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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen, redaktør af Tappen 

Vintermånederne har taget sin begyndelse, og mørket sænket sig over land og by. Folk 

putter sig indendøre i de varme stuer. Samtidig føler vi os lidt knugede over den 

vedvarende corona-trussel og de mange restriktioner i vores færden og gøren. Det er lidt 

træls ikke at kunne gå på besøg og holde juletraditioner i hævd blandt naboer, gode 

venner og i foreningerne. Forsigtighed er en dyd, og vi skal passe på hinanden, men så 

må der findes på nye måder at mødes på. Måske i haven, når vejret tillader det. Varm 

glögg og æbleskiver smager fantastisk under åben himmel. Det kræver vilje og evne til 

at reagere på en spontan invitation, og det må kunne lade sig gøre i disse unormale tider. 

Jul og nytår skal fejres! Ingen nok så ihærdig virus skal tage denne højtid fra os, også 

selvom familie og venner ikke kan samles som ellers. Slå Pyt-knappen til og få det 

bedste ud af situationen. Lad os hygge og have det rart sammen, nyde julen og dens 

glæder og springe ind i det nye år med højt humør. 

Og efter nytåret kommer forhåbentlig nogle dage med frost og sne, hvor skøjter, ski og 

kælk kan komme frem fra gemmerne. Det er en del år siden, vi sidst havde en god, kold 

snevinter, så det kunne da være et nytårsønske. 

Vintermånederne er tiden, hvor en rask gåtur i Tapdrups smukke natur giver røde kinder 

og god appetit. Tag fotoapparatet og kikkerten med og find et smukt motiv eller få øje 

på en af de mange fugle i skov og krat. Det er fantastisk at have sådanne muligheder lige 

uden for døren. 

Redaktionen ønsker læserne en glædelig jul og et godt nytår. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er 19. februar 2021. 

Kreativ person i Tapdrup 
Redaktionen måtte i efteråret sige farvel til en mangeårig medarbejder, Tina Jensen, der 

flittigt har leveret tegninger til Tappens forside. Endnu engang tak til Tina for en 

engageret indsats. 

Nu vil Tappen uden en flot forside være et kedeligt syn, og derfor søger redaktionen en 

eller flere, der vil bidrage til udsmykning af forsiden. Måden kan være tegning, foto, 

collage eller papirklip, ja kort sagt, vi er åbne for ny ideer. Kan det trykkes – kan det 

bruges. 

Har du lyst til at være fast bidragyder til Tappen, så kontakt Morten Jørgensen på tlf. 26 

39 90 70 eller aabrinken9@outlook.com 
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         Borgerforeningen 

 

Benjamin Overvad, formand, skriver: 
 

Vinternyt fra bestyrelsen 

Vintermånederne har meldt deres an-

komst, og efterårets flotte farver er afløst 

af nøgne træer og buske rundt om i -

Coronaen har dog ikke sluppet sit tag 

endnu, og derfor bliver vinteren og foråret 

også anderledes, end vi er vant til her i 

Tapdrup. 

 

Julebanko 

Som der tidligere er blevet meldt ud, så 

ønsker Borgerforeningen, at byens 

julebanko skulle nytænkes. Der blev 

opfordret til at byens borgere kontaktede 

os, for at få dannet en ”banko-gruppe”, 

som kunne stå for at afholde disse aftener i 

forsamlingshuset. Desværre har vi ikke 

modtaget en eneste henvendelse om at 

deltage i denne proces. Det er ærgerligt, da 

vi har brug for frivillige hænder til sådanne 

arrangementer. 

Grundet coronaen har vi også valgt, at 

julebanko ikke afvikles i år. Dette er til 

trods for, at de seneste restriktioner kun er 

berammet til udgangen af november 

måned. Så på baggrund af restriktionerne, 

og det faktum, at der INGEN henvendelser 

har været, er det også en meget naturlig 

beslutning. 

 

Juletræstænding - Aflyst 

I år er der desværre ingen juletræstænding, 

men Borgerforeningen vil sørge for at der 

traditionen tro, vil være et juletræ uden for 

sognehuset. 

 

Landsby-pedeller 

Borgerforeningen deltog i Viborg 

Landsbysammenslutnings 

generalforsamling i år. 

Her blev der talt varmt om flere små 

landsbyer rundt i kommunen. Landsbyer, 

som var startet op med et fedt koncept, de 

kalder ”Landsbypedeller”. 

Planen var egentlig at introducere det til 

borgermødet, som for nuværende er flyttet 

på ubestemt tid. 

Skulle der være nogen her i byen, som 

finder konceptet interessant og kunne 

tænke sig at høre mere og evt. deltage, er 

man velkommen til at skrive til 

formand@tapdrupby.dk 

 

Fornyelse af legepladsen 

Borgerforeningen har søgt og fået penge til 

fornyelse af legepladsen ved banestien, 

bl.a. klatrestativet står til en gennem-

gribende renovering. 

Mere information tilgår, når vi har myn-

dighedsgodkendelse, og detaljerne er på 

plads. 

Sæt kryds i kalenderen – Generalfor-

samling 

Der er en rum tid endnu til næste års 

generalforsamling, men I kan allerede nu 

godt sætte kryds i kalenderen d. 25/2-

2021. 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke andet  

mailto:formand@tapdrupby.dk
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end at fastsætte datoen og når vi nærmer 

os, må vi tage bestik af Corona situa-

tionen. 

Tapdrup Borgerforening vil ønske alle 

en fantastisk jul og et rigtig godt nytår. 

    Fællesspisning i Tapdrup 

 

Af Dan Jensen, Stationsvej 13 

Et godt initiativ 

2020 har på mange måder været et noget 

specielt år, og det er naturligvis også gået 

ud over byens hyggelige fællesspisninger i 

forsamlingshuset. Men vi håber at kunne 

vende stærkt tilbage i foråret 2021, hvor de 

første madhold allerede har meldt sig klar.  

Fællesspisning er et rigtig godt sted at 

møde andre af byens borgere. Fællesspis-

ningerne finder normalt sted en gang om 

måneden – dog ikke i juli, august og de-

cember. Normalt går 3-4 familier sammen 

for at planlægge og afholde fællesspisning. 

Det koster typisk 60-80 kr. pr. voksen at 

deltage, og halv pris for børn. Filosofien 

er, at det blot skal løbe rundt uden at 

generere overskud. Der er i princippet ikke 

nogen som står for fællesspisning – hvert 

hold klarer selv alt  

det praktiske, og videregiver den beskedne 

kassebeholdning til næste hold. Vej-

ledning og gode råd kan findes på 

www.tapdrupby.dk.  

Trådene samles 

Der har dog altid været en tovholder, som 

har hjulpet med at koordinere madholdene, 

hvis der har været behov for det, samt givet 

information til webmasteren på 

www.tapdrupby.dk om kommende mad-

hold. Ikke det store tidsforbrug, men 

vigtigt at én påtager sig ansvaret og får det 

gjort, så vi sikrer, at der fortsat kan holdes 

fællesspisninger i Tapdrup.  

Rollen som tovholder  har jeg haft i de 

sidste mange år, men 2021 byder på 

forandringer i vores familie, da vi har 

truffet beslutning om at flytte fra Tapdrup 

efter 15 hyggelige år til en nybygget bolig 

i Arnbjerg.  

Ny tovholder søges 

På grund af vores fraflytning efterlyses en 

ny person fra byen som tovholder til 

fællesspisningerne. 

Kunne du afse en smule tid til det (det vil 

blive meget værdsat!) - eller har du 

spørgsmål til opgaven - kan du henvende 

dig til mig på sms/tlf. 2829 5714 eller mail: 

dan-jensen@fibermail.dk.  

 

 

http://www.tapdrupby.dk/
http://www.tapdrupby.dk/
mailto:dan-jensen@fibermail.dk
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Tapdrup Kirke 

 
Af Niels Toftegaard, afgående formand 

for Tapdrup Menighedsråd. 

 

Tapdrup Menighedsråd 

 

Tak for samarbejdet 

Første søndag i advent begynder det nye 

kirkeår. Det betyder også, at det nye 

menighedsråd begynder sit virke. 

Da jeg har valgt at stoppe efter 12 år i 

menighedsrådet og 2 år som formand, 

bliver dette mit sidste indlæg som 

formand. 

Jeg ser tilbage på 12 spændende år med 

mange beslutninger omkring kirkelivet i 

sognet, kirken, kirkegården og sognehuset. 

Kirken har fået nyt tag på nordsiden. På 

kirkegården har der været meget arbejde 

med digerne. Kirkegården har også i denne 

periode ændret udseende. Der er omlagt 

flere områder og især vil jeg nævne 

lapidariet, som graver Ole S. Jensen har 

været primusmotor i etableringen. Her 

finder man virkelig Tapdrups historie. 

Sognehuset har skiftet farve og blev en del 

at Tapdrup Torv, som menighedsrådet og 

borgerforeningen har fået etableret.  

Omkring kirkelivet har der været 

spændende opgaver med ansættelse af 

organister, kirkesangere og præster. Jeg 

nåede at være med til at indstille 2 præster 

i denne periode. Den sidste vil dog først 

tiltræde, når jeg er forhenværende. 

 

Gode oplevelser 

Vi har oplevet rigtig mange fantastiske 

kirkekoncerter, men specielt en vil jeg sent 

glemme. Det var en julekoncert med Willy 

Egmose. En person der har været blind 

hele sit liv, men hans musik er kommet til 

at fylde rigtig meget indenfor kirkemu-

sikken. At opleve hans livsglæde og gode 

humor, handicappet til trods, var en glæde. 

Fra gudstjenesterne vil jeg fremhæve 

præsternes engagement ved tilrette-

læggelse og gennemførelse af temaguds-

tjenesterne.  

Tak til alle mine kollegaer i menig-

hedsrådet gennem de 12 spændende år. 

Tak til præsterne og øvrige personale for 

jeres dejlige måde at være på. 

 
Julen fejres 

Heldigvis har vi fået højmesserne og 

gudstjenesterne tilbage, men mange af de 

øvrige arrangementer er ikke blevet til 

noget. Der blev ikke sangaften eller 

korarbejde. Juletræstænding første søndag 
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i advent blev heller ikke til noget. 

Julekoncerten med Lene Siel er udsat et år, 

og der bliver ikke et ”Syng Julen Ind” 

arrangement. 

Juleaften bliver med 3 julegudstjenester, 

men med de begrænsninger i antallet, vi 

må være i kirken, skal man løse ”billet”, 

så følg med i de sociale medier med nær-

mere oplysninger. 

Glædelig jul og godt nytår til alle. 

 

 

 

Af Morten Jørgensen, tiltrædende 

formand for Tapdrup Menighedsråd 

 

Tapdrup Sogn 

Det er mig en glæde igen at modtage 

hvervet som formand for Tapdrup 

Menighedsråd. Og det er mig også en 

glæde at præsentere det nye menighedsråd, 

der består af både erfarne og nye kræfter.  

Vi har i Tapdrup Sogn en kirke, der er åben 

for alle, og det håber vi også, at I vil gøre 

brug af. Ideer og forslag til aktiviteter og 

nye tiltag skal komme fra jer – så er det 

menighedsrådets opgave at finde ud af, om 

det kan gennemføres. Nyt og gammelt skal  

følges ad, nytænkning og traditioner skal 

sammen danne en helhed, kirkerum og 

frirum skal sammen skabe et fællesskab. 

 

 

Menighedsrådet 

Menighedsrådet er kort fortalt en 

arbejdende bestyrelse. Vi danner grundlag 

for det kirkelige arbejde i Tapdrup Sogn og 

sikrer, at love, bekendtgørelser, 

foranstaltninger, momsregler, 

personaleforhold, arbejdsmiljø, budget og 

regnskabsaflæggelse samt yderligere en 

række offentlige forordninger overholdes.  

Til løsning af alle disse opgaver er valgt 

fem medlemmer, plus to suppleanter.   

 

   Det nye menighedsråd: 

Formand: Jens Morten Jørgensen 

Næstformand: Eva Bækgaard Pedersen 

Kirkeværge: Jonas Lund Nissen (ikke 

valgt medlem) 

Kasserer: Peter Ruby 

Sekretær: Mads Bjerre Gram (sognepræst 

og ikke valgt medlem) 

Kontaktperson: Pauli Birch Nielsen 

Medlem: Peter Sørensen 

Sognepræsterne er fødte medlemmer. 

 

Suppleanter 

Maria Værge Offersgaard 

Jonas Lund Nissen 
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Nyt fra Tapdrup Børnehus

 

Af Charlotte T. Christensen, 

børnehusleder Tapdrup  

Så er vi i gang med de sidste måneder af 

2020, et år, som blev meget anderledes, 

end det vi forventede, da vi gik ind i det.  

Vi er stadig i en tid, hvor vi skal tage 

mange sundhedsfaglige hensyn, og hvor vi 

skal passe på os selv og hinanden, så vi 

forhåbentlig fortsat kan holde Covid-19 

ude af børnehuset. Mange af vores 

aktiviteter foregår udendørs, og børnene 

har ikke så mange legesager til rådighed, 

som de normalt har. Dette kan være et 

benspænd nogle dage, men det gør også, at 

vi ser børnene lege andre lege end de 

plejer, og deres fantasi kommer i spil på 

nye måder.  

 

Vi forsøger at holde fast i nogle af vores 

gode traditioner, og så tilpasse dem de nye 

vilkår vi har. Blandt andet havde vi en tur 

for hele børnehuset til Stationsvejens le- 

geplads. Desværre måtte dagen afholdes 

uden forældredeltagelse og forældrekaffe, 

som vi ellers normalt har. Vi havde en skøn 

dag alligevel, med mange fine natur-

oplevelser, nærvær og sjove lege. 

 

Generelt bruger vi nærområdet meget på 

vores turdage. Alle grupper har mindst en 

turdag om ugen, på nær vores yngste 

vuggestuebørn. De tager på tur 

indimellem, når det passer ind for 

børnegruppen. Vores ældste børn i 

børnehaven cykler nogle gange på deres 

turdage, mens de andre grupper går rundt 

og oplever Tapdrups fantastiske natur. Vi 

føler os meget heldige over at have alt det 

lige uden for vores dør og særligt i en tid, 

hvor vi skal opholde os meget udenfor.  

Noget af det vi savner i tiden, er at få besøg 

af områdets private børnepassere og deres 

børn. Op til Corona overtog dagsordenen, 

fik vi besøg af dem hver onsdag. Det var 

til stor glæde for alle, og ikke mindst for de 

børnehavebørn hvis yngre søskende kom 

med. Vi glæder os til, vi igen kan åbne 
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vores hus op for alle vores 

samarbejdspartnere.  

Noget glædeligt, vi kan se frem til , ud over 

julen, er at vi har en jubilar hos os. 

Charlotte T. H. Søndergaard har 25 års 

jubilæum hos Viborg Kommune d. 1. 

december. Ud af de 25 år, har hun 

heldigvis valgt at arbejde 17 år i Tapdrup 

Børnehus 😊. Vi glæder os til at fejre 

hende.  

Til alle jer skal der lyde et ønske om en 

glædelig jul og et godt nytår, fra alle os i 

Tapdrup Børnehus.   

           Møllehøjskolen 
 

 
 

Af Kirsten Musgaard, skoleleder på 

Møllehøjskolen 

Møllehøjskolen i et Corona-efterår 

Skyerne gråner, og løvet falder,  

fuglene synger ej mer,  

vinteren truer, og natten kalder,  

blomsterne sukker: det sner!  

Og dog bære blus vi med glæde!  

Sådan starter en af Grundtvigs vinter-

salmer. Og lige nu kan vi genkende det 

hele. Gråt i gråt i gråt. Og november føles 

så lang som et helt år. Men hvert vers 

slutter med, at vi bærer blus med glæde. 

Lige nu er det håbet om, at det bliver lysere 

igen, der skal hjælpe os gennem en lang og 

mørk vinter, og i år bliver det særlig vigtigt 

at holde modet oppe midt i en Coronatid.   

Lyspunkter i mørket 

Vi må finde de lyspunkter, der er, og dem 

er der heldigvis også mange af. I går 

hjalp 5. årgang med at plante en helt ny 

skov i Arnbjerg. 0. årgang får læst højt af 

deres 6. venner hver morgen, 4. årgang er 

flyttet midlertidigt ud af deres lokaler fordi 

vi skal have lagt nyt gulv, og i samme 

omgang skifter vi også de ældste 

skolemøbler ud. En hurtig rundtur i 

indskolingen byder på 2. årgangs smukke 

billedudstilling, 1. årgang, der synger af 

fuld hals, og 3. årgang, der efter en 

udendørs håndvask, nu grinende står i kø 

til bevægelsesbreak, som om de altid 

havde gjort det. I klubben er der gang i 

både bordrollespil og kreativitet på højt 

plan, og i SFO’en er der fuld gang i 

aktiviteter ude på årgangene, og 
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bl.a. torsdagssvømningen er kommet i 

gang igen.  

Der er mange gode dage på Møllen - 

faktisk de allerfleste 😊  

Vi glæder os 

Om ikke længe holder vi juleklippedag. 

Det bliver uden gæster denne gang, og det 

kommer vi til at savne. Vi vil glæde os til 

vi igen kan åbne dørene op til samvær på 

Møllehøjskolen. Men vi prøver at holde 

fast i alt det, vi faktisk kan. 4. årgang 

planlægger et udendørs Lucia-optog, og 

jeg er sikker på, at det også bliver meget 

fint og stemningsfuldt som det plejer.   

Det bliver godt igen...  

 

BT`s Idrætsforening 

 

Af Anders Kristensen, formand, 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening 

(B/T) 

 

Året 2020 går på hæld, og nogen vil måske 

sige i glemmebogen. På denne tid plejer vi 

at kunne se tilbage og berette om et år fyldt 

med masser af aktiviteter, gode fæl-

lesskaber, nye venskaber og masser af 

glade medlemmer i Bruunshåb/Tapdrup 

IF. Men... idrætten er fortsat hårdt ramt af 

restriktionerne i landet. 2. bølge ramte 

rigtig hårdt, og forsamlingsforbuddet 

gjorde, at voksenidrætten led et hårdt slag. 

Heldigvis blev hånden holdt over vores 

børne- og ungeaktiviteter, som kører på 

fuld drøn. Og det er vi MEGET glade for. 

Hvis du er i tvivl, så tag en tur i 

Møllehøjhallen og se de mange glade 

ansigter her i vinterhalvåret. 

Stor opbakning 
Det strømmer heldigvis til med 

medlemmer i foreningen, og vi er glade for 

de mange nye ansigter, som kommer i 

klubben. Samtidig er vi dybt 

taknemmelige for, at I har støttet op om 

klubben i den svære tid og betaler 

kontingent, selvom der har været 

aflysninger og tilpassede træninger.  

Vi har alle brugt meget energi på at få det 

til at fungere, så fra bestyrelsen skal også 

lyde et ekstra stort tak til alle trænere og 

instruktører. Og tak til jer forældre, som 

har været søde til at acceptere de nye 

vilkår. 

 
Fornyet klubhus 
Vinterpausen benytter vi til at lave om i 

klubhuset, male og få ryddet op. Vi 

drømmer om at skabe et klubhus, som 

summer af liv og gode oplevelser. Det skal 

hænge sammen med de gode fællesskaber  
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vi har ude på banen. Har du gode idéer 

eller vil du give en hånd med, så hører vi 

gerne fra dig.  

 

 
 

Projekt “fitness i det fri” 
Vores Open Fitness hold er én stor succes-

historie. Open Fitness er træning i naturen  

med egen kropsvægt. Har du ikke prøvet 

Open Fitness, så er det bare at komme 

afsted. Der er både skov-hold, lørdagshold 

og by-hold. Alle kan være med, og så er 

det Corona-venligt :-) 

Udendørs træning er meget populært, og i 

forbindelse med at vi ønsker at forny 

udeområdet ved klubhuset, arbejder vi på 

at etablere udendørs træningsfaciliteter 

ved klubhuset. Projektet “fitness i det fri” 

er lavet i samarbejde med Bruunshåb 

Borgerforening, og vi har pt. fået en 

bevilling fra Viborg Kommune på kr. 

150.000,- Læs mere om projektet på 

www.bt-if.dk 

 

 
 

Digital holdtilmelding 
Efteråret blev også tidspunktet, hvor vi 

overgik til digital holdtilmelding med 

systemet ”Holdsport”. Det betyder, at 

ALLE holdtilmeldinger skal foregå digitalt 

via hjemmesiden www.bt-if.dk - her finder 

du det hold, du ønsker at tilmelde dig og 

udfylder den digitale formular. 

Det betyder også, at vi ikke længere 

udsender fysiske girokort. Vi ønsker at 

gøre det let for vores medlemmer og let for 

trænerne/instruktørerne. Det kan vi ved 

hjælp af ”Holdsport”, og vi håber, I vil tage 

godt imod det. 

 

 
 

Vi ser frem mod et 2021 med endnu flere 

gode oplevelser og fortsat stor aktivitet i 

foreningen. Vi har altid brug for frivillige 

hænder, trænere, holdledere, kagebagere 

og heppere. BT er din forening, og du er 

med til at skabe indholdet - hvis du vil. 

 

 
Med ønsket om en rigtig god jul og godt 

nytår sender BT de bedste hilsener. 

 
 

http://www.bt-if.dk/
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Den gamle gård (Matr. nr. 5)  

Af Erik Langvad 

 

Luftfoto af Tapdrup by fra 1954. 

   Stuehuset til gården på hjørnet af 

Stationsvej  og  Tapdrupvej  (Stations- 

vej 1), står nu til nedrivning. 

   Gården i byens centrum var tidligere 

et 3-længet husmandsbrug med marker 

ned mod engen. Det var husmand Peter 

Johannes Kramer og hustru Marie, der 

var de sidste ejere, inden kommunen i 

1962 købte jorden til udstykning af 

parcelhusgrunde.   

   Dengang gik Stationsvej i en bue uden 

om gården, men i forbindelse med rør- 

og kabelføring til de nye byggegrunde, 

skulle vejen i 1962 rettes ud. 

Staldbygningen stod imidlertid i vejen 

for linjeføringen og måtte derfor rives 

ned. Nogle år senere blev laden også 

fjernet.  

   Stuehuset blev derimod bevaret, og 

enkefru Marie Kramer blev boende. Da 

Marie døde i 1979 blev huset købt af 

tømrermester Børge Laugesen, og efter 

hans død i 1992 købte Kaj Macken-

hauer huset til udlejningsbrug. 

   Det var i øvrigt fra denne gård, at den 

tidligere ejer Knud Nielsens søn Oluf 

blev dræbt ved, at en mur væltede ned 

over ham under nedrivning af Bergs 

gård, der dengang lå på noget af den 

nuværende børnehaves legeplads og ud 

over Tapdrupvej. 

Vandtårn 

Gården 
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Billedet er taget fra vandtårnet med gården liggende forrest i billedet. 
(Det er kun længen med de 2 skorstene, der eksisterer i dag). 

 

 

Bogen 

”Det gamle Tapdrup”  

Tak til alle jer, der kom til min reception d. 5. Okt. 

Jeg beklager, at der ikke var bøger nok til alle, der måtte ønske det. Men på opfordring 

har jeg nu fået trykt endnu 30 eksemplarer, hvoraf de 15 er solgt eller reserveret. De 

sidste 15 stk., der er tilbage, kan stadig købes for 220 kr. stykket, hvis det kunne være 

en ide til en julegave? 

M.v.h. 

Erik Langvad 

Tlf. 86600407 

E-mail:  erik.langvad@hotmail.com  
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Tapdrup i vintertøj  

(bare så vi ikke glemmer det!! - billeder er fra dec. 2009) 

 

 

Stationsvej 

A. Nielsensvej 
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Tapdrup – en særlig oplevelse 
 

Pastor emer. Lisbeth Andersen gik efter 33 år som sognepræst i Tapdrup på pension 

1. oktober 2020 og giver her et kærligt tilbageblik på tiden i Tapdrup og udtrykker et 

håb for fremtiden i et unikt fællesskab. 

 

 

Tapdrup sogn – betragtet af en gæst 

Efter aftale med bladets redaktør skal jeg her 

forsøge at tegne et løst portræt af Tapdrup 

efter mine 33 år som sognepræst. Ved min 

fratræden stod det mig klart, at jeg altid har 

følt mig som gæst i sognet, fordi jeg ikke 

boede her. Et mærkeligt dilemma for mig 

som præst - og måske også for sognet - for 

det har betydet, at jeg på den ene side var en 

udenforstående og på den anden side som 

sognets præst jo var ’medlevende’ i forhold 

til beboerne og det, der er foregået. Måske 

denne dobbelthed kunne og burde udnyttes 

til at være en fordel for sogn og præst. 

 

Et skel mellem by og land 

Men under alle omstændigheder var 

talemåden at Asmild-Tapdrup pastorat 

består af bysognet Asmild og landsognet 

Tapdrup.   

Landsognet 

Da jeg kom til sognet i 1987, blev 

menighedsrådsmøderne afholdt rundt om-

kring i MR-medlemmernes hjem: første del 

af mødet i dagligstuen i de magelige  

lænestole, anden del i spisestuen til et 

overdådigt kaffebord. Jeg forstod ikke 

meget af det, der blev talt om under kaffen, 

for jeg kendte jo hverken stederne eller de 

mennesker, som kom på tale. Men 

spændende var det at komme rundt i sognets 

forskellige kroge, lige fra Mandshøj og 

Randersvej til Tørvevejen og marken nord 

for Tørvevejen, til parcelhusene på den 

solbeskinnede sydlige skråning ned mod 

Nørreådalen, til Pramhusvej og 

Spanggårdvej i vest og Langdalsvej og 

Tisted i øst. Da sognehuset kom til i ? og 

menighedsrådsmøderne blev flyttet hertil, 

var jeg fortsat heldig i forbindelse med dåb, 

bryllup og begravelser at komme rundt i 

sognet, og i mange år har jeg drømt om, at 

man skulle lave vandreture rundt i hele det 

smukke sogn til dets yderste steder - og 

måske endda på skift byde indenfor hos 

hinanden - ja, for det er et meget smukt og 

geografisk varieret sogn. Og fuldt af 

spændende mennesker.  

Skillelinjer mellem mennesker 

Tapdrup har altid været kendetegnet af 

skillelinjer, der er gået igennem sognet; for 

det første en skillelinje mellem land og by. 

Man kan godt med rette spørge, om Tapdrup 

faktisk er et landsogn? Da jeg kom hertil, 

var det vel endnu gårdene og landmændene, 

der tegnede sognets profil, men udviklingen 

var i gang mod større bedrifter og færre 

landbofamilier. Endnu holdtes der høst-

gudstjeneste, og den havde stor betydning. 

Jeg husker, hvor vigtigt det var,  
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at høstgudstjenesten for alt i verden ikke 

måtte lægges for tidligt med fare for, at 

landmændene ikke var færdige med at høste. 

Midt i halvfemserne omdannedes høstguds-

tjenesten til en børne- og familieguds-

tjeneste. I dag er der knapt nogen, der ved, 

at høstgudstjenesten akkurat ligger midt i 

september for at være på den sikre side i 

forhold til at have kornet i hus. (Alligevel er 

der vel ikke nogen grund til at lave om på 

det. For selv om Tapdrup for længst er 

blevet et sogn af overvejende byboere, der 

bor på landet, giver det mening for begge 

parter at samles og sige tak for afgrøder og 

årets høst, når tiden er inde.)  

Fra meget gammel tid har der gået et skel i 

Tapdrup sogn mellem dem, der kom i Indre 

Mission og dem, der ikke hørte til her. Det 

afspejlede sig i, at nogen havde deres gang i 

Missionshuset (der ligger over for kirken og 

nu er ombygget til bolig) og andre i 

Forsamlingshuset. Da jeg kom fandtes 

skellet endnu på den måde, at der i 

menighedsrådet var to medlemmer valgt på 

Indre Missions listen og fire valgt på den 

såkaldte Kirkelige liste. I dag er der kun én 

liste, skellet er forsvundet og gudstjeneste-

livet bærer ikke længere præg af de kirkelige 

retninger.  

  

 

 

 

 

Vi er Tapdrup! 

Som jeg ser det, har sognet en ny skillelinje; 

det er skellet mellem de mange tilflyttere og 

dem, der har boet i Tapdrup i mange år 

efterhånden eller endda er barnefødte her og 

hvis familie har boet i Tapdrup gennem flere 

generationer og er i familie med hinanden på 

kryds og tværs. Jeg håber, der må ske en 

integration mellem ’gamle tapdruppere’ og 

de nye tilflyttere, så det sammenhold og 

fællesskab, der allerede findes, fortsat vil 

præge Tapdrup. Jeg tror, at skellet mellem 

gamle og nye vil forsvinde, hvis man – som 

den tidligere formand for Borgerforeningen 

flere gange har sagt – passer på med ikke at 

lade sognet vokse vildt, så det sprænger alle 

rammer og man ikke længere kan integrere 

sig med hinanden. For da er der fare for, at 

Tapdrup mister sit præg af landsogn – og 

bliver noget andet, der måske ikke er så rart: 

en soveby, en lidt kedelig forstad, uden 

landsbypræg.  

Et unikt sted 

For mig har de 33 år som sognepræst 

i Tapdrup efterladt en iboende krystal, 

bestående af de mange oplevelser, steder, 

tider og møder, der alle bærer det 

umiskendelige præg: at Tapdrup er helt sin 

egen. Et sogn, hvor dets beboere kender 

hinanden, har en fælles historie og er knyttet 

sammen af glæden ved at bo så smukt et 

sted, fyldt med landlig luft, udsyn, 

fuglesang, nattemørke og stilhed.  

Stilheden og en fredfyldthed ramte mig hver 

eneste gang, jeg stod ud af bilen en søndag 

morgen for at gå op til kirken til 

gudstjeneste. Ja, for det må heller ikke 

overses: at Tapdrup kirke står der, smuk, 

synlig, samlende og betydningsfuld for 

fortid, nutid og fremtid. 

Må tiden arbejde for Tapdrup. 
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Jule-Tennis i Tapdrup 
Jens Kofoed, Tapdrupvænget 7, server en julebold til læserne med opfordring til at 

tage sneskoene på og møde op på tennisbanen. 

 

Velkommen til alle 

Så sker det - juletennis kommer til 

Tapdrup! 

Er du medlem af tennisklubben i Tapdrup, 

er du velkommen til at deltage i juletennis 

søndag 3. januar 2021. Måske kan jule-

tennis blive en årligt tilbagevendende 

begivenhed i Tapdrup. Andre interes-

serede fra Tapdrup mv. må gerne komme 

og se arrangementet. Det bliver forhå-

bentligt festligt. 

Mens vi har tændt bålfade ved tennis-

anlægget, serveres der julegløgg og 

æbleskiver mv. Bliver vejret uforudsi-

geligt, kan vi krybe i ly i teltet, som slås op 

til arrangementet. 

Dannebrog viser vej 

Dannebrog vil blive hejst og veje over 

Tapdrup Udeliv Tennis og langs Tapdrup 

hovedgade vil den opsatte flagalle vise vej 

til Center Court og juletennis. 

Vi spiller for sjov i tidsrummet kl. 11 – kl. 

15 og håber, at vi vil få nogle hyggelige 

timer i hinandens selskab. Spillet og  

kampene  skal  ikke tages alt for alvorligt.   

Mere alvorligt skal deltagerne imidlertid  

tage på påklædningen. Adgangen til at 

deltage i juletennis er enten nissehue, røde 

sko, sokker, julekostume eller andet 

nissetøj. Uden nisstøj ingen servering og 

tennis. 

Alle medlemmer - små, store, børn, fami-

lier og seniorer - kan deltage i turneringen.  

Vi spiller på tværs på små tennisbaner. Vi 

er to, fire, seks i hvert team afhængig af 

antallet af tilmeldinger. Hvert team finder 

på et velvalgt navn, så de kan identificeres 

undervejs i turneringen. Det bedste og 

mest sigende navn vil blive præmieret.   

Medlemmerne bag arrangementet beslut-

ter helt suverænt og aldeles uretfærdigt, 

hvordan de enkelte teams skal sam-

mensættes og hvilke modstanderhold de 

skal spille mod.  

Vi planlægger foruden tennis andre små 

konkurrencer, og vi trækker lod om en fin 

juletennisgave. 

Tilmelding sker inden 15. december på 

TUT facebook side under emnet: ”tilmel-

ding til julearrangement”. Tilmeldingen 

åbnes på TUT facebook side 1. december 

og lukkes 15. december, som er sidste frist 

for tilmelding. 

 Med julehilsen fra alle os i Tapdrup 

Udeliv Tennis 

 

. 
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Tappen udgives digitalt 
Tappens redaktion skriver: 

   Borgerforeningens bestyrelse har besluttet, at Tappen fra 2021 primært udkommer i 

en digital udgave og kun fordeles i papirudgave til de, der inden udgangen af 2020 har 

givet ønske herom. Hvorledes en omdeling af papirudgaven vil finde sted er endnu ikke 

redaktionen bekendt, men vi formoder, at Borgerforeningens bestyrelse vil finde en 

løsning. 

Den digitale udgave af Tappen vil kunne findes på hjemmesiden Tapdrupby.dk , eller 

man kan få den tilsendt som nyhedsbrev på mail. 

Livestreaming af foredrag 
Morten Jørgensen, Tapdrup Menighedsråd, skriver: 

   Tapdrup Menighedsråd og Borgerforeningen samarbejder i foråret 2021 om 

livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet.  Aktiviteten 

finder sted i Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup og begynder hver gang kl. 19.00. 

Foredragene finder sted følgende dage: 

9. februar: ”Et langt liv uden sygdom. Dø syg som 80-årig eller lev            

rask som 90-årig” 

23. februar: ”Sære sanser. Opfatter du virkelig virkeligheden?” 

2. marts: ”Vandet under vore fødder. Grundvandet – pas på det! ” 

16. marts: ”Pandemier i historisk tid. Hvad kan vi lære af dem i dag” 

13. april: ”Mikrober. En varig og unik fødselsdagsgave” 

Foredraget 9. marts er ikke programsat pga. manglende lokale, men skulle dette blive 

løst, annonceres foredraget særskilt. 

Strikkeklubben og Seniorklubben 
   Både Strikkeklubben og Seniorklubben holder pause indtil oktober 2021, hvor man 

håber, at de mange forbehold for at møde frem er borte, og muligheden for sikkert at 

være sammen er vendt tilbage. 
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Tapdrup ”Dream-Team” 2006 
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Tapdrup Udeliv  

 

Af Birgit Rasmussen, formand 

Tapdrup Udeliv Tennis  
På trods af, at det nu er efterår og mørket 

sænker sig meget tidligt over Centre Court, 

kan vi stadig fortsætte vores gode 

tennisspil også om aftenen, det skyldes jo, 

at siden I sidst fik nyt fra Tapdrup Udeliv 

Tennis, har vi fået installeret/opsat og 

indviet et supermoderne lysanlæg  fra Lite-

LED.  

Med det efterårsvej, vi har haft i 2020, har 

lyset virkelig gjort en forskel, og der er 

blevet spillet en del om aftenen.  

Dette indlæg fra TUT vil hovedsageligt 

komme til at handle om indvi-elsen af 

lysan-lægget. Da 

de aktiviteter, vi 

har kørende i 

fore-ningen, alle 

kører på bedste 

vis, og der ikke 

er de store 

ændringer. 

 

Viborg Stifts Folkeblad skriver: 
”Tennisslag i tusmørket”  

Klub markerer opsætning af lysanlæg 

med 12 timers nat-tennis 

For tennisspillere i Tapdrup bliver mørket 

ikke noget problem i løbet af det 

kommende efterår. Byens tennisbane er 

nemlig blevet udstyret med et splinternyt 

og topmoderne lysanlæg, som blev indviet 

fredag 4. september.  

Klubben Tapdrup Udeliv Tennis har fået 

nyt lysanlæg. Det betyder, at der nu også 

om vinteren kan spilles aftenkampe. For at 

fejre det var klubbens medlemmer invi-

teret til nat-tennis. 

Frank Rasmussen, en af klubbens vigtige 

ildsjæle, får lov at tænde lysanlægget for 

første gang. Han er udvalgt som en gestus 

for det hårde arbejde, som han har leveret, 

for at den unge tennisklub nu kan fungere 

med samme program året rundt. Det kan 

den nemlig med det nye lysanlæg. 

Begivenheden er de stolte af i Tapdrup 

Udeliv Tennis. Omkring 60 personer er 

dukket op, og etableringen af det nye 
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lysanlæg bliver fejret med mad, drikke, en 

tale af formanden og aftenens store - og 

langvarige - højdepunkt: nat-tennis. 

Vi gjorde det sgu, citerer formanden Birgit 

Rasmussen den tidligere statsminister 

Helle Thorning Schmidt, i sin tale til de 

fremmødte. En anden taler, formanden for 

Viborg Idrætsråd Preben Jensen, rammer 

meget godt ind, hvorfor Birgit er så stolt 

af, at lys-projektet er kommet i stand. 

Det er på fem år gået fra at være en ujævn 

græsplæne og et faldefærdigt skur, til at 

være en god og dejlig klub, siger han. 

Klubben har i dens fem årige levetid 

vokset sig til en størrelse på over 100 

medlemmer. Succesen forsøger formand 

Birgit Rasmussen og Ole S. Nielsen, som 

er træner og bestyrelsesmedlem, at sætte 

ord på. 

Der er mange ting, som har spillet godt 

sammen. Den allerbedste ide fik Birgit. 

Ideen var, at vi skulle have en bane, som 

fungerede både om sommeren og om 

vinteren. Mange klubber har jo kun grus, 

og de lukker om vinteren. Det lider de 

under, siger Ole S. Nielsen, og Birgit 

tilføjer: 

Jeg synes, at en af de afgørende ting er, at 

alle kan være med. Ingen er for gode til at 

hjælpe de nye og at spille med alle de 

andre, siger Birgit Rasmussen. 

På trods af, at der var varslet regn, og at det 

allerede ved 18-tiden var overskyet, har 

tennispillerne indtil nu spillet uafbrudt. De 

skiftes til at spille double-kampe, mens de 

resterende spillere slår sig ned med kaffe 

og kage. Da avisens udsendte forlader 

arrangementer ved halv tolv-tiden, er der 

intet som tyder på, at aftenen vil blive 

spoleret. 

 

Nat-tennis 
Klokken 23 har omkring 25 af klubbens 

deltagere spillet "nat-tennis" i tre timer. Og 

planen er, at de skal spille videre helt indtil 

den lyse morgen. Det er ganske enkelt en 

fejring af, at det nu kan lade sig gøre med 

det nye lysanlæg. Kampene spilles på den 

såkaldte "Centre Court", som de med en 

vis portion selvironi har døbt den. I 

modsætning til banens kendte navnebror 

fra Wimbledon-turneringen, er det nemlig 

TUT's eneste bane. 

 

 

Juleturnering I TUT        
KOMBARDO!! 

 

Så sker det - Jule tennisturnering kommer 

til Tapdrup og TUT. 

Slå kryds i kalenderen ved søndag den 3. 

januar 2021 og brug nogle hyggelige timer 

på tennis sammen med andre medlemmer 

af TUT. 
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Talen fra Viborg Idrætsråd v/Preben Jensen 

(fra indvielsen af lysanlæg) 

Kære Tapdrup Udeliv Tennis 

For mindre end halvandet år 

siden kunne Viborg Idrætsråd 

gratulere Tapdrup Udeliv 

Tennis og Alle Tutterne med 

indvielsen af det nye klubhus. 

& nu står vi her glædeligvis 

igen for at indvie jeres nye 

lysanlæg – og tusind tak fordi 

vi måtte være med til det. 

I markerer begivenheden med 

NAT tennis – og det er på 

samme tid en fjollet og 

fantastisk kreativ ide, der 

fortæller, hvad lysanlægget 

kan: sikre mange flere 

tennistimer i døgnet, så endnu flere borgere kan få glæde af anlægget og det sjove spil 

med den hurtige bold. 

I har også været kreative i det arbejde, der ligger foran i dag. I har af frivillighedens vej 

skabt lysanlægget – dels ved frivilligt arbejde og dels ved gode ansøgninger til 

forskellige bidragsydere. Det er det, som fællesskabet kan, når det er bedst: Skabe 

merværdi for medlemmerne og for alle omkring fællesskabet. 

Vi har kun ROS at give jer for den energi, dynamik og kreativitet, der kommer fra jer. I 

bevæger idrætten. Fra en ujævn græsplæne med et faldefærdigt skur i det ene hjørne til 

et døgnaktivt tennisanlæg med et lækkert klubhus. Imponerende. 

KÆMPE stort tillykke. Vi venter med spænding på det næste der popper op ad æsken 

her i Tapdrup epicenter. 

Tillykke til klubben. Tillykke med jeres fællesskab. Tillykke med en plads i lyset. 

 

 

 

Der indsættes 500 kr. i indvielsesgave på foreningens konto 
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Aktivitets - oversigt 

Træning: Tirsdag (17-20.45). 

Træningen fortsætter som en succes og på 

trods af, at det ikke er sommer, er 

søgningen stadig stor, og der er fyldt op 

hver tirsdag, så Thorsten Busk Pedersen 

gør et rigtig godt stykke arbejde.  

Familietennis: Onsdag (16-19.30). 

Ligesom træning kører familietennis også 

hen over vinteren, og Ole S. Nielsen får 

forældre og børn til at lege tennis, ligesom 

lidt nyere spillere også starter her. Rigtig 

flot arbejde.  

 

Doublespillet: Lørdag, søndag, mandag, 

torsdag 

Doublespillet fortsætter med at være 

populært og der spilles stadig 6 kampe 

hver uge, altså 24 spillere skal være klar, 

ellers må reserverne slå til  

 

Begynderdouble: Lørdag (13.30 -15). 

Fortsætter som planlagt, men her kunne vi 

godt bruge lidt flere spillere. 

Seniortennis: Mandag (13-15). 

Er heldigvis kommet godt i gang og vi er 

typisk mere end 4 

Samarbejde med Løgstrup, Vinkel, 

Rødding og Tapdrup (10-14). 

Hver fredag mødes 8 spillere fra de 4 

klubber og der bliver spillet 2 doubler.  

Første hold fra 10 – 11.45. Kl. 11.45 – 12. 

15 drikkes der kaffe og spises kage, 

somme tider er der også en lille skarp. 

Spillet fortsætter så 12.15 med sidste hold 

double. Dette hyggelige samspil og 

samvær på tværs af klubber er en stor 

fordel for alle klubberne, vi lærer hinanden 

at kende, og dermed undgår vi at føle os 

som konkurrenter, men mere som 

kammerater.  

 

Dagplejemødre, børnehuset og skattejagt 

Familietræning 

 
Det er en glæde, når selv 

de mindste børn møder 

op og tager ansvar. 

 

 

Skatte – linien 

 

Skattejagt hver uge 

i Tapdrup 

Tapper, hunde, ræve 

osv...blot en bøn om 

ikke at fjerne eller 

flytte de gule tennis-

bolde på gader, stier og 

i naturen... 

Børnegrupper fra Tap-

drup Børnehus er 

nemlig på SKAT-

TEJAGT, og kan ikke 

finde skatten, hvis 

"vejen" dertil er for-

svundet. 

Lad boldene ligge 
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Indvielsen af lysanlægget set i billeder 

 
Ankomst 

 
Så er vi på plads 

 
Nogle af de glade givere, her er det Jyske Sparekasse 

Nodea-Fonden og Spar Nord Fonden 
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A La Wimbledon, dog på små baner  

 

 
Vi fryser, men de standhaftige gik ikke hjem, men blev og heppede til den lyse 

morgen og morgenmaden kl. 8.00 var så fortjent. 

 
Endelig morgenmad 

White Tennis 

 

Nat Tennis 



 

26 

    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

            

Medlem af 

 landsorganisationen     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

GENERALFORSAMLING 2021 

Onsdag den 24. marts 2021, kl. 20.30 
 

Tapdrup gl. Skole i træsløjdlokalet, Tapdrupvej 100.  

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

gamle skole – Tapdrupvej 100. Første gang onsdag den 06 januar 2021. Sidste gang 

inden sommerferien den 24 marts 2021. 

Kontingent fra 01 januar til 01 april 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:  

Formand: Karl Olsen, Asmild Eng 15, 8800 Viborg.  

Mobil: 29242616 eller 

e-mail: kolesen52@gmail.com 
 

 



 

27 
 

Det sker i Tapdrup 
Overskriften burde være ”Det sker ikke i Tapdrup”, for de fleste initiativer og aktiviteter er 

aflyst eller udskudt. Alligevel vover vi at bringe den sædvanlige side, om ikke andet så for at 

bibeholde et håb om et levende Tapdrup i nær fremtid.  

December 2020:  
06.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.  

08.  kl. 17.00 Gudstjeneste & Spaghetti i Tapdrup Kirke og Sognehus. 

13.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

24.  kl. 11.30 Juleaftensgudstjeneste I i Tapdrup Kirke.  

Husk pladsbillet. 

24.  kl. 13.00 Juleaftensgudstjeneste II i Tapdrup Kirke.                    

                                     Husk pladsbillet. 

24.  kl. 14.30 Juleaftensgudstjeneste III i Tapdrup Kirke.  

Husk pladsbillet. 

26.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.   

  

Januar 2021: 
01.  kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

 Ønsk Godt Nytår herefter med champagne og kransekage. 

03.  kl. 11.00 Juletennis i TUT. 

06.  kl. 19.00 Husflid starter sæsonen på Tapdrup gl. Skole.  

10.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

12.  kl. 17.00 Gudstjeneste & Spaghetti i Tapdrup Kirke og Sognehus. 

17.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

24.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

31.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

 

Februar 2021: 

09.  kl. 19.00 Livestreaming fra Aarhus Universitet i Sognehuset. 

10.  kl. 17.00 Gudstjeneste & Spaghetti i Tapdrup Kirke og Sognehus. 

14.  kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste for børn i Tapdrup Kirke. 

21.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

23.  kl. 19.00 Livestreaming fra Aarhus Universitet i Sognehuset. 

25.  kl. 19.30 Generalforsamling i Borgerforening, Forsamlingshus og Tapdrup 

Udeliv i forsamlingshuset. 

25.  kl.  19.00               Generalforsamling: Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening, B/T 

 

Marts 2021: 

02.  kl. 19.00 Livestreaming fra Aarhus Universitet i Sognehuset. 
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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:  Karl Olsen, Asmild Eng 15,  

8800 Viborg.  

Tlf.: 29242616, e-mail: kolesen52@gmail.com 

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   

Mads Bjerre Gram, Gl. Randersvej 2, Overlund.     

Tlf. 2933 6401. Mail: mabg@km.dk  

Ny præst er ansat pr. 1. januar 2021. 

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: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf.: 2639 9070, mail: aabrinken9@outlook.com  

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.: 19. februar 2021 

 

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: Ny, kreativ medarbejder søges.  

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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