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Redaktionen 

 
Af Morten Jørgensen, redaktør 

I dette nummer af Tappen har vi forsøgt at 

samle et stemningsbillede af borgernes 

oplevelser under corona-nedlukningen. 

Tapdrup Børnehus har haft mange 

bekymringer og opgaver at løse, men som 

I kan læse, er både personale og børn 

kommet godt i gang. Det kan kun glæde os 

alle.  

Og rundt om i familierne er det vist også 

gået godt – trods alt. Selvpålagt isolation, 

men med mulighed for en gåtur og snak 

undervejs. Et nyt udtryk er dukket op: 

Corona-tillæg. Der er ikke tale om et 

løntillæg, men desværre om den synlige 

udvidelse af taljen, som pryder nogle af os. 

Nå, men man skal jo også have noget at stå 

imod med, så det er vel en slags 

beredskabsforanstaltning. 

Hvor går turen hen i sommerferien? 

Tidligere et spørgsmål med forventning 

om svar med navnet på et eksotisk 

feriemål. I 2020 kan svaret meget vel være: 

”Ingen steder”. Ærgerligt, hvis man har 

forudbetalt, men ikke så ringe, hvis der i 

øvrigt ikke var bestilt og betalt på forhånd. 

Nu er der ikke et forventningspres, og 

ferien kan nydes med en vekslen mellem 

hjemmehygge og oplevelser i nærområdet. 

Før vi kan holde ferie, skal skoleåret 

afsluttes. Og det gerne på en festlig måde. 

Uagtet at lektier er noget Vorherre har 

opfundet i vrede, så har det været en træls 

oplevelse for skole- og ungdomsud-

dannelserne. Det frydefulde forår har 

forvandlet sig til en ørkenvandring, men 

nu er der håb forude. Forhåbentlig bliver 

”sidste skoledag” også en festdag, hvor 

færdiggjort uddannelse kan fejres, 

eksamen eller ej.  

Redaktionen ønske læserne en god 

sommer med mange gode oplevelser, både 

ude og hjemme.  

Frist for indlevering af bidrag til næste 

nummer af Tappen er                    

25. august 2020. 
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Borgerforeningen 

 
 

Per Juel, sekretær, skriver: 

Opgaverne er fordelt 

Her kommer en lille update fra 

borgerforeningen i disse corona-ramte 

tider. I starten af marts konstituerede 

foreningens 5 medlemmer sig. Benjamin 

Overvad forsætter som formand og får 

tilføjet en ny titel i form af web-

master.  Jacob Madsen forsætter som 

næstformand.  Jens Tang bliver den nye 

kasserer, og Per Juel har overtaget rollen 

som sekretær.  Vores nye medlem er 

Morten Verner, som er meldt ind i 

bestyrelsen. En af hans fremtidige opgaver 

er, på den anden side af Coronaen, at byde 

nye Tapdrupborgere velkommen til 

byen.  Dette er noget borgerforeningen 

meget gerne vil gøre meget mere ud af i 

fremtiden, så alle kan føle sig velkomne i 

vores skønne by. Borgerforeningen 

modtager gerne tips om nytilflyttede 

borgere. Vi kan desværre ikke, hvor end vi 

gerne ville, have et øje på enhver adresse. 

 

Ny i bestyrelsen 
Om Morten Verner kan vi fortælle:  

Familien flyttede til Tapdrup sidste år i et 

af de nybyggede huse på Engvej. Udover 

Morten består familien af Anne og børnene 

Kaya Sofie (7), Malthe (4) og Oscar (1). 

De vil meget gerne bidrage til fællesskabet 

i byen ,og det ligger Morten meget på sinde 

at være m, d til at give nye tilflyttere en god 

velkomst, som de selv fik, da de flyttede 

hertil.  Allerede nu har familien fået mange 

nye bekendtskaber i lokalsamfundet bl.a. 

ved at være med til nogle af byens 

arrangementer, og de vil derfor meget 

gerne være med til at bidrage til, at der 

bliver ved med at være nogle hyggelige 

arrangementer i Tapdrup.  

  

Gode initiativer 

Langt de fleste af de arrangementer, der 

var planlagt her i foråret, blev desværre 

ramt at Coronaen og måtte aflyses. Men 

det blev heldigvis ikke et kedeligt forår i 

Tapdrup. Der skal lyde en stor tak til de 

borgere, som på eget initiativ  har 

arrangeret gode tiltag til byen i en ellers 

svær tid. Vi har haft en særdeles god 

brødbager, som har leveret fantastisk 

lækkert brød til frokostbordene. Succesen 

kan sagtens måles i den hurtigt udsolgte 

salgsbod på torvet ved sognehuset. Vi 

takker Peter for godt brød. 

Det skal også lyder en stor tak for 

underholdning til børnefamilierne i 

påsken. Her havde Thomas og Rim stablet 

en spændende skattejagt på benene. 

Familierne blev sendt rundt på en 

oplevelsesrig rute i by og natur, hvor man 

skulle samle bogstaver. Når man havde 

samlet alle, kunne man få åbnet skatten til 

stor begejstring blandt børnene.  

Det er virkelig nogle gode initiativer, som 

vi sætter stor pris på i borgerforeningen. Så 

går man rundt med en god ide til  
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Borgerforeningen 
fremtidlige arrangementer, må man 

endelig gerne sige til. Vi står klar, hvis der 

er brug for en hjælpende hånd. 

Plantedagen kunne dog trods corona 

afholdes. Det var en hyggelig dag med 

flere fine planter og nye bekendtskaber. 

Fremmødet var rigtig fint, og der var en 

god stemning på trods af Corona-

restriktionerne. Flere af deltagerne solgte 

også ud af deres flotte planter i de 

efterfølgende dage.  Det er skønt med 

sådan en opbakning og initiativer.  

 

Vi glæder os alle til, at det igen bliver lidt 

mere normale tider, så vi kan mødes og 

ikke længere skal råbe til hinanden over 

hækken. Vi ønsker alle en rigtig god 

sommer. 

Nyheder fra 

Borgerforeningen 
 

Benjamin Overvad, formand for 

Borgerforeningen, skriver: 

 

Begrænset aktivitetsniveau 

Tapdrup Borgerforeningen ser med alvor 

på regeringens tiltag i forhold til COVID-

19/corona virus.  Med det hensyn kan vi 

for nuværende ikke med sikkerhed give 

konkrete oplysninger i forhold til årets 

Sankt. Hans.  

Så snart regeringen udsteder nye retnings-

linjer, vil borgerforeningen planlægge ar-

rangementet.   

Vi kan desværre risikere, at vi må aflyse 

eller lave et “deltager” arrangement. 

For nuværende har borgerforeningen ikke 

arrangeret yderligere arrangementer i 

fremtiden, men hold øje med nyhedsbreve 

på mail, Facebook og hjemmesiden.  

 

Hjemmeside og Facebook 

Borgerforeningen, har i den seneste tid 

brugt stilheden på at opdater Tapdrup bys 

hjemmeside.  

På forsiden findes nyheder samt infor-

mationer, både fra borgerforeningen, men 

også de andre foreninger i byen.  

Generelle nyheder vil ligeledes blive ud-

sendt som nyhedsbrev og på Facebook.  

Rigtig god sommer til alle! 

Tappens fremtidige 

udgivelse. 

Redaktionen oplyser: 

Tapdrup Borgerforening har gennem 

Tappen og ved e-mails efterspurgt 

borgernes mening om fremtidig udgivelse 

af beboerbladet Tappen. Primo maj var der 

indkommet 44 svar, Det er en svarprocent 

på ca. 13, hvilket for en almindelig 

spørgeundersøgelse er lidt over normalen. 

Tapdrup Borgerforening bestyrelse har 

endnu ikke taget stilling til den fremtidige 

udgivelse af Tappen, men beder samtidig 

de borgere, der ikke har givet deres mening 

til kende, om at gøre dette ved at besvare 

spørgeskemaet som vist i marts-udgaven 

af Tappen. 

Tapdrup Borgerforenings bestyrelse har 

oplyst at ville træffe beslutning om 

Tappens fremtidige udgivelse inden 

udgangen af august 2020.   
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Tapdrup Kirke 

 

Af Niels Toftegaard, formand for 

Tapdrup Menighedsråd. 

Corona. 

For første gang i Tapdrup Kirkes tid har 

guds ord ikke lydt i kirken om søndagen. 

På grund af pandemien har alle kirkens 

bygninger været holdt lukket siden midten 

af marts måned. Det har været ekstremt 

mærkeligt. Kalenderen har ligget urørt i 

skuffen i disse 2 måneder, hvor alle 

arrangementer og møder er blevet aflyst. 

I skrivende stund er kirken igen lukket op, 

og der må holdes gudstjenester 

efter sundhedsmyndighedernes 

instruks. 

Det vil sige, at når der synges 

salmer, skal der være 2 m mellem 

hver person. Skal det efterleves, 

kan vi være 14 kirkegængere plus 

personalet. Fortsætter disse regler 

til jul, skal vi holde 24 guds-

tjenester juleaften. 

Mange af de faste kirkegængere 

føler sig i risikogruppen, så de 

møder nok ikke op lige med det 

samme.  

Sygdommen er stadigvæk i landet. Vi må 

håbe, at genåbningen sker på en så for-

svarlig måde, at smittepresset holdes nede 

og vi kan få normale forhold i Danmark 

igen. 

God håndhygiejne og håndsprit bliver dog 

en fast del af livet i Danmark fremover. 

 

Kirkegården. 

Da landet lukkede ned, blev vores graver 

Ole S. Jensen sendt hjem. Det syntes vi var 

ret voldsomt, når han går alene og arbejder 

på kirkegården. Heldigvis kom han da ret 

hurtigt tilbage igen, så alle forårets 

gøremål på kirkegården kunne blive gjort. 

Der er i den sidste tid sket andre ting på 

kirkegården. Halvdelen af diget mod nord 

er blevet renoveret og det lyser virkelig op. 

Nu kæmper menighedsrådet med at skaffe 

penge til at få resten lavet snarest muligt. 

Den østligste række af gravsteder var 

næsten sløjfet, så nu er de gamle hække og 

træer erstattet af nye hække. Halvdelen af 

arealet er udlagt til urnegravsteder, og 

resten bliver foreløbig med græs. 

       Østlige del af kirkegården 
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4. maj 2020  

Den 4. maj 2020, kl. 20.36, var det 75 år 

siden, at frihedsbudskabet blev udsendt på 

radioen fra London. 5 slemme år for Dan-

mark sluttede. Tapdrup Kirke markerede 

dagen med tændte fakler og kirkeklok-

kerne kl. 20.36. Stemningen blev fuldendt 

denne aften med mange besøgende på og 

udenfor kirkegården, i korrekt afstand, 

under ringningen og den efterfølgende, 

spontane fællessang. 

 
Mindestenen i Tapdrup 

Menighedsrådsvalg 2020.  

Optakten til det kommende menigheds-

rådsvalg er blevet påvirket af nedluk-

ningen. Planlagte møder blev aflyst eller 

udskudt. På vej til at åbne landet igen 

fortsætter vi arbejdet hen mod valget, som 

skal ske i september. Onsdag den 17. juni 

indkaldes til orienterings-/menigheds-

møde. Da vi ønsker at overholde de 

gældende afstandskrav, afholdes mødet i 

Tapdrup Forsamlingshus. 
 

Orienteringsmøde 

Onsdag den 17. juni, kl. 19.30, vil 

menighedsrådet orientere om det kom-

mende valg til menighedsrådet. Mødet 

finder sted i Tapdrup Forsamlingshus, og 

det er håbet, at mange vil møde frem og 

stille spørgsmål om kirkens funktion og 

muligheder for nytænkning. Man kan  

 

 

roligt deltage uden at frygte et uventet valg 

til noget.  

Programmet for mødet er:  
 

1. Velkomst ved menighedsrådets 

formand. 

2. Valg af dirigent. 

3. Orientering om arbejdet i den 

forløbne funktionsperiode og 

orientering om det  kommende 

menighedsråds opgaver. 

4. Visioner, ønsker og ideer i det 

kommende menighedsråd. Oplæg 

ved menighedsrådet og debat. 

5. Redegørelse for det seneste års 

regnskab samt det kommende års 

budget. 

6. Orientering om datoer og regler for 

opstilling og valgforsamling samt 

orientering om muligheden for at 

udløse afstemningsvalg. 

7.  Oplysning om antallet af 

kandidater, der skal vælges til 

menighedsrådet. 

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er 

interesseret i at opstille som 

kandidater og stedfortrædere på 

valgforsamlingen i september. 
 

Tapdrup kirke for alle. 

Menighedsrådets planlagte arrangement 

på Tapdrup Torv den 12. juni er udskudt 

og gennemføres i stedet den 12. august, kl. 

19.30, hvor duoen Mathilde Fomsgaard og 

Claus Hostrup giver koncert på plænen ved 

Sognehuset. Duoen spiller viser og 

populære sange. Tag selv en stol med. 

Menighedsrådet serverer kaffe og kage 

m.m. De øvrigt annoncerede aktiviteter 

den 12. juni gennemføres ikke. 
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Tapdrup Udeliv  

 

Af Birgit Rasmussen, formand 

Orientering fra  

Tapdrup Udeliv Tennis 

Her i foråret har Coronaen sat en stopper 

for alle aktiviteter på tennisbanen. Vi 

kunne heller ikke afholde standerhejsning, 

ligesom vi også må vente med større 

arrangementer til senere. Heldigvis har vi 

ikke lidt økonomiske tab og er kommet 

godt igennem denne lidt skræmmende tid.  

Nu er vi i gang med at lukke op igen efter 

alle corona regler. Vi har startet både 

doublerne, træning, familietennis og 

seniortennis op igen, men med be-

grænsninger på det antal vi må være på 

banen.  

Men noget har vi kunnet gøre med stor 

kreativitet. Der er  blevet arrangeret skatte 

jagt for byens børnehavebørn. Og bolde 

har været udlagt mange steder i byen, så 

hvis I ser en tennisbold på jeres vej, så lad 

den endelig ligge. Børnene bruger den til 

at finde en meget hemmelig skat, hvilket 

har været en stor succes, og det sker stadig 

hver uge. 

Men når Coronaen slipper sit tag, skal vi 

igen have de ældste børnehavebørn tilbage 

på Centre Court. 

Lys på tennisbanen  
Fredag den 22 maj, når de sidste 

delelementer frem til tennisbanen, og vi er 

klar til at opsætte masterne. 

Claus Provst har givet tilbud på 

gravearbejdet og går i gang måske allerede 

i uge 22. Arbejdet udføres ved hjælp af, 

som sædvanligt, frivilligt arbejde i 

samarbejde med Claus Provst og Jysk EL. 

Vi glæder os så meget over, at vi også 

kommer til at kunne spille om aftenen hele 

året rundt, det giver et kæmpeløft til 

klubben.  

Lysanlægget består af master med 

LITEFORCE 150W-100W armaturer.  

I den ene side af banen opsættes lidt 

kraftigere master, således at vi viser 

rettidig omhu, hvis der skal yderligere 

armaturer op, når/hvis bane 2 skulle blive 

aktuel. 

Vores økonomi er som beskrevet i forrige 

nummer af Tappen i orden. 

Vi har fået støtte fra: 

-Viborg kommune 

-Spar Nord Bank 

-Nordea Fonden 

-Fonden for Sparekassen i Skals 

-Tapdruppuljen 

-Anonyme sponsorer 

-Scrap i Løgstrup, der bl.a. har kreeret 

 til og fra kort, julekort med mere, som er 

blevet solgt til fordel for lys på 

tennisbanen. 
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TUT-Aktiviteter i Coronatider  

Viborg Idrætsråd skriver: 

TUT laver aktiviteter for Tapdrup Børnehus 
Historien fra BT, der stiller faciliteter til 

rådighed for skole og institution, har 

inspireret Tapdrup Udeliv Tennis til at 

stille faciliteter til rådighed og lave 

aktiviteter for det lokale Børnehus. 
“Hvis man i bybilledet ser tennisbolde som 

perler på en snor, så er det fordi vi hjælper 

hinanden og på afstand skaber leg og 

aktivitet i denne tid med corona.” Sådan 

lyder det fra Ole S. Nielsen, der sammen 

med andre frivillige havde været tidligt 

ude og gøre klar til en skatte-TUT-jagt i 

det smukke forårsvejr. 

 

Initiativet blev taget godt i mod af 

Børnehuset – en institution som TUT 

blandt andre gerne vil støtte og have en 

god relation til. Selv var frivillige fra TUT 

ikke i fysisk kontakt med børn eller 

pædagoger, men det betyder stadig meget 

for foreningen at kunne støtte op i 

lokalsamfundet. 

Skatten blev selvfølgelig fundet, og 

børnene kan godt glæde sig til igen at 

skulle afsted. Der planlægges allerede nu 

flere skattejagter og anderledes aktiviteter 

i byen og omkring tennisbanen. 

 
Rosiner er også en del af skatten 

Boldene viser vejen til den store skat 
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TUT Træning 
Mandage fra kl. 17.00-20.00 unge, voksne og seniorer Træningen er delt op i 3 x 60 

minutter med 6 personer på hvert hold. Det giver virkelig god træning, og man er i 

gang hele tiden. Cheftræner Thorsten Busk Pedersen giver den bedste og mest 

varierede  træning, man kan tænke sig.  

 
Thorsten instruerer på pædagogisk vis 

 
Først den ene vej og så den anden vej 
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TUT Familietennis 
Familietennis starter onsdage kl. 16.00. Så hvis du har en lille pode, som trænger til 

motion, hygge og socialt sammenhold, så kom og vær med.   Træner: Ole S. Nielsen 

På billedet ses Smilla og Maj i aktion 

     

Fælles Tennisspil 
16 spillere fra Tapdrup, Overlund, Rødding og Løgstrup, dog kun 8 ad gangen, har sat 

hinanden stævne hver fredag formiddag fra 10-12  i henholdsvis Løgstrup og Tapdrup. 

Efter spændende kampe på de gode, røde grusbaner i Løgstrup og vores egen gode 

kunstgræs bane  i Tapdrup bliver der også tid til kaffe og kage + én eller to skarpe, 

udendørs og på afstand           Interesserede kan blot kontakte Birgit Tlf. 60628446 

      
          Tennisbanen i Løgstrup                              Hygge i klubhuset, før coronatiden. 

Smilla Maj 
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Tapdrup i en Corona-tid 
Redaktionen har bedt nogle af Tappens læsere om at beskrive deres oplevelse af en 

forandret hverdag som følge af restriktioner under Corona-pandemien. Vi har 

henvendt os til en familie med mindreårige børn, en familie med teenagebørn, en enlig 

og et ægtepar med et aktivt landbrug. 

Svarene er hver sig beskrivende for en forskellig oplevelse af den ufrivillige isolation 

og øvrige restriktioner, men samstemmende er det en fælles fortælling om oplevelsen 

af en nærhed, som vi alle måske har savnet. 

Nye tider 
Anne Sofie Kjær, Åbrinken, Tapdrup, 

fortæller her om ”corona-dagene” hjem-

me for en familie, hvor mor fortsat 

arbejdede ude, far arbejdede hjemme, og 

to børn skulle modtage undervisning og 

holdes aktive. 

Der er født et nyt ord: ”coronatiden”.  

Et ord som har fyldt meget i alle 

menneskers liv siden d.11.marts, da Mette 

Frederiksen meddelte, at bl.a. skoler og 

børnehaver skulle lukkes ned.  

For vores familie betød det helt specifikt, 

at vores 5-årige dreng ikke skulle i 

børnehave og vores 9-årige pige ikke 

skulle i skole. Min mand, som er efter-

skolelærer, skulle undervise hjemmefra. 

Jeg fortsatte uændret med at arbejde, da jeg 

er sygeplejerske. Men hverdagen, som vi 

har kendt den altid med jobs, skole, 

børnehave, fritidsinteresser, sociale arran-

gementer, hyggestunder med familie og 

venner osv., blev sat på stand-by.  

Det krævede, at vi fandt sammen om en ny 

hverdag. De første dage med nogen 

forvirring og frustration omkring, hvordan 

vores datter bedst fik hjemmeunder-

visning, og hvordan den 5-årige bedst blev 

underholdt undervejs. Dette kombineret 

med et undervisningsjob, som skulle 

udføres imens jeg gik på arbejde og 

børnene var hjemme. Børnene havde en 

del konflikter, og vi syntes, at uvisheden, 

om hvor længe denne isolation skulle 

fortsætte, var en smule uoverskuelig.  

Ro i familien 
Men da der var gået nogle dage, faldt der 

ro over os alle fire, og vi fandt en hverdag 

i ”coronatiden”.  

Vi brugte de fleste af fritimerne i haven, 

legede og lavede projekter (som resten af 

Danmark) i det dejlige vejr. Børnene fandt 

hinanden og gik nærmest i symbiose. Vi 

nød faktisk at have fri fra hamsterhjulet. 

 
Storesøster læser for lillebror 
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Naboerne omkring os var også hjemme, og 

det resulterede i, at vi fik os en udendørs 

”coronafamilie”. Endnu engang blev vi 

forundrede og imponerede over, hvor seje 

børn er til at omstille sig.  

 
Tiden går godt med leg 

Hamsterhjulet er så småt ved at køre igen 

og det er også godt til vores familie. 

Børnene refererer dog ofte til isolations-

perioden, som noget positivt: ” Mor og far 

- kan I huske dengang i coronatiden, hvor 

vi…” .  

Unge i isolation i Tapdrup 

Familien Isager Henriksen på Stations-

vej i Tapdrup har siden COVID-19 

nedlukning af Danmark haft både et 

arbejde at passe og fire unge hjemme-

boende drenge at skulle holde aktive. En 

af de unge drenge er i øvrigt udveks-

lingsstudenten Isac fra Mexico. Her er 

deres fortælling om hverdagen og 

erfaringerne. 

Alt lukker 

Hvad sker der, når 4 unge mennesker er 

isoleret i mere end 2 mdr.? 

Den 13. marts blev store dele af Danmark 

lukket ned. Uvisheden var meget stor, for 

vi blev udfordret i vores komfortzone.  

Meget var ikke længere som før. Uvished 

og frygt, men også eftertænksomhed og 

empati bredte sig i vores lille land.  

Hos os har vi, som vi oftest gør, valgt den 

rationelle retning. Vi har haft fornøjelsen 

af pludselig at få en masse kvalitetstid med 

vores 3 børn og vores Mexicanske 

udvekslingsstuderende Isac. Det har været 

nogle fantastiske mdr., for os, når det nu 

skulle være, og ikke mindst fordi Tapdrup 

er det sted, det er. 

 

En ny hverdag 

Helt fra begyndelsen lavede vi et skema 

for at være sikker på en vis struktur. Vi har 

ændret det et par gange, efterhånden som 

skolerne fik styr på deres online 

undervisningsstruktur. Udover lektier har 

dagene altid indeholdt ca. 45 minutters 

bevægelse, som er gået med cykling, løb 

og basketball. Det har ikke altid været 

nemt at overholde, men nødvendigt. For 

Ludwig på Viborg friskole og Gustav på 

Viborg Katedralskole har der været en del 

skolearbejde, faktisk til tider mere end før 

Covid-19, men det har været på et 

passende niveau. 

Alle de unge har gjort et stort stykke 

arbejde for at følge den fastlagte struktur, 

og for at holde indgåede aftaler. Det skal 

hertil siges, at vores køleskab har været 

udfordret. Vi har haft en fast aftale med 

danske fragtmænd om levering af 

dagligvarer hver anden dag. Sådan føltes 

det til tider. 

 

Danmark er sikkert 

Isac og alle de andre udvekslingsstude-

rende skulle have været på en Europa tur, 

to uger i juni. Den blev desværre aflyst, 

men Isac har dog valgt at blive i håbet om, 

at der åbnes yderligere op, så han kan 

komme ud og opleve noget 
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mere. Det har også været med i 

beslutningen, at Danmark er et forholds-

vist sikkert land at opholde sig i, så længe 

Covid-19 florerer. 

 

Erfaringer 

Nu er vi ved at åbne op igen, børnene er i 

skole, eller på vej i skole igen. Alle glæder 

sig. 

Hvad har vi så lært, generelt, til eftertiden? 

 At kvalitetstid er utrolig vigtig. 

 At systemer, virksomheder, forældre, 

børn og unge, ja danskere generelt, har 

en fantastisk evne til at tilpasse sig 

svære situationer, hurtigt. 

 At vi alle kan samarbejde for 

fællesskabets skyld, hvis vi vil.  

 Måske har sundhedsvæsenet, lærere 

m.fl. generelt fået den respekt de altid 

har fortjent? 

 Nogle har måske fundet ud af, at 

hygiejne er en god idé, også når der ikke 

er Covid? 

 
Familien Isager Henriksen 

Under alle omstændigheder har vi vel alle 

fået noget ud af den seneste tids isolation, 

forhåbentlig også noget positivt. 

Tænk positivt! 

 

Melding fra Thisted 

Lene Kuhr er gårdejer og driver Thi-

stedgaard i Thisted. Altså det Thisted, 

som ligger få kilometer øst for Tapdrup. 

Her giver Lene en kort situations-

rapport fra livet på landet under coro-

na-krisen. 

Hvem er vi? 

Niels og jeg bor på Thistedgaard, lidt øst 

for Tapdrup. Vi har 3 børn og 10 børne-

børn. Vi driver ca. 100 ha jord, som er mit 

virkefelt ,og Niels passer lidt dyr i stalden 

og kvier på græs; resten af tiden er han 

formand for menighedsrådet. 
 

Tiden med corona. 

Jeg vil prøve at beskrive, hvordan vi har 

haft det under nedlukningen af Danmark. 

Vores daglig arbejde er ikke blevet 

påvirket meget. Vi har kunnet købe, hvad 

vi har behov for til dyrene, og 

maskinstationen har kørt gylle, som de 

plejer. Gyllen er dog kommet senere ud 

end normalt på grund af den våde vinter.  

Markerne er blevet pløjet, og vårsæden er 

sået. Ligesom vi, har vores andre 

landmandskollegaer kunnet forsætte deres 

daglige dont. Tankbilen har hentet 

mælken, som sædvanlig. Slagtedyrene er 

kommet afsted. Desværre er de dyre 

kødstykker ikke blevet brugt til fester, så 

priserne falder. Men ingen danskere har 

manglet mad. 

Samvær med børn og børnebørn har vi 

ikke haft. Det har været meget træls, men 

jeg tror måske, at det har været mindst lige 

så slemt for de mindste.   

Vi har savnet de kulturelle aktiviteter, 

særligt de lokale har været et savn. 

Udflugter, musical og hotelophold blev 

heller ikke til noget. 
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Dagligdag  på Thistedgaard. 

Også godt for noget 

Det er dog heller ikke kun dårlige ting, 

krisen har ført med sig. Jeg har nydt meget, 

at Niels har været mere hjemme. Vi har 

lært i endnu højere grad at sætte pris på den 

dejlige natur, vi bor midt i. 

Formiddagskaffen nyder vi hver dag i 

selskab med Philip Faber og det bliver vi i 

godt humør af. 

God sommer. 

Strøtanker fra Subækvej 

Elsebeth Sander Sørensen, Subækvej 5, 

Tapdrup, beskriver her sine indtryk 

under Corona-nedlukningen. 

Så sidder jeg her i det spirende forår og 

tænker lidt over denne mærkelige 

tid. Corona-tid kan man kalde den. Hvor 

kom den lige fra. Hvordan ville den ramme 

os ældre.   

 

Alt blev lukket ned 

Det hele lukkede pludselig ned. De voksne 

børn var i telefonen med det samme. Ikke 

noget med at handle, mor. Seniorklubben 

lukkede ned. Den månedlige formiddags 

kaffe med pigerne, de seje ældre piger her 

fra Tapdrup, blev aflyst. Da jeg går med ilt, 

var der pludselig ikke nogen 

der turde komme på besøg. Der blev meget 

stille. Godt, der er noget der hedder 

telefon, tv og mange gode bøger.  
 

Venlige omgivelser 

Der sker også positive ting. Gode naboer 

meldte sig med det samme. De ville gerne 

handle for mig. Så fik man da lidt kontakt 

der. Tak for det Asgerd og familie. Også 

tak til dig Mille for tilbuddet. Ældste datter 

fra Ålborg har også handlet en gang om 

ugen. Da hun har arbejdet hjemmefra, 

turde vi godt ses uden knus og med meget 

sprit. Altså udvendigt. Min søster fra 

Bjerringbro har også været og handle, så 

jeg lider ingen nød.  

Jeg vovede mig op til fiskemanden onsdag. 

Vi stod i en lang kø med 2 meters afstand. 

Tænk, så skete det. Vi begyndte at snakke 

sammen. Grinede lidt af alt det pudsige, vi 

oplever i denne tid. Det var en helt 

forløsende oplevelse. Jeg tror vi alle havde 

brug for bare at komme hinanden lidt ved. 

Nu bliver der så lukket lidt op for det hele. 

Spændende, om det går godt.   

Det var lidt strøtanker fra en Tapdrup 

borger, født i 1945.  
 

 

Flagalle’ 
På Tapdrupvej 

Det gør dagen ekstra festlig! 

Ring eller send SMS 

Til Gunnar på tlf. 3026 8446 
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Vaskeriet i Tapdrup 

 

Af Erik Langvad 

   På Gl. Vibækvej lå der indtil for nylig en 

lille gul bygning, kaldet vaskeriet. Det er 

nu blevet fjernet sammen med et 

nærliggende Almind hus for at give plads 

til 2 nye huse. Men hvad er så historien bag 

dette vaskeri? 

   Ja, så må vi bevæge os et stykke tilbage 

i årene, nemlig tiden før de halv- og senere 

fuldautomatiske vaskemaskiner, der i dag 

klarer alle vaskens faser i et hug. 

   Den ældre generation husker stadig det 

kæmpearbejde, som husmoderen måtte 

udføre i hjemmet ud over den daglige 

rengøring og madlavning. Der skulle 

hentes brænde til opvarmning af komfur 

og kakkelovn, henkoges frugt og 

grønsager, nedsaltes kød som opbevaring 

til senere forbrug. Og så ikke mindst at 

holde husstandens beklædning og linned i 

orden med vask og syning. 

   På de fleste bondegårde var der et 

bryggers med en gruekedel til 

iblødsætning af vasketøjet med soda og 

derefter kogning med brun sæbe. Efter 

kogningen skulle tøjet ”gnubbes” på et 

vaskebræt eller i en vaskevugge, hvorefter 

det blev skyllet 3 gange i et stort kar med 

koldt vand. Ved 3. skylning blev det hvide 

tøj tilsat blånelse. Så skulle vandet vrides 

af med håndkraft eller i en vridemaskine 

inden tørringen, hvilket oftest blev klaret 

udendørs af sol og vind på en udspændt 

tørresnor eller over en tjørnehæk. Endelig 

skulle tøjet stryges eller rulles, inden det 

kunne lægges i skuffer eller hænges på 

bøjle i skabet. En sådan storvask foregik 

som regel en gang i hver måned over 2 

dage, hvor stryge- og rulletøj skulle klares 

på anden dagen. Den store stenrulle stod på 

loftet, hvor tøjet blev rullet over runde 

rullestokke, der blev klemt sammen af en 

stor kasse med sten. Kassen skulle trækkes 

frem og tilbage flere gange, og det var et 

tungt arbejde.  Storvask i gamle dage var i 

det hele taget et hårdt fysisk arbejde. 

   Det var dog ikke alle, der havde 

tilstrækkelig med vaskefacilitet i hjemmet, 

og så opstod tanken om at bygge et fælles 

vaskehus i Tapdrup. Det var selvfølgelig i 

brugsen, hvor folk jo mødtes, at ideen kom 

på tale, og derved blev brugsuddeler 

Thougaard også initiativtageren. En 10 – 

12 husstande meldte sig, og omkr. 1950 

blev en lille grund købt og et vaskehus på 

39 m2 opført. 

   Huset var inddelt i 3 rum. I det første rum 

stod et stort kar til iblødsætning med soda, 

og ved siden af stod der en gasgruekedel til 

kogning af tøjet. I enden af rummet blev 

der plads til et lille toilet. Det midterste 

rum var tørrerum med ophængte snore. Og 

i det sidste rum var der opstillet en 

elektrisk rulle med en stor bøjle over, så 

det rullede tøj kunne føres over uden at 

berøre gulvet samt et langt bord til at lægge

Vaskeriet Almindhus 
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tøjet på. Hver husstand havde ret til 2 på 

hinanden følgende vaskedage om måneden 

til storvask. 

   Men udviklingen efter 1950 gik hurtigt, 

og efter ca. 15 år kunne en fuldautomatisk 

vaskemaskine klare alle vaskeprocesserne 

i et hug, Ja endog med forskellige 

programmer som koge-fin-uld-eller 

syntetisk vask. Behovet for et vaskehus 

var der ikke længere, og så måtte det 

afhændes. Første køber var tømrer-

mester Børge Laugesen, som efter nogle 

år solgte den til sin bror, murermester 

Aage Laugesen. Begge brugte de huset 

til opbevaring af byggematerialer og 

værktøj.  

Aage tilkøbte senere 100 m2 fra 

nabogrunden som sammen med 

vaskeriet kunne blive til en lille 

byggegrund. Men nu blev det i stedet 

solgt og lagt sammen med nabohuset, så 

der nu kunne bygges 2   huse.

 

   

Vaskevugge Gasgruekeddel Nedbrydning af vaskehuset og Almindhuset 

 

 

Nybyggeriet er i fuld gang, billed fra d.23 maj 
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“Hello, I am from Mexico!” 
Isac Noé Davis Gómez er Rotary udvekslingsstudent fra Mexico. Han skal bo i Vi-

borg et år og har fulgt undervisningen i 2.g ved Katedralskolen. Isac bor nu planlagt 

ved sin tredje familie, Isager/Henriksen, på Stationsvej i Tapdrup. Corona-pande-

mien aflyste en Europatur og sejllads på Limfjorden samt gav måneders fravær fra 

skolen. Ikke helt den oplevelse  Isac havde forventet, men trods det, forbliver han i 

Danmark skoleåret ud. Her fortæller Isac om sine oplevelser: 
 

 

 
 

Hello, my name is Isac Noé Davis Gómez. 

I am from Mexico and this is my experi-

ence living in Denmark. I arrive the 4th of 

August 2019 and a few days after arrive to 

Denmark I had to go to the “Rådhus” to 

register myself like a resident in Denmark. 

One of my first impressions was that I 

couldn’t see any police officer or military 

in front of that place to protect it. That was 

a little strange for my. 

A few weeks after I went to my new school 

(Viborg Katedralskole). When I first saw it 

I couldn´t imagine study in that school. It 

was really big, like a castle or something 

like that. I was feeling like being in Har-

vard. The inside of the school was like in 

the movies, big and long halls, I also went 

to the cafeteria and there was like a mini 

restaurant with a lot of tables for all the stu-

dents. I also get surprise when I saw 

the classrooms with all the students with 

 computers and big headphones. In Mexico 

that is not allowed inside of the classroom. 

A few of the culture shock that I had when 

I arrive was how the people in Denmark 

say “Hello” to each other. Because in 

México we give one kiss on the cheek to 

say Hi and also one to say goodbye. An-

other culture shock was the food. In 

México, as you know, we eat a lot of tor-

tilla and tacos, but here in Denmark I start 

to eat a lot of potatoes and bread with but-

ter. for my it was really weird to eat a lot 

of food at the diner time and almost noth-

ing at the lunch time. In México the break-

fast and lunch time is when you eat a lot of 

food and we eat almost nothing in the 

night.  

 

Ved Vesterhavet 
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One of my dreams in this trip was see the 

snow, which I did. On the 7th of February 

my second family took me to Norway and 

we went on skiing a whole week. And 2 

weeks after snow in Norway I saw snow 

here in Denmark. I and my exchange stu-

dent friends was so exited that day. We 

asked the teacher if we could go out and 

enjoy the snow, and she said yes. My 

friends and I took a lot of pictures; that was 

one of my best day in all my life. 

 

 
“Let it snow, let it snow, let it snow” 

One of the things that keeps surprising me 

is the way the nature change depending in 

what season of the year you are. For exam-

ple, I can see two different picture of the 

same landscape but with 4 month of time 

different -  it looks  completely like another 

place. The color of the leaves change, the 

vegetation everything; in my city in Mex-

ico (La Paz) you can´t really see the differ-

ent between the season of the year.   

 
Det smukke landskab 

But something that for me in the beginning 

was really cool, slowly became a night-

mare. It was the weather.  The rain some-

times was very annoying, there were 

weeks with only rain and just one sunny 

day. In my city the sun nearly shine every 

day of the year. Fortunately now in the 

summer I can enjoy a little bit more of the 

sun and now it isn´t too cold. I can go out 

of my house without jacket and 3 layer of 

clothes.    

I´m very happy to have lived in Denmark 

these 10 mouths. It has been a wonderful 

experience and I really hope to return some 

day. 
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På cykel i regnvejr. 
 

Redaktionen kan tilføje, at der i Tapdrup, 

indtil corona-pandemien brød ud, boede 

yderligere to udvekslingsstudenter fra 

Italien, men de blev sendt hjem af deres 

organisation. 

BT`s Idrætsforening 

 

Anders Kristensen, formand for Bruuns-

håb/Tapdrup Idrætsforening (BT), for-

tæller her om en aktiv idrætsforening, der 

pludselig frøs til is, og som nu håber på 

gradvis at tø op og genoptage de mange 

aktiviteter. 
 

 

Freeze! 

Der var forår i luften, og mens 

gymnastikholdene øvede sig til opvis-

ningen, og fodboldspillerne var ved at 

pakke fodboldtasken, blev glæden plud-

selig bremset. Med ét lukkede Danmark 

ned – herunder også alle idrætsaktiviteter. 

Lad det være sagt med det sammen; det har  

været ulidelig hårdt at se på et tomt 

idrætsanlæg, klubhus og en Møllehøjhal 

uden glade børn fra BT. Gymnastikken 

lukkede brat, og selvom vi håbede til det 

sidste, fik vi ikke lov at afvikle årets 

gymnastikopvisning. Badminton lukkede 

ned, og fodbold ungdom nåede aldrig at 

komme i gang. Personligt var det ikke den 

bedste start, jeg kunne ønske mig, som ny 

formand for foreningen.  

I skrivende stund er der et spinkelt håb om, 

at vi igen kan mærke lidt af glæden ved 

foreningslivet, inden der for alvor går 

sommerferie i den, og vi GLÆDER os til 

at komme i gang. I den forbindelse skal der 

lyde en bragende tak til foreningens 

frivillige trænere og ledere, som på bedste 

vis har formået at tilpasse sig situationen 

og skabe de bedste vilkår for 

medlemmerne.  
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Forårsklargøring 

Vi har brugt månederne på at rydde op og 

gøre klar. Klubhuset er set efter i 

sømmene, og BT har fået en bevilling fra 

Viborg Kommune, så vi nu kan få malet og 

skiftet fugerne i omklædningsrummene. 

Der ændres lidt på indretningen i 

klubhuset, så det bliver endnu mere 

hyggeligt at opholde sig indenfor, og 

kioskudvalget gør et kæmpestort arbejde 

for at holde mere åbent, have et større 

udbud og være mere synlig. Alt i alt er der 

fuld af optimisme alle steder, og det er nu 

vi må stå sammen, mere end nogensinde. 

 
 

Kontingentbetaling 

De mange frivillige timer der bliver brugt 

hver eneste dag i BT af frivillige trænere, 

ledere, udvalg og bestyrelsen kan dog ikke 

betale alle regningerne. Derfor har vi i 

bestyrelsen besluttet at udsende 

kontingentopkrævninger til alle 

foreningens medlemmer, som om 

aktiviteterne stadig var i gang. Vi gør det 

fordi DIF og DGIs anbefaler det, men vi 

gør det også, fordi indtægterne er 

altafgørende for, at foreningen kan betale 

de faste driftsudgifter.  

Derfor en inderlig opfordring til alle 

medlemmer af vores forening: Betal dit 

medlemskab af foreningen, så vi efter 

denne krise igen kan tilbyde gode 

aktiviteter i lokalsamfundet. På forhånd 

tak. 

 

Vi ser fremad 

Disk Golf åbnede så snart vi fik lov. Banen 

har været godt besøgt, og hvis du endnu 

ikke har prøvet Disc Golf, så er det nu du 

skal afsted. Se mere på www.bt-if.dk.  

Open Fitness blev udsat et par gange og 

har sidenhen skiftet form, da der kun måtte 

være 9 deltagere på holdet + instruktøren. 

Der skal lyde en kæmpe tak til Dennis 

Krogsdal Madsen og Line Lindal, som 

straks greb muligheden og nu har oprettet 

hele fire Open Fitness hold. Pladserne er 

simpelthen revet væk, og vi kunne sagtens 

oprette flere hold, hvis der var flere 

instruktører. Til det fjerde hold 

(skovholdet) måtte Mette Carstens fra 

gymnastikafdelingen træde til. Fantastisk 

indsats alle sammen. Tak for det. 

Vi glæder os meget til at komme i gang 

med aktiviteterne igen, lukke dørene op til 

klubhuset og nyde lyden af glade børn på 

anlægget.  

Til sidst skal der lyde en opfordring til alle. 

Har du gode idéer eller bare lyst til at 

hjælpe til og derved gøre en kæmpe forskel 

for lokalsamfundet, så hold dig ikke 

tilbage. BT er en frivillig forening og 

baserer sig på frivillige kræfter. Alle skal 

være med og alle skal opleve glæden ved 

fællesskabet. 
 

 

 

 

 

http://www.bt-if.dk/
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Nyt fra Tapdrup Børnehus. 

 

Af Charlotte T. Christensen, 

Børnehusleder Tapdrup 

Børnene blev sendt hjem 

Onsdag d. 11. marts ændrede livet sig i 

Tapdrup Børnehus, lige som det gjorde det 

i resten af landet. Vi blev bedt om at lukke 

ned, og at blive hjemme. Sådan gik der et 

par uger, hvor børnene og vi voksne var 

hjemme hos os selv og forsøgte at vænne 

os til en anden tilværelse. Personalet havde 

noget læse- og skrivearbejde de kunne 

lave. Nogen lavede små film de sendte til 

børnene, og vi skrev et brev med billeder 

på af os alle sammen, så børnene kunne se, 

hvordan vi arbejdede hjemme hos os selv, 

og at vi tænkte på dem.  

Efter et par uger begyndte vi at modtage 

børn, der skulle nødpasses. Så vi åbnede, 

lige så stillede Børnehuset igen. Op til 

påske fik vi beskeden om at vi skulle 

genåbne helt, men vi fik også besked om at 

hverdagen i genåbningen ikke ville ligne 

den hverdag vi kendte inden nedlukningen. 

Så fulgte nogle dage med hektisk aktivitet 

og med at forsøge at forstå de nye 

retningslinjer. Retningslinjer der ændrede 

sig flere gange i løbet af den første tid, og 

som vi forsøgte at fortolke og forstå på 

bedste vis.  
 

Ny regler for leg 

Noget af det der skulle ændres på, var 

blandt andet afleveringen og afhentningen 

af børn, samt det at børnene skulle være 

mest muligt udenfor i faste grupper. Vi 

delte vores legeplads op i 2 forskellige 

legeområder,  så børnene kunne være 

udenfor i deres  faste basisgrupper.      

 En af børnehavegrupperne har været på 

tur hver dag, da de blev tilbudt at kunne 

bruge et stort udendørsområde med 

shelters og toiletter hjemme ved et af 

børnene fra gruppen (på Kattholt som 

nogen af jer måske kender). De andre 

børnehave- og vuggestuegrupper har været 

på forskellige ture rundt i nærområdet, 

eller har leget herhjemme.  

Børnene har taget alle ændringerne stille 

og roligt. De tilpasser sig fint den nye 

hverdag, selv i starten hvor forældrene 

skulle aflevere og hente dem udenfor på 

vores legeplads. Nu er der kommet en 

opblødning af retningslinjerne, så hos os 

må forældrene gerne gå ind i garderoben 

med børnenes ting og også hjælpe deres 

barn med at få vasket hænder, inden barnet 

bliver afleveret. Netop håndvask og 

hygiejne i almindelighed, er der kommet 

meget mere fokus på i denne genåbning. 

Det er rigtig godt, og bestemt noget vi 

tager med, også efter denne periode.  

Børnene har det godt 

Vores ældste børnehavebørn havde jo 

startet et samarbejde op med TUT inde 

Corona lukkede os ned. TUT har været en 
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stor hjælp i genåbningsfasen, da de har 

arrangeret en skattejagt for de ældste 

børnehavebørn hver uge. Børnene synes 

det er sjovt og spændende at følger et spor 

af tennisbolde og så komme frem til en 

skat. 

I må stadig gerne lege på vores 

legepladser efter lukketid, også på trods af 

Corona. Vores sandlegeting er dog pakket 

væk, da alt stadig skal vaskes af efter endt 

leg.  

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer.  

Velkommen til Børneskoven 
”Der er fuld af sjov i en børneskov” siger 

Dennis Krogsdal Madsen, Sundheds- og 

Forebyggelseskonsulent i Viborg Kom-

mune, og fortsætter: 
 

 

Tag cyklen ganske få kilometer ad 

Banestien, og du når til børneskoven i 

Bruunshåb. Eller tag bilen, hvis du skal 

have flere ting med, og parkér ved 

børneskovens p-plads. Uanset, hvordan du 

kommer dertil, så venter der dig en god 

oplevelse i børneskoven, der er beliggende 

ved Papskoven, bag BTs træningsbane. 

En skov for store og små 

Skoven har ligget der længe, og børn har 

altid været velkomne. Nu kalder vi den 

”børneskov”, for den er rigtig god til børn 

- og deres forældre og bedsteforældre!  

Der er forskellige typer af skov, hvor man 

kan lege og hygge sig. Man må bygge 

huler, kravle i træer, lege fangeleg, finde 

myrer, blomster, og spise sin madpakke i 

ro og fred. Der er lavet faciliteter, der skal 

gøre det nemmere at være i naturen, så i 

børneskoven kan du finde:  

- Madpakkehus med påbygget shelter 

- Fritstående shelter 

- Toilet  

- Bålplads  

- Træskulpturer og indgangsportal 

- Lykkehjul med inspiration til 

aktiviteter i børneskoven  

- Grejbank med udstyr til madlavning 

og undersøgelsesudstyr 

Faciliteterne er lavet efter input fra lokale 

institutioner, foreninger og frivillige, men 

faciliteterne kan bruges af alle. Er I en 

større gruppe eller skal i holde et 

arrangement, kan det dog være en god idé 

at booke faciliteterne, så I kan have 

førsteret til dem. I kan for eksempel bruge 

børneskoven til en børnefødselsdag, fami-

liefest, klasseovernatning osv. Kun 

fantasien sætter grænser i naturen.  

Aktiviteter i naturen 

Med lykkehjulet skal I blot tage i skoven, 

dreje på hjulet og lave den aktivitet, hjulet 

lander på. Der er 12 forskellige aktiviteter 

og gevinst hver gang! I kan også finde 

mobilen frem og gå på udkig efter den 

geocache, der er placeret i børneskoven. 

Eller hvad med at lave lege på tværs af 

børn, forældre, bedsteforældre? I kan finde 

inspiration på børneskovens hjemmeside, 

Husk Gågruppen 
Gåtur hver tirsdag 

kl. 1700 fra Sognehuset 
alle kan være med. 

Husk TUT (tennis) 
Træning hver mandag fra kl. 17 

Familietræning hver onsdag kl 16 
(Se side 10 og 11) 
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hvor der er en folder med lege i naturen. På 

hjemmesiden kan du også læse mere 

omkring muligheden for at blive 

naturfamilie, hvor du kan være med til at 

give andre familier en god naturoplevelse.  

Hjemmesiden for børneskoven kan I finde 

her, hvor aktiviteterne og faciliteterne er 

beskrevet: 

https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbe

jde/Boerneskove-i-Viborg-

Kommune/Boerneskov_viborg  

 
Hygge ved bålfadet 

Hvor finder du børneskoven 

Børneskoven i Bruunshåb er beliggende på 

Vibækvej 42A, overfor Bruunshåb/Tap-

drup IF’s anlæg. Der er skilt til 

børneskoven og p-plads. Følg den snoede 

sti til ”gryden” hvor de fleste ting i 

børneskoven er placeret. Her er der et 

kortbord, hvor I kan orientere jer over 

børneskoven.  

Og fra samme P-plads er der også adgang 

til hundeskoven, hvor Fido kan løbe frit i 

indhegningen, under opsyn af sin hunde-

lufter. 

Har du spørgsmål til børneskoven, er du 

velkommen til at kontakte Sundheds- og 

Forebyggelseskonsulent, Dennis Krogsdal 

Madsen, på dekm@viborg.dk eller tlf. 93 

59 80 59 

Seniorklubben 

 

Af Pauli Birch Nielsen, formand for 

Tapdrup Seniorklub. 

Ny sæson 

Efter en noget brat afslutning i foråret 

(pga. af en usynlig fjende) skal vi, om alt 

går vel, i gang med en ny sæson. Vi 

påtænker at mødes i Sognehuset første 

gang tirsdag d. 13 oktober fra kl. 09.30 til 

kl. 11.30 og efterfølgende hver anden 

tirsdag, som sædvanlig med kaffe og 

tilbehør. Nærmere om efterårets program 

vil blive oplyst på første møde. 

Vi håber meget at se nye ansigter.  ALLE 

ER VELKOMNE. 

 

Foredrag og hygge 

I foråret var Ole S. Nielsen på besøg, hvor 

han fortalte om sit mangeårige virke ved 

flyvevåbnet. Det var rigtigt spændende. 

En tidligere Tapdrup dreng - Anders Hjort 

– var også på besøg. Anders spillede klaver 

og fortalte historier, og vi sang, så taget var 

ved at lette på Sognehuset. Det var en 

rigtig god formiddag.  

Henvendelse angående Seniorklubben kan 

ske til: 

Tove,  tlf.   29600035, 

Margit,  tlf.  42632765 eller 

Pauli,  tlf.  40385420. 

I ønskes alle en rigtig god sommer. 

 

https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Boerneskove-i-Viborg-Kommune/Boerneskov_viborg
https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Boerneskove-i-Viborg-Kommune/Boerneskov_viborg
https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Boerneskove-i-Viborg-Kommune/Boerneskov_viborg
mailto:dekm@viborg.dk
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             Dette billede med et stort tillykke blev sendt til Dronning Margrethe på 

             hendes 80 års fødselsdag.                      Foto og Createur: Ole S Nielsen 

 
Flagning på dronningens fødselsdag 
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    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

 
Medlem af  
Landsorganisationen   

 
GENERALFORSAMLING 2020 

Onsdag den 16. september 2020, kl. 20.30 

på Tapdrup gl. skole i træsløjdlokalet, Tapdrupvej 100. 

Husflidsforeningen holder lige nu sommerferie! 

 Men vi starter vores efterårssæson op:  

Onsdag den 16. september 2020, kl 19.00 

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

gl. skole – Tapdrupvej 100 (nu Tapdrup Børnehus).  

Vi holder fri i uge 42. Og så holder vi Juleafslutning onsdag den 02. december. 

Kontingent fra 16. september til 01. januar er 250,00 kr. 
 

 

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

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

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

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

ideer til virkelighed. Det gennemføres som åbent værksted.  

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer. 
 

 

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

Formanden Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg.  

Tlf. 86 67 20 94 - mobil 29 82 20 94, eller 

e-mail: pramhusvej@fibermail.dk   
 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Brian Daniel Falckenberg Højbjerg Huse 22, 8840 Rødkærsbro 

Tlf. 86 62 90 88 Mobil 28 12 49 37 eller e-mail: husflid@falckenberg.dk      

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk


 

Det sker i Tapdrup 
Juni 2020: 

07.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

14.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

17.  kl. 19.30 Orientering om menighedsrådsvalg. Forsamlingshuset. 

21.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

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

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

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

  #Gennemføres, hvis COVID-19 restriktioner tillader# 

Juli 2020: 

05.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.                             

12.  kl. 19.30 Sommeraftengudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

19.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

August 2020: 

02.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

09.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

16.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

23.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. Konfirmation. 

26.  kl. 11.45 Sogneudflugt til Mors. 

September 2020: 

06.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

Tilgår  Streaming af naturvidenskabelige foredrag, Sognehuset. 

 



 

Adresser m.v. 

Asmild-Tapdrup Jagtforening 

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a,  

Tapdrup.  Tlf. 8660 0008 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening, B/T 
Formand: Anders Kristensen, 

Mail: kontakt@bt-if.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   

SFO, Møllehøjskolen: Tlf. 8787 2350. 

Møllehøjhallen 
Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 2567 8700 

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:  ctl@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 Koustrup. 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,  

mail: formand@tapdrupby.dk     

Sekretær: Per Juel Andersen,  

mail: sekretaer@tapdrupby.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk  

 

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE næste nr.: 25. august 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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