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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen, redaktør 

Redaktionen mødes hvert kvartal for dels at vende 

verdenssituationen i Tapdrup Sogn og dels for at se på 

kvaliteten af det arbejde, vi udfører. Der bliver også talt om de 

respektive leverandører af stof til bladet og herunder, om 

adspurgte gider svare på henvendelser om artikler m.m. Det 

gamle ordsprog ”At tale for døve øren” bliver af og til nævnt. 

Redaktionen er ligeledes stadig i tvivl om, hvad borgerne i 

Tapdrup Sogn vil med Tappen. Nogle mener, at Facebook er 

tilstrækkeligt til at informere om aktiviteter m.v., men indtil nu er det mest efterlysning 

af katte, billeder af hovedretten og spørgsmål om lån af en kost, der optager siderne. 

Hvordan skal vi holde fællesskabet ved lige på den måde? Svar udbedes! 

Sommeren er forbi, og vi fik både brune ben og våde tæer. Hele vejrpaletten var fremme. 

Og høsten er vel overstået, i et hæsblæsende tempo vil nogen sige. Det var et kapløb 

med regnbygerne, men vi nåede det.  

Snart melder efterårets farver sig, og vi skal glæde og forundre os over naturens gang. 

Fra det spæde, grønne blad til den nøgne gren. Liv og død følger hinanden, både for 

mennesker, dyr og planter. Tag ud i naturen med familie og venner, nyd den friske 

efterårsluft og kom hjem med fornyet energi. God tur!  

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er den 25. november 

2021. 

 
Fra en velbesøgt afskedsreception for graver Ole S. Jensen 

og medhjælper Svend Aage Jensen 
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Høstarbejde hos Lars Børgesen 

 
Torben Lund høster på Taphede 
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Borgerforeningen 

Af Benjamin Overvad, formand for Tapdrup Borgerforening.  

Den første efterårsmåned er begyndt, og vi kan se 

tilbage på en sommer, hvor vi igen kunne samles og 

nyde hinandens selvskab på kryds og tværs. Det var 

dejligt.  

Nyt på legepladsen 

I starten af juni fik vi endelig lov til at åbne op for fri 

leg på legepladsens nye klatrestativ, som primært er 

doneret af Nordea Fonden.  

Det var længe ventet, at borgerforeningen endelig kunne sige 3-2-1 GO og så måtte der 

kravles, svinges, gynges og leges ta’fat.  

Som I alle ved, så har den tidligere borgerforening, gjort et kæmpe stykke arbejde for at 

vi i Tapdrup kan nyde vores fantastiske legeplads. Og det var en ære at den ny bestyrelse 

i borgerforeningen kunne bidrage til  endnu mere leg for børn og andre legesyge voksne.  

Tak til bidragydere og bypedeller 

Stor TAK skal der lyde til Lars Glerup, for hans fine donation og hjælpen i forhold til 

udgravning, sand mm. Og en kæmpe tak til jer alle som bruger vores legeplads. Uden 

jer, var der slet ingen brug for et nyt klatrestativ.  

Derudover skal der lyde en stor tak til alle jer, der giver borgerforeningen et tip om, at 

der er noget der skal fikses, og en mindst lige så stor tak til alle jer, der når at udbedre 

skaderne, allerede inden borgerforeningen / bypedellerne når at få set på sagerne. Det er 

så fedt at være i borgerforeningen, når der er så mange i Tapdrup, der kerer sig om 

området og om vores fælles arealer.  

Hold legepladsen ren Legepladsen er et velbesøgt 

område, både af lokale og folk udefra. Det 

genererer en hulens masse skrald. Også til tider 

langt mere skrald end hvad den ”bette” beholder 

nede ved legepladsen kan rumme. Den bliver tømt 

jævnligt af Borgerforeningen. 

Men vil I ikke alle sammen huske på at tage 

skraldet med jer hjem, så der ikke bugner med 

madrester, pizzabakker, engangsgrill, plastic-

scootere og andet? Skraldespanden er tiltænkt til 

madpakkepapir, hundelorteposer, ispapir o.lign. – Tak! 
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Skt. Hans bål 

Siden det seneste nr. af Tappen, har vi afholdt en fantastisk Sankt Hans.  

En fantastisk en af slagsen, nu hvor vi igen kunne mødes, og hele området ikke var 

pakket ind i minestrimmel og det ikke længere var helt så nødvendigt at skulle tælle jer 

alle sammen.  

Og hvilken aften blev det! Der var en fantastisk tilslutning til byens Sankt Hans, det var 

herligt at se. I år gæstede vores lokal politiker, Mads Georgi, begivenheden. Desværre 

var der lidt knas med lyden, men talen er til at finde på Tapdrupby.dk.  

Motorvej 

Som I alle nok har bemærket, hvad enten det er 

snakken i byen eller i pressen, så arbejdes der 

pt. på at få ført en motorvej nede sydfra og op 

til Viborg. Hvor den kommer til at ligge, øst 

eller vest om Viborg, er der ingen der kan sige 

noget om endnu. Borgerforeningen og andre 

interesserede borgere følger sagen tæt og der er 

kommet  pip i ny og næ her fra østsiden af byen.  

Senest har John Vutborg fra Kokærvænget haft 

inviteret transportordføreren fra socialdemo-                              

kratiet, Thomas Jensen, til Tapdrup, så han da om      Vutborg, Jensen og Overvad        

ikke andet havde set området, og det hele ikke foregik på kort og tegninger. Vi afventer 

alle VVM undersøgelsen, som vil komme inden for de næste par år.  
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Byudviklingsplan 

Byudviklingsplanen, som var planlagt før Coronaen, er slet ikke glemt. Vi er i dialog 

med kommunen, og der vil blive indkaldt til borgermøde i efteråret, hvor jeg håber på, 

at så mange som muligt deltager. På borgermødet kommer kommunen ud, og fælles 

finder vi emner, ønsker mm. for Tapdrups fremtid. Vi skal nok give besked overalt, når 

vi har en endelig dato. Gør alt, hvad I kan, for at prioritere aftenen, da den kommer til 

at omhandle vores by i fremtiden.  

 

Julebanko 

Der er stadig et godt stykke tid til jul men…  

Sidste efterår, gjorde borgerforeningen det klart at vi ønskede at nytænke byens 

julebanko.  

Julebanko har været en tradition i byen og borgerforeningen ønsker ikke at nedlægge 

traditionen, vi ønsker blot at der er nogle frivillige, der ønsker at stå for arrangementerne.  

Sidst var der ingen der meldte sig, men I har muligheden nu? 

Såfremt ingen melder sig på banen, så påtænker borgerforeningen at afholde en enkelt 

familiebankoaften, hvor alle kan være med, store som små. Aftenen sluttes af med 

æbleskiver, gløgg og kaffe.  

 

Sidst men ikke mindst… 

GENERALFORSAMLING  

28. oktober 2021 

Den har længe ladet  vente på sig, 

 men den er ikke glemt.  

 

Tapdrup Forsamlingshus, Tapdrup Borgerforening & Tapdrup Udeliv inviterer til 

generalforsamling d. 28. oktober 2021 kl 19:30.   

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

  Rigtig god sensommer til 

   jer alle.                         

   Tapdrup Borgerforening  
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Tapdrup Menighedsråd 
Af Morten Jørgensen, formand for Tapdrup Menighedsråd 

Fuldt hus i Tapdrup Kirke 

Nu er der igen mulighed for fuldt hus i Tapdrup Kirke. 

Siden sidste nummer af Tappen, hvor der stadig var 

restriktioner i antal kirkegængere pr. gudstjeneste, er 

der nu åbent hus, så at sige. Restriktionerne er borte, og 

der er plads til alle kirkegængere såvel ved 

gudstjenester, barnedåb, bryllup og begravelse.  

Se, hvornår du kan komme i kirke, på 

https://sogn.dk/tapdrup/ 

Velkommen til ny graver ved Tapdrup Kirke 

Tapdrup menighedsråd har ansat en ny graver pr. 1. september 2021, og vi er glade for 

at byde Jonas Lund Nissen velkommen i stillingen. 

Jonas bor i Tapdrup med sin familie og er nok kendt i forvejen af mange Tapdrup-

borgere. 

 

Menighedsmøde 

Tapdrup menighedsråd holder menighedsmøde den 3. oktober 2021, kl. 11.30, i 

Sognehuset. Det er umiddelbart efter højmessen. Du kan altså slå to fluer med et smæk, 

både komme i kirke og derefter høre om menighedsrådets arbejde og økonomi. 

 

Sangaften i forsamlingshuset  

Torsdag den 14. oktober 2021, kl. 18.00, er der fællesspisning og fællessang i Tapdrup 

forsamlingshus. Menighedsrådet og borgerforeningen er fælles om arrangementet, der 

byder på sang for både børn og voksne. Og naturligvis et godt måltid mad i gode 

menneskers selskab. 

Sidsel og Terkel Michelsen synger for til fællessang. 

 

Koncert med Lene Siel 

24. november 2021 er der julekoncert i Tapdrup Kirke med sangerinden Lene Siel. Det 

er kl. 19.30 og entre koster 100,- kr. 

 

Juletræet tændes! 

28. november 2021, som er 1. søndag i advent, er der børnegudstjeneste i Tapdrup Kirke 

kl. 15.00 og derefter tændes juletræet på torvet. Her serveres også gløgg og æbleskiver 

og godteposer og saftevand til børnene. En endnu hemmeligholdt aftale med julemanden 

kan afsløre, at han netop denne eftermiddag vil komme til Tapdrup, hvor han vil invitere 

børn og voksne til at synge med rundt om juletræet. 

https://sogn.dk/tapdrup/
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Tapdrup Udeliv Tennis  
Af Birgit Rasmussen, Formand 

Indledning 
Så er sommeren ved at gå på held og de fleste er tilbage fra ferie og sidder nu igen på 

arbejde. Selv om sommerferien har giver lidt mere plads på de forskellige aktiviteter, 

har der været masser af liv på Centre Court og plænen omkring. 

Dette skyldes selvfølgelig de gode aktiviteter vi har i klubben og det stadig stigende 

medlemsantal. 

Jul I Juli (Juleturnering) 

 

Coronaen satte en stopper for vores planlagte juleturnering i december måned. Vi 

måtte så tænke alternativt nu da præmierne var købt og nogle håndlavede. Vi havde 

også sat næsen op efter noget sjovt i klubben, så det blev til jul i juli.  

Det blev en vellykket dag, og der blev spillet omkring 60 kampe på tid, med skumbolde 

på tværs af Center Court. Der blev spillet i puljer for både børn og voksne, desuden var 

der præmie for bedst udklædte spiller. (det var et must, at man skulle være udklædt for 

at kunne deltage). Der var ingen tvivl om, hvem der indtog 1. pladsen, men anden 

pladsen var der pointlighed, så hele 3 par endte på andenpladsen. 
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Tapdrup Udeliv Tennis  
Billeder fra juleturneringen 

Jack og Jonni  De flotte præmier 

Conny og Susanne Peter og Ellen 

Frank og Karin Zakarias og Magnus 
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Tapdrup Udeliv Tennis  

                           
Knud og Malte                                  Bedst udklædte var Tove 

De ældste børn fra børnehuset. 

Den 19. august var hoppelopperne (5årige, de ældste fra børnehuset) på besøg i TUT. 

Forhindringsbanen gav god motion og glæde. Der blev efterfølgende sejlet ind på 

tennisbanen med en imaginær båd, ketcherne blev brugt som fiskenet og boldene var de 

store fisk, som skulle hives indenbords. Til sidst blev sædvanen tro ”ketcherbjerget” 

besteget og skattekisten fundet. En time var gået og hoppelopperne forlod Centre Court. 

Der siges pænt goddag til hver enkelt 

barn, inden turen går ud på 

forhindringsbanen  

Så er der kø til endnu en tur på 

forhindringsbanen.  
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Tapdrup Udeliv Tennis
 

Ole S. Nielsen, Tapdrup, skriver på vegne af Tapdrup Udeliv Tennis: 

Fokus på de yngste Tapper 

Et nyt og spændende samarbejde er etableret imellem Tapdrup Børnehus, Kirke- og 

kulturmedarbejderen ved Tapdrup Kirke, Dagplejerne i Tapdrup, DGI og Tapdrup 

Udeliv Tennis (TUT). 

Hvad sker der 

Ét år frem og hver torsdag arrangerer enten Kirke- og Kulturmedarbejder Stine Just eller 

DGI v/Christina og TUT v/Frank og Ole aktiviteter, såsom sang, fortælling, bevægelse 

med fokus på motorik, styrke, balance og tennis  for alle børn fra Tapdrup Børnehus og 

børn fra byens dagplejere, Spiren v/Anja og Anna-Mette i Kokær, deltager på skift frem 

til sommeren 2022, så der er sat fokus på de yngste Tapper. 

Opdeling i grupper 

De mange børn med pædagoger og dagplejere er delt op i 4 grupper: 

- 5 årige fra børnehaven, Hoppelopper 

- 4 årige fra børnehaven, Græshopper 

- 3 årige fra børnehaven, Badutspringer + de 3 årige v/Anna-Mette 

- 1-2 årige fra børnehaven, Vuggestuen + børn v/Anja og Anna-Mette 

 

Hvor sker det 

Tapdrup Kirke og TUT ser frem til det nye og spændende samarbejde, og Tapperne er 

velkomne til at kigge forbi torsdage i 

tidsrummet kl. 0930-1030. 

Kirken og sognehuset samt aktivitets- 

og forhindringsbanen, Ketsjerbjerget 

(hvor skattekisten gemmer sig) og 

tennisbanen vil danne rammerne 

omkring aktiviteterne for de yngste 

Tapper. 

 

Andre tilbud 

Sluttelig et tilbud til alle de yngste og 

forældrene i Tapdrup samt de gode 

dagplejere - ved TUT er der hver 

eneste uge sat en aktivitets- og 

forhindrings-bane op på græsset, så 

KOMBARDO!                                                  Ketcherbjerget bestiges 
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Tapdrup Husflid - Åbent Hus 
Af Karl Olesen, formand for Tapdrup Husflidsforening 

Tapdrup Husflid 

holdt lørdag den 

28. august 2021 

”Åbent hus” for 

alle interesse-

rede. Karl Ole-

sen, formand for 

Tapdrup Hus-

flidsforening, ud-

trykker sin glæde 

og taknemmelig-

hed over det store 

fremmøde til ar-

rangementet. 

Flere end 40 per-

soner havde valgt                                         Karl Olesen byder velkommen                                        

at bruge en lørdag formiddag sammen med foreningens medlemmer og bl. a. få forevist 

de nyligt renoverede lokaler på Tapdrup gl. skole, nu Børnehuset. Vi kan næsten ikke få 

armene ned igen, og vi har fået mange gode samtaler med de besøgende, udtaler han. 

Dagen blev indledt med en velkomst af Karl Olesen, hvorunder han takkede alle de 

frivillige, der har lagt tid og kræfter i renovering af husflidsforeningens lokaler. Herefter 

blev ordet givet til medlem af Viborg Byråd, Jakob Ekberg (C), der på vegne af Kultur- 

og fritidsudvalget udtalte en tak til de mange frivillige, der danner rammen om 

foreningslivet. Uden denne uegennyttige indsats ville vort samfund være dårligt stillet, 

sagde Jakob Ekberg blandt andet.  

Efter velkomsten foretog Jakob Ekberg den formelle indvielse af lokalerne ved at klippe 

det røde bånd ved indgangen. Herefter var der mulighed for de fremmødte til at bese 

lokaler, maskiner og et udvalg af flotte træarbejder. Snakken gik lystigt blandt gæsterne, 

hvoriblandt sås en pensioneret overlærer, der i skolens tid havde herset eleverne gennem 

træsløjdens svære kunst.  

Sådan en dag giver ekstra kræfter til at fortsætte med forbedringer af forholdene for og 

omkring vores lille forening, udtaler Karl Olesen, der også herigennem vil rette en tak 

til byrådsmedlem Jakob Ekberg (C) for den fine tale, klip af snoren og for at være med 

til at festliggøre dagen. 

Tak til alle sponsorer for bidrag til foreningen og en stor tak til Tapdrup 

Borgerforeningen. Vi fik også glæde af, at hele byen flagede.  

Tapdrup Husflidsforening ser nu frem til en aktiv vintersæson, hvor nye medlemmer er 

velkomne. 
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              Tapdrup Husflid - Åbent Hus 

 

Niels Søgård og Erik Langvad taler om fortid og nutid 

             
         Jakob Ekberg (C), Viborg Byråd,                     En ny generation trædrejere 

         klipper den røde snor 
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   TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

Af Herdis Kastaniegaard, bestyrelsesmedlem i Tapdrup Husflidsforening. 

Vi er bare SÅ klar! 

Corona har lidt sit nederlag, den 

kan ikke længere spænde ben for 

en flok kreative medlemmer, som 

har måttet vente, langt ud over det 

rimelige, med at få gang i drejejern 

og sav.  

Det er lige nu – opstart den 7. og 

8. september kl. 19.00-21.45 – så sker det bare, og vi ved fra flere medlemmer, at de 

har set frem til denne dag.  

Foreningen mødes hver tirsdag og onsdag aften fra kl. 19.00 til 21.45, i kælderen 

under Tapdrup Børnehus (Tapdrup gl. skole), Tapdrupvej 100. Halvårligt 

kontingent er 400,00 kr.   

Nu skal der gang i de nyrenoverede lokaler og nye maskiner. Bestyrelsen stiller hele 

fire nye drejebænke, en ny sav, en ny diamantsliber og et helt nyt udsugningsanlæg til 

rådighed, så det er muligt at trække vejret uden at indhalere et halvt egetræ. 

Nyanskaffelserne bidrager til et langt bedre miljø med mindre støj og støv. Bestyrelsen 

ser frem til at byde såvel gamle som nye medlemmer velkomne. 

Kreativ Fritid 

På Viborg-messen Kreativ Fritid 

i Tinghallen, d. 3. - 5. september 

kl. 10.00-17.00, har du mulighed 

for at træffe nogle træfolk fra 

Tapdrup Husflid. Så er du 

nysgerrig efter at høre nærmere 

om, hvad vi går og fordriver tiden 

med på aftenskolen, så kig forbi 

stand 52 og få en snak med os. 

Her vil du også se en udstilling af 

forskellige træting. Men pas på, 

det kan være du får kriller i 

fingrene efter selv at få lov at 

prøve kræfter med et drejejern 

eller en sav. Sker det, kan vi oplyse, at der stadig er få ledige pladser tilbage på holdene. 

På standen vil du også møde et af medlemmerne, som sidder og arbejder ved en 

dekupørsav.  
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Nyt fra Tapdrup Børnehus 
Af Charlotte T. Christensen, Børnehusleder Tapdrup  

Her er vi godt i gang efter 

sommerferien. Vi har fået 

sendt vores store børn i skole, 

og har modtaget en gruppe 

nye børn, der nu alle er ved at 

lære, at gå i vuggestue eller 

børnehave og danne nye, 

nære relationer til børn og 

voksne. 

Af nye tiltag kan vi fortælle, 

at vi er ved at udvide vores 

gode samarbejde med TUT, 

til også at omfatte Tapdrup 

Kirke, i skikkelse af Stine, 

der er kulturmedarbejder. Vi 

glæder os til at se, hvad det giver 

børnene og til at indgå i et 

samarbejde med flere i 

lokalsamfundet. Skulle nogle af jer 

have ideer til andre ting, vi kan 

indgå i lokalt, så sig endelig til.  

Lige nu er vi optaget af at planlægge 

og af at fejre Børnehusets 25-års 

jubilæum    Når bladet her 

udkommer, så har vi afholdt åbent 

hus for alle interesserede, og holdt 

fest sammen med børnene og deres 

forældre. Vi glæder os til fejringen, 

og ser frem til igen at samle mange i 

vores hus efter 1½ år med afstand og 

afsavn.  

Husk at vores legeplads er altid 

åben og må benyttes udenfor vores 

åbningstid.  
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Strikke-/hygge-/snakkeklub 
Af Conny Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

 

 

Hip-Hip-Hurra! 

Så er det endelig tid til at strikke- hygge- snakkeklubben må 

mødes igen. Derfor kan alle ”rendemaskerne” godt begynde at 

snøre skoene for at deltage i den 17. sæson. 

 

Mødetider 

Første mødeaften er mandag den 4. oktober 2021, kl. 18.30, i Sognehuset.  

Bemærk den ændrede mødetid, som kun gælder den første aften. Det tidlige tidspunkt 

er fordi, vi sådan har savnet jer, og det er forhåbentlig gensidigt! Og for at fejre 

gensynet vil der være et lille og hyggeligt traktement, så spis derfor ikke en 3-retters 

middag lige før fremmødet.  

De øvrige aftener møder vi som sædvanligt kl. 19.00, og det er flg. dage indtil 

årsskiftet:  

 

Oktober: 

Mandag den 18. oktober 2021, 

November: 

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

December: 

Mandag den 13. december 2021.  

Pris per gang er 20,- kr. per person til kaffe m.v 

 

Den sidste gang inden jul holder vi julefrokost 

og pakkespil, og hvem ved, måske kommer 

julemanden forbi igen i år.  

  

Alle er velkomne. Man møder bare op, der er 

ingen tilmelding. Vi har det sjovt og hyggeligt; 

præstationer indenfor masker og korssting er 

ikke det vigtigste. 

Har du spørgsmål vedrørende deltagelse, kan 

de rettes til mig på tlf. 28 99 64 66 eller Else 

Krogh på tlf. 29 24 56 14. 

På gensyn i Sognehuset.   
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Livestreaming af foredrag 
Morten Jørgensen, Tapdrup Menighedsråd, skriver: 

Tapdrup Menighedsråd og Borgerforeningen samarbejder i efteråret 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: 

  5. oktober 2021  Big Bang og det usynlige univers 

26. oktober 2021  Pandemier i de sidste 200 år   

  9. november 2021   Jordens indre kerne 

23. november 2021  Vore cellers saltbalance 
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Flagalle og Bypedeller 
 

  
Flag i hovedgaden                                      Flag ved kirken 

   

Mange Tapdrupborgere gør en stor indsats for Tapdrup by og omegn. Der er også tid til kaffe 

og en snak.    (Bemæk, bypedeller,flagfolk m. fl., kan kendes på den grønne vest og kasket)                       

På billederne ses:    Hans Chr, Gunnar , Jens Åge, Anton, Erik, Frank, Ole og Pauli. 
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Julemarked  

MØLLEHØJHALLEN 

Søndag den 21. november  

kl. 10.30 – 16.00 

 

Mød op til en rigtig julehyggedag med masser  

af inspiration til den kommende jul. 

25 boder viser og sælger et bredt  

udbud af juleting og gaver. 

 

Julemanden ankommer kl. 11.30 

Der kan købes gløgg - æbleskiver og cafeen er åben. 

 

 

Entre kr. 10,00 for voksne – Børn gratis 

 

 

Kulturudvalget 
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Høstbilleder fra Tapdrup august 2021 

 
Udsigt fra Vibækvej 25 mod nord, den høstede mark øverst i billedet er en del 

 af det areal, der er planlagt udstykket til parcelhusgrunde. 
 

 
Måske den sidste høst inden udstykning 
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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.    

Udlejning: Anna-Mette Koustrup. Tlf. 2655 5749 

Husflidsforeningen 

Formand:  Karl Olesen, 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 

Hjemmeside: tuttennis.simplesite.com 

 

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  

Lise Uhrskov, Gl. Randersvej 2, Overlund 

Tlf. 3031 1232. Mail: lu@km.dk  

Graver: Jonas Lund Nissen. 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.: 25. november 2021 

 

Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf: 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: Redaktionen. 
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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