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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen, redaktør af Tappen 

Denne sommer har været forholdsvis fugtig. Regnen koncentrerede sig vist om Tapdrup, 

men indimellem var der dog enkelte timer med solskin. Og nu har vejret artet sig, så 

høsten kommer godt i hus. De seneste aftener har vi kunnet høre den monotone lyd af 

mejetærskernes motor og tærskeværk, en fryd for øret og en glæde for sjælen.  

September varsler strejf af efterår, men dog stadig med varme dage. Og så kommer 

oktober med sine fantastiske farver. Den klare luft og den vaklende loyalitet overfor den 

sommer, som gik, og glæden ved at skulle opleve efterårets eksplosion af sanseindtryk. 

Vi skal nyde hver årstid og glædes over de mange forskelligheder naturen præsenterer 

for os. Også den mørke og koldere november, hvor hyggen sniger sig ind på os og en 

varm stue bliver værdsat. 

Redaktionen ønsker læserne et godt efterår med spændende oplevelser på korte og lange 

gåture i vores skønne natur. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er 22. november 2019. 

Sommerkoncert på Tapdrup torv 13 juni. 

”The Dollerups” med Niels Brasen var fremragende!

 



Borgerforeningen 
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Af Maria Pedersen, Borgerforeningen. 

En lille sensommerhilsen fra Borger-

foreningen. 

Så træder vi inden længe ind i efteråret, og 

det betyder jo heldigvis, at vi kan se frem 

imod en masse hyggelige begivenheder.  

I maj måned trimmede vi legepladsen. Her 

fik vi givet en masse af træværket nyt liv, 

og vi fik repareret øvrige skavanker. Det 

var en hyggelig dag med masser af liv, og 

vi takker for den store opbakning. 

To gode aktiviteter i efteråret. 

Hvis vi så skal kigge lidt fremad, kan vi 

fortælle, at der søndag den 27. oktober 

bliver græskarværksted på legepladsen 

igen. Det er kl. 15, at man kan komme at 

skære et græskar, drikke en kop kaffe og 

hygge med familie og naboer. 

Den 10. november sker der noget, vi 

virkelig ser frem til. Vi får i 

forsamlingshuset besøg af Sylvester 

Larsen (søn af Kim Larsen), som er på 

rundtur i de små danske lokalsamfund. Det 

er kl. 14, og der vil være mulighed for at 

købe kaffe, sodavand og øl i lange baner. 

Der er kun 90 billetter til salg, så skynd 

jer at få bestilt! 

Vi håber at se Jer. 

 

Bankospil og juletræ i Tapdrup 

Af Jacob Madsen, Tapdrup 

Borgerforening 

Bankospil 

Nu er det snart ved at være tid til de 

traditionsrige bankospil i Tapdrup 

Forsamlingshus.  

Alle kan være med, og det plejer at være 

enormt hyggeligt, og for nogen også 

ganske udbytterigt.  

Der vil blive solgt sodavand til en 10'er, 

og det vil være muligt at betale kontant 

eller med Mobilepay. 

Bankospil bliver d. 17./11, 25./11, 2./12 

og 16./12. 

Alle dage starter vi kl. 19.00. Dog er d. 

17./11 en søndag, hvor vi starter allerede 

kl. 15.00, da vi prøver med børnebanko i 

år. Mere om det senere. 

 

Juletræet tændes 

Søndag d. 1. december tændes juletræet 

på torvet i Tapdrup. Alle er inviteret til at 

komme til familiegudstjeneste i Tapdrup 

kirke kl. 15.00 med efterfølgende 

julearrangement i Sognehuset (ca. kl. 16). 

Her vil vi julehygge og traditionen tro 

synge og danse om juletræet, når det 

tændes.  Hvem ved om ikke julemanden 

igen kigger forbi og hilser på byens 

børn?  

Husk at følge med på 

https://www.facebook.com/groups/www.t

apdrupby.dk/ 

https://www.facebook.com/groups/www.tapdrupby.dk/
https://www.facebook.com/groups/www.tapdrupby.dk/
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Gåtur i Tapdrups skønne natur. 

Af Dan Jensen, Stationsvej 13, Tapdrup. 

Holder du også af frisk luft og en gåtur rundt i områdets 

skønne natur? 

Så mød op på Torvet foran Tapdrup Sognehus på 

tirsdage kl. 17.00, hvor vi er flere fra byen, der går en 

ugentlig fællestur på en times varighed. Ruten og 

tempoet afstemmes efter de fremmødte, så alle kan være 

med - ung som gammel, mand som kvinde. 

Du behøver ikke nødvendigvis deltage hver tirsdag, 

men kan følge med og få motioneret benene lidt, når du 

har tid og lyst. 

Ingen tilmelding - bare mød op! 

 

                   



Talen ved Sct. Hans 2019 
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 Af Poul Engholm, Kokær 6, Tapdrup 

Der skal ikke brændes heksedukker af på 

Sct.Hansbålet i aften.For hvad er det for en 

tåbelig skik, at mindes den skændige tid, 

hvor man brændte mennesker – hoved-

sageligt kvinder - blot fordi de var 

anderledes, var lidt for kloge, var lidt for 

selvstændige, stak næsen lidt for langt 

frem, vakte misundelse.   

Næh....lad os afskaffe den skik, som nogen 

fandt på for ca. 100 år siden. 

- Jaaaamen er det ikke synd for børnene? 

- Nej, det er ikke synd for børnene. 

Børnene synes jo, bålet er fantastisk i sig 

selv. 

- Og bålet kan bruges til andre ting.  Og det 

vil jeg fortælle om: 

Min datter er en heks.  Eller rettere - hun 

er ved at uddanne sig til at blive en heks. 

Det er jeg glad for – det er jeg stolt af – for 

i min optik er hekse gode mennesker. 

I andre sammenhænge kalder vi dem for 

”kloge koner” eller ”kloge mænd”. 

De har viden om naturen – de har indsigt i 

mennesker – og de hjælper dem, der på den 

ene eller den anden måde er i nød. 

Hvor mange her kan huske Mirakel-Ole?  

Han var massør og holdt til i Rødding, 

indtil han fik sig en klinik i Viborg.  Han 

havde nogle fantastiske hænder. 

Jeg har prøvet at have et hold i ryggen, så 

jeg måtte kravle ud af sengen, var skæv i 

hele kroppen og næsten ikke kunne gå for 

smerter.  Mette kørte mig ind til Ole, hvor 

jeg blev lagt op på briksen. Ole strøg min 

ryg - først blidt, men senere mere kontant, 

og efter 15 minutter kunne jeg rejse mig - 

fri for smerter – og gå uden noget at støtte 

mig til. Jeg var dybt taknemmelig.   

Hvad det kostede ? - ingenting!.   

Der stod bare en skål ved udgangen, og der 

kunne jeg så lægge de penge, jeg synes det 

havde været værd. Der lå mange penge i 

den skål. 

Hvis Ole havde levet for 500 år siden, 

kunne han nemt være havnet på bålet for at 

kunne sådan noget..... 

Nå, men min datter uddanner sig – hun 

studerer naturen. 

Hun har også et fuldmåneritual, som vi 

godt kan lære af.  Hun beskriver det som 

en mental udrensning, hvor man skiller sig 

af med det, der ikke længere gavner en, så 

man kan gøre plads til noget bedre. Hør 

hendes beskrivelse: 
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Først skriver man en liste over 

personer, som man synes har 

forurettet en og som man bærer nag 

til. Så gør man sit bedste for at tilgive 

dem og give slip på den dårlige 

følelse.  

Min datter blev mobbet i 

folkeskolen, og nogle af dem, hun 

gik i skole med, måtte skrives på 

listen mange gange, før hun holdt op 

med at ønske dem kedelige liv og 

dårlig sex. 

Hun fortæller også, at engang var 

hun selv den eneste, der stod på 

listen. At tilgive sig selv kan være 

det allersværeste. 

 

Man skriver også en anden liste - 

over dårlige tanke- og handle-

mønstre, som man ved ikke gavner 

en – og som man gerne vil give slip 

på.  

Man tager sig altså tid til at reflektere 

over, hvordan man sætter begræns-

ninger for sig selv i hverdagen. 

 

Så brænder man begge sedler i et bål 

for symbolsk at skille sig af med de 

dårlige ting.  

Pointen med dette er, at hvis man 

slæber rundt med en masse bitterhed, 

fortrydelse og vrede, så udsender 

man negativ energi og får negativ 

energi tilbage. Man ser slet ikke alle 

de muligheder, der faktisk ligger lige 

foran en. 

Det rum, der bliver gjort fri af 

dårlige tanker, skal fyldes med 

kærlighed og gode tanker i stedet for. 

Derfor slutter man af med at skrive 

en liste over personer eller 

situationer, som man er taknem-

melig for. Man giver sig tid til at 

tænke over, hvor mange gode ting, 

der faktisk er i ens liv. 

Så vidt min datter.  Ikke mere om hende. 

Men det er det, vi kan bruge bålet til – til 

at slippe af med den negative energi – og 

give plads til den positive energi – til 

glæden og til kærligheden.   

Skriv sedler – og husk at tilgive – så det 

ikke er personerne, men din egen bitterhed, 

vrede og dårlige tanker, du futter af. 

Det kunne vi nok alle sammen have gavn 

af at gøre – mindst en gang om 

måneden............ 

Lad mig vende tilbage til Sct.Hans bålet.  

Det er en årtusind gammel tradition at 

brænde glædesblus af ved midsommer.
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Ilden og lyset skal beskytte mod det mørke 

og det onde. 

Da jeg var barn i Nørre Snede var det en 

tradition, at FDF-erne og Spejderne holdt 

ild i Sct.Hans bålet hele natten. Bålet 

skulle binde den ene dag sammen med den 

anden. Lyset skulle ikke vige for mørket. 

Det er for mig det, det handler om: 

 at vi tænder lys i stedet for at 

forbande mørket.   

 at vi lader kærligheden få magten 

over hadet. 

 at vi er parate til at tilgive i stedet for at 

hævne. 

Det opfatter jeg som danske værdier – og 

også som sande kristne værdier. 

Vi skal ikke finde ”hekse” og ”trolde”, 

som vi kan bruge som syndebukke for det, 

der ikke lykkes for os. Vi skal ikke jagte de 

anderledes og skæve – uanset om de er 

danske eller udlændinge – kvinder eller 

mænd – eller hvad de nu definerer sig som.  

Vi skal ikke udstøde dem eller udskamme 

dem, fordi de ikke lige passer ind i vores 

normer.  Tværtimod - vi skal tage dem til 

os, give dem et knus og anerkende dem 

som de mennesker, de er. 

Vi bliver ikke rigere ved at holde nogen på 

afstand – nej.  

Vi bliver rigere ved at være nysgerrige og 

invitere dem indenfor. 

Selv personer med ultrære meninger skal 

vi kunne rumme. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal 

lægge os fladt ned og lade os køre over af 

alle dem, der ikke kan tolerere det, som 

andre står for.   

Vi skal ikke lade os styre af en 

krænkelseskultur. Det skal vi kæmpe 

imod. Men vi skal heller ikke trække vores 

egne normer ned over hovedet på andre. 

Respekten og tolerencen må gå begge veje.  

Det er det ægte danske. 

Jeg vil slutte af med et digt om vores 

dejlige, viduderlige land – det er en sang, 

som jeg håber vil blive kendt og sunget 

meget. Den er skrevet af forfatteren Eva 

Chortsen. 

 

Vidunderlige lille land, mit barske 

land, mit milde land, 

gå foran, hvor du kan. 

Vores værdighed beror på den 

fredelige kamp for liv og ligeværd, 

vi tror på. 

 

Vidunderlige lille land, mit barske 

land, mit milde land 

at lukke verden ind er at få sig selv i 

tale, at finde den mangfoldighed, der 

rusker ud af dvale. 

 

Vidunderlige lille land, mit barske 

land, mit milde land. 
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Kun i forskellighed er fornyelse at 

hente, 

en rigdom vi kan øse af - med eget 

værd in mente. 

 

Vidunderlige lille land, mit barske 

land, mit milde land. 

Lad ordet flyde frit. Det er folke-

styrets chance at alle stemmer mødes 

- i respekt og tolerance. 

 

Vidunderlige lille land, mit barske 

land, mit milde land 

gå frem med nænsomhed. Lad al 

smålighed forstumme. 

Din styrke er det storsind - selv et lille 

land kan rumme. 

 

Vidunderlige lille land. 

 

Tak for ordet. 

God Sct. Hans og God sommer til jer alle 

Bankospil i forsamlingshuset 
Så er der igen bankospil i Tapdrup Forsamlingshus! 

Borgerforeningen arrangerer traditionen tro bankospil for alle generationer, så unge og 

ældre sammen kan nyde fællesskabet og spændingen.  

 

Overskuddet går til Borgerforeningens arbejde og aktiviteter – og dermed kommer det 

alle borgerne i Tapdrup til gode.  

  

Der spilles banko fire dage, nemlig:  

 

17. november, kl. 15.00 (bemærk tidspunktet) 

25. november, kl. 19.00 

02. december, kl. 19.00 

16. december, kl. 19.00. 
(bemærk, nyt tidspunkt de tre mandage) 

 

 



BT`s Idrætsforening 
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Af Leo Jacobsen, formand 

BT`s 50 års jubilæum 

I 1969 blev Bruunshåb-Tapdrup Idræts-

forening dannet ved en sammenlægning af 

idrætsforeningerne i Bruunshåb og 

Tapdrup. 

I 1979 blev det nuværende klubhus og 

banerne på Vibækvej 43 indviet. 

Vi kan således holde både 50 års og 40 års 

jubilæum i år. 

Det skal naturligvis markeres, og vi er så 

småt gået i gang med planlægningen. Vi 

forventer at holde åbent hus i klubhuset 

med efterfølgende jubilæumsfest i 

Møllehøjhallen Lørdag,den 16. novem-

ber 2019 hvor vi håber alle i de 2 byer vil 

bakke op omkring jubilæumsfesten. 

Reserver derfor allerede nu datoen i jeres 

kalender. 

Rigtig mange tidligere idrætsudøvere bor 

nu andre steder i landet, men her håber vi 

at jer forældre vil orientere dem om 

ovennævnte, så også fraflyttere 

forhåbentlig får lyst til at komme hjem til 

BT og fejre jubilæet, i den klub hvor de 

også har tilbragt mange år med idræt. 

Musikken vil blive leveret af det kendte 

orkester California, der tidligere har spillet 

i BT og Møllehøjhallen. 

Der vil blive husstandsomdelt nærmere, 

når vi kommer tættere på datoen for 

afvikling af jubilæet. 

BT håber, at rigtig mange vil bakke op 

om denne jubilæumsfest. 

Sportsugen i BT 

For første gang i 3 år har BT netop 

gennemført en 3 dages sportsuge på BT`s 

anlæg. 

Det var en sportsuge især for de mange 

børn i området bl.a. med hoppeborge, 

oppustelig fodboldbane, besøg af spillere 

fra VFF samt et sponsorløb m.v. 

Desværre var opbakningen ikke, som man 

kan læse om den er i andre byer – og det, 

synes jeg, er meget skuffende. 

Ved en stor indsats af Mette Carstens var 

det lykkes at skaffe en række sponsorer 

inden sponsorløbet gik i gang. Disse 

sponsorer støttede løbet med et beløb, der 

dækkede leje af hoppeborge m.v. 

En stor tak til disse sponsorer som var – 

AIR Force, Morcon, Buhl, Sdr. Rind 

Murer- og Tømrerforretning, Vogn-

mandsfirmaet Peter Eriksen, Hartvig 

Coiffure, Industriglødning og XL 

Tømmergården. 

En stor tak til alle løbere, der løb penge ind 

til klubben. 

Det var dog meget glædelig, at 130 

deltagere heraf ca. ½ delen børn deltog i 

fællesspisningen lørdag aften, hvor vi også 

var begunstiget af rigtig godt vejr. 
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Herfra skal der lyde en stor tak til dem, der 

bakkede op omkring sportsugen samt til de 

mange, der hjalp med afviklingen af 

aktiviteterne samt salget fra kiosken, 

grillen m.v. 

Fodbold Ungdom 

Med stor tilfredshed har vi efter 

sommerferien kunnet byde velkommen til 

en række nye spillere og ligeledes 4 nye 

fodboldtrænere, så vi nu har 19 trænere i 

Fodbold Ungdom. Mange af de nye 

spillere er fra de yngste årgange. 

Rigtig dejligt, at mange forældre gerne vil 

træne børnene i området. 

Det kan endvidere oplyses, at BT/SVIF 

netop har indgået en samarbejdsaftale med 

6 andre klubber i Viborg – Team Viborg, 

SIK, NUGF, Houlkær, Overlund og 

Ravnsbjerg omkring pigefodbolden fra 

U13 til U18. Dette er en videreførelse og 

udbygning af det samarbejde vi de seneste 

år har haft med først Eastside og 

efterfølgende udbygget med Team Viborg. 

Flere af holdene træner i Bruunshåb, og 

BT stiller med flere gode trænere i 

samarbejdet. 

Fornylig udtog DBU 20 pigespillere U17 

til det danske pigelandshold, heraf har de 3 

spillet i BT. Ganske usædvanlig og flot 

trænerarbejde sammen med nogle rigtig 

dygtige pigespillere. 

Kontingentbetaling til BT  

De nye portogebyrer og regler omkring 

omdeling af post medfører en række 

ulemper omkring klubbens opkrævning af 

kontingent. 

Vi skal derfor stærkt appellere til, at I 

tilmelder kontingentbetalinger for jeres 

børn og evt. jer selv til Nets, så 

betalingerne klares automatisk, og vi kan 

undgå at skulle udsende indbetalingskort 

med posten. 

Det vil være en stor besparelse i porto, og 

det vil lette vores opkrævning af 

kontingent, hvis I tilmelder jer. 

Indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen 

I samarbejde med SVIF tilbyder BT også i 

den kommende sæson en række aktiviteter 

som gymnastik, badminton og indendørs 

fodbold. Desuden tilbydes håndbold 

sammen med OGF under navnet Asmild 

Håndbold. 

De fleste aktiviteter er netop begyndt, når 

dette blad udkommer. Du kan dog sagtens 

nå at komme med til en aktivitet i den 

kommende sæson. Det kan oplyses, at der 
i år vil være flere muligheder for at leje en 

badmintonbane end hidtil. 

Kig venligst i den grønne folder, der blev 

omdelt primo august, om ikke der er en 

aktivitet, der kan friste dig. 

Du kan ligeledes se en oversigt over 

indendørsaktiviteterne på BT`s 

hjemmeside www.bt-if.dk eller på 

Møllehøjhallens www.mollehojhallen.dk 

http://www.bt-if.dk/
http://www.mollehojhallen.dk/


Møllehøjhallen 
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Af Leo Jacobsen, formand. 

Halinspektørskifte  

i Møllehøjhallen 

Efter mere end 12 års ansættelse som 

halinspektør i Møllehøjhallen, har Knud 

Brøndum, Tapdrup, opsagt sin stilling med 

virkning fra 1. januar 2020. 

Møllehøjhallen blev indviet i 2003, og de 

2 første halinspektører var alene ansat i 2 

år hver. 

Knud Brøndum har således i mange år sat 

sit præg på Møllehøjhallen og har i årenes 

løb fået skabt mange positive kontakter til 

de lokale foreninger, men også til 

foreninger uden for det normale dæknings-

område; det gælder SIK Håndbold, Viborg 

Sportsdanserforening, Viborg Harmoni-

kaklub, VFF Fodbold og en del andre. 

Typisk for Knud har han opsagt sit job i 

rigtig god tid, så Møllehøjhallens 

bestyrelse har haft mulighed for at finde en 

god og fremadrettet løsning. 

 

 

Som ny halinspektør har vi igen ansat en 

lokal ildsjæl, idet vi har ansat Morten 

Dalsgaard, Bruunshåb, som halinspektør 

fra 1. november 2019. Morten Dalsgaard 

og Knud Brøndum vil køre et parløb i 

november måned, så Morten får den bedst 

mulige start i det nye job. Knud afvikler 

herefter ferie i december måned, inden han 

stopper som halinspektør 

Morten Dalsgaard er 43 år og opvokset i 

Tapdrup. I dag bor Morten på Bronzehøj i 

Bruunshåb, så han vil fra 1. november 

2019 kun have 5 minutter på arbejde. 

Morten har været såvel aktiv 

fodboldspiller som træner i BT i rigtig 

mange år. I de seneste år er det især 

pigefodbolden, der har haft Mortens fokus, 

og Morten og hans hustru Inge har en stor 

andel i, at 7 idrætsforeninger netop har 

underskrevet en samarbejdsaftale omkring 

pigefodbolden i Viborg med hold-

betegnelsen Viborg Q. 

Vi er i bestyrelsen utrolig taknemlig over 

Knuds flotte indsats i de mere end 12 år, 

og vi er helt sikre på, at vi i ansættelsen af 

Morten har fundet den helt rigtige afløser, 

bl.a. også fordi hele familien Dalsgaard 

brænder for den lokale idræt. 



Tapdrup Udeliv  
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Af Birgit Rasmussen og Ole S. Nielsen 

Sommeren rinder på held, og der er blevet 

spillet en masse sjove og gode kampe hen 

over sommeren, selv om sommerferien 

kan forårsage aflyste kampe på Centre 

Court.  

Vi har også nydt det fine nyrenoverede 

klubhus ”TUTTEN” og pustet ud oven på 

efterårets og forårets hårde arbejde.  

Interessen for vores klub er ikke blevet 

mindre, hvilket har resulteret i en del nye 

medlemmer, som vi selvfølgelig er glade 

for, og det vidner om, at vi i grunden gør 

det godt. 

Der er også sket en hel del nye tiltag, som 

alle skal være med til at styrke klubben og 

give ny viden omkring træning af både 

børn og voksne. 

Sportspraktikdag:  
Den 6. juni deltog alle 5. klasserne fra 

kommunens skoler, tæt på 1000 elever, i 

Sportspraktik i Viborg. Her blev børnene 

tilbudt/udfordret i diverse sportsgrene - 

TUT var selvfølgelig til stede og ca 70 

børn fik spillet med skum- og røde bolde 

på små baner. Det var en stor udfordring 

med de mange børn og gav en del erfaring 

til os, der bidrog med træningen. 
 

 

5. klasse fra Møllehøjskolen i Brunshåb 

”Rigtige mænd”  

Den 11. juni havde vi besøg af ”rigtige 

mænd” fra Viborg.  

Disse mænd har i de sidste 3 måneder 

dyrket idræt sammen i rammen af Viborg 

Idrætsråd. Der blev gået til stålet på 

minibanerne på Centre Court. 

På billedet ses samtlige røde-, orange- og 

boldmaskinebolde, kun ved vand-pauserne 

stod de rigtige mænd stille? 

Godt gået?, og vi takker for en sjov 

tennisaften (imellem bygerne)?  

 

På billedet ses ,ud over ”rigtige mænd” 

og Frank Rasmussen, forskellige typer 

bolde røde, orange og boldmaskinebolde.
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Viborg Idrætsråd har afholdt et 

bestyrelsesmøde i ”Tutten”  

Viborg Idrætsråd takker for husly, god 

træning (set igennem de flotte store 

vinduer), gode snakke med engagerede 

tutter.  

Viborg Idrætsråd kvitterede med tre gode 

flasker til en hyggelig TUT-sommeraften i 

tennissportens tegn. 

Det kan oplyses, at de var meget be-

gejstrede over resultatet af renoveringen. 

 

Viborg Idrætsråd sammen med 

træningsholdet. 

 

Rund Og Sund (ROS) børnene 

ROS børnene med forældre har været her 

mandage i juni måned. Arrangementet var 

en stor succes, blandt andet meldte en hel 

familie sig ind. 

Arrangementet blev også en succes fordi 

mange tutter Conny, Frank Rasmussen, 

Ole, Alexander, Liv, Tilde og underteg-

nede hjalp med træningen, derved var der 

kun 3-4 spillere pr. hjælper. 

 

 

21 børn og  forældre fra ROS og TUT  i 

gang med tennis på Centre Court. 

Træning: 

Træningen har stadig stor betydning for 

klubben. Vi har lige været nødt til at 

niveaudele træningen, da vi efterhånden 

ikke kunne få en optimal træning med de 

mange interesserede medlemmer. 

Heldigvis er børnene også begyndt at blive 

interesserede. Vi har prøvet i flere om-

gange at få børn til at spille i klubben, så vi 

håber med det nye tiltag at kunne fastholde 

dem. 

Træningen er p.t. (indtil det bliver for 

mørkt) 

Onsdage kl. 16.30 – 17.30: Træning for 

børn 

Onsdage kl. 17.30 – 19.00: Træning for 

nybegyndere 

Onsdage kl. 19.00 – 20.30: Træning for 

øvede 

Vi siger stor tak til Thorsten og Ole for 

det store arbejde, I gør for klubben. 

Mange andre klubber ville være 

misundelige. 
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Doubleturnering: 

Doubleturneringen kører stadig lørdag, 

søndag og mandag. Hvis du har lyst til at 

deltage, så sig endelig til. Vi er parate til at 

lave en aspirant double, hvor helt nye 

spillere kan få lov til at prøve kræfter med 

tennisspillet, hvis der er behov for det. 

Nye tiltag: 
I respekt for engagementet omkring TUT, 

herunder de mange tiltag for at ”bevæge” 

tennissporten i og uden for Tapdrup, 

anerkender DGI vor klub med en dag i 

september, hvor en meget kendt og erfaren 

tennistræner kigger forbi for at lære fra sig 

– alle er velkomne søndag den 8. 

september!  

Seniorer 60+ kan ikke få nok, og er ikke til 

at stoppe – et nyt initiativ er sat i søen efter 

sommerferien, hvor medlemmer fra 

henholdsvis Viborg Lawn Tennisklub og 

TUT mødes til MIDTJYSK TENNIS FOR 

SJOV onsdage kl. 9. Der er venskabs-

kampe hver 14. dag, der spilles enten i 

Liseborg eller i Tapdrup. 

Vi har erfaret, at modne voksne og de 

ældre vægter det sociale element højt, når 

de dyrker tennis. Fællesskabet er derfor 

vigtigt i TUT, og tilbud om træning 

sammen med andre har vist sig, at 

tilfredsstille bl.a. aldersgruppens sociale 

behov…  

Årgangene 4., 5. og 6. klasse fra 

Møllehøjskolen kigger forbi TUT i uge 39, 

idet hele Møllehøjskolen gennemfører et 

tema indeholdende UDELIV denne uge – 

alt i alt vil 110 børn blive introduceret til 

tennissporten.  

Udover træningens fokus på 

grundmotorik, så vil fokus også være, at 

udvikle børnenes sociale kompetencer i at 

indgå i et træningsforløb med kammerater 

og voksne. 

For at skabe aktivitet alle dage har vi 

etableret et samarbejde med henholdsvis 

Viborg Orienteringsklub og Fritids-

vejlederne ved Viborg Kommune, og 

håber i øvrigt, at skolens udelivskoncept 

vil fortsætte og udvikles sammen med 

idrætter i de kommende år…     

I ugerne 48, 49, 50 og 51 har 

Møllehøjskolen og TUT aftalt endnu et 

samarbejde i relation til tennissporten, idet 

4. og 6. årgang introduceres til tennis i 

idrætstimerne indendørs i Møllehøjhallen, 

hvor træningen bl.a. har fokus på 

aktiviteter, der udvikler grundmotorik 

såsom at løbe, hoppe, balance, løfte, 

svinge, kaste og gribe… 

Endelig afventer TUT en tilbagemelding 

fra Tapdrup Børnehus, hvor de ældste 

børnehavebørn har fået et tilbud om 

ugentligt at komme ned på Centre Cort – 

tennisspil og -leg har TUT selvfølgelig 

målrettet til aldersgruppen med indhold 

inden for bevægelse, boldspil, balance og 

koordination.   

Sluttelig overvejer TUT at tilbyde 

FAMILIETENNIS, hvor børn fra 3-9 år 

træner sammen med egne og andre 

forældre (eller bedsteforældre) – 

familietennis er en ny ide, der kan passes 

godt ind i  børnefamiliens travle hverdag…   
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Tapdrup Kirke 
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Af Niels Toftegaard 

Høstgudstjeneste og menighedsmøde. 

Den 15. september er der høstgudstjeneste 

kl. 14.00. Efter høstgudstjenesten bydes 

der på kaffe, inden der fortsættes med det 

årlige menighedsmøde. Det er et  møde, 

hvor menighedsrådet vil give en beretning 

om sit arbejde og planer for det fremtidige 

arbejde samt gøre rede for menigheds-

rådets økonomi. 

Menighedsrådet opfordrer sognets borgere 

til at møde talstærkt op til mødet, så der 

kan blive en god og åben debat om sognets 

kirkeliv i fremtiden. Hvad er årsagen til, at 

der er mange ledige pladser i kirken til en 

almindelig søndagsgudstjeneste? Hvordan 

skal vi holde gudstjeneste i fremtiden? 

Skal der være mere musik? Skal der 

ændres på indholdet? Skal vi holde 

gudstjeneste kl. 13.00, når folk har været 

ude at handle? Skal/vil kirkegængerne 

deltage mere i tilrettelægning af 

gudstjenesten?  

Er det nok med 2 gudstjenester om 

måneden? Skal vi starte søndagen kl. 9 

med kaffe og rundstykker og så holde en 

kortere gudstjeneste bagefter? (kortere, 

fordi præsten skal nå til Asmild til 10.30).  

Skal vi holde høstmarked i forbindelse 

med høstgudstjenesten? 

Sangaften i Sognehuset. 

Den 24. oktober indbyder menighedsrådet 

til den traditionelle sangaften. Der synges 

sange fra højskolen efter tilhørernes egne 

valg. Det plejer at være en super dejlig 

aften og samtidig startskuddet til Tapdrup 

Korets efter-årssæson.  

Kirkegården ved Tapdrup Kirke. 

Der sker forandringer. Lørdag den 3. 

august knækkede en stor gren af 

kastanjetræet ved lapidariet på kirke-

gården. Bruddet viste fremskreden råd, så 

for en sikkerheds skyld er hele træet nu 

fjernet. Træet var oprindeligt en del af 

gården, som tidligere lå på stedet. Ældre 

borgere i byen har derfor kendt træet altid. 

Nord for kirken er de store hække blevet 

fjernet. Der er plantet nye hække omkring 

de 3 gravsteder, som ligger i området. Der 

er sået græs i der resterende areal. Længst 

mod vest er etableret et bed.  



Tapdrup senior-klub 
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Af Pauli Birch Nielsen, formand. 

Nu hvor sensommeren bekender kulør 

med blæst og byger, der kommer og går, 

nærmer tiden sig også, hvor vi skal mødes 

igen i Tapdrup Seniorklub. 

Første mødedato bliver tirsdag den 17. 

september – og efterfølgende hver anden 

tirsdag. Sidste gang inden jul bliver tirsdag 

den 12. december, hvor vi slutter af med 

julehygge og en lille julefrokost.  

På første mødedag vil vi berette lidt om 

vores planer for den kommende sæson. Vi 

forsøger at finde lidt musikalsk 

underholdning, og evt. en der vil komme 

og holde et foredrag, måske en lille udflugt 

med frokost. Derudover skal vi ikke 

glemme vores sædvanlig hyggesnak med 

lidt fælles sang og diverse spil. 

Nu hvor Tapdrup vokser med mange nye 

boliger, håber vi at kunne byde nye 

ansigter velkommen - jo flere vi er, jo 

nemmere vil det være at arrangere lidt 

underholdning.  

Eventuelle spørgsmål til: 

Tove:     tlf. 29600035 

Margit : tlf 42632765 

Pauli:      tlf 40385420 

Ny kirke- og kulturmedarbejder 

i Asmild og Tapdrup 

Anne Sofie Pedersen gik i foråret på efterløn efter mange års ansættelse som 

sognemedhjælper, og talrige er de børn, og nu voksne, som har hygget sig i Anne 

Sofies fortællehjørne. Nu er det tid til at byde velkommen til en ny i stillingen, som 

dermed ændrer benævnelse til kirke- og kulturmedarbejder. 

Jeg hedder Stine Vasard Just og er fra 01. 

august 2019 ansat som kirke- og 

kulturmedarbejder i Tapdrup og Asmild. Jeg er 

41 år og uddannet teolog og lærer. Jeg glæder 

mig til at møde jer til babysalmesang, 

sogneeftermiddage, gudstjeneste og spaghetti, 

og alle de ting vi sammen skal udvikle og dele 

i fremtiden. Møder I mig, bliver jeg glad, hvis 

I hilser på, så jeg kan lære jer at kende. Kig 

endelig forbi mit nye kontor.  Det ligger lige 

ved siden af kirkekontoret. 
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Sommeren er så 

småt ved at gå på 

hæld, feriedagene 

ligger bag os, og 

børnene er igen 

startet i skole. Det 

betyder til gen-

gæld, at det igen 

er blevet tid til de 

velkendte fælles-

spisninger i byens 

forsam-lingshus. 

 

Sæsonens første 

fællesspisning finder sted onsdag den 25. september kl. 18.00, hvor alle byens 

borgere er inviteret til en hyggelig aften uden opvask. 

  

Menuen består af: 

• Gris på gaflen m/ årstidens salater og ovnstegte kartofler med timian 

• Efterfulgt af kaffe/te med hjemmebagt gulerodskage med topping 

• Der sælges øl, vand og vin til rimelige priser 

  

Tilmelding finder sted på mail dan-jensen@fibermail.dk eller SMS 28295714 senest 

den 20. september. Husk at oplyse, hvor mange voksne og børn (under 12 år) der 

deltager. 

  

Prisen for deltagelse udregnes først på dagen, når vi kender omfanget af indkøb, men 

lover at det bliver til overkommelige priser, hvor alle bør kunne være med. Betaling 

den 25. september kan ske kontant eller via MobilePay. 

  

Tag naboen under armen – vi glæder os til at ses! 

 

mailto:dan-jensen@fibermail.dk


 

19 

Sylvester Larsen koncert 10/11 14:00 
 

I Borgerforeningen kan vi med stor 

begejstring fortælle, at der den 10. 

november bliver mulighed for at få 

en rigtig spændende koncert-

oplevelse i Tapdrup Forsamlingshus. 

Musikeren vi kan opleve er Sylvester 

Larsen (søn af Kim Larsen), og han har 

en stor forkærlighed for de små landsby 

samfund. Han synger primært på dansk, 

og har tidligere i år udgivet en single, 

som netop er en hyldestsang til de små 

landsbyer i Danmark. 

Den kan høres her: "Lille Landsby". 

https://www.youtube.com/watch?v=PSykQnoMl9I 

Sylvester Larsen spiller en lyttevenlig popmusik, der med klare budskaber og rockede 

undertoner, altid sørger for at levere en musikalsk oplevelse for alle. Bandet 

”Nåleøjet” består af trommeslager Robin Pold, bassist Klaus Nielsen og guitarist 

Thomas Nielsen. 

 

Billetprisen er 50,- kr. og går til diverse 

koncertudgifter. 

 

Kaffe, the, øl og sodavand vil kunne 

købes for et mindre beløb. 

 

Billetter kan købes her: 

https://billetto.dk/e/sylvester-larsen-

koncert-i-tapdrup-forsamlingshus-

billetter-378950 

 

Vi håber at se en hel masse af jer til en 

hyggelig eftermiddag :-) 

Der er 90 billetter til salg, så vent ikke 

for længe med at få købt din. 

 

https://tapdrupby.us20.list-manage.com/track/click?u=a1f022d6fe1f05e5b6dd37288&id=e8d0e118b4&e=51f196239b
https://tapdrupby.us20.list-manage.com/track/click?u=a1f022d6fe1f05e5b6dd37288&id=0ab6a95485&e=51f196239b
https://tapdrupby.us20.list-manage.com/track/click?u=a1f022d6fe1f05e5b6dd37288&id=0ab6a95485&e=51f196239b
https://tapdrupby.us20.list-manage.com/track/click?u=a1f022d6fe1f05e5b6dd37288&id=0ab6a95485&e=51f196239b
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Strikke-/hygge-/snakkeklub 2019/20 
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Af Else Krogh, Tapdrupvej 91, Tapdrup 

Så nærmer sig tiden for strikke- hygge- og 

snakkeklubben. Det er i år den 15. sæson, 

og den starter mandag den 7. oktober 2019, 

kl. 19.00, i Sognehuset. 

 

Mødedagene er sat til at være:  

Oktober: 

Mandag den 07. og 21. 2019. 

November: 

Mandag den 04. og 18. 2019. 

December: 

Mandag den 02. og 16. 2019. 

Januar: 

Mandag den 06. og 20. 2020. 

Februar: 

Mandag den 03. og17. 2020. 

Marts: 

Mandag den 02., 16. og 30. 2020. 

 

Hvis jeg lige skal beskrive, hvem vi er, og 

hvad vi foretager os sådan en mandag 

aften, ja så er vi en flok piger i alle aldre, 

som mødes og laver forskelligt 

håndarbejde.    

Samtidig hygger vi os, snakker og får rørt 

lattermusklerne. 

Vi mødes kl. 19.00, og det slutter kl. 

21.30. 

Pris 20 kr. pr. gang, som dækker husleje 

og kaffe med kage. Vi skiftes til at bage, 

og der kommer en kageliste rundt, som 

man skriver sig på. 

Den sidste gang inden jul holder vi 

julefrokost og pakkespil, og de sidste par 

år har vi været heldige, at julemanden er 

kommet forbi med en gave til os. 

Til afslutningen, den 30. marts, plejer vi 

at få et par stykker smørrebrød m.m. 

 

Alle er velkomne. Man møder bare op, 

der er ingen tilmelding.  

Har du spørgsmål vedrørende deltagelse, 

kan de rettes til mig på tlf. 29 24 56 14. 

På gensyn i Sognehuset. 



West Highland Way juni 2019 
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Af Tina Jensen, Stationsvej 13 

I 1995 var jeg for anden gang i Skotland på 

ferie og kørte igennem den smukkeste dal, 

jeg havde set længe - i pis-øs-regnvejr - og 

jeg har lige siden den dag sagt, at jeg en 

dag, inden jeg fyldte 50, måtte se det sted 

igen.  

Årene er gået og i mellemtiden har jeg så 

fundet ud af, at det var højlandets perle 

Glen Coe, det drejede sig om. Og med den 

viden fandt jeg så også ud af, at Skotlands 

mest besøgte og berømte vandrerute 

WEST HIGHLAND WAY netop går dér 

forbi. Bingo! To fluer med et smæk! 

Vandretur og smukke omgivelser; det 

måtte jeg få arrangeret! Og de der 50 år 

nærmede sig jo også med hastige skridt.  

Min skønne veninde Pia fra gymnasiet bor 

i England, og gennem hendes familie 

mødte jeg sidste sommer deres skotske 

venner, og jeg udfrittede dem naturligvis 

om deres viden om området, som de 

gladeligt fortalte om - og ja - jeg skulle da 

bare komme til dem i Glasgow, og en seng 

ville stå klar! Først skulle jeg lige beslutte 

mig for formen af rejsen og endte med at 

bestille overnatning diverse steder, 

rygsækken med undervejs - og så 

besluttede jeg mig for at gå turen alene, da 

husbond og venner bakkede ud; det var 

lige godt temmelig langt med 153 km (96 

miles).  

Jeg startede så med at finde et kort over 

området og fik søgt Bed & Breakfasts, 

hostels, Inns (kroer) og et enkelt hotel, 

med hjælp fra min søde mand, Dan. Man 

kan vælge at betale for at få kørt sin bagage 

rundt undervejs, så man kun behøver en 

dagvandrer-rygsæk, men det syntes jeg 

trods alt var lidt for vattet, når jeg nu havde 

ladet mig indlogere og ladet teltet blive 

hjemme, hvilket jo også kunne være en 

overnatningsmulighed, da der er mange 

campingpladser og friluftspladser 

undervejs langs WEST HIGHLAND 

WAY.  
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Efter at have læst flere rejsebeskrivelser i 

bøger og på internettet kunne jeg godt se, 

at der blev anbefalet at undgå 

sommerferien og maj måned. Her har 

briterne nemlig flere feriedage, og det vil 

da være med risiko for at der ville være lidt 

for menneskefyldt netop på de tidspunkter. 

Så valget faldt på juni måned, da der her 

var højest sandsynlighed for tørre og lune 

dage. Men man ved aldrig med Skotland - 

man kan være “heldig” at opleve alle 

årstider på en dag. Og helt sikkert regn! Jeg 

fik skrevet til Linda i Glasgow (mine 

venners ven), og hun var hjemme og klar 

til at få besøg fra Danmark. Jeg havde 

sågar fået lov at låne vandrestav og andet 

udstyr af hende, da hun selv vandrer, så jeg 

ikke behøvede at slæbe alt med 

hjemmefra.  

Mellem jul og nytår startede så de første 

fysiske forberedelser i Danmark. Jeg 

havde besluttet at gå en tur hver uge 

mellem 20-30 km og startede ud med de 

20. Jeg har gode vandrestøvler, sokker og 

3-lags princippet; en tynd uldtrøje inderst, 

tykkere langærmet uldtrøje som mellemlag 

og regn- og vindjakke yderst. Uldne tights 

under vandrebukserne i kulden og en vest 

til at have på, når der er pause og man 

bliver afkølet om vinteren og tidlige forår. 

Og så naturligvis rygsækken pakket med 

drikke, te, en god grøn madpakke og frugt 

og siddeunderlag, powerbank med ekstra 

strøm til mobiltelefonen, kort, ekstra 

sokker, bøllehat, solcreme og plaster. 

Turene er foregået rundt om golfbanen i 

Viborg, Søndersø, Hald Sø og omegn, 

Hærvejen op til Hjarbæk og nedad i flere 

etaper mod Vrads. Hver uge - i regn, i slud 

og sne og heldigvis også i dejligt solskin. 

Og det skønneste er, at se, hvordan ens 

land forandrer sig fra uge til uge i naturen, 

og hvordan man hen ad foråret møder flere 

og flere på gåture med hunde og børn eller 

bare sig selv, ivrige efter at blive lukket ud 

på mark, eng og i skov efter vinterens 

mørke og omsigfavnende varme stuer.  

Ben, hofter, ryg og ikke mindst fødder var 

trætte efter de første ture, men langsomt 

kom formen i orden og ikke en eneste 

vabel (skyldes gennemprøvning af flere 

par vandrestøvler gennem årene, som er 

endt med et par, der bare var perfekte til 

mig). Tiden nærmede sig afrejse, og jeg fik 

lånt rygsæk af Mette Brinch på Subækvej 

- min egen er en Häglöfs fra 1992 i 

bævernylon; tung som et ondt år efter 

nutidens standarder, så jeg ville gerne 

spare de par kg, der er til forskel. Grejet 

kom i sækken, et par gaver til værten i 

Glasgow og afsted tidlig pinsemorgen mod 

lufthavnen i Billund.  

En anden anbefaling, jeg var stødt på, var 

at vælge at starte ud i dagene midt i ugen 

for ikke at komme i strømmen af alle dem, 

der starter i weekenden, for så er det ofte 

lettere at finde noget at bo i, når 

vandreflokken på WEST HIGHLAND 

WAY ikke klumper sig sammen på de 

samme dage. 

Jeg blev hentet i lufthavnen af Lindas 

datter Jess, som havde sommerferie fra 

universitetet og jeg blev så kørt lige til 

døren - dejligt komfortabelt! Linda bor i en 

meget stor flot lejlighed i et tidligere 

hospital fra 1880ʼerne med 4½ meter fra 

gulv til loft og et-lags glas i de enorme 

vinduer. Glasgow ligger ca. på samme  

længdegrad med Viborg - temperatur og 

vejrmæssigt er det også nogenlunde det 

samme, så jeg måtte spørge om, hvordan i 

alverden hun holdt varmen om vinteren. 

Hun klarer sig ved, at lejligheden ligger  
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mellem andre lejligheder, og hun har 

meget tykke gardiner, som bliver trukket 

for og så ellers pakker hun sig ind i skotske 

uldtæpper og strømper. De er ikke så 

pivede, de skotter!  

 
 
 

 
 
 

WEST HIGHLAND WAY starter nordvest for Glasgow og strækker sig op i højlandet 

og ender i Fort William ved foden af Ben Nevis: Storbritanniens højeste bjerg på 1.303 

meter. Turen er på 153 km eller 96 miles, som man kan opdele i forskellige bidder alt 

efter gå-på-mod og form. De virkelig gode tager turen på 4 dage - det er så dem, der har 

konkurrencegenet i sig - mens jeg selv satsede på 7 gådage med 2 indlagte hviledage 

imellem.  

Tirsdag den 11. juni 2019 var jeg så klar til afgang fra Glasgow, og Jess kørte mig op til 

Milngavie, hvor ruten officielt starter.  
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11.06.2019 

“Efter 21 lange ture siden nytår mellem 20 

og 30 km (+ de løse småture på 12 km) står 

jeg så ved begyndelsen til mit lille eventyr; 

WEST HIGHLAND WAY - 153 km fra 

Glasgow til Fort William. 7 gådage og “så 

tarʼ vi da lige og går op på Ben Nevis, når 

vi nu lige er i nærheden” til sidst. 

Udgangspunktet har i øvrigt været 

regnvejr alle dage, så kan man kun blive 

positiv overrasket, når vejret nu har artet 

sig som i dag. Skyer og lidt sol og 14*C. 

Perfekt vandrevejr! Ankom i går til 

Glasgow og har boet hos Pia og Johns ven 

Linda, som har været fantastisk sød at lade 

mig bo hos hende - i øvrigt i et gammelt 

hospital, som er lavet til boliger.  

 

Jeg har gået 20 km fra Milngavie (udtales 

noget i retning af Mull-guy) hvor WEST 

HIGHLAND WAY starter til en hyggelig  

 

lille by Drymen, hvor jeg bor på en Inn.  

Ben, ryg og fødder har det godt og højre 

skulder overlever. Den får en gang 

Voltaren creme, så er den helt perfekt igen 

til i morgen (sirʼ de i reklamerne...). Så er 

det spisetid og tidligt i seng, når nu sådan 

halvgamle kvinder skal ud på eventyr”. 

Den første del af turen var let at gå - 

minder i sværhedsgrad om Dollerup 

Bakker. Skønt vue over de første 

bjergtoppe i horisonten.  

(Fortsættes næste nummer) 

 

 

Flagalle’ 
På Tapdrupvej 

Det gør dagen ekstra festlig! 

Ring eller send SMS 

Til Gunnar på tlf. 3026 8446 
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Medlem af  

Landsorganisationen 

Foreningsaften 

 

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

Tapdrup gamle skole – Tapdrupvej 100.  

Efterårs sæson starter onsdag den 18. september.  

Kontingent for perioden 18. september til 31. december er 250,00 kr. 

Juleafslutning finder sted onsdag den 04. december. Vi holder fri i uge 42. 

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 et godt efterår. 
 

 

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  4937 eller 

e-mail: husflid@falckenberg.dk  
 

                

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
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September 2019: 

01.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.   

08.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

10.  kl. 17.00 Fælles gåtur, afgang fra Sognehuset hver tirsdag. 

15.  kl. 14.00 Høst- og familiegudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

15.  kl. 15.00 Tapdrup Menighedsråds orienteringsmøde. 

17.  kl. 09.30 Tapdrup Seniorklub, første møde i Sognehuset. 

18.  kl. 14.00 Senior Høstgudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

18.  kl. 19.00 Husflid starter på Tapdrup gl. Skole. 

22.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

25.  kl. 18.00 Fællesspisning i Forsamlingshuset. 

Oktober 2019: 

05.  kl. 10.00 Hop-og-Rul i Møllehøjhallen. 

06.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

07.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub starter i Sognehuset. 

10.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti. 

13.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

20.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

21.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

24.  kl. 19.00 Sangaften i Sognehuset. 

27.  kl. 15.00 Græskar-dag, legepladsen ved banestien. 

November 2019: 

01.  Ny halinspektør i Møllehøjhallen tiltræder. 

03.  kl. 10.30 Allehelgens højmesse i Tapdrup Kirke.     

04.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset.  

10.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. Kirkekaffe. 

10.  kl. 14.00 Koncert med Sylvester Larsen, Tapdrup Forsamlingshus. 

12.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti. 

17.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

17.  kl. 15.00 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus. 

18.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

25.  kl. 19.00                 Banko i Tapdrup Forsamlingshus            

30.  kl. 16.00 Adventskoncert i Tapdrup Kirke. 

December 2019: 

01.  kl. 15.00 Familiegudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

  Juletræet på torvet tændes. 

02.  kl. 19.00                 Banko i Tapdrup Forsamlingshus. 

16.  kl. 19.00                 Banko i Tapdrup Forsamlingshus  



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, Gl. Randersvej 2, 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. 

Kirke- og kulturmedarbejder: Stine Vasard Just. 

Tlf. 2346 6943. Mail: kk@asmildkirke.dk  

Tapdrup Menighedsråd: 
Formand: Niels Toftegaard, Langdalsvej 1, Tapdrup 

Tlf. 8660 0474   

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

Gruppeleder: Karen Haagensen, tlf.nr: 3033 4445, 

Mail: karen_haagensen@hotmail.com  

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.: 22. november 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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