg 

og –sport for de ældste børn. 

Der bliver, i samarbejde med DGI, lavet et 

trænerkursus, hvor både ildsjæle fra TUT, 

lærere fra Møllehøjskolen og pædagoger 

fra Børnehuset kan deltage, således at vi 

får de bedste betingelser for at arbejde med 

børnene. 

Inden sommerferien får TUT besøg af 

”Rigtige mænd” og ROS børn via Viborg 

Idrætsråd, samt deltager i årets sports-

praktikdag for alle 5. klasserne i kom-

munen, ligesom vi også arbejder på at gøre 

60+ tennis mere populært – så fokus er nu 

ikke længere renovering af klubhus, men 

aktiviteter i forhold til såvel fastholdelse af 

nuværende medlemmer som rekruttering 

af nye. 

Vi har også ønsker til fremtidens hus. Vi 

mangler stadig udbygning på huset, så vi 

kan sidde ude og heppe på dem, der spiller.  

Et udhus til diverse, som således ikke skal 

stå og fylde i TUTTEN eller rundt omkring 

ved medlemmerne, samt bedre 

toiletforhold og ikke mindst en Bane nr. 2 

Vi er meget glade for huset og kunne 

godt tænke os, at dele det med andre 

aktiviteter i vort lokalsamfund (som det 

jo var tænkt fra starten). Kroket, 

petang…og ja, kun fantasien sætter 

grænser ! 

 

På dagen blev der også trænet og øvet. 

TUSIND TAK ! 

At vi står med en tennisbane med et 

nyrenoveret klubhus kunne ikke lade sig 

gøre uden entusiastiske ildsjæle, den store 

lokale opbakning, en meget lydhør og 

samarbejdsvillig kommune, samt alle de 

lokale sponsorer ! 

I den forbindelse er der rigtig mange, vi 

skylder en stor og hjertelig tak.
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En stor tak til Viborg Idrætsråd og 

Viborg Kommunes, Kultur- & Fritids-

udvalg, samt en stor tak til den arbejds-

gruppe der har stået for renoveringen. 

Tak til dem der fysisk har udført arbejder 

bla. gravearbejdet i forbindelse med 

omfangsdræn og installation af både el og 

vand, hvor der er blevet gravet over 100 m 

rende, noget af det i lidt svært terræn.  

Vi skylder også en stor tak til alt det fine 

tømrerarbejde, der er udført, og så må vi jo 

heller ikke glemme malerarbejdet, etab-

lering af gulv, opsætning af loft og køkken. 

Tak til borgere i Tapdrup og medlemmer 

af TUT, som har hjulpet med nedbryd-

ningsarbejdet, rep. af sålbænke og meget 

andet. Også en tak til dem der bare møder 

op og nærmest usynligt har lavet mangen 

et godt arbejde. 

 

SPONSORER 

En stor tak til alle sponsorer, som jo kan 

ses på tavlen på skrænten. Det drejer sig 

bl.a. om sponsorat fra det tømrerfirma, der 

har haft den overordnede entreprise, 

spartling af vægge, sponsorat af gulv og 

bordplade. 

Tak for alle sponsoraterne fra tennis-

spillere i form af gaver og ting man bare 

har købt uden at sende en regning ! 

Håber ikke jeg har glemt alt for mange. 

Men det er virkelig svært at bevare 

overblikket, når så mange har været med. 

 

AFSLUTNING 

En stor tak til trænere, som troligt (også i 

dårligt vejr) tropper op og tålmodigt hjæl-

per os med de svære slag 

Tak til Bestyrelsen for nogle sjove, hygge-

lige ”og til tider effektive møder”. 

Også en tak til musikken og tak til vores 

gæstetræner for at du ville bruge en dag på 

os. 

Lokalsamfundet har endnu engang vist, at 

hvis vi står sammen, kan vi få tingene til at 

ske, og jeg er på min egen og foreningens 

vegne så stolt over at stå her i dag og kunne 

indvie vores flotte og nyrenoverede klub-

hus.  

Uden alle jer ville dette projekt jo ikke 

kunne lade sig gøre – og med disse ord vil 

jeg hermed indvie TUTTEN og erklære 

tennissæsonen 2019 for åben. 

”Efterskrift – 25 TUTTER forblev i 

klubhuset til laaaangt ud på aftenen, idet  

familien Laursen tog initiativ til at få tændt 

op i den meeeeget lille grill”…
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TAPDRUP 

SENIORKLUB 

 

Af Pauli Birch Nielsen, formand for 

Tapdrup seniorklub. 

Jeg har i overskriften skrevet Tapdrup 

Seniorklub. 

Der kunne også have stået aktivitetsklub, 

da alle jo er velkommen. Alle, der gerne vil 

mødes til hyggeligt samvær over en kop 

kaffe og en ostemad.  

Foråret sluttede vi af med en lille udflugt 

til Grønhøj Kro, hvor vi fik kaffe og 

hjemmebagt kringle. Efterfølgende under-

holdt krofatter med sang og guitarspil. Til 

slut var vi en tur rundt på Morten Korch 

Museet. Det var en rigtig hyggelig formid-

dag. 

Vi mødes første gang i efterårssæsonen 

tirsdag d. 17. september, kl. 09.30 og 

efterfølgende hver anden tirsdag i 

sognehuset til formiddagskaffe. Første 

gang vil vi gerne drøfte, hvad der kunne 

findes på af aktiviteter  i efteråret. Det 

sædvanlige med kortspil, bobspil, evt. 

andre brætspil og fælles hygge kan jo 

sagtens fortsætte. I skrivende stund 

arbejder jeg med at finde en eller anden 

form for lidt musikalsk under holdning og 

eventuelt en foredragsholder.  

En ting, som allerede er lagt fast, er 

afslutningen, der i år er fastsat til tirsdag d. 

10. december, hvor vi slutter af med vores 

sædvanlige julefrokost. 

 

I udvalget har vi drøftet, om der i Tapdrup 

er behov for en seniorklub. Vi har kunnet 

holde det på ca. 12-15 personer i snit, men 

der falder enkelte fra, og der kommer ikke 

nye til. Så spørgsmålet er, hvor stort 

behovet er? Det koster kr. 30 pr person at 

deltage, incl. kaffe og franskbrød. Vi vil i 

udvalget selvfølgelig rigtig gerne holde 

gang i klubben så længe som muligt, men 

vi kan jo nå smertegrænsen - så har man 

lyst, så mød endelig op d.17. september.      

Eventuelle spørgsmål til: 

   

Margit: tlf. 42632765   

Tove: tlf. 29600035 

Pauli :tlf. 40385420  

 

Flagalle’ 
På Tapdrupvej 

Det gør dagen ekstra festlig! 

Ring eller send SMS 

Til Gunnar på tlf. 3026 8446 
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Sankt Hans 2019 

 
Den 23. juni fejrer vi Sankt Hans. 

Vi starter kl. 17:00 med et børnebål. 

Herefter tændes grillen kl. 17:30, hvortil man 

medbringer sin egen mad. 

Vi holder gang i børnebålet, og børnene vil efter 

maden have mulighed for at lave snobrød og 

pandekager over det. 

Kl. 20:00 tændes det store bål, vi synger et par 

sange og byder årets båltaler velkommen kl. 20:30. 

Der vil være mulighed for at købe, kaffe, kage og øl.  

Vi sætter et telt op, 

hvis vejret ikke arter sig pænt.



    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 
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Medlem af  

Landsorganisationen 

 

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

Onsdag den 18. september, kl 1900. 

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

Tapdrup gamle skole – Tapdrupvej 100.  

Efterårssæsonen starter onsdag den 18. september. 

Juleafslutning er onsdag den 4. december. Vi holder fri i uge 42. 

Kontingent for 18. september til 31. december 2019 er 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


Det sker i Tapdrup 
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Juni 2019: 

02.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

09.  kl. 09.15 Pinsehøjmesse i Tapdrup Kirke.  

10.  kl. 10.30 Familiegudstjeneste ved Bruunshåb Gl. Papfabrik. 

13.  kl. 19.00 Sommerkoncert på Tapdrup Torv. 

16.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

23.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

23.  kl. 17.00 Skt. Hans Aften, bål for de mindste børn. 

23.  kl. 17.30 Skt. Hans Aften, grillen tændes ved legepladsen. 

23.  kl. 20.00 Skt. Hans Aften, det store bål tændes. Årets båltale. 

Juli 2019: 

07.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.                             

14.  kl. 19.30 Sommeraftengudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

21.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

August 2019: 

04.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

11.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

18.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

28.  kl. 11.45 Sogneudflugt. 

25.  kl. 19.00 Temagudstjeneste. 

September 2019: 

01.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

08.  kl. 09.15 Pinsehøjmesse i Tapdrup Kirke 



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. 

Formand: Leo Jacobsen, Bruunshåb.  

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 

Nyansættelse pr. 1. september 2019.  

Menighedsrådet: 
Formand: Niels Toftegaard, Langdalsvej 1, Tapdrup 

Tlf. 86 60 04 74   

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

Gruppeleder:   

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. august 2019 

Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf. 8660 0206, Mobil: 2639 9070.                        

Mail: aabrinken9@outlook.com    

Medhjælper: Agnes Nielsen, Stationsvej 34, 

Tapdrup. 

Tlf.: 2896 9474. Mail: agnesogniels@gmail.com 

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, 

Tapdrup.   

Tlf. 3026 8446. Mail: gubi42@hotmail.com      

Forside: Tina Jensen, Stationsvej 13, Tapdrup.   

Distribution: Tapdrup og Omegns Borgerforening. 

Tryk: Nørremarken, Jobigen, Viborg Kommune. 

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

oversigten. Eventuelle ændringer og/eller tilføjelser 

bedes meddelt TAPPENs redaktion. 
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