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-  VIGTIGT! - VIGTIGT! -  

Ønsker du stadig 

Tappen i papirudgave, 

leveret til din dør?? 

Så giv Tappen’s redaktion besked! 
Jvf. artiklen: ” Beboerbladet Tappen’s  fremtid”, side 5. 
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Redaktionen 

 

Af Morten Jørgensen, redaktør 

Mon vi er ved at vende tilbage til et 

samfund, som det var før COVID-19 

epidemien? Både ja og nej.  

Ja, fordi man kan mærke, at Tapdrup igen 

syder og bobler af aktiviteter og initiativer. 

B/T og TUT giver os ikke mange chancer 

for en eftermiddag i lænestolen, og mindre 

initiativgrupper tilbyder flere former for 

kreativ aktivitet. Det er dejligt, at vi i 

nærsamfundet igen tør være sammen og få 

fælles oplevelser. 

Nej, fordi der har bredt sig en erkendelse 

af en mere permanent accept af ændret 

adfærd og arbejdsrutiner. Det vil vi mærke 

i fremtiden, både i det offentlige rum og 

blandt de mange private aktiviteter. 

August måned viste sig fra sin pæne side. 

Sol og varme gav landbruget et fantastisk 

høstvejr, og rundt om kunne vi næsten 

døgnet rundt høre mejetærskere og 

halmpressere arbejde med vedholdende 

energi. Et lydbillede, som nødigt skulle 

undværes.  

Redaktionen ønske læserne et godt efterår 

med mange spændende oplevelser i 

naturen. 

Frist for indlevering af bidrag til næste 

nummer af Tappen er  17.  nov.  2020. 

 

En tegner takker af 
Redaktionen skriver: 

Tina Jensen har de seneste 13 år glædet Tappens læsere med sine forsidetegninger. En 

let ført pen, der præcist fortalte iagttageren om et aktuelt, lokalt tema. 

Tina har meddelt redaktionen, at vi fremover ikke vil få hendes flotte tegninger at se 

på forsiden af Tappen. Tiden er inde til at stoppe. Redaktionen må dog indrømme, at 

en juletegning vil finde vej til december-nummeret, men det får vi nok tilgivelse for. 

Tappens redaktion, og vi vover at tale på læsernes vegne også, siger Tina Jensen 

mange tak for bidragene til bladet, for den glædelige forventning til næste tegning og 

for bidraget til at give Tapdrup et ansigt udadtil.  
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Borgerforeningen 

 

Benjamin Overvad, formand, skriver: 

Sankt Hans  

I år var Sankt Hans lidt anderledes, grundet 

Covid-19. Området blev hegnet ind med 

markeringsbånd, og vi måtte maksimalt 

være samlet 50 personer inden for 

indhegningen. Fællesspisningen, blev 

reduceret til et lav selv mad på grill.  

Det var en god aften, Nørreå Spejderne 

kom forbi og stod for børnebålet, hvor der 

blev bagt snobrød og spist skumfiduser. 

Traditionen tro var der nutella overalt! En 

af ungerne fra spejdergruppen fik lov til at 

være med til at tænde det store bål. Til stor 

begejstring.  

Tak til alle som deltog i årets Sankt Hans. 

Og tak for alles opmærksomhed på de 

restriktioner, der var for aftenen. 

Til årets Sankt Hans har der været en 

miskommunikation mellem Borgerfor-

eningen og redaktionen på Tappen. 

Desværre havde Borgerforeningen plan-

lagt årets Sankt Hans ud fra de 

tilbagemeldinger, vi fik sidste år. 

Tilbagemeldingerne gik på tidspunktet. 

Flere kom efter sidste år og efterspurgte 

muligheden for, at det store bål blev tændt 

lidt før, så flere med børn kunne deltage, 

samt at man havde for øje, at det var 

hverdag dagen efter. I Tappens kalender 

blev der beskrevet sidste års tidsplan. Det 

resulterede desværre i, at der var en 

håndfuld, der kom for sent til årets 

båltænding. Det er selvfølgelig beklage-

ligt.  

Ovenstående hændelse giver endnu en god 

grund til at tilmelde sig nyhedsbrevet; se 

på Tapdrupby.dk og/eller holde øje med 

Tapdrup Borgerforenings side på Face-

book. Alle steder vil alle fremtidige arran-

gementer blive offentliggjort og opdateret 

med de rigtige tidspunkter.  

 

Affaldsindsamling 

Igen i år deltager Tapdrup i Danmarks 

Naturfrednings affaldsindsamling.  

Det er d. 19 september kl 09:00-10:30. Vi 

mødes på torvet ved kirken. Kan man ikke 

den dag og gerne vil gå en tur en anden dag 

eller har et ønske om specifikke ruter, så 

tag kontakt til Jakob fra borgerforeningen 

på mail: naestformand@tapdrupby.dk 

 

Ansøgning til legepladsen 

Den tidligere borgerforening har gjort et 

fantastisk arbejde og skabt et af byens 

samlingspunkter, nemlig legepladsen. 

Legepladsen bliver brugt hver eneste dag, 

både af byens borgere, men også udefra. 

Vi får jævnligt tilbagemeldninger fra folk 

fra nær og fjern, som har nydt vores 

område ved og omkring legepladsen. I 

forsommeren havde vi besøg af en familie 

fra egnen omkring Holstebro, som havde 

en fantastisk børnefødselsdag. Ligeledes 

bliver vores shelters brugt mere eller 

mindre hver eneste weekend.  

På legepladsen har vi for nuværende et 

klatrestativ, som efterhånden trænger til 

lidt mere end en kærlig hånd. Derfor har 

Borgerforeningen søgt midler til et nyt og 
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lidt større klatrestativ, med lidt flere 

muligheder for børn i alle aldre. Det nye 

klatrestativ vil også appellere til de lidt 

større børn.  

Vi får svar på ansøgningen ultimo no-

vember.  

 

Fælles arbejdsdag 

Årets fælles arbejdsdag blev aflyst grundet 

Covid-19. Borgerforeningen har besluttet 

ikke at finde en ny dag i år. 

Borgerforeningen vil få malet togvognen, 

som har været udsat for hærværk (grafitti).  

Tak til vedkommende, der allerede har 

været i gang med petanque banen og i 

sandkasserne.  

Skulle der være andre, der har lyst til at 

tage en hakke og en rive med ned på 

legepladsen, så trænger alle sandkasserne 

til at få stukket kanter og fjernet ukrudt. På 

forhånd tak til alle, der kunne finde lidt tid 

til det. 

 

Byudviklingsplan 

Viborg kommune har igennem det seneste 

år haft borgermøder rundt omkring i 

landsbyer i Viborg Kommune. Tapdrup er 

blevet udtrukket til at få lavet en 

udviklingsplan. Udviklingsplanen bliver 

stykket sammen af input fra byens borgere 

til borgermødet.  

Borgermødet i Tapdrup bliver afholdt d. 

30/9 kl 19:00-21:30 i forsamlingshuset.  

Vi ønsker så mange input som overhovedet 

mulig og alles ord er værdifulde i forhold 

til byens fremtid.  

Grundet Corona/Covid-19 er vi nødsa-

get til at oprette tilmeldning.  

Tilmeldingen skal sendes til Ole Nielsen, 

på telefon nr. 40801754; der kan ringes 

eller sendes en sms.  

Vi opfordrer til, at kun 1 person fra 

husstanden deltager, så vi kan få så mange 

input som overhovedet muligt på aftenen. 

Så tag en snak i hjemmene om, hvad I godt 

kan li’, hvad der kunne blive bedre og nye 

tiltag i Tapdrup.  

Vi glæder os til at se jer.  

 

Beboerbladet Tappen’s  fremtid 

I de seneste udgaver af Tappen, er I alle 

blevet bedt om at tage stilling til Tappens 

fremtid i forhold til udgivelse. Som det er 

nu, så bliver der printet 350 stk., hvor 

størstedelen bliver husstandsomdelt til 

medlemmer og ikke medlemmer af 

borgerforeningen.  

På baggrund af jeres tilbagemeldninger har 

borgerforeningen besluttet, at fra årsskiftet 

2020/2021, bliver Tappen trykt i et 

begrænset antal. De borgere, som har 

meldt tilbage, at de ønsker Tappen i 

papirudgave, bedes kontakte redak-

tionen igen og oplyse navn og adresse 

inden d. 1.12.2020. Hvis man ikke har fået 

meldt tilbage, så kan det nås endnu, hvis 

man ønsker papirudgaven som hidtil.  

Derudover vil man kunne finde Tappen på 

hjemmesiden Tapdrupby.dk og få den 

tilsendt som nyhedsbrev på mail. Er du 

endnu ikke tilmeldt nyhedsbrevet, så gå på 

Tapdrupby.dk og tilmeld dig.  

 

Julebanko 

I foråret nævnte Borgerforeningen, at de 

ønsker at nytænke byens Julebanko.  

Vi opfordrede til, at der var frivillige i 

byen, som ville gå sammen og lave en 

Bankogruppe, hvis julebanko skal 

fortsætte i den konstellation, som den er i 

dag.  

Såfremt der ikke er nogen, der melder sig 

til sådan en gruppe, vil Borgerforeningen 

afholde 1-2 eftermiddage/tidlige aftener 

med Børne/Familie banko, hvor alle kan 

være med. Derudover vil der blive en 
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enkelt aften, hvor den traditionelle 

julebanko nytænkes. Hvordan det helt vil 

komme til at foregå, er endnu ikke afklaret.   

Skulle der være nogen med et ønske om at 

afholde disse bankoaftner, vil borger-

foreningen gerne høre fra jer snarest. 

Borgerforeningen står naturligvis til 

rådighed økonomisk og med materialer fra 

de forgangne år.   

Tapdrup Puljen 

Her til slut vil Borgerforeningen gerne slå 

et slag for Tapdrup Puljen, som har 

ansøgningsfrist d. 31/12.  

Vedtægter, ansøgningskriterier og ansøg-

ningsskema kan findes på Tapdrupby.dk.  

Skulle der være spørgsmål til Tapdrup 

Puljen, er I velkommen til at kontakte 

Borgerforeningen. Kontaktoplysninger 

findes bag i Tappen.  

Efteråret 

Borgerforeningen vil i løbet af efteråret 

tage bestik af Covid-19 situationen, og de 

arrangementer, der vil blive afholdt, vil 

tage afsæt i, at det kan gøres forsvarligt jf. 

de retningslinjer Sundhedsministeriet 

sætter.  

Borgerforeningens bestyrelse ønsker alle 

et fantastisk efterår. 

Talen ved Skt. Hans. 

Formanden for Borgerforeningen, Ben-

jamin Overvad, holdt årets tale ved Skt. 

Hans bålet. Her gengives Benjamins tale. 

Først og fremmest velkommen til jer alle. 

Velkommen til en Sankt Hans, der er lidt 

udover det sædvanlige. 

Vi er omgivet at mine bånd, og her til aften 

må vi kun være samlet 50 personer. 

Corona’en har sat sine spor i Tapdrup og i 

resten af verdenen. 

I en længere periode har den holdt os fra 

det, vi i Tapdrup i særdeleshed er gode til 

- nemlig fælleskabet! Vi blev alle bedt om 

at holde sammen hver for sig. 

Det gjorde, at vi her i Tapdrup var nødt til 

at aflyse en del forskellige arrangementer. 

Her iblandt Påske-ægge-jagt som plejer at 

foregå hernede på legepladsen, hvor byens 

børn spæner rundt efter påskeæg. 

Menighedsrådet har haft aflyst streaming 

af Naturvidenskabelige foredrag i sogne-

huset og picnik arrangement med guds-

tjeneste i det fri. 

Og vores fælles arbejdsdag er ligeledes 

blevet aflyst, eller flyttet til en ny dag. Det 

arbejder vi lidt på. 

Foråret i Tapdrup har derfor ikke været, 

som det plejer. 

Trods krisen og alle dens restriktioner var 

der alligevel tegn på fælleskab i Tapdrup. 

Rim & Thomas, oppe på Tapdrupvej, var 

ved at springe i luften af ubrugt kreativitet 

under ”lockdown” perioden, så de lavede 

en vidunderlig skattejagt her i byen. En 

skattejagt, der fik børn og voksne ud at 

opleve byen på en hel ny måde, og med 

den nødvendige afstand. 

Og så var der Peter Jespersen, som brugte 

tiden på at berige Tapdrup med vidun-

derlig nybagt brød. Brødet blev solgt oppe 

på Torvet ved kirken. Folk stimlede 

sammen med god afstand og nød hans 

hjemmebag. Og man skulle være hurtig på 

fødderne, når der blev annonceret, at der 

var åbent for salg,for ellers var der udsolgt. 

TUT har efter børnehusets åbning ar-

rangeret børneskattejagt , som også har 

været et kæmpe hit for byens mindste 

borgere. 3 fantastiske eksempler på et godt 

fællesskab trods coronakrisen. Så tusind 

tak for det! 

Vi begynder heldigvis så småt at kunne 

vende tilbage til hverdagen igen. Stadig er 



7 

vi nødsaget til at hold behørig afstand og 

mindre arrangementer, som vi gør her i 

aften, men det skal ikke stoppe os i at være 

en fællesskabsorienteret by. Vi står fortsat 

sammen, men hver for sig, lidt endnu. 

Jeg vil ikke sige så meget mere, end må i 

alle nyde resten af det smukke bål og 

sommersolhvervet. 

Tapdrup Kirke 

 
Af Niels Toftegaard, formand for 

Tapdrup Menighedsråd. 

Fortsat coronatid. 

Vi mærker stadig regler omkring smitte-

beskyttelse mod coronavirus. Især er det 

besværligt med antallet af personer, som 

må være i kirkerummet. Vi håber på 

lempelser, ellers vil der være ting som 

må aflyses. 

Heldigvis havde vi en vellykket sommer-

koncert på torvet med god tilslutning, 

god stemning og fint vejr. 

I resten af året er der arrangementer, som 

vi løbende må tage stilling til, om vi vil 

gennemføre dem. Så hold øje med 

facebook m.m. Det drejer sig om 

sangaften i oktober, temagudstjeneste i 

november og julekoncerten i december. 

Valgforsamling. 

Tirsdag den 15. september skal vi have 

valgt menighedsråd for de næste 2 år.  

Mødet holdes i Sognehuset kl. 19.30. 

Der skal vælges 5 medlemmer til 

menighedsrådet og 3 stedfortrædere. 

Efter et vellykket orienteringsmøde i juni 

ser menighedsrådet frem til et pænt 

fremmøde og et vellykket valg. Alle over 

18 år, som er medlem af Folkekirken, er 

valgbare og har stemmeret. 

Pension. 

Sognepræst Lisbet M. Andersen har efter 

33 års gerning i Asmild-Tapdrup Sogne 

valgt at gå på pension med udgangen af 

september 2020. Tapdrup Sogn takker 

Lisbeth for sit virke med en afskedsguds-

tjeneste søndag den 20. september kl. 

9.15. Efter gudstjenesten holdes en 

sammenkomst i og ved Sognehuset. 

For at få plads til alle vil der være 

opstillet telt og højttaler ved kirken. 

Ligeledes vil der være opsat et telt ved 

Sognehuset. Menighedsrådet opfordrer 

til et stort fremmøde denne dag. 

Høstgudstjeneste. 

Søndag den 13. september kl. 14.00 er 

der familiegudstjeneste i Tapdrup ved 

sognepræst Per Bucholdt Andreasen. 

Kirke- og kulturmedarbejder Stine Just 

vil også medvirke. Mød op til fejring af 

at årets kornhøst er kommet godt i hus. 

Kirken vil være pyntet med høstens 

produkter. 
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”Det gamle Tapdrup” 
   Den tidligere planlagte reception i anledning af udgivelsen af bogen ”Det gamle 

Tapdrup”, måtte desværre udsættes p. g. a. covid 19 udbruddet. Da der nu er blevet 

mere kontrol over situationen, ønsker jeg i stedet at afholde 

Reception 
lørdag d. 3. oktober kl. 13 – 16 

i Sognehuset 

Under receptionen vil jeg kommentere de enkelte artikler. 

Alle er velkomne, også jer, der allerede har erhvervet bogen.                         

Der er p.t. 15 bøger tilbage, som stadig er til salg. Pris pr. stk. 220 kr. 

Der vil blive budt på en mindre forfriskning.                 Erik Langvad 
 

-----  Open Air i Tapdrup  ----- 
Redaktionen skriver: 

Den 12. august arrangerede Menighedsrådet ”Open Air-koncert” på pladsen foran 

Sognehuset. Ca. 60 beboere var mødt op, og sammen havde de en hyggelig aften, hvor 

unge og ældre lyttede til danske sange og melodier fremført af familien Hostrup. En 

skøn sommeraften i centrum af Tapdrup. 
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Tapdrup Udeliv  
 

 

Af Birgit Rasmussen, formand 

Tapdrup Udeliv Tennis  

På trods af sommerferie og Corona har der 

været stor aktivitet på vores skønne 

tennisbane, selvfølgelig med efterlevelse 

af alle Corona regler. Vi er kommet godt 

igennem, selv om vi ikke kan ånde helt 

lettede op endnu. 

Da vi efter de nye Coronaregler må samles 

flere, har vi lukket alt op igen: Doublerne, 

træning, familietennis, seniortennis, 

begynderdouble, fællestennis med andre 

klubber, skattejagt, forhindringsbane og 

lige om lidt får vi de store børn fra 

børnehaven tilbage på Centre Court igen. 

 

For et stykke tid siden rundede vi 100 

medlemmer, det må siges at være mange 

medlemmer til en bane. Men det kører ok 

alligevel, da mange af medlemmerne er 

børn, som indgår i et familiemedlemskab. 

Nu bliver åbningstiderne jo også udvidet, 

nu da lyset kommer til at falde på Centre 

Court. Men hvis dette boom fortsætter, 

skal vi måske til at overveje bane 2. 

Lys på tennisbanen. 

Nu kan vi trygt gå efterårets og vinterens 

mørke timer i møde vel vidende, at vi ikke 

kommer til at gå ned på lys. 

 Her kan vi takke en gruppe ildsjæle, der 

sædvanen tro har slået til igen og udført et 

stort arbejde. Arbejdet er udført i 

samarbejde med Claus Provst, Jysk El og 

LITE A/S.  

Vi glæder os så meget over, at vi nu også 

kommer til at kunne spille om aftenen hele 

året rundt, det giver et kæmpeløft til 

klubben.  

 
Ole og Frank i aktion. 
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Der arbejdes i 7 meters højde. 

Indvielse af lysanlægget og nat-tennis 

Den 4. juni afholdt TUT et bestyrelses-

møde, som sluttede med, at vi samledes på 

tennisbanen og tændte lyset for første 

gang. Det kom der bl.a. dette billede ud af. 

Billedet er så siden blevet til en ind-

bydelse, som er sendt til sponsorer, 

ildsjæle og alle tennisklubber i Viborg 

Kommune. Desuden ligger indbydelsen 

også på Tapdrup Facebook og selvfølgelig 

også på TUT´s egen Facebook gruppe. 

For at markere at vi nu har fået det længe 

ventede lys på banen, skal det  selvfølgelig 

indvies med nat-tennis. Her vil der bliver 

spillet tennis fra kl. 20 den 4. september 

til kl. 08 den 5. september, hvor der 

afsluttes med morgenbord. Hele byen er 

inviteret, og vi håber rigtig mange vil 

være med

 

 

 



11 

Træning: 

Træningen slår alle rekorder, det er blevet 

et kæmpehit og Thorsten Busk Pedersen 

har mega travlt. Der er træning 3 timer 

mandag aften og max. 6 spillere pr. time. 

Det har vi fundet ud af passer bedst både 

for træner og spillere. Det vil sige, at der  

kan træne 18 spillere på en aften. Der er 

ofte flere, der vil træne, end der er plads til, 

så sidder man over og er så først i køen til 

næste træningsaften. 

Familietennis: 

Ligesom træning er familietennis også 

vokset stødt og Ole S. Nielsen har ligeså 

travlt som Thorsten. Specielt folk her fra 

byen har fundet ud af, at det er en god og 

hyggelig måde at være sammen på. 

Udover træningen kan man også selv 

booke banen og spille/lege tennis med sine 

børn. 

Seniortennis: 

Som noget nyt har vi startet seniortennis.  

 

Det foregår onsdag formiddage og er 

meget hyggeligt, spillerantallet kan 

variere, og vi har været op til 7 personer. 

Så skiftes vi bare til at spille. Der bliver 

spillet 4 partier, og så bytter man makkere. 

Den første halve time drikker vi kaffe og 

spiser en kage, så er vi nemlig godt rustet 

til at spille. 

 

Der er gået kage i seniortennis. 

Dagplejemødre og Børnehuset 

 

 

Skattejagter og forhindringsbaner gen-

nemføres i disse dage trods det danske 

sommervejr ved TUT. 

Her kommer Børn og voksne fra bør-

nehaven og dagplejere. 

Selv de mindste børn, fra dagplejemødre i 

Tapdrup slipper ikke for at blive aktiveret 

på/ved tennisbanen. 
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Børnehavebørn fra før Corona satte sit præg 

på Centre Court, men nu er vi heldigvis klar 

til at modtage børnene igen. 

 

 

 

Sommertennisskole 
Et nyt tennisnetværk i Viborg Kommune 

stablede en Sommertennisskole på benene 

i starten af august, hvor masser af børn 

morede sig med masser af tennis, blandt 

andre Zacharias Vorre fra TUT junior- 

afdelingen.  Zacharias startede på familie-

tennisholdet for ca. 2 år siden, og for første 

gang prøvede han at spille udenfor TUT's 

trygge rammer. 

Sommertennisskolen har været en stor 

succes, og det har givet sammenhold og 

nye venner, udtaler en af forældrene. 

 
Zacharias 

Træningen af de mange børn var i gode 

hænder, da det var TUT's træner Thorsten 

Busk Pedersen der var Cheftræner  

Citat fra Viborg Stifts Folkeblad: 

”I netværket ønsker vi at udvikle 

tennissporten i Viborg Kommune. Vi 

ønsker, at endnu flere oplever glæden ved 

at spille tennis, og blandt andet derfor er 

det afgørende at skabe faciliteter, der kan 

muliggøre tennis hele året rundt”, siger 

netværkets formand Ole S. Nielsen, som 

også er medlem af Viborg Idrætsråds 

bestyrelse. 

 

En sej gut. 
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Tennistræf for motionister 

I stil med sommertennisskole er der også 

blevet afholdt TENNISTRÆF FOR 

MOTIONISTER. Begge stævner 

foregik på Liseborg Centeret. 

Man mødte kl. 16 og spillede til kl. 

21. der blev ind imellem spillene 

serveret kaffe og aftensmad. Der 

blev spillet rigtig mange kampe, selv 

om temperaturen var lige under 30 

grader. Mange har spurgt om 

stævnet vender tilbage i 2021. 

TUT var flot repræsenteret med 10 

spillere. Ud af de 28, der var 

tilmeldt.  

 
Liseborg Centeret i Viborg. 

 

Tapdrup seniorklub 
Af Pauli Birch Nielsen, formand for Tapdrup Seniorklub 

Vi har i udvalget besluttet, at seniorklubben holder pause indtil videre.  

Håber, vi kan starte igen i det nye år.  

Seniorklubbens  udvalg består af Margit Sørensen, Tove Krog og Pauli Birch Nielsen. 
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BT`s Idrætsforening 

 

Af Dennis Krogsdal Madsen, medlem af 

Hovedbestyrelsen, Bruunshåb/Tapdrup 

Idrætsforening (B/T) 

BT er klar til efteråret 

Efter et forår, der stod  i coronaens tegn og 

flere aflyste idrætter, er vi i B/T klar til et 

efterår med masser af fysisk aktivitet, 

fællesskab og glæde til vores aktiviteter.  

Ny aktiviteter 

Open Fitness og Disc Golf nåede nærmest 

ikke at gå på sommerferie, inden de 

startede op igen, da de var en del af 

sommerferieaktiviteter organiseret af 

Viborg Kommune. Begge afdelinger har 

oplevet en fremgang her i coronatiden, 

hvor der i Open Fitness er blevet oprettet 

et skovhold, der træner i skovene omkring 

Bruunshåb, og et hold, der træner med fast 

base på Legepladsen i Tapdrup. De hold 

udbydes også i efteråret, og vi har stadig 

plads til flere på Tapdrupholdet og 

Viborgholdet, der skifter mellem forskel-

lige lokationer, så kom og vær med. Disc 

golf har fået nye medlemmer og flere, der 

har brugt banen på egen hånd og fået 

øjnene op for spillet med en disc i flotte 

omgivelser på banen i Nordisk Park. Et nyt 

tiltag i BT er cykelture for seniorer. Hver 

tirsdag mødes de kl. 19 foran BT’s klubhus 

og cykler en tur i vores naturskønne 

område. Cykelturen sluttes af med en kop 

kaffe og en god snak. 

De kendte aktiviteter 

Fodboldene er også begyndt at rulle igen 

på de forskellige anlæg. Det er dejligt at 

kunne se børn og unge træne og spille 

fodbold igen. Det samme med 

fodboldseniorer, hvor benene lige skal i 

gang igen efter sommerferien, men det 

kommer de hurtigt igen med træning to 

gange om ugen og godt socialt 

sammenhold.  

 

Indendørsaktiviteterne badminton og 

gymnastik er også klar til at starte op. De 

starter op i uge 36. For begge idrætter 

gælder, at der både er noget for børn og 

voksne. De forskellige hold kan ses på 

vores hjemmeside www.bt-if.dk 

Mød trygt op 

Fælles for alle aktiviteterne er, at vi følger 

anbefalingerne og restriktionerne i for-

bindelse med corona, så man kan være tryg 

og sikker, når man kommer for at dyrke 

idræt hos os. Vi glæder os til at se tidligere, 

nuværende og nye deltagere på holdene og 

er klar til at tage godt imod jer.  

I bestyrelsen har vi brugt noget af 

sommeren på at indhente tilbud på en 

opgradering af det nuværende legeområde 

http://www.bt-if.dk/
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ved klubhuset, så det bliver et kombineret 

lege- og træningsområde, hvor der bliver 

mulighed for at lege, træne på hold, eller  

lægge vejen forbi og bruge redskaberne på  

 

egen hånd, når det passer ind. Vi har sendt 

en ansøgning af sted på en pulje og håber 

at kunne skaffe den fornødne kapital til 

anlægget.  

Hvis du har et input til os i bestyrelsen, det 

kan for eksempel være i forhold til det 

nuværende eller en mulig ny aktivitet, så er 

du meget velkommen til at kontakte en af 

os fra bestyrelsen. Vores kontaktoplys-

ninger står på hjemmesiden. Vi vil rigtig 

gerne være en idrætsforening for alle.

Corona-tennis i TUT 

 

 

Jens Kofoed, Tapdrupvænget 7, sender 

en servebold ud til læserne. 

I Corona krisen har vi genlært, at 

fællesskab betyder noget for de fleste 

mennesker. I takt med at forsamlings-

forbuddet i maj og juni blev lempet, havde 

de fleste mennesker behov for atter at være 

mere sammen med andre.   

I Tapdrup findes mange fællesskaber, som 

man kan være del af. Et af fællesskaberne 

er Tapdrup Udeliv Tennis eller slet og ret 

TUT, som ligger i byens østkant.  

Jeg er ny i tennis. Selvfølgelig har jeg set 

Roger Federer og Caroline Wozniacki 

m.fl. på TV. Det ser jo besnærende let ud, 

når de slår til bolden. Jeg er næsten lige 

startet, og det er ikke så let, som det ser ud 

på TV, men siden februar er min 

tennisteknik dog bevæget sig væk fra 

ingen erfaring. 

Tennis for nybegyndere 

Jeg har ikke spillet tennis før, selv om min 

fødselsdato har rundet 60. Da jeg stod på 

tennisbanen første gang i Tapdrup i 

nogenlunde velpolstret vinterbeklædning 

og slog til de første bolde, kunne jeg godt 

få den tanke, mens boldene tog på langfart 

over hegnet, at det ville tage lang tid at 

lære teknikken. Jeg fik imidlertid hurtigt 

de vigtigste grundelementer på plads, så 

jeg kunne holde rigtigt på ketcheren og slå 

nogenlunde sikkert til bolden.  

Hurtigt fik jeg glæde af de forskellige fif, 

som bl.a. Ole og Torsten gav til fælles-

træning om mandagen. Jeg blev bl.a. bedt 

om at holde ketcheren nede i en 45 graders 

vinkel, inden jeg skulle slå. Det er nemlig 

der nedefra, at vinduesviskeren starter. 

Vinduesviskeren? Første gang jeg hørte 

om vinduesviskeren tænkte jeg: Det er jo 

ikke tennis i en synshal. Der blev brugt 

andre billeder fra hverdagen til at forstå, 
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hvordan position og teknik kan forbedres, 

så det bliver lettere som begynder at forstå, 

hvordan spillet kan forbedres. Jeg fandt ud 

af, at ”deuce” ikke er noget, som man 

drikker, og ”breaking point” er ikke en 

annoncering af tissepause. ”Forhånd med 

topspin” er derimod et slag i spillet. Det 

bliver forklaret, så slag forholdsvis hurtigt 

kan praktiseres. Måske ikke med overvæl-

dende succes i begyndelsen, men så dog 

bedre i takt med gentagelserne. 

En sport for hele familien 

Efter indmeldelse i TUT har jeg købt et 

familiemedlemsskab. En gang imellem 

tager vi børnebørnene med ned til banen 

og spiller med dem på deres præmisser. 

Det er hyggeligt og skaber også en god 

følelse af samhørighed. I min stejle 

indlæringskurve har jeg erfaret, at TUT 

både har tilbud om børnetennis og 

seniortennis. I august er netop startet et nyt 

begynderhold. Du kan hurtigt komme i 

gang. Kom ned på banen eller tag kontakt 

til nogen, som allerede spiller tennis i 

TUT. Det kræver ikke så meget. I starten 

kan du låne ketcher og bolde. Efter få 

måneder kunne jeg begynde at spille 

double med fire spillere på banen. I starten 

skulle mine medspillere have god portion 

tålmodighed med mit spil. De tænkte nok 

sit i foråret, men de undlod at sige grimme 

ting til mig. Tværtimod blev jeg opmuntret 

til at komme videre og slå nye slag.  

Tennisspillet kan selvsagt blive bedre, men 

jeg får nu flere slag over nettet, og det 

hænder også, at jeg vinder et serveparti.  

Jeg kan spille, alt det jeg vil, og alle de 

timer jeg orker.Det er kun min egen tid og 

andre forpligtigelser, som sætter begræns-

ningerne. Jeg behøver ikke en fast makker 

for at spille i klubben. Netop denne ting er 

et af de fantastiske greb, som får nye 

spillere i gang og indfanget af spillet. 

Birgit er fantastisk til at arrangere kampe 

mellem nogenlunde jævnbyrdige spillere. 

Trods kun en bane i byen og et spritnyt 

lysanlæg, så tæller klubben allerede nu 100 

medlemmer efter blot fem års eksistens.  

 

Nye indtryk 

Sammen med andre fra Tapdrup er jeg nu 

kommet dertil, at jeg kan tage ud og spille 

med medlemmer af klubberne i Rødding 

og Løgstrup om fredagen. Det fede ved 

disse ture er, at vi mødes med ligesindede 

og får motion i en til to timer af gangen. 

Efter kampen drikker vi kaffe og deler en 

citronmåne. Vi når også at få vendt ver-

denssituationen i Tapdrup og omegn, in-

den vi skilles.  

Vil du udfordres og lære noget nyt eller 

nørdet inden for tennis? Og kunne du 

tænke dig at få intense oplevelser og 

måske endda nye venner i tennisverdenen? 

Så kom og være del af TUT. 
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Open Fitness i Tapdrup 
Instruktørerne Christina Friis og Louise Reker fra Bruunshåb/Tapdrup Idræts-

forening kommer her med en opfordring til at nyde Tapdrups skønne natur og få 

pulsen op til Open Fitness.   

Tapdrup har fået en ny sportsform til byen, nemlig Open Fitness som udbydes af 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening.  

 

De fire F´er 

Open Fitness er træning med egen 

kropsvægt i naturens rum, og med de 

midler, omgivelserne byder på - lige fra 

bænk til træstub! Vi vil gerne vise, at man 

sagtens kan blive glad og fit uden et 

medlemskab til et motionscenter. Du får 

desuden inspiration til træning, du kan lave 

i din egen hverdag, hvor du får pulsen op 

og styrket din krop.  

Det handler om de tre F’er: Fitness, Frisk 

luft og Fællesskab. Vi lægger vægt på, at 

træningen skal være sjov og fuld af 

resultater for dig, samtidig med at der er 

mulighed for at dyrke fællesskabet med de 

andre deltagere. Vi har tilføjet et fjerde F, 

nemlig Familie. Om du er mand, kvinde, 

barn, ældre, så kan du deltage i Open 

Fitness - også som familie, hvis I har lyst.   

Motion for alle aldre 

Alle kan være med – og det er helt op til 

dig, om du løber 2, 5 eller 12 runder, eller 

tager 5 eller 40 mavebøjninger. Det 

vigtigste er, at du er med! Du bestemmer 

altså helt selv, hvor meget energi, du 

lægger i dagens træning, og dermed også 

dit eget udbytte - der er ikke andre end dig 

selv, du skal stå til regnskab overfor.   

Holdet blev oprindeligt startet op af 

instruktør Dennis Krogsdal Madsen her fra 

byen, da han igennem hans ”Viborg hold” 

kunne mærke en stigende interesse for, at 

få et hold med fast mødested i Tapdrup 

startet op. Han kørte holdet alene i foråret 

og har nu overgivet instruktørkasketten til 

Christina Friis og Louise Reker, som også 

begge bor her i Tapdrup by.   
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Ud i det fri 

Træningen startede mandag d. 10. august 

2020, kl. 17.00, på legepladsen og kører 

videre hver mandag fra 17.00-18.00 indtil 

uge 43.  Efter tre træningsdage er der et 

stigende antal deltagere, og vi håber på, at 

succesen fortsætter i løbet af sæsonen. Vi 

bruger hele legepladsen og arealet rundt 

om vores fine mini-sØnæs, så der er plads 

til mange flere på holdet. Man kan betale 

via mobilepay pr. gang, man deltager. 

Hver træning koster 35 kroner og betales 

ved fremmøde på dagen. 

Så  uanset  om  du  er  ung eller gammel,  

mand eller kvinde, i form eller ikke i form, 

så er der plads til dig på Open Fitness i 

Tapdrup! Har du lyst til at være med til en  

sjov og aktiv træning, hvor der er plads til 

alle konditionsniveauer, så mød op på 

legepladsen allerede på mandag d. 31. 

august, kl. 17.00.  

 

Vi håber at få selskab af endnu flere 

Tappere eller borgere fra de nærliggende 

byer.   

Info og spørgsmål kan sendes til Louise 

Reker på tlf. 27 13 90 45

Tapdrup Forsamlingshus 

 

Af Laila Bondrup Jensen, formand 

Efter corona-nedlukning, lang ”efterårs-

ferie” og lidt dejlig augustvarme har vi lidt 

nyt. Gennem længere tid har bestyrelsen 

talt om, at der var presserende opgaver på 

huset, og det arbejde har vi nu skudt i gang. 

Hen over sommeren er der sket lidt her og 

der i og omkring Tapdrup Forsamlingshus.  

Grøn energi  

I slutningen af juni måned fik vi skiftet til 

grøn energikilde. Der er opsat luft-til-luft 

anlæg, og det skal nu udgøre varmekilden 

til huset. Viborg kommune ydede et fint 

økonomisk tilskud til anlægget. I for-

bindelse med dette arbejde afholdt 

bestyrelsen en miniarbejdsdag, hvor der 

blev malet, gjort rent og ryddet op. Vi har 

en ny miniarbejdsdag i kalenderen snart, så 

der er klar til efterårets udlejninger.  

Nyt inventar 

Udlejningerne har som alt andet stået stille 

under corona-nedlukningen, men er nu 

kommet lidt i gang igen. Vi vil gerne være 

ansvarlige og har sørget for, at der er ekstra 

håndsprit i huset.  

Senest har vi investeret i nye borde til 

forsamlingshuset, og disse er vi klar til at 

modtage i skrivende stund.  

Slutteligt vil vi gerne minde om tilmelding 

til udviklingsworkshop den 30. september 

kl. 19.00 - 21.30 i forsamlingshuset. 

(Opkald eller SMS til Ole fra TUT på tlf. 

40801754)  

Det gælder Tapdrup og fremtiden. 
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Strikke-/hygge-/snakkeklub

 

Af Conny Jørgensen, Åbrinken 9 

Tiden nærmer sig for at rendemaskerne 

mødes igen til en ny sæson i strikke- 

hygge- og snakkeklubben. Det er i år den 

16. i rækken, og den starter mandag den 5. 

oktober 2020, kl. 19.00, i Sognehuset. 

Mødedagene er:  

Oktober: 

Mandag den 05. og 19. oktober 2020. 

November: 

Mandag den 02., 16. og 30. november 

2020. 

December: 

Mandag den 14. december 2020. 

Januar: 

Mandag den 04. januar og 18. januar 2021. 

Februar: 

Mandag den 01. og 15. februar 2021. 

Marts: 

Mandag den 01., 15. og 29. marts 2021. 

Vi mødes kl. 19.00 og slutter kl. 21.30. 

Pris 20 kr. pr. gang. Vi skiftes til at bage, 

og der kommer en kageliste rundt, som 

man skriver sig på. 

Den sidste gang inden jul holder vi 

julefrokost og pakkespil, og de sidste par 

år har vi været heldige, og hvem ved, 

måske kommer julemanden forbi igen i år.  

Den sidste mødedag i marts plejer vi at få 

et par stykker smørrebrød m.m. 

Alle er velkomne. Man møder bare op, der 

er ingen tilmelding.  

Har du spørgsmål vedrørende deltagelse, 

kan de rettes til mig på tlf. 28 99 64 66. 

På gensyn i Sognehuset.

Livestreaming af foredrag 

 

Morten Jørgensen, Tapdrup 

Menighedsråd, skriver: 

Tapdrup Menighedsråd og Borgerfore-

ningen samarbejder i efteråret om live-

streaming af naturvidenskabelige foredrag 

fra Aarhus Universitet. Se den vedlagte 

folder her i bladet. 

Aktiviteten finder sted i Sognehuset, 

Højtoften 3, Tapdrup og begynder hver 

gang kl. 19.00. 

Foredragene finder sted følgende dage: 

6. oktober 2020, 

27. oktober 2020, 

3. november 2020, 

10. november 2020, tilmelding 

nødvendig 

17. november 2020 og 

24. november 2020. Muligvis i 

Forsamlingshuset, men herom 

nærmere. 
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Et liv som brandmand 
Anders Dahl Jensen, Subækvej 7, behøver af og til, at vi andre trækker til siden 

og gør plads til hans køretøj. Læs her, hvorfor det er nødvendigt. 

 

Jeg er blevet opfordret til at fortælle lidt 

om mit job.  Nok mest fordi mit job også 

indebærer en rød brandbil, som fra tid til 

anden er at se i Tapdrup. Og det er ikke 

fordi det er særlig farligt at bo i Tapdrup. 

Jeg hedder Anders, er gift med Asgerd og 

bor på Subækvej 7 sammen med vores 2 

dejlige drenge, Asmus og Aksel. Vi 

flyttede til Tapdrup i 2013 og holder meget 

af naturen, omgivelserne og det nære fæl-

lesskab i Tapdrup. 

 

Et almindeligt job – og dog 

Til daglig er jeg brandinspektør – nogen 

kalder det brandmajor. Jeg har været 

brandmand i 21 år. 

Det er typisk et arbejde fra 8 – 16, som 

mange andre jobs. Her udfører jeg bl.a. 

tilsyn på institutioner, skoler, virksom-

heder mv. med fokus på brandsikkerheden. 

Derudover er det opgaver som sagsbe-

handling i byggesager, større arrange-

menter og undervisning. 

Ved siden at det normale 8-16 job, hører 

også funktionen som det, der kaldes ind-

satsleder. 

Det er en funktion, hvor jeg er i vagt 24 

timer i døgnet – 7-10 døgn om måneden, 

typisk i ugevagter, og jeg dækker hele 

Viborg Kommune med 6 brandstationer i 

kommunen. 

Indsatslederen er den person, som leder 

brandmændene i en indsats, hvad enten det 

er en brand, en trafikulykke eller en akut 

forurening. Derudover er der samarbejde 

med politiet og sundhedspersonale (læge 

og ambulancepersonale). 

Når alarmen lyder, har jeg typisk 60 sek. 

til at komme i brandtøjet og forlade mit 

opholdssted – også om natten og køre 

afsted i indsatslederbilen. 

Derfor vil I fra tid til anden se, at jeg 

kommer kørende igennem Tapdrup med 

blå blink og horn og er på vej til en brand 

eller ulykke. 
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En glædespreder i dit hjem 
Louise Reker, Gl. Vibækvej 20, fortæller her om en kreativ ide, der måske kan være 

til inspiration for andre og til gavn for velgørenhed. 

 

En ide bliver født 

Mange af jer har nok igennem corona-

tiden lagt mærke til de farverige regnbuer 

rundt omkring i vinduer og på de sociale 

medier. En lille trend, der begyndte i 

starten af corona-krisen for at minde os 

alle om, at det hele nok skal blive godt 

igen. 

Det gav mit kreative sind lyst til at føre 

ideen videre og lave de her regnbuer i 

alverdens farvesammensætninger som et 

lille sidegesjæft under min barsel, hvor jeg 

ellers hygger rundt med vores lille datter 

Liv på 6 måneder.  

Jeg kalder min lille hjemmeproduktion for 

"De Glade Regnbuer", da de netop har til 

formål at sprede glæde i folks hjem. For 

selvom coronatiden for nogle kan virke til 

at være ovre, så er det en tid, vi alle 

kommer til at huske, og helt personligt 

synes jeg, at regnbuerne er et fint og 

positivt minde herfra.  

Glade farver af genbrug 
Regnbuerne laver jeg i hånden, og de er, så 

vidt det er muligt, fremstillet af restgarn og 

bomuldsreb og laves i flere forskellige 

størrelser.  

For hver regnbue jeg sælger, går der 10 

kroner ubeskåret til Mødrehjælpen i 

Viborg, da jeg synes, at de kæmper for en 

virkelig god sag. Især da regnbuerne 

hænger rigtig fint og pynter rundt på 

børneværelserne, og jeg selv er uddannet 

pædagog. Børn er min hjertesag, og det er 

derfor vigtigt for mig at hjælpe, hvor jeg 

kan! 

Regnbuerne kan ses på både Facebook og 

Instagram under navnet "De Glade 

Regnbuer"   inspiration til størrelser og far-

vesammensætning. Skal regnbuen gives 

som en gave, så kontakt mig gerne, senest 

en uge før den skal gives, så jeg kan nå at 

lave den klar. 

Hvis nogle af jer Tappere ligger inde med 

noget restgarn, I alligevel ikke får brugt, så 

tager jeg imod med kyshånd, og det er 

samtidig med til at støtte op om en god sag, 

nemlig donation til Mødrehjælpen i 

Viborg. 
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Nyt fra Tapdrup Børnehus. 

 

Af Charlotte T. Christensen, 

Børnehusleder Tapdrup 

Et nyt år er begyndt 

Så er sommerferien slut, og vi er i gang 

med et nyt vuggestue- og børnehaveår. 

Sommeren i et børnehus byder altid på 

afsked og velkomst. Afsked med vores 

store skolebørn og velkomst til nye børn 

og familier. Lige så svært det er at sige 

farvel til børn og familier, lige så skønt er 

det at modtage nye 😊  

Corona spiller stadig en rolle i vores 

hverdag, så alt er ikke tilbage til det 

vanlige endnu. Blandt andet har vi måttet 

aflyse vores sommerfest, hvor vi vanligt 

fejrer børnehusets fødselsdag. I år fejres 

børnehusets 24 års fødselsdag derfor kun 

af børn og personale, men vi satser på at 

kunne skabe en fest alligevel. Næste år må 

vi så lave et brag af en 25 års jubilæumsfest 

i stedet. 

Et sundt måltid 

Noget, vi arbejder meget med hos os, er 

mad og måltidet.  Vi har lige fået 

bronzemærket i økologi, og vi har tilmeldt 

os mad- og måltidsmærket. Mad- og 

måltidsmærket kan man få, når man 

arbejder med fødevarestyrelsens officielle 

anbefalinger og kostråd.  Da vi har fuld 

kostordning hos os, er det 

vigtigt, at vi kan sikre bør-

nene sundt og velsmagende 

mad både til morgenmad, 

frokost og til alle mellemmåltider.  

Leg og bevægelse 

Vi er DGI certificerede som det eneste 

børnehus i Viborg Kommune. Vi skal 

recertificeres her i august og september, og 

vi glæder os til at vores fokus på bevægelse 

i hverdagen får en saltvandsindsprøjtning 

og til at få ny inspiration.   

Bevægelse er jo heldigvis 

noget, der ligger helt 

naturligt for børnene, og 

de elsker de forskellige 

former for bevægelse, 

som hverdagen byder på. 

Dette være sig lege i 

vores gymnastiksal, lege udenfor på en af 

legepladserne, leg på tennisbanen sammen 

med TUT eller en gåtur 

eller cykeltur.  Vores 

ældste børnehavebørn har 

en cykeldag om ugen, hvor 

de tager på ture i området. 

Det nyder de og deres 

stolthed over at kunne 

cykle alle sammen er tydelig.  

Hold katten ude! 

Husk at I gerne må lege på vores 

legepladser efter lukketid, så længe I 

rydder op igen og sætter nettet på vores 

sandkasser. Vi har lige skiftet sand i nogle 

af vores sandkasser, og vi vil så gerne 

undgå at kattene besørger i det nye sand.  

Tapdrup Børnehus ønsker 

alle et godt efterår. 
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Nørreå Spejderne 

 

Udfordringer, 

Naturoplevelser 

og Fællesskab 

  

 

 
 

Gruppeleder for Nørreå Spejderne, Karen Haagensen, skriver: 

Nørreå Spejderne er den lokale spejdergruppe. Vores hytte ligger på en stor grund i 

Bruunshåb med skoven som baghave, så mulighederne for friluftsliv er fantastiske.   

Som spejdere lærer børn og unge nyt ved at gøre tingene i praksis. Learning by 

doing. Gennem aktivt friluftsliv og udfordrende aktiviteter lærer børnene at tage 

ansvar og være selvstændige. Som spejder i gruppen er du en del af et fællesskab, og 

vi lægger vægt på både den individuelle selvstændige udvikling og evnen til at 

samarbejde med andre. 

Gruppens erfarne ledere støtter denne udvikling, både i det daglige spejderarbejde, og 

når vi er på lejre.  

Familiespejdere 

Natur og frilufts-aktiviteter for hele familien. For børn fra 3-6 år og deres forældre og 

søskende. Kom og vær´ med sammen med andre børnefamilier! 1-2 søndage i 

måneden fra kl. 10-13. Kontakt os for info om næste møde. 

Bævere: for børn i 0.-1. klasse:                    Kontakt os for info om mødetidspunkt. 

Ulve: for børn i 2. til og med 4. klasse:         Mødetid: tirsdage kl. 18.00-19.30. 

Spejderne: er for unge i 5.-7. klasse:           Mødetid: tirsdage kl. 18.30-20.30. 

Seniorer: for unge fra 8. klasse og op:         Mødetid tirsdage fra 18.30-20.30 

Større børn kan sagtens begynde til spejder, selv om de ikke har været spejder før.  

  

Hvis du vil høre mere, så kontakt: 
Gruppeleder: Karen Haagensen,  

tlf.nr: 30 33 44 45 

e-mail: karen_haagensen@hotmail.com 

Spejderhytten Træknuden 

Vibækvej 40B, Bruunshåb, 8800 Viborg 

Find os på Facebook: ”Nørreå 

Spejderne, Bruunshåb, Viborg” 

 

mailto:karen_haagensen@hotmail.com
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Høstbilleder fra Tapdrup 

 
 

Niels Krog, Randersvej, Tapdrup Niels Krog høster ved Vibækvej 
 

 
Lars Børgesen, Højtoften, Tapdrup, høster på markerne vest for Tapdrup 
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    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

 

Medlem af 

landsorganisationen     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

GENERALFORSAMLING 2020 

Onsdag den 16. september 2020, kl. 20.30 

Tapdrup gl. skole i træsløjdlokalet, Tapdrupvej 100.  

Vi afholder den første aften den generalforsamling, som vi måtte aflyse i marts. 

Dagsorden jf. foreningens vedtægter 
 

 

Foreningsaften 

Foreningen mødes hver onsdag aften fra kl. 1900 til 2145 i Sløjdlokalet under Tapdrup 

gamle skole – Tapdrupvej 100.  

Efterårssæsonen starter onsdag den 16. september. Juleafslutning er onsdag den 

02. december. Vi holder fri i uge 42. 

Kontingent for 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.  
 

 

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  

Bestyrelsen ønsker jer alle et godt efterår. 
 

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
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Det sker i Tapdrup 
September 2020:  

04.  kl. 18.00                Indvielse af lysanlæg  på TUT’s  tennisbane. 

04.  kl. 20.00                Nat-tennis  (kl.  20.00 til 08.00) på TUT’s  tennisbane. 

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

15.  kl. 19.30 Menighedsrådsvalg 2020, valgforsamling i Sognehuset. 

16.  kl. 19.00 Husflidsforeningen starter sæsonen i Tapdrup gl. skole. 

19.  kl. 09.00 Fælles affaldsindsamling. Mødested ved Sognehuset. 

20.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. Herefter afsked med Lisbeth Andersen 

i Sognehuset. Reception. 

30.  kl. 19.00 Borgermøde i Forsamlingshuset. Byudviklingsplan.  

Oktober 2020: 

04.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

05.  kl. 19.00 Strikke-hyggeklubben starter sæsonen i Sognehuset.   

06.  kl. 19.00 Livestreaming fra Aarhus Universitet, Sognehuset.                           

11.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

18.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

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

22.  kl. 19.00 Sangaften i Tapdrup. Sognehuset. 

27.  kl. 19.00 Livestreaming fra Aarhus Universitet, Sognehuset. 

29.  kl. 19.15 Tapdrupkoret begynder sæsonen i Sognehuset. 

November 2020: 

01.  kl. 10.30 Alle helgens højmesse i Tapdrup Kirke. 

03.  kl. 19.00 Livestreaming fra Aarhus Universitet, Sognehuset. 

08.  kl. 19.30 Temagudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

10.  kl. 19.00 Livestreaming fra Aarhus Universitet, Sognehuset. 

15.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

17.  kl. 19.00 Livestreaming fra Aarhus Universitet, Sognehuset. 

24.  kl. 19.00 Livestreaming fra Aarhus Universitet, sted tilgår. 

25.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti i Tapdrup Kirke og Sognehus. 

29.  kl. 15.00 Familiegudstjeneste i Tapdrup Kirke. Juletræet tændes. 
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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.: 17. november 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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