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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen, redaktør af Tappen 

   ”Avisen SKAL ud! ” var redaktør Tryksens (Jesper Klein) daglige 

motto i DR´s julekalender i ´82, ´92 og ´97 om den ikke altid pro-

blemfri avisudgivelse i Flunkelev.  

Tappens redaktion har tilegnet sig dette motto og siger ”Tappen SKAL ud! ”. Og det 

kommer den også. Det hidtidige trykkeri meldte fra efter sidste udgivelse, men ved 

fælles hjælp er det nu lykkedes at finde et, som til en rimelig penge og på en bedre 

kvalitet papir vil påtage sig opgaven fremadrettet. Vi byder derfor velkommen til 

trykkeriet VIBLA, Skive, med hvem redaktionen ser frem til et godt samarbejde.  

Tapdrup er igen blevet et børnerigt sogn. Og det kunne 

man bl.a. konstatere på Halloween aften, hvor talrige 

grupper af udklædte børn gik fra hus til hus for at få slik 

eller lave ballade. Og ikke kun børnene var på spil. Flere 

forældre, som fulgte med rundt, havde også klædt sig ud, 

og det gjorde det jo endnu mere festligt. Redaktørens hus 

blev tømt for slik, men det var en fornøjelse at se børnenes 

fantasi udfoldet i drabelige maskeringer og forklæd-

ninger. 

Nu er det snart jul, og derefter kommer det nye år. Og inden vi aner det, er skoleåret slut 

og et nyt begynder efter en al for kort sommerferie. Og hvad så? Ja, så begynder nye 

aftaler at styre vores liv, børnene er blevet ældre og på vej til større selvstændighed, og 

de voksne er måske på vej mod en halvrund fødselsdag. Tid er sådan en underlig 

størrelse, som vi mennesker måske er ene om at bekymre os om. Det kan også være 

svært andet, men lad os alligevel kigge op fra kalenderen og nyde nuet. Den oplevelse, 

hvor vi fornemmer nærværet med børn, ægtefælle, familie og venner, og hvor tid ikke 

betyder noget.  

                  Redaktionen ønsker læserne 

                ”Glædelig Jul og Godt Nytår! ”.  

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af 

Tappen er 21. februar 2020. 
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Af Tina Jensen, Stationsvej 13 

(fortsat fra forrige nummer) 

12.06.2019 

”Tak allesammen for alle de dejlige 

hilsner. I dag startede dagen med full 

english breakfast, hvis man var til det og 

efter en god nats søvn i øvrigt, og afsted kl. 

8.30 - det første stykke gik ganske roligt 

opad og det første glimt af Loch Lomond 

kom til syne. En masse mennesker var på 

vej i dag. Jeg nåede op på Conic Hill, og 

her skilte lavlandet sig fra højlandet. 

 

Wau! Ned igen fra bakken (bjerget i dansk 

optik) og da jeg passerede lågen ved 

bjergets fod, stod jeg lige pludselig i 

“Trylleland” mellem de højeste fyrretræer 

og bjergsiden dækket med bregner. Der 

var helt tyst. Det var lige før jeg begyndte 

at tro på skotske sagn og folkefortæl-

linger. 

 
Kom til Balmaha ved Loch Lomond - et 

rigtig hyggeligt sted med alskens sejlsport 

og videre langs Lochens kyst. Op og ned, 

og igen op og ned af små (i skotsk 

målestok) bakker - gennem rislende åer 

med broer, trædesten og skovbunden 

dækket af bregner og en flot 

kyststrækning. Ankommet til Rowar-

dennan Youth Hostel - totalt traditionelt 

gammelt hyggeligt hostel - efter 8 timers 

vandring 24 km (+ alle højdemeterne) - jeg 

er MEGET glad for
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mine mange træningsture - man kan 

tydeligt se, hvem der er i form og hvem der 

ikke er her på hostellet. Skøn udsigt fra 

dagligstuen - dog er den første gæst 

allerede faldet i søvn på en af sofaerne, 

hans børn sidder og fniser ved siden af. Nu 

vil jeg også snart gå til ro for der venter en 

tur på 15 miles (24 km) i morgen - det 

samme som i dag”.  

Hostellet var en sjov oplevelse med 

traditionelle fælles soverum og dejlige 

fællesrum og helt nyt køkken. Her var så 

også nye britiske stikkontakter, som jeg 

havde transformer med til. Det var første 

og eneste gang, jeg mødte de fordoms 

gamle britiske stikdåser, som jeg troede 

var en saga blot. Morgendagen ventede 

med den sværeste rute på hele WEST 

HIGHLAND WAY (havde jeg læst i min 

guidebog), så det ville blive spændende at 

se, hvad det betød. 

 

13.06.2019 
“Så er 3. etape af turen tilbagelagt; 24 km. 

Men de hårdeste 24 km jeg nogen  

sinde har gået! Ruten fulgte stort set Loch 

Lomonds søbred. Det er sådan en skøn og 

dejlig sø, som er værd at besøge (man 

behøver jo ikke gå WEST HIGHLAND 

WAY). Kringelkroge og snørklede stier op 

og ned over vandløb og vandfald (der var 

så bygget broer). Man skulle have godt 

afsæt, og man gik meget tæt på meget skrå 

kanter. Så Madam Pole (min vandrestav) 

har været min bedste ven i dag. Jeg skulle 

endda ud at kravle på ret store sten ved Roy 

Robs Cave - puha - der blev min 

højdeskræk lige afprøvet. Lige bagefter 

kom en flok vipse italienere, som jeg 

havde mødt på hostellet, klatrende som 

små bjerggeder, og vupti var de bare 

laaangt foran mig. Der står også i bogen, at 

turen fra Inversnaid til Inveranan er den 

sværeste at gå på hele WEST HIGHLAND 

WAY - og er man mindre godt til bens, 

skal man tage bussen! Jeg er helt vildt glad 

for, at vejret var så fint i dag, for havde det 

regnet, tør jeg ikke tænke på, hvor lang tid 

det ville have taget at gå den 10 timer lange 

tur. I starten havde jeg det som Pippi 

Langstrømpe, der siger: ”Det har jeg ikke 

prøvet før, men det skal jeg nok klare” for 

til sidst at høre Winston Churchill i mit 

indre øre: ”If you go through hell, keep 

walking” (“hvis du går gennem helvede, 

bliv ved med at gå”), så det har været en 

fysisk udfordring i dag, men også en 

mental udfordring! MEN kan man gå den 

hér strækning,  kan man også komme op 

på Ben Nevis. I øvrigt er der en 3-årig 

britisk pige, der har gået hele WEST 

HIGHLAND WAY med sine forældre – så 

kombardo!  

Nu er jeg på min kro i bedste gammel 

skotsk stil helt oppe under taget, hvor også 

alle de andre vandrere bor - alle de
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sure støvler står derude på fællesgangen og 

lufter. Nu vil jeg i seng og sove, for jeg er 

dødtræt”.  

Ankommet til kroen spurgte værtinden, 

om jeg ville spise i krostuen eller have en 

sandwich med op. Optimistisk, som jeg 

var, sagde jeg, at jeg ville komme ned til 

mad, men efter at havde pakket ud og 

været i bad endte det med en gang Müsli 

med vand, og den kulinariske oplevelse 

måtte vente til næste dags morgenmad.  

14.06.2019:  

“Det bliver bare ved med at være 

fantastisk! Forlod den gamle Drovers Inn 

(kro) i Inverannan og gik langs River 

Falloch (som løber ud i Loch Lomond) 

gennem Glen Falloch. Nogle få 

opstigninger af gårsdagens sværhedsgrad 

blev det til og gik derefter højt over 

landevej, flod og togbane og med det 

flotteste udsyn. Nogle byger indhentede 

mig der, men de blev hurtigt rystet af, og 

solen kom skinnende igen, da jeg nåede 

skovene ved Crainlarich. Flotte vandløb og 

floder igennem skoven, og jeg nåede 

derefter dalen Glen Fillan. Her gik turen 

videre i dalen med flotte grønne bjerge 

hele vejen rundt og rigtig mange får over 

det hele. Inden jeg nåede “endestationen” 

Tyndrum, skulle jeg lige igennem et 

hedeområde, hvor Robert 1. the Bruce 

skulle have smidt sit sværd i en mose efter 

et slag mod englænderne. Et slag, som han 

tabte. Sværdet er ikke fundet endnu - så det 

er der folk, der bruger deres fritid på at 

søge efter den dag i dag. Højst sandsynligt 

er det en legende.  

Har nu fundet min Lodge - et hyggeligt 

uformelt sted. Med militær disciplin har 

jeg ordnet vask, udstyr, proviant, planlagt 

og læst om næste dags  

 

vandrestrækning, rengjort og pudset 

støvler og til sidst ordnet fødder. I morgen 

er den lange tur gennem Glen Coe på 32 

km, men så har jeg også rest-day 

(hviledag) derefter. Håber turen bliver 

easy-peasy (let og ubesværet) som i dag. 

Intet kan vist overraske mere efter 

gårsdagens klatretur”.  

15.06.2019  

“Trætte fødder og ømme skuldre. 32 km i 

benene kan godt mærkes og den første  

vabel er kommet til. Ville starte fra 

Tyndrum kl. 8.00, da jeg vidste dagen ville 

blive lang. Alt var pakket og klar til afgang 

på det tidspunkt. Klokken 7.30 stod en 

masse morgenmadssultne gæster klar, og 

intet skete -alt var slukket og lukket i 

morgenmadsrummet. Efter 5 minutter greb 

mor her knoglen og ringede til 

receptionsnummeret. Telefonen blev taget 

og herefter bare støj på linjen. Klokken 8 

møder en meget 
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forpjusket dame op og undskylder 

forsinkelsen. Hun havde sovet over sig! 

Morgenmaden blev indtaget i en fart, men 

jeg kom først afsted 40 minutter senere end 

planlagt. Til gengæld var regnen stilnet lidt 

af. Så på med regnbukser og hele 

molevitten. 

 

Igen flotte bjerge og jeg går langs River 

Fillan, og nu kan de lidt højere bjerge 

begynde at anes ude i horisonten. Efter 10 

km er jeg ved Bridge of Orchy og får 

frokost her ved den brusende River Orchy, 

men må hurtigt videre, for ikke at blive ædt 

af midges (højlandsmyg). Videre går ruten 

gennem skov og op, op, op til jeg er på 

bjergtoppen med den flotteste udsigt 

blandet med sol og regn. Derefter går turen 

igen til bunden af dalen ved Loch Tulla. 

Her starter så vejen “Old Military Way”, 

bygget af englænderne i 1820ʼerne - først 

og fremmest for at kunne flytte hurtigt 

rundt på soldater og tilhørende isenkram, 

men også for at forbedre skotternes 

infrastruktur. Vejene skulle være brede, 

vejfundamentet skulle være store sten med 

småsten ovenpå og til sidst grus for at 

vognhjul ikke knækkede så let og geder og 

fårs hove ikke blev ødelagte. Det, der så er 

tilbage i dag, er underlaget af vejen og det 

kan mærkes i hoften ...de store sten!!! Men 

igen en fantastisk tur hen over 

bjergrygninger og hedelandskaber for til 

sidst at ende med udsigt over et KÆMPE 

hedelandskab. Så Glen Coe lever op til sit 

ry. Men “alene” er man på strækningerne! 

Min tur endte så ved Glen Coe Ski Resort, 

(hvor der i øvrigt er ny campingplads med 

hytter) hvor min bus ville tage mig de 

sidste 10 km til mit hostel i Ballachulish. 

Jeg missede lige bussen kl. 17.30 og måtte 

så vente til kl. 19.20. Jeg blev sat af bussen 

3 km fra hostellet i Ballachulish, og 

vandreturen derop var ikke for min 

fornøjelses skyld, selv om landskabet her 

var overvældende. Et sjovt gammelt hostel 

med skæve vinkler. Fik et bad, og 

desværre har de ikke ansat den samme 

indiske kok, som var på Rovardennan 

Hostel, så jeg måtte nøjes med en fryseret 

i mikroovnen, dog indian curry. Skulle 

bagefter lige ordne det her opslag, men 

faldt i søvn med lyset tændt og stadig med 

tøjet på. Stod så op kl. 2 og gik i seng”. 

Næste dag var hviledag og jeg kunne tale 

via FaceTime med Pia og John i London - 

de skulle lige sikre sig, at jeg stadig havde 

det godt (de søde mennesker). 

16.06.2019 

“Hej allesammen. Det er dejligt at se alle 

jeres søde heppeord og andre ord. Der er 

flere, der har spurgt, om det praktiske ved 

turen. Jeg har selv med stor hjælp fra min 

dejlige mand ❤ planlagt turen. Først har 

jeg/vi fundet nogle beskrivelser på nettet 
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- og på YouTube har jeg fulgt Abbie 

Barnes - en engelsk vandrer og stor 

naturelsker. Hun har klip fra rigtig mange 

ruter i UK og så også gode råd til turene 

bl.a. pakkeanvisninger, fodtøj osv. Dan og 

jeg fandt ruten WEST HIGHLAND WAY 

på Google Maps og så søgte vi hostels, 

Inns, Bed & Breakfast osv. i nærheden, 

hvor jeg skulle holde hvil. Man kan jo gøre 

turen med telt, hvis man vil - det kræver så 

en anden planlægning, men der er mange 

campingpladser langs ruten. Man kan også 

få kørt sin bagage mellem stederne, og der 

er flere firmaer, der tilbyder sig her. Har 

set varebilerne drøne afsted flere gange 

frem og tilbage på turen. MEN man 

kommer ikke uden om at skulle træne op 

til turen. Jeg startede til nytår med at gå 20 

km en gang om ugen og har derefter øget 

turene til 30 km til sidst. OG JA - det er 

hver uge man skal ud i regn, blæst, slud og 

sjap, men også sol og dejlige forårsvinde 

og dén bonus, at man ser sit land i 

forandringens kåbe. Og så tænker man så 

også lige hvor alle hundelufterne bliver af 

om vinteren, for om foråret myldrer de da 

frem. Skal lige hilse fra Molly (vores 

hund) og sige, at hunde godt kan liʼ at gå 

tur, også i regn og blæst. Man skal også 

tænke på, at 20 km i DK ikke er det samme 

som i Skotland. Jeg går turen alene, da jeg 

ikke kunne få det til at passe med andres 

ønsker og mine egne gøremål (søn der 

bliver student om 1 1/2 uge). Jeg har det 

helt fint med “aleneheden” på turen, jeg 

møder hele tiden nogle forskellige 

mennesker og nogle af os “følges ligesom 

ad”. Der er rigtig mange tyskere på turen - 

så tysk blirʼ flittigt brugt - og så rigtig 

mange amerikanere og canadiere. Ellers en 

blandet landhandel af vesteuropæere og 

lidt asiatere. Men ingen vandrere fra de  

nordiske lande har jeg mødt endnu – 

hmmmm! I dag har været hviledag, og det 

har været skønt og tiltrængt, at få hvilet 

den halvgamle krop, for man er ikke 25 

mere. Jeg sov til kl. 8, kom i tøjet og ned i 

køkkenet for at lave müsli-grød og her 

havde 3 engelske mænd på min egen alder 

også valgt en hviledag (jeg har mødt dem 

flere gange på turen). De var så i gang med 

den helt store engelske morgenmad – med 

pølser og baked beans (hov! ikke at 

forglemme teen, for ellers overlever man 

jo ikke i UK) så vi blev enige om, at jeg 

godt kunne have taget Dan med og placeret 

ham ved deres bord! Tog en “morfar” til 

middag, da regnen alligevel styrtede ned 

udenfor, og da regnen var ophørt, gik jeg 

til den nærmeste kro, hvor nogle scener i 

Harry Potter-filmene skulle være optaget. 

Fulgte nogle vandrestier dér, men fandt 

ikke lige stedet. Så gik jeg tilbage til byen 

for at proviantere til i dag og i morgen - og 

sørme om skridttælleren ikke viste 12 km. 

(Der er 3 km ind til byen)! Så nu skal 

aftensmaden (friske grøntsager) 

kokkereres. Kan I haʼ det dejligt alle-

sammen! ”. 

(Fortsættes i næste nummer) 
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Af Birgit Rasmussen, formand 

Orientering fra  

Tapdrup Udeliv Tennis 

 

Efteråret har indfundet sig på tennisbanen, 

og i år har det været usædvanlig  regn-

fuldt, men det har ikke afholdt os fra at få 

spillet en masse god tennis. 

Vi har trodset regnvejret og spillet mellem 

bygerne. Heldigvis har vi jo ”TUTTEN”, 

som vi kan søge tilflugt i, når der kommer 

en byge forbi, det er jo rent luksus. Her får 

vi så lejlighed til at drikke en kop kaffe og 

snakke om alt eller intet. Nogle gange har 

vi selvfølgelig været nødsaget til at aflyse 

kampe.  

Lys på tennisbanen?  
Vi har stadig nye ting i støbeskeen og 

håber bla. på, at vi hen over foråret kan få 

lys på banen, det vil være et kæmpe løft. 

Det betyder jo at dem, der går i skole eller 

arbejder, stadig kan nå at få et spil tennis i 

hverdagen, og at det hele ikke skal kon-

centreres i weekenden. 

 

Status er, at vi har holdt et møde med 

Viborg Kommunes Kultur- & 

Fritidsudvalg samt Viborg Idrætsråd. Der 

er oprettet en byggesag, og der er sendt en 

ansøgning til Viborg Kommune om tilskud 

til lysanlægget, ligeledes sendes der i 

skrivende stund ansøgninger til fonde og 

pengeinstitutter. Vi krydser fingre og 

håber vi når hele vejen.  

Vinduespolering i TUTTEN 

Fremover vil Rent & Klart v/Filip 

Christensen pudse vore vinduer både inde 

og ude. Vi siger så mange tak til Filip. 

Siden sidst 

August:  

+60 spiller venskabskampe mod Viborg 

MIDTJYSK TENNIS FOR SJOV er tænkt 

som et samarbejde med andre 

tennisklubber i vores nabolag. Ideen er 

opstået her i TUT (Ole S. Nielsen). Vi 

startede med et samarbejde med Viborg 

Lawn Tennis, hvor der spilles double hver 

14. dag på henholdsvis banerne ved 

Liseborg og på vores bane i Tapdrup. 

Formålet er at møde nye spillere og styrke 

samarbejdet inden for tennissporten på 

tværs af klubber. 

September:  

Træning-DGI 

 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 kiggede forbi for at lære fra 

sig.  



 

9 

September:  

Elever fra Møllehøjskolen  
Gode råd var dyre, da TUT blev kontaktet 

af Møllehøjskolen, og det gik op for os, at 

det var 110 elever, der var tale om, for vi 

har jo stadig kun én udendørs tennisbane, 

så der blev tænkt “ud af boksen” Vi 

kontaktede den store og meget engagerede 

Viborg Orienteringsklub omkring et 

samarbejde i forhold til de mange børn og 

nåede frem til, at de to foreninger sammen 

med skolen tilrettelagde tre udelivsdage 

for 4., 5. og 6. årgang indeholdende 

henholdsvis orienteringsløb i Børneskoven 

ved Bruunshåb og tennis i Tapdrup… 

Septembervejret viste sig fra sin gode side, 

og børnene blev udfordret såvel i skoven 

som på tennisbanen af de frivillige fra 

begge foreninger.  

 
4. årgang 

 
5. årgang 

 
6. årgang 

På billederne ser vi kun halvdelen af 

årgangene, den anden halvdel er i skoven,  

hvor vi samarbejdede med Viborg 

Orienteringsklub. 

 
Frokost 

 
Billede fra skoven, hvor Viborg 

Orienteringsklub tog sig af den halvdel, 

som ikke spillede tennis. Over middag 

byttede de to hold. 
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Anerkendelse 

Vi har efterfølgende fået anerkendelse  fra 

Viborg Idrætsråd, Viborg Kommune, DGI 

og Møllehøjskolen. 

Her vises et uddrag fra Viborg 

Idrætsråd hjemmeside: 

 
”Tapdrup Udeliv Tennis (TUT) kontaktede 

Møllehøjskolen i Brunshaab for et halvt år 

siden med henblik på afvikling af 

tennisaktiviteter for de forskellige årgange, og 

efter sommerferien kom svaret fra skolens 

idrætslærer; “Tak, det vil vi gerne prøve kræfter 

med i forbindelse med tre dages UDELIV i uge 

40, vi kommer 110 elever” 

 

Oktober (efterårsferie):  

I efteråsferien kunne skolebørn fra 0-6 

årgang med familier via Bibliotekernes 

hjemmeside vælge at spille tennis. Der 

var otte  børn med bedsteforældre, der 

tog imod tilbuddet. 

Her vises noget af teksten på 
Bibliotekernes hjemmeside: 
”Børn fra 0-6 årgang - prøv tennis i din 

Efterårsferie i TUT… 

Du får mulighed for at svinge en ketcher og 

stifte bekendtskab med tennis... 

Tapdrup Udeliv Tennis (TUT) ønsker at vise 

tennissporten frem på bedste vis, og alle 

interesserede kan således få en god og 

GRATIS tennisoplevelse i efterårsferien...  

Tennis er særligt egnet til familien, og derfor 

er forældre, søskende og bedsteforældre 

velkomne til AKTIVT at deltage i dagens 

program…..” 

Nye tiltag: 

November/december (48 – 49 -50 – 

51)Næste gang TUT har fat i de unge 

bliver med Møllehøjskolens 4. og 6. 

årgang, idet tennis vil indgå i idræts-

timerne i hele december måned i 

Møllehøjhallen, det bliver en stor fornøj-

else at være sammen med den nye 

generation igen, og forhåbentlig være med 

til at bevæge tennissporten. Den- 

ne gang er forløbet i samarbejde med DGI, 

som også stiller med en træner, ellers er 

det den gamle garde af trænere, der rykker 

ud igen. 

 
Viborg Kommunes Skoler kan nu bestille tennis via KLC. 

 KLC står for KultureltLæringsCenter
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Takket være Ole S. Nielsen's kæmpe 

indsats med at kontakte skoler og lave 

aftaler med dem, er TUT nu blevet mere 

synlig. Vi er blevet en ny spiller i 

samarbejdet mellem skolen og 

foreningslivet. Nu kan skolebørn fra 0.-

10. klasse få tennis på skemaet. TUT er 

den eneste tennisklub, der udbyder 

denne service. 

Træning  

Selv om træningen er sat på pause indtil 

det nye år, nægter børnene og deres 

forældre at stoppe. Derfor har Ole S. 

Nielsen indvilget i at fortsætte børnetræ-

ningen. Når det på den måde er lysten der 

driver værket er det også af stor betydning 

vi fortsætter. Så hvis du har en lille pode, 

som trænger til motion, hygge og socialt 

sammenhold, så mød op onsdage kl. 15.30 

 
Sådan ser det tit ud når træningen er 
forbi. Her er der lavet fine kager i 
forbindelse med halloween. 

 

 

 

 

 
Hygge efter træning. 

Medlemmerne 

Medlemstallet, som både består af voksne 

og børn, er stadig voksende og ligger nu 

omkring de 70. Vi er meget tilfredse med 

den positive udvikling. 

Doubleturnering: 

Doubleturneringen kører her i vinter-

perioden kun lørdag og søndag, da vi jo 

mangler lys for at kunne spille om aftenen. 

Hvis du har lyst til at deltage, så sig endelig 

til.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008837349070&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAMRZJaLLrerP71evxyU7RW7dbIFYVtzVF3acUxXZtI6AK33e9hbYiEZgkxTShZAIATE799Mbbgz0MA&dti=1329637633748075&hc_location=group
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Nu udkommer den endelig!  

Bogen 

 
 

   I perioden 2009-19 er der i hvert 

nummer af Tappen blevet bragt en 

beretning om, hvad der er hændt i Tapdrup 

sogn i fordums dage. Alle disse artikler er 

nu ved at blive samlet i en bog under 

navnet - Det gamle Tapdrup. 

   Alle bogens beretninger er belyst 

gennem historier fortalt af ældre Tapdrup-

borgere og fra fundne artikler i ældre 

aviser samt diverse blade og tidsskrifter. 

Hertil kommer også de oplysninger fra 

Tapdrup sogn, som Viborg lokalhisto-

riske Arkiv ligger inde med. Samtlige  

artikler er rigt illustreret med billeder fra 

en svunden tid. 

   Hele ideen om beskrivelsen af Tapdrups 

historie er udsprunget af Borgerfore-

ningens tanke om, at nye Tapdrup-borgere 

givetvis måtte have et ønske om at få en 

forståelse af sognets historie og natur 

under mottoet – Kend din egn!  

   Med baggrund i denne ide foranledigede 

man, at der blev oprettet 

interessegrupper med forskelligt indhold, 

så borgere med fælles interesse udover at  

kunne dyrke deres fælles passion sammen,  
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også kunne skabe nye tiltag. Kends-

gerningen er jo, at befolkningstilvæksten i 

Tapdrup sogn i årene efter 2000 er øget 

med mange nye tilflyttere, ikke kun i 

landsbyen, men også på landet. 

   Det var på det tidspunkt, jeg fik opgaven 

med at udforske livet og tiden omkring 

Tapdrups historie. Min interesse for forti-

dens historie har altid været vakt, ikke blot 

landets historie, men også lokalhistorie, 

hvilket har gjort, at jeg blev samler af, 

hvad der kunne findes af skriftlige beret-

ninger og gamle billeder om hændelser og 

begivenheder, som fortæller noget om, 

hvad mennesker har oplevet igennem 

tidens løb. Det var derfor en oplagt opgave 

for mig, at gå i gang med at søge efter alt, 

hvad der var muligt at finde af historisk art 

om sognet, og som kunne give et indblik i 

Tapdrups lokalhistorie. 

   I sagens natur må en lokalbefolkning, der 

gennem generationer har boet på egnen, 

ligge inde med en viden og hukommelse 

om, hvad der er hændt i deres livstid. 

Derfor var det vigtigt først at opsøge viden 

fra den ældre generation. Det viste sig at 

være ret så givende og til stor fornøjelse, 

ikke mindst at høre deres fortælling om 

oplevelser, de selv havde deltaget i, men 

også hvad de kunne huske af beretninger 

om, hvad tidligere generationer har fortalt 

dem. Mange havde tilmed gamle udklip fra 

aviser og blade, som beskrev begi-

venheder og personhistorie af ældre dato, 

liggende hengemt i skabe og skuffer. 

Enkelte havde endda hele levnedsbe-

skrivelser eller scrap- og dagbøger bevaret 

af ældre dato.  

   Som illustration og for at underbygge  

disse fortællinger var deres gamle fo-

toalbum med indhold af billeder også til 

megen hjælp. Billeder hengemt fra en tid, 

hvor landsby, landbrug og virksomheder 

så helt anderledes ud, er altid med til at 

levendegøre forståelsen af en svunden tid. 

Og jeg må erkende, at jeg blev overrasket 

over, hvor stor en indflydelse, personer fra 

en så lille landsogn som Tapdrup, har haft 

ikke blot lokalt, men også på landsplan.  

   Når og hvis alle disse oplysende 

fortællinger og billeder blev samlet og 

koordineret, ville det kunne give et mere  

fuldkomment overblik over Tapdrup sogns 

historie. Det skulle i hvert fald prøves. 

Derfor er vi nu i fuld gang med redigering 

og opsætning af artiklerne til en bog, der 

vel bliver på 225 til 250 sider.  

   Vi havde håbet på, at bogen ville være 

færdiggjort til jul, men vi må erkende, at 

arbejdet er blevet mere tidskrævende end 

antaget. I stedet forventer vi, at bogen 

ligger klar engang hen i foråret. 

   Men hvor stor er interessen egentlig for 

en sådan bog, og hvad vil den komme til at 

koste? Vi, der arbejder med den, skal ikke 

tjene noget, idet vi betragter arbejdet som 

vores fritidsinteresse, så det bliver kun ud-

giften på selve trykningen, der bliver 

bogens pris. Og her afhænger prisen jo 

også af mængden. 

   Tør vi satse på 100 ekspl. eller er der kun 

50 interesserede? Hvis I ganske ufor-

bindende vil sende mig en mail, om I 

kunne tænke jer at erhverve bogen, vil jeg 

gerne høre fra jer, så vi bedre kan beregne 

et ca. antal. 

Erik Langvad 

Mail adr.:   erik.langvad@hotmail.com

mailto:erik.langvad@hotmail.com
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Tapdrup Menighedsråd 

Af Niels Toftegård, formand 

Afsked med kirkesanger 

Ved gudstjenesten den 17. november 

takkede kirkesanger Helge Ellerup af som 

kirkesanger ved Tapdrup kirke efter 20 års 

tjeneste. 

Helge sang første gang i Tapdrup Kirke 

den 15. november 1999.  

Menighedsrådet takkede Helge for god og 

trofast tjeneste i de tyve år ved en 

sammenkomst i Sognehuset efter hans 

sidste arbejdsdag. Vi ønsker Helge med 

familie et godt otium.   

Ny kirkesanger ved Tapdrup Kirke 
Det er med stor glæde, vi byder 

velkommen til vores nye kirkesanger, 

Lone Hymøller, som starter den 1. 

december. 

Lone præsenterer sig som følger: 

” Jeg hedder Lone Hymøller, jeg er 42 år 

gammel og har været bosat i Tapdrup 

gennem de seneste snart 10 år. 

Jeg er uddannet agronom ved den nu 

hedengangne Kgl. Veterinær og Landbo-

højskole i København og arbejder som 

fodertilsynsførende ved Fødevarestyrel-

sen. 

Mine barnesko, både helt konkret og 

sangmæssigt, trådte jeg i Mariager, hvor 

jeg startede i Mariager Kirkes børne- og 

ungdomskor engang midt i 1980erne. 

Samme sted kom jeg senere til at fungere 

som kirkesanger gennem ca. 5 år inden 

studietiden i København. 

Siden har korsang og sangundervisning 

været en stor del af min fritid, senest i 

kvindekoret Vocalia og som kirkesan-

gerafløser i Asmild Kirke. Ud over sangen 

går min fritid med hest, hund og kæreste. 

Jeg glæder mig til at synge med jer og 

håber, Tapdrup Kirkes menighed bliver 

glade for valget af mig som efterfølger på 

posten.” 

Menighedsrådet glæder sig til samarbejdet 

med Lone Hymøller, som varetager jobbet 

som kirkesanger sammen med Gerda Bak. 

Gudstjeneste og spaghetti. 

Dette tilbud er kommet godt i gang her i 

efteråret. Det har været afholdt to gange og 

bliver det igen den 10. december samt efter 

nytår den 21. januar, 18. februar og 17. 

marts 2020. 

Sidste gang var det særlig festligt med en 

rigtig barnedåb. 

Man begynder i kirken med en 

gudstjeneste i børnehøjde, hvor børnene er 

med i handlingen. Herefter er maden klar i 

Sognehuset. Når den er spist, leger 

børnene, mens forældrene nyder en kop 

kaffe. I kirken er det sognepræst Mads 

Bjerre Gram og kirke- og   kulturmedar-

bejder Stine Vasard Just, der står for det. 

Menighedsrådet sørger for at røre i 

gryderne. Af hensyn til forberedelse
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af måltidet, vil vi gerne, at man på forhånd 

tilmelder sig til Mads, men der er 

naturligvis også plads til det spontane 

fremmøde. 

Folkekirkens Nødhjælps Sogneind-

samling. 

Søndag den 8. marts samler 

menighedsrådet ind til Folkekirkens 

Nødhjælp. I 2020 samles ind til de der er 

hårdest ramt af klimaforandringerne. 

Klimaforandringerne rammer alle, men de 

rammer særligt hårdt i verdens fattigste 

lande. Mange steder er man ikke klædt på 

til det nye klima. Der er brug for forsvar 

mod oversvømmelser, tørke og orkaner. 

Derfor sætter Folkekirkens Nødhjælp 

fokus på klimaløsninger som træplantning, 

bygning af broer, diger og opsamlingssøer 

samt nye energiformer.  

Tag godt imod indsamleren, når han/hun 

kommer til din dør den 8. marts. 

Menighedsrådet ved Tapdrup Kirke 

efter 2020. 

I 2020 skal der være valg til menig-

hedsrådet. Det nye menighedsråd begyn-

der sit virke 1. søndag i advent 2020. 

Flere i menighedsrådet ønsker at udtræde, 

så der bliver behov for nye medlemmer. Er 

du et emne, eller er der én du tror, der 

kunne være interesseret, så lad os det vide. 

Der bliver et orienteringsmøde i maj, mens 

det egentlige valg sker i september. 

Menighedsrådet vil gerne i løbet af foråret 

prøve at holde et idemøde med mulige 

kandidater. 

 

 

Yoga i Vinkel 
 

Redaktionen har modtaget 

en opfordring fra Betina 

Andersen, Vinkelvej 198, 

om at nævne et tilbud om 

Yoga. Dette er hermed 

gjort, om end Tappen 

generelt ikke bringer 

private annoncer. 

 

 

Stedet er Vinkel Skole, Vinkelvej 247, og det finder sted på tirsdage kl. 19.45 

– 21.00.  Information om yoga-træningen kan fås ved henvendelse til Bettina 

Andersen på tlf. 27 72 52 78 (helst efter 16.00). 
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Af Leo Jacobsen,  formand. 

Fodboldsæsonen 2019 

Vi har også i år haft mange ungdomshold 

med i DBU`s turneringer, og flere af 

holdene har klaret sig rigtig flot. Vi har i 

efteråret fået flere nye spillere i gang, og 

det er rigtig positivt. 

I oktober blev der i Møllehøjhallen holdt 

den årlige fælles afslutning for spillere, 

søskende og forældre med stor deltagelse. 

Et rigtig godt arrangement, hvor spillerne 

fordeles på blandede hold med deltagelse 

af såvel piger som drenge på de enkelte 

hold. 

Klubbens seniorhold i serie 4 sluttede på 

en 3 plads. BT`s hold i serie 6 sluttede på 

en førsteplads og rykker op i serie 5. 

I efterårsferien havde klubben for første 

gang i mange år et U15 drengehold som 

deltog i en stor turnering benævnt Costa 

Brava Cup. Turen blev gennemført i et 

samarbejde med Eastside, der havde 2 hold 

med i samme turnering. Holdet spillede en 

række kampe til stævnet og besøgte bl.a. 

Barcelonas hjemmebane Camp Nou. 

Spillerne havde ved en stor frivillig indsats 

samlet et pænt stort beløb ind, der sikrede 

en fornuftig deltagerpris. I turen deltog 16 

spillere samt 3 ledere/trænere. 

Sammen med klubberne omkring Viborg 

er BT med i samarbejdet på pigesiden, der 

dækker fra U13 til U18. Flere af 

træningerne, hvor 40-45 piger deltager, 

foregår på BT Stadion. BT har de seneste 

år været stærkt repræsenteret bl.a. med 3 

spillere på U17 landsholdet, og i øjeblikket 

har BT 3 spillere på DBU`s talenthold i U 

14, idet Ida Klaris Andersen, Mette 

Bilenberg og Filippa Bech deltager på 

holdet. 

Indesæsonen 2019/2020 

I lighed med sidste år foregår klubbens 

indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen. Der 

dyrkes følgende idrætsgrene: fodbold, 

badminton, gymnastik og håndbold, 

hvorfor der skulle være noget for enhver. 

Skulle du ikke være kommet i gang ved 

sæsonens start i september, kan du dog nå 

det endnu.  

Der er også i år stor søgning til 

aktiviteterne, idet der er ca. 450 

idrætsudøvere, der har gavn af hallen i 

lokalområdet, heraf bl.a. ca. 150 

gymnaster. 

Møllehøj Indoor 2020 

I lighed med tidligere år afvikler BT/SVIF 

et stort indendørs fodboldstævne fra lørdag 

den 4. januar 2020 – søndag den 5. januar 

2020. 

Det er et meget populært stævne, hvor 

mange af de samme klubber kommer igen 

år efter år. Der er såvel medaljer som flotte 

præmier til deltagerne. Vi håber rigtig 

mange vil besøge hallen i de 2 dage. Det er 

virkelig en oplevelse værd at se,  
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når børnene spiller, og får deres gaver og 

medaljer. 

DBU`s fodboldskole 2020 

For 21. gang gennemfører BT DBU`s 

fodboldskole. Som de fleste år sker det i 

uge 27 nærmere bestemt fra mandag, den 

29. juni til og med fredag den 3. juli 2020. 

Der vil være plads til 96 piger og drenge 

på fodboldskolen. Du vil kunne komme 

med på fodboldskolen, hvis du er født i 

perioden 2005-2013. 

Du kan kontakte din træner omkring 

tilmelding til fodboldskolen. 

Du kan også købe billetter på 

Fodboldskole.DBU.dk 

Prisen for deltagelse er kr. 879,00 (efter 1. 

maj 2020 kr. 979,00). For dette beløb får 

deltagerne et DBU sæt i mærket Hummel 

(t-shirt, shorts og strømper), en Select 

fodbold, en drikkedunk samt et diplom. 

Samlet værdi af bold- og tøjpakke er 

mindst 650 kroner. 

Sponsorstøtte fra OK  

I lighed med en række andre klubber har 

BT en aftale med OK Benzin, hvor vi 

modtager 5 øre for hver liter benzin/diesel, 

som bliver købt via OK med et benzinkort, 

der er tilmeldt BT`s nummer hos OK - som 

er 560823.Vi vil gerne takke de 93 

kortholdere, som via deres køb hos OK har 

skaffetKr. 6.039,01 i sponsorstøtte for 

2019. Også en stor tak til de 6 med 

mobilabonnement hos OK.Vi vil 

naturligvis gerne have flere med i disse 

aftaler. 

Du kan bestille et OK benzinkort via 

www.ok.dk – vælg bjælken sporten og klik 

dig videre vedr. bestilling af  kort. 

Når du skal anføre, hvilken klub du 

støtter, skal du anføre BT`s nummer hos 

OK Benzin 560823. Har du behov for 

hjælp til bestilling, så ring på nummeret 

nedenfor. 

Har du allerede et OK Benzinkort,så ring 

på 7010 2033 og oplys BT`s nummer, så 

foretager OK Benzin en registrering, så 

dit benzinkøb støtter BT. 

BT får også støtte, hvis din levering af 

fyringsolie og brug af mobil er tilmeldt 

BT`s aftale med OK. 

BT`s generalforsamling 

Til orientering kan det oplyses, at BT`s 

generalforsamling afholdes tirsdag den 

25. februar 2020 kl. 19,00 i BT´s klubhus, 

Vibækvej 43. BT`s Venner holder 

generalforsamling samme tid og sted. 

Hovedbestyrelsen 

Uden en flot opbakning kan vi ikke 

tilbyde områdets børn og unge nogle gode 

oplevelser. Vi ønsker derfor at takke alle, 

der på forskellig vis har ydet en indsats i 

klubben i 2019. En speciel tak til trænere, 

holdledere og udvalgsmedlemmer, der 

igen i år har anvendt utrolig mange timer 

til gavn for klubbens idrætsudøvere. 

 

 
 

Kære forældre – husker I at takke 

disse trænere og ledere for den store 

indsats de yder overfor jeres børn 

enten i Møllehøjhallen eller på 

klubbens baner på Vibækvej 43? 

Uden disse trænere og ledere var der 

nemlig ingen tilbud til jeres børn. 

Vi håber, at der i 2020 er nogle flere 

forældre, der ønsker at bidrage ved 

hjælp med småopgaver m.v., så vi også 

kan tilbyde børn og unge gode 

oplevelser i 2020. Vi modtager meget

http://www.ok.dk/
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gerne dit tilsagn om hjælp på mobil 

4084 8926 eller mail – bt.if@mail.dk 

En stor tak også til dem der i 2019 har ydet 

økonomisk bidrag til klubben, som 

sponsorer på trøjer og på vores 

reklameskilte eller på anden måde. Også 

en stor tak til BT`s Venner, som hvert år 

støtter klubben med pæne bidrag til indkøb 

af diverse sportsrekvisitter m.v. 

Vi vil hermed ønske alle en Glædelig Jul 

og et Godt Nytår med et forhåbentligt på 

gensyn på BT`s anlæg og i Møllehøjhallen 

i 2020.  

 

Fejring af BT`s 50 års jubilæum 
 

Af Leo Jacobsen, formand for B/T 

 

I foråret 2019 besluttede vi at markere, at 

det i november 2019 var 50 år siden 

klubben blev dannet ved en 

sammenlægning af de to idrætsforeninger 

i henholdsvis Bruunshåb og Tapdrup, og at 

det var 40 år siden, at klubhuset blev 

bygget ved en meget stor frivillig indsats. 

Det blev derfor besluttet dels at holde en 

reception om fredagen dels at holde en 

jubilæumsfest om lørdagen. 

Det viste sig, at der var rigtig flot 

opbakning til begge arrangementer, og det 

er vi meget taknemmelige over. 

Om fredagen deltog ca. 60 personer i 

receptionen, hvor der var repræsentanter 

 

fra såvel Viborg Kommune, Viborg 

Idrætsråd, DGI og DBU samt en række 

tidligere formænd og bestyrelses-

medlemmer bl.a. formand, kasserer og 3 

bestyrelses-medlemmer (der senere blev 

formænd) fra den første 9 mands 

bestyrelse. Endvidere fik vi besøg af 

Alexander Juel Andersen, der nu spiller i 

OB og Casper Gandrup,  der nu spiller i 

VFF. Begge spillere der tidligere har 

spillet i BT, er nu i gang med en rigtig flot 

karriere indenfor topfodbolden i Danmark. 

Derudover deltog en række tidligere 

spillere. 

Peter Gandrup, der repræsenterede DBU 

overrakte DBU`s sølvnål til Leo Jacobsen 

for en mangeårig indsats indenfor 

fodbolden. 

En stor tak til alle der bakkede op omkring 

dette arrangement. 

 

Om lørdagen var der jubilæumsfest i 

Møllehøjhallen med ca. 140 deltagere, 

hvor det kendte orkester ”California” 

spillede. 

Det blev en rigtig god aften, hvor 

deltagerne hyggede sig ved bordene og 

hvor der var mulighed for at få en god snak 

med øvrige deltagere i festen, hvor bl.a. én 

deltager havde taget turen fra Nord-

sjælland for at være med. 

Ved festens begyndelse overrakte Anders 

Kristensen og Michael Dobrick fra 

hovedbestyrelsen formand Leo Jacobsen et 

bevis på, at han nu var udnævnt til 

æresmedlem i klubben for bl.a. 25 år i 

hovedbestyrelsen heraf 24 år som formand 

.Klubben har nu 3 nulevende æres-

medlemmer, idet Svend Aage Andersen og 

Pauli B. Nielsen, begge Tapdrup, tidligere 

er udnævnt til æresmedlemmer.
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Den første bestyrelse i Bruunshåb – Tapdrup Idrætsforening (B/T) 

Af Erling Hosbond, Tapdrup,  

Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforenings 

første formand.  

I anledning af, at B/T den 1. december 

fylder 50 år, har Tappen bedt mig om at 

skrive lidt om B/T´s fødsel. 

Først lidt om mig selv. Jeg blev ansat ved 

Tapdrup og Bruunshåb skoler i 1968. 

Allerede samme år blev jeg valgt ind i 

daværende Bruunshåb Idrætsforening 

sammen med Svend Aage Jensen. 

I Tapdrup var førstelærer Jørgen Qvortrup 

medlem af Tapdrup Idrætsforening. I det 

daglige talte Jørgen og jeg om vore 2 små 

idrætsforeninger; vi var enige om, at de var 

for små, og vi begyndte at tale om en mulig 

sammenlægning. 

Bestyrelserne begge steder var enige om, 

at der skulle fornyelser til. I november 

1969 afholdtes på nøjagtig samme 

tidspunkt ordinær generalforsamling i de 

oprindelige foreninger – i Tapdrup i 
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forsamlingshuset og i Bruunshåb på 

skolen. Der var hele tiden telefonisk 

kontakt mellem de to lokaler, for det 

vigtigste punkt på begge generalfor-

samlinger var forslaget om opløsning af 

foreningen med en sammenlægning som 

mål. I Bruunshåb vedtog man enstemmigt 

at arbejde videre med planerne. I Tapdrup 

var beslutningen med størst muligt 

majoritet – kun én stemte imod. 

 
Den første bestyrelse i Bruunshåb-

Tapdrup Idrætsforening (B/T), sammen 

med den nuværende formand (tv), samlet 

til B/Ts 50-års fødselsdagsreception i 

klubhuset. 

Herefter gik det hurtigt, og 1. 

december1969 blev der afholdt stiftende 

generalforsamling på neutral grund i 

Asmild-Hallen (Overlund-Hallen). Sam-

menlægningen blev vedtaget – ved-

tægterne for den nye forening, 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening – i 

daglig tale B/T, blev fastsat, og den første 

bestyrelse blev valgt, Den bestod af 9 

personer, og man konstituerede sig straks, 

og forskellige udvalgsposter blev 

omgående besat. 

Den nye bestyrelse indså hurtigt, at der var 

nok at gå i gang med. Allerede den 4. 

december holdt vi det første 

bestyrelsesmøde. Det væsentlige var at 

sende meddelelser om klubsammen-

lægningen ud til alle relevante 

organisationer. Der skulle tilmeldes nye 

hold og omorganisering af de bestående. 

En ny bankforbindelse skulle også 

etableres. Vi skulle have bestemt, hvordan 

den nye spilledragt skulle se ud. Valget 

faldt på den orange trøje og sorte shorts, 

som gælder endnu. Her fik vi vores første 

sponsor til at give trøjerne. 

Alle havde travlt, for strukturen gjorde jo, 

at alle var med til det hele, hvorefter 

tingene så blev delt ud til den enkelte. Vi 

indså hurtigt, at vi måtte have en ny 

struktur, og i 1972 blev der nedsat et 

strukturudvalg. I 1973 blev en ny struktur 

vedtaget, nemlig den, som B/T stort set 

bruger endnu. 

 

Starten var på mange måder famlende. Vi 

havde masser af ideer og visioner, og i 

starten troede vi på, at det hele kunne føres 

ud i livet; men vi blev efterhånden  

klogere. Alt tog sin tid, og vi glemte i 

starten, at det var fritidsarbejde. Udtryk 

som: ”Det gør vi, og det vil vi”, måtte 
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mange gange ændres til:” Vi påtænker, 

eller vi stiler efter”. Noget måtte droppes, 

og andet blev gennemført. 

Økonomien var et kapitel for sig – vi havde 

ikke mange midler, så vi måtte finde på 

noget, som kunne give lidt kapital. Det 

første var andespil, som i mange år gav en 

god skilling. På det sportslige område gik 

vi straks i gang med at arrangere det første 

indefodboldstævne. Det skulle vise sig at 

blive noget stort. I 10 år var disse stævner 

flagskibet i B/T´s virke – både sportsligt 

og økonomisk. Det toppede i 1974, da var 

246 hold tilmeldt. Stævnet var nu blevet 

Danmarks største klubarrangeret inde-

fodboldstævne. 

 
Reception i klubhuset den 15. november 

2019 i anledning af B/Ts 50-års 

fødselsdag. Den nuværende formand, Leo 

Jacobsen, takkede i sin tale de mange 

frivillige, som gennem årene har ydet en 

indsats for klubben. 

Skolerne og banerne ved skolerne blev 

vores klubhuse og hjemmebaner. Banen i 

Bruunshåb var for lille til turnerings-

fodbold – så fodbold foregik på banen i 

Tapdrup, som netop havde mindstemålene 

for turneringsfodbold. Håndbold foregik 

så i Bruunshåb, og man klædte om på 

skolerne. 

Vi kunne godt se, at det ikke var 

tidssvarende, så vi begyndte snart at kigge 

efter jord til nye baner. Vi søgte allerede i 

1970 kommunen om køb af jord til nye 

baner. Kommunen var på mange måder 

positive, men forskellige ting gjorde, at det 

tog en rum tid, før køb af jord var en 

realitet. De samvirkende Idrætsklubber 

købte i samarbejde med kommunen 

jorden, hvor banerne nu ligger. 

I 1977 gik man i gang med jordarbejdet, 

men dårligt vejr satte en stopper for 

arbejdet. I foråret 1978 blev græsfrøene 

puttet i jorden. Og allerede i august 

begyndte byggeriet af klubhuset. 

Det er ikke uden stolthed, at jeg kan se, at 

de drømme og visioner, som vi havde for 

50 år siden, stadig lever. Tillykke B/T med 

fødselsdagen – og held og lykke med 

fremtiden. 
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Tak for nu, fra Møllehøjhallen 
Af Knud Brøndum, Tapdrup, 

afgående 

halinspektør i 

Møllehøjhallen. 

Til alle i Tapdrup 

Tusind tak for 12 gode år i Jeres alle 

sammens fantastiske hal ”Møllehøj-

hallen”. 

Der har været travlt til tider, men der har også været tid til at slappe af undervejs.  

Alle hallens gode aktiviteter har ikke kunne lade sig gøre uden Jeres hjælp, flittige 

hænder, Jeres gode humør og ikke mindst Jeres dejlige måde at være på. 

Tak til alle - bestyrelsen i Møllehøjhallen, bruger af hallen, diverse foreninger, 

Møllehøjskolen og privat personer, som har brugt Møllehøjhallen i mange forskellige 

sammenhænge og til mange forskellige formål. 

Til jer børn vil jeg sige – Tusind tak for alle Jeres søde smil, som I har givet mig igennem 

de 12 år. Lov mig at I forsætter med alle Jeres aktiviteter i hallen. I gør det godt og I er 

hammer gode alle sammen. 

Endnu engang TUSIND TAK FOR ALT!  

God Jul og Godt Nytår.  

Annette og Knud 

PS. Ta´ nu godt imod ham ”Den nye” Halinspektør. (Red.: Morten Dalsgaard) 
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Kantlinjer på Tapdrupvej 

 
Af Morten Jørgensen, Tappen 

Tapdrup by er rykket op i vejstribernes 1. 

division. På Tapdrupvej mellem Gl. 

Vibækvej og forsamlingshuset er der malet 

en såkaldt ”Ubrudt kantlinje, type Q 46” på 

begge vejbaner. 

Denne ubrudte kantlinje, type Q 46, har 

hjemmel i Vejdirektoratets bekendtgørelse 

nr. 1632 af 20. december 2017. Datoen 

indikerer, at et antal embedspersoner har 

lagt sig i selen for at blive færdig inden 

juleferien. Og det lykkedes, idet 

bekendtgørelsen dog først trådte i kraft 

nogle måneder ind i 2018. Det kan der 

være noget fornuftigt i, idet den ubrudte 

kantlinje kræver en betydelig mængde 

hvid maling at etablere, og direktoratet har 

formodentlig erfaring med, at 

implementering af for hastigt iværksatte 

bekendtgørelser, særligt op mod julen, er 

strandet på grund af manglende materialer 

ved stribe- og linjemarkeringsfirmaet. 

Den ubrudte kantlinje tjener to gode 

formål. For det første skaber den en 

”cykelbane”, så børn og voksne fremtidigt 

kan færdes mere trygt som cyklist på 

Tapdrupvej, og for det andet påbyder den 

bilister, der parkerer på Tapdrupvej, at 

holde ”cykelbanen” fri, så cyklisterne ikke 

skal svinge ud på kørebanen for at passere 

den parkerede bil.  

Parkering af bil ved ubrudt kantlinje kan 

ske lovligt, såfremt man holder med 

køretøjets hjul på kantlinjen. Køretøjets 

hjul må ved parkering ikke overskride den 

brede kantlinje. Læserne bedes i øvrigt 

selv sætte sig ind i færdselsloven, Viborg 

Kommunes regler for parkering, 

cirkulærer, bekendtgørelser, forordninger 

og meget andet, og Tappen påtager sig 

ikke ansvar for evt. udstedte bøder og 

parkeringsafgifter. 



        Borgerforeningen 
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Af Maria Lehmann Dahl Pedersen, 

sekretær i Tapdrup Borgerforening. 

Så blev det juletid, og dermed tid til årets 

sidste skriv fra Borgerforeningen.  

Vi går en tid i møde, som byder på 

hyggelige bankoaftener, tænding af byens 

juletræ og meget mere. 

Sidste bankospil i år er den 16. december, 

kl. 19:00, hvor borgerforeningen serverer 

gløgg og æbleskiver i pausen. 

Tænding af byens juletræ finder sted 

søndag den 1. december. Juletræet er som 

mange gange før skænket af Jørgen Klaris, 

hvilket vi er rigtig taknemmelige for.  

Vi vil derudover benytte lejligheden til at 

takke for jeres engagement og opbakning 

til de arrangementer, vi i borgerforeningen 

stiller til rådighed. Siden sidst har vi 

afholdt et græskarværksted, koncert i 

forsamlingshuset med Sylvester Larsen 

samt prøvet kræfter med familie/børne 

banko. Det bliver nok ikke sidste gang, at 

vi forsøger os med det. Dejligt, at sådanne 

arrangementer kan lade sig gøre i 

Tapdrup.  

Vi glæder os til endnu et år, hvor vi 

forhåbentlig også vil kunne nyde hin-

andens selskab på tværs af generationer. 

Glædelig jul og Godt nytår. 

Tapdrup Forsamlingshus 
Af Laila Bondrup 

Jensen, formand  

Vi i forsamlingshusets 

bestyrelse vil gerne sige 

tak til alle medlemmer, 

der har bidraget til årets 

gang. Der er omdelt en 

lille pamflet med oplys-

ninger til indbe-taling af 

kontingent. Vi håber I 

fortsat vil støtte vores 

forening, så vi kan bestå. 

Vi vil derudover gerne 

sige tak for året, der er 

gået og ønske alle en 

glædelig jul samt godt 

nytår. 

 

 



TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

26 

 

Medlem af 

landsorganisationen 
 

Foreningsaften 

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

gamle skole – Tapdrupvej 100.  

Første gang i det ny år er onsdag den 8. januar.  

Sidste gang inden sommerferien er den 18. marts. 

Kontingent for 1. januar til 13. marts 2020 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.  

 

 

GENERALFORSAMLING 2020 

Onsdag den 18. marts 2020, kl. 20.30 

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

 

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   

 

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
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December 2019:   
08.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

10.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti, Tapdrup Kirke og Sognehus. 

16.  kl. 19.00 Strikkeklub. 

16.  kl. 19.00 Bankospil i Forsamlingshuset. 

22.  kl. 16.00 Syng Julen Ind i Tapdrup Kirke.  

24.  kl. 13.00 Juleaftensgudstjeneste i Tapdrup Kirke, I. 

24.  kl. 14.30 Juleaftensgudstjeneste i Tapdrup Kirke, II. 

26.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. (Fælles med Asmild Kirke) 

Januar 2020: 

01.  kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste i Tapdrup Kirke. Efterfølgende et glas og 

Godt Nytår i Sognehuset. 

02.  kl. 19.00 Tapdrup Husflid, første aften i sæsonen. Tapdrup Skole.   

05.  kl. 16.30 Helligtrekonger gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

06.  kl. 19.00 Strikkeklub i Sognehuset. 

12.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. Kaffe i Sognehuset. 

19.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

20.  kl. 19.00 Strikkeklub i Sognehuset. 

21.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti, Tapdrup Kirke og Sognehus. 

28.  kl. 17.30 KFUM-spejderne Nørreågruppen, generalforsamling og 

spejderfest. 

Februar 2020: 

02.   kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

03.  kl. 19.00 Strikkeklub i Sognehuset.     

09.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

16.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. Kaffe i Sognehuset. 

17.  kl. 19.00 Strikkeklub i Sognehuset. 

18.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti, Tapdrup Kirke.  

23.  kl. 14.00 Fastelavn m. børnegudstjeneste i Tapdrup Kirke, optog og 

tøndeslagning i Tapdrup Forsamlingshus.  

26.  kl. 19.30 Caféaften i Sognehuset. 

Marts 2020: 

01.  kl. 10.30  Højmesse i Tapdrup Kirke. 

02.  kl. 19.00 Strikkeklub i Sognehuset. 



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.  

Tlf. 3026 8446 (send SMS). 

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: Morten Dalsgaard, Bruunshåb. 

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.: 21. februar 2020 

 

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: Trykkeriet VIBLA, Skive. 

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

oversigten. Eventuelle ændringer og/eller tilføjelser 

bedes meddelt TAPPENs redaktion. 
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