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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen, redaktør af Tappen 

Sommermånederne er begyndt og varer indtil næste udgivelse af Tappen. Juni, juli og 

august er tre måneder, som forhåbentlig giver mulighed for nye og spændende 

oplevelser. Måske at være ”Den første turist i Europa” eller gå på opdagelse i naturen 

rundt om Tapdrup.  

Tappen er fortsat Tapdrupborgernes blad. Det går vi da ud fra. Efter at udgivelsen 

hovedsageligt sker digitalt, er det spændende, om vi når lige så bredt ud som tidligere. 
Ingen tvivl om, at digitalisering af informationer er kommet for at blive, men det koster 

også tab af information. Individuelle valg af sociale medier, fravalg af sociale medier, 

overflod af meddelelser. Kendskabet til udgivelsen af Tappen kan nemt forsvinde i 

flodbølgen af sms´er, likes, e-mails, opslag osv. Og samtidig informeres om aktiviteter 

i Tapdrup på andre platforme end Tappen. Som en konsekvens af det vil siden ”Det sker 

i Tapdrup” ikke være at finde i Tappen mere. Ærgerligt, for de, som læser Tappen. 

Ellers må vi sige, at foreningslivet i Tapdrup har det godt. BT, TUT, borgerforeningen 

og husflidsforeningen har gang i mange aktiviteter og med god opbakning. Mere om det 

inde i bladet. 

Redaktionen ønsker læserne en god sommer med spændende oplevelser både ude og 

hjemme. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er 26. august 2021. 

Borgerforeningen 

 

Af Per Juel, sekretær i Tapdrup 

Borgerforening.  

Ifølge kalenderen skulle vi gerne være 

midt i det danske forår. Dog lader det gode  

vejr vente på sig. Men mon ikke det er på 

vej, og at det dermed lysner i vores dejlige 
by. Det lysner dog allerede på andre måder 

i form af gode initiativer og aktiviteter i 

lokalområdet.  Os i borgerforening ser 

frem til, at der kommer gang i de 

forskellige aktiviteter. Af dem kan vi 

nævne: Musik på torvet, Sankt Hans-bål 

og loppemarked. Det bliver dejligt, at vi 

endelig kan mødes igen.   
Her i det tidlige forår har der allerede været 

aktiviteter, som har været afholdt og med 

rigtig god opbakning. Vi siger mange tak 

for opbakningen til affaldsindsamlingen, 

mini-arbejdsdag og plantemarked.  
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Affaldsindsamling 

Til affaldsindsamlingen var der rekordstor 

tilslutning i form af 27 børn og 27 voksne. 

Det var virkelig dejligt, at så mange ville 
bruge deres søndag formiddag på at få 

ryddet op langs veje og krat i og omkring 

Tapdrup. Aldrig har vi kunnet nå så langt 

omkring, og der blev ryddet op helt ud til 

Randersvej og helt til Bruunshåb. Selv 

Skovsgård skov blev kigget igennem. Her 

kunne det ses, at der heldigvis ikke lå 

affald. Så skoven bliver nydt på den gode 
måde og passet på. Det blev til 109 kg 

opsamlet affald + det løse. Rigtig godt 

gået. 

 
Affaldet læsset. 

Mini arbejdsdag 
Efter affaldsindsamlingen blev dagen til en 

mini arbejdsdag. Her var der også en 

rekordstor tilslutning. Trods corona 

restriktionerne blev der virkelig arbejdet 

meget, og alle delte sig hurtigt op i små 

grupper med god afstand. Shelterpladsen 

fik en opretning, så man ikke ligger i det 

samme hjørne hele tiden. Bålpladsen blev 
gravet fri af aske, og det er nu muligt igen 

at riste pølser og brød på den genfundne 

bålrist.  På selve legepladsen blev der 

fjernet ukrudt, mens hyggesnakken lystigt 

gik. En gruppe tog til vores dejlige plet ved 

åen på diverse køretøjer. Med sig havde de 

det gamle klatrestativ for at give nyt liv til 

bordbænkesættet ved åen. Der blev lagt 
sidste hånd på anlægsbro og badebro. Det 

er helt klart et besøg værd med 

picnickurven og evt. badetøjet, når vejret 

tillader dette. Da arbejdet var klaret, var 

der plads til lidt hjemmebag og en kop 

kaffe. En skøn afslutning på en dejlig dag. 
Tak til alle som deltog i løbet af  dagen. Vi 

arbejder på at kunne gentage succesen i 

den kommende fremtid.  

 
Arbejdsdag på legepladsen 

 
 

Plantedag: 

Søndag d. 16 maj blev der på legepladsen 

afholdt det årlige plantemarked. Her kunne 

byens borgere komme og bytte/sælge/købe 
de medbragte planter.  Her var alt fra 

jordbærplanter, aloe vera og til lollandske 

rosiner.  Der blev byttet planter og gode 

råd til den store guldmedalje blandt de ca. 

20 deltagere. Imens slog ungerne sig løs på 
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fodboldbanen og legede lystigt på 

legepladsen.  Dagen bliver ved med at 

lokke flere til, og det er skønt med 

opbakningen til dette arrangement. Vi 
håber, at vi kan gentage succesen næste år 

med endnu flere deltagere. 

 
Plante-bytte-dag 

Nyt på legepladsen 
Efter længere tilløb er arbejdet på 

legepladsen kommet godt i gang. Der er 
gravet ud og legepladsfirmaet går om lidt i 

gang med at sætte det nye klatrestativ op. 

Manglen på håndværkere har forsinket 

arbejdet, men nu skulle dette være løst. Det 

bliver spændende at se det færdige resultat. 

Kommende aktiviteter 

Den 11. juni, kl. 19.00, er der Musik på 

Torvet. Denne dag/aften bliver afholdt i 

samarbejde med menighedsrådet. Vi satser 

på godt vejr og god tilslutning, så dagen 

kan blive så hyggelig så mulig. Husk, at 

denne dag/aften er for alle, også børnene, 
og der vil blive vist Disney sjov i 

sognehuset med mulighed for at tilkøbe 

fredagsslik. Der sælges også grillpølser og 

øl/vand.  

 

Sankt Hans bliver traditionen tro afholdt 

ved legepladsen d. 23. juni. Børnebålet 

tændes kl. 17.00 med mulighed for 

snobrød og skumfiduser. 17.30 tænder vi 
grillen, hvor det vil være muligt at grille 

sin medbragte mad. Kl. 19.00 tændes det 

store bål, og vi synger et par sange. Kl. 

19.30 kommer årets båltaler. Vel mødt. Vi 

glæder os til at se jer.  

Halbal i Bruunshåb:  

Sdr. Rind/Rindsholms borgerforening 

afholder den 25. september et godt 
gammeldags halbal i Møllehøjhallen. Her 

spilles op til musik og dans med John 

Mogensens Tribute og den Røde Tråd.  Det 

lille Slagteri står for en festmiddag, som 

helt sikkert ikke vil skuffe. Alt dette kan 

fås til den favorable pris á 350 kr., og 

billetter kan bestilles ved John på tlf. 

41333345. Tapdrup Borgerforening støtter 
op om dette arrangement og giver en hånd 

med på selve dagen. Vi håber derfor på 

opbakning til aftenen blandt byens 

borgere. Så få støvet danseskoene af og få 

bestilt en billet. Vi ses til en god aften. 

Byudvikling og generalforsamling: 

Da corona stadig ikke har sluppet sit tag i 
vores land, håber vi på at kunne finde 

datoer til disse aftener efter sommerferien. 

Info følger senere.  

Her til slut vil vi se frem til alt det spæn-

dende, der sker i vores lille by og lokal-

området omkring os. Vi skal hilse fra Else 

og Lars Børgesen og sige, at det bliver en 

lugtfri sommer, da de sidste grise har 
forladt Højtoften. Kommunen skulle gerne 

gå i gang med at grave ud til de nye 

byggegrunde i Tapdrup efter høsten. Vi 

glæder os til at kunne byde nye beboere 

velkomne i vores skønne by. 

 



6 

Fjernvarme i Tapdrup 
Af Benjamin Overvad, formand for 

Tapdrup Borgerforening 

Regeringen har besluttet at udfase 

Naturgas i 2030, hvorfor der skal tænkes i 

alternativer, og Fjernvarme er et af dem.  

Så tirsdag den 25/5 trodsede en flok 

Tapdrup borgere regnen og mødte op til 

orienteringsmøde på legepladsen.  

Viborg Varme kom forbi for at fortælle 

om fjernvarme i Tapdrup.  

Der er lang tid til fjernvarmen potentielt 

kan komme til Tapdrup, (ca. 2025-2027) 

men beslutningen skal tages nu i meget 

nær fremtid, da der ligget et stort 

forarbejde. Derfor var Viborg Varme ude 
og fortælle om deres muligheder.  

Tilslutningen til at få fjernvarme til 

Tapdrup skal være relativ høj, dvs. rigtig 

mange husstande skal give tilsagn til, at 

de ønsker at få installeret et fjernvarme- 
anlæg, når den tid kommer.  

Priserne for tilslutning for rækkehuse er 

15.000 kr incl. moms og for parceller, 

som der er flest af, kommer tilslutningen 

til at være 25.000 kr incl. moms.   

Jf. Viborg Varme er der 199 husstande, 

som vil kunne blive koblet på, og i 

skrivende stund er der 7 husstande, der 

har givet tilsagn til at ville være med på 

fjernvarme. Hvilket vil sige, at det på 
nuværende tidpunkt er  totalt udelukket, at 

projektet bliver til noget.  

På hjemmesiden www.slipgassen.dk  vil 

man kunne give sit tilsagn.  

Ikke alle er lige ferm til internet, og alle 

skulle gerne få muligheden for at give 

deres tilsagn, så bank på hos naboen eller 

spørg over hækken, om de skal have 

hjælp til at komme ind på hjemmesiden.  

I er også velkomne til at ringe til Lisbeth 

Dalsgaard fra Viborg Varme på telefon 

40341700, så vil hun gerne skrive jer op. 
Så der er altid hjælp at få. Det vigtigste er 

blot at vide, at giver man ikke tilsagn i 

tide, tæller det som et ”Nej Tak”, og man 

kan ikke komme efterfølgende og sige, at 

man glemte det, for så er løbet kørt.  

Der vil komme et brev rundt i 

postkasserne fra Viborg Varme i den 

nærmeste fremtid, med mere information 

omkring ovenstående. 

Se mere på www.slipgassen.dk  Her er 
også svar på en række spørgsmål samt 

kontakt informationer til Viborg Varme, 

hvis der skulle være spørgsmål, der ikke 

er blevet besvaret.  

Borgerforeningen var til stede under 
informationsmødet, men vil ikke kunne 

svare på spørgsmål. De skal rettes til 

Viborg Varme.  

 

http://www.slipgassen.dk/
http://www.slipgassen.dk/
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Tapdrup Menighedsråd

 

Af Morten Jørgensen, formand for 

Tapdrup Menighedsråd 

Kirkegang, nu med sang 

Nu må vi gerne, og vi vil også gerne! 

Denne sætning skal læses i fortsættelse af 

sidste nr. af Tappen, hvor der dengang var 
betydelige restriktioner i antal kirkegæn-

gere pr. gudstjeneste. Men nu er der åbnet 

op for 20 kirkegængere per gang, og det 

rækker vist her i Tapdrup.  

Se, hvornår du kan komme i kirke, på 

https://sogn.dk/tapdrup/ 

 

Aktiviteter i 2021 
Tapdrup Menighedsråd og Borgerfore-

ningen er blevet enige om at gå sammen 

om nogle aktiviteter i Tapdrup. Det er 

koncert på torvet den 11. juni, kl. 19.00, 

hvor Treo-band spiller, det er fælles-

spisning og fællessang i forsamlingshuset 

den 14. oktober, det er juletræet den 28. 

november og fastelavn den 27. februar 
2022. Aktiviteter for hele familien. 

Men samarbejdet vil i fremtiden ikke kun 

være mellem menighedsråd og borger-

forening. I januar 2022 indkaldes til et 

koordineringsmøde, hvortil også BT, 
TUT, forsamlingshuset m.fl. indbydes til 

at deltage med det formål at bruge de 

ressourcer, vi har til rådighed, fornuftigt og 

til gavn for beboerne og undgå ”dobbelt-

arrangementer”. 

 

Temadag  

Tapdrup menighedsråd holdt lørdag den 
29. maj 2021 en temadag med overskriften 

”Landsbylivet ind i kirken & Kirken ind i 

landsbylivet”. En projektgruppe havde lagt 

et grundigt forarbejde, herunder forberedt 

og udsendt en spørgerække, som ca. 100 

borgere svarede på. Tak for det! 

Til at forstærke indtryk og meninger var et 
antal borgere i sognet inviteret til at 

deltage, og de fremmødte gav mange gode 

bidrag til debatten.  

 

  

 
 

Nye beboere i Tapdrup Sogn 

Temadagen fik et ekstra tvist, da vi nu ved, 

at en udstykning af det frasolgte jord vest 

for Tapdrup måske allerede sker i 2022. 

Det betyder op til 40 ny husstande i 

Tapdrup Sogn sammen med Langdals-

https://sogn.dk/tapdrup/
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mosen og Taphede, der melder ind med 

foreløbig 24 grunde i år. 

Hele Taphede udstykningen ligger i 

Tapdrup Sogn, hvilket betyder, at vi i de 
nærmeste år skal tage stilling til, hvordan 

Tapdrup Kirke også bliver et tilbud til de 

mange, som bosætter sig i den nordlige del 

af sognet. 

 

 

 

 

Ny i menighedsrådet 

Eva Bækgaard Pedersen har søgt orlov 

indtil medio november 2021. Som sup-

pleant er indtrådt Maria Værge Offers-

gaard, der nu er næstformand i menigheds-
rådet. 

Tapdrup Menighedsråd blev bevilliget en 

2-års valgperiode, hvilket betyder, at der til 

november 2022 skal vælges eller gen-

vælges medlemmer til rådet. Det kan virke 

fjernt at se sig selv som menigheds-

rådsmedlem, men det er kun, hvis man er 
bange for at få indflydelse og bestille 

noget. Menighedsrådet er en arbejdende 

bestyrelse, der løser både økonomi-, 

personale- og bygningssager. Derfor har vi 

brug for interesserede, der kunne tænke sig 

at snuse til dette arbejde og måske tage 

udfordringen op som medlem af 

menighedsrådet. Du er altid velkommen til 
at kontakte mig på 26 39 90 70 eller på 

aabrinken9@outlook.com for en uformel 

snak. 

Farvel til to medarbejdere 

Graver ved Tapdrup Kirke, Ole S. Jensen, 

har valgt at gå på pension med udgangen 

af august 2021. Ole blev ansat i stillingen i 
2009 og har siden, til alles tilfredshed, 

varetaget opgaven som graver, samtale-

partner, nyhedsformidler, sjælesørger og 

meget andet. Kort sagt, en personlighed, 

som de, der har haft et ærinde på 

kirkegården eller i Tapdrup Kirke har 

kunnet henvende sig til og i fortrolighed få 

en snak med om stort og småt. Ole er nu 
med sin hustru flyttet til hjembyen 

Herning, hvor en opgave i det lokale 

menighedsråd i øvrigt er taget op.Tapdrup 

Sogn tager afsked med Ole ved en 

reception i Sognehuset den 13. august 

2021, kl. 13.00 – 15.00, hvor alle er 

inviteret til at deltage.  

Allerede her skal der dog lyde en stor tak 
til Ole for det arbejde, han har gjort til 

glæde for alle i Tapdrup sogn og besø-

gende på kirkegården. 

 

Vi siger også farvel til Svend Aage Jensen, 

der holder sammen med Ole. Svend Aage 

trådte til som timelønnet medhjælper for 
graveren i 2007 og har gjort en stor indsats 

for at holde kirkegården pæn og ren. Tak 

for det. 

Nu skal ”fritiden” bruges til at passe 

hestene, et arbejde Svend Aage værdsætter 

højt. 

 

mailto:aabrinken9@outlook.com


9 

Coronalivet som ung 
Thilde Borch Philipsen, Åbrinken 6, Tapdrup, går i 1.g på Viborg Katedralskole og 

giver her en fortælling af oplevelsen af at være ung i et samfund tynget af corona-

restriktioner. 

   Corona har ikke ligefrem været en for-

nøjelse. Isolation, tester, ensomhed og 

kedsomhed beskriver livet under Corona 

for rigtig mange. Især som ung har følelsen 
af at gå glip af noget været stærk. Sidste år 

havde jeg glædet mig enormt meget til at 

starte i 1.g på Viborg Katedralskole. Som 

18-årig er jeg klar til at springe ud i livet 

og møde dets udfordringer, men denne 

epidemi har ikke ligefrem givet unge som 

mig de bedste vilkår for dette. Jeg er 

utrolig træt af at føle, at livet er sat på 
pause, og jeg sidder og kigger på. For tiden 

går, og tankerne om alt det,  man går glip 

af, giver ikke livsglæde. Alle de nye 

menne-sker jeg kunne have mødt, alle de 

sjove skoledage med kammeraterne jeg 

skulle have haft, alle de arrangementer jeg 

er gået glip af og alle de gange jeg skulle 
have set min familie fra nær og fjern. Jeg 

kender ikke engang eleverne på min skole, 

eller dem fra min årgang og nærmest heller 

ikke dem, jeg går i klasse med. Dette er 

kun få ting, jeg tænker på som ung. Det kan 

være virkelig hårdt, fordi man ved, verden 

venter derude, men man må/kan ikke gøre 

noget. Vi får stadig konstant at vide, vi skal 
spritte hænder af og blive testet. Det tror 

jeg alle er ved at være godt træt af.  

Heldigvis er samfundet ved at åbne mere 

op, også til glæde for ungdomslivet. 

Endelig bliver der holdt små fester og 
arrangementer, som vi kan deltage i. Det er 

dog svært at holde sig tilbage, f.eks. hvis 

man gerne vil være mange samlet til fest. 

Men tanken om lockdown igen holder mig 

tilbage. Når jeg holder de to ting op mod 

hinanden, er jeg ikke et sekund i tvivl om, 

at det er bedre at vente - Vente til verden 

er klar til at tage imod ungdommen. Når 
den dag kommer, skal jeg se alle min 

venner og give dem en kæmpe krammer, 

fordi jeg til den tid ikke vil kunne starte en 

smittekæde. Men lige nu er det med at 

holde hovedet højt, indtil vi kan komme 

ud. Nu er sommeren også på vej, og vi 

behøver ikke meget længere at skulle sidde 

i mørke og prøve at holde humøret højt. 
Nej, nu tror jeg, det bliver lettere at skulle 

holde Corona ud. Der er lys for enden af 

tunnelen. 

Noget som virkelig har hjulpet mig 

gennem Corona, er noget en ven sagde til 
mig under første lockdown. Midt i alt det 

triste, negative og deprimerende stod han 

der muntert og sagde: ”Jeg prøver bare at 

få det bedste ud af det”. Selvom hele 

verden var sat på pause, var hans verden 

ikke sat på pause. Under lockdown be-

gyndte han at dyrke mere motion og 
generelt bruge mere tid på sig selv. 

Selvfølgelig var han træt af alt det, han gik 

glip af, men i stedet for at surmule over det, 

så han glasset halvt fyldt og ikke halvt 

tomt. Det har virkelig fået mig til at se 

lysere på tingene. Så selvom jeg ved, jeg 

ikke kan være sammen med mine venner, 

gå i skole og feste som normalt, så kan jeg 
alt mulig andet. Det vilde ungdomsliv er 

sat på pause, men det skal nok komme 

igen.  



10 

Fornuften sejrede til sidst 
Else og Lars Børgesen, Højtoften 9, Tapdrup, fortæller her om at overtage Elses 

fødegård, udleve drømmen som den fri landmandsfamilie, møde glæder og 

skuffelser og til sidst nå det punkt, hvor bekymring bliver vendt til glæde. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drømmen om landmandslivet 

I 1993 opgav vi drømmen om at finde et 

lille landbrug og byggede i stedet et nyt 

hus i Ørum. 
Min lyst til landbruget blev tilfredsstillet 

igennem mit arbejde som kvæginseminør, 

og så hjalp jeg mine svigerforældre med 

markarbejdet og at passe grisene, når de 

tog på ferie.  

Da mine svigerforældre begyndte at 

snakke om at gå på pension, kom tanken 

op i os igen; ja det var jo nok mest mig og 
den ældste af vores drenge, der kunne se os 

selv som landmandsfamilie i Tapdrup. 

Således blev tanke til handling, og vi 

overtog ejendommen Højtoften 9 i foråret 

2002. Vi renoverede stuehus og stalde, og 

de første grise kom i staldene i oktober 

måned samme år. De første 3 år arbejdede 
jeg fuldtids samtidig med, jeg passede 

gården, men da jeg blev ramt af en 

arbejdsskade, måtte jeg opgive at arbejde 

ude. Jeg startede dog et firma for mig selv 

i et noget mindre omfang. 

 

Virkeligheden om landmandslivet 

Livet som landmand er noget anderledes 
end livet i et parcelhus. Der er lange 

arbejdsdage, men man er sin egen herre, og 

det er det gode ved det. Eller, det var det. 

Desværre er det blevet sådan, at der 

kommer alle mulige styrelser og skal 

bestemme, hvordan man skal drive 

landbrug, uden saglig fornuftige grunde, 

og det fik mig til at sige stop som svine-
producent. 

 

Danmarks bedste svinebesætning 

I 2008 og 2009 blev vi hædret for at have 

den slagtesvinsbesætning i Danmark,  der 
havde den bedste økonomi og de bedste 

produktionsresultater. Hold op, hvor var 

det en helt fantastisk oplevelse at stå på 

scenen i Herning Kongrescenter og blive 

hyldet foran 2000 landmænd og fagfolk 

inden for Dansk Svineproduktion. Det er 

og bliver det største, vi har oplevet som 

landmandsfamilie. En sådan hæder gjorde, 
at man brændte helt vildt for grisene, men 

de sidste år blev et mareridt for mig. Det, 

at der hvert øjeblik kunne komme en bil fra 

fødevarekontrollen og udskrive bøder i 

flæng, tog fuldstændig glæden ud af 

arbejdet.  

Glæde blev til ærgrelse  
Min dyrlæge rystede tit på hovedet og 

sagde, at hvis han var en gris, så ville han 

bo hos os, for der er ingen, der kan passe 

grisene bedre end dig, Lars. Kontrol-

lanterne var dog af en anden mening, og 

det er dem, der bestemmer. Det mindste 

edderkoppespind kunne udløse en bøde. 

Det blev efterhånden så stort et psykisk 
pres, at jeg ikke ville mere. 

Det var også dette, der gjorde, at jeg i 2016 

rettede henvendelse til kommunen, om de 

havde lyst til at lave udstykning omme bag 

gården. Alternativet var en renovering af  

staldene og forsætte som nu, men lysten til 

at have grise var væk. Tænk, en ting, man 

har gået helt vild op i, kan vendes til, at 
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man mister lysten og ikke gider mere. Så 

er vores kontrolsamfund gået for vidt.  

 

Glæden er tilbage 
Nu har Viborg Kommune godkendt købet 

af jord til udstykning lige vest for gården. 

Og det var en stor lettelse, da aftalen kom 

i hus.  Men også med vemod at vi leverede 

det sidste hold grise den 5. maj i år. 

Så nu er vi "bare" planteavler og forsætter 

med det, så gårdens virke opretholdes. Ud 

over det er jeg afløser som buschauffør hos 
bybusserne i Viborg. 

Vores ældste søn har en kvæggård med 

250 køer, 10 km herfra, hvor jeg insemi-

nerer hans køer og hjælper til, så jeg skal 

nok få tiden til at gå. I øvrigt joker jeg med, 

at jeg har mindst 25.000 timer til afspad-

sering. 

Gårdens placering inde midt i byen er jo 
ingen lunde optimalt. Der er da også 

mange der har spurgt, om det ikke gav 

problemer med byen og vores naboer, men 

det er godt nok meget begrænset, hvad der 

har været af klager. 

 

Vi har ikke fortrudt vores valg og især den 
ældste og yngste af vores drenge har 

virkeligt nydt at udfolde deres "makke 

gener" her på gården, som ikke ville være 

muligt i et parcelhuskvarter, og de har også 

begge uddannet sig inden for landbruget. 

Den ældste som landmand med eget 

landbrug og den yngste som landbrugs-

maskinmekaniker, hvilket både jeg og den 
ældste dreng nyder godt af. Vores 

mellemste søn er uddannet folkesko-

lelærer.  

Nu er det tid at se fremad. Elses forældre, 

der købte gården i 1960, er stadig bo-

siddende i Tapdrup og kan fortsat se et 

driftigt landbrug på Højtoften 9.   

 

 

 

 
Lars Børgesen ved den sidste aflevering. 

 

 
Så blev stalden tømt. 
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Tapdrup Udeliv  

  

Af Jens Kofoed 

Tapdrup Udeliv Tennis  

Indledning 
Medlemmerne i TUT spillede tennis hele 

vinteren, hvis ikke lige sne, regn eller 

Covid-19 forhindrede det. Vi havde alle 

set frem til, at det fra marts ville sætte ind 

med varmere vejr, så vi kunne begynde af 

aflægge nogle af de mange lag tennistøj, 

når vi spillede. Det gode vejr kom dog kun 

som små spredte bump i kalenderen, og 
helt hen i midten af maj er det fortsat, som 

om vi befinder os lige under et lavtryk med 

vinterluft fra nord. Vejret har dog ikke 

holdt de seje og hårdføre tennisspillere 

tilbage. Kun Corona, regn og slud 

forhindrede, sædvanen tro, at tennis-

spillerne kom ud! 

Selv om vi er midt i tennissportens 

højsæson, er solen kun så småt ved at titte 
frem her sidst i maj. Nu skal vi ud at spille 

tennis. Selv ikke Covid-19 restriktioner 

kan længere slå os ud eller holde os tilbage. 

Lørdag den 8. maj deltog TUT i tennis-
sportens dag. Det blev markeret med 

kagebord og kaffe uden for klubhuset på 

den gamle boldbane. Der blev også spillet 

en masse tennis i løbet af dagen. 

Formanden, Birgit Rasmussen, åbnede 

arrangementet med at byde velkommen til 

de fremmødte og kunne samtidig med 

begejstring fortælle, at TUT fortsat er i 

rivende medlemsudvikling. P.t. har 
klubben rundet over 133 medlemmer, 

hvilket er sensationelt mange i en by af 

Tapdrups størrelse. Efter kage og hygge-

snak på tværs spillede ca. 20 tilmeldte 

tennisdoubler i en kort turnering. Senere 

på dagen kom nye medlemmer på banen - 

børn, unge, familier og seniorer – spillede 
på kryds og tværs. Det blev en rigtig god 

dag og en flot markering for tennissporten.  

 

Andre gode Tapdrupborgere kom i øvrigt 
forbi tennisklubben for at se og høre. Flere 

havde fattet interesse, fordi flagalleen var 

sat op langs hovedgaden i dagens 

anledning. 
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Arbejdet med at få bane 2 
Med de mange nye medlemmer i klubben 

har bestyrelsen hen over vinteren over-

vejet, om de skal gå i gang med at pro-
jektere en tennisbane to ved siden at den 

allerede eksisterende bane på den gamle 

boldbane i østkanten af Tapdrup. En ny 

bane vil give temmelig mange fordele ud 

over at fordoble kapaciteten. Dels vil flere 

medlemmer få mulighed for at spille 

tennis, og dels vil klubbens forenings-

aktiviteter og fællestræning kunne afvikles 
i mere koncentrerede forløb. Derudover 

tror bestyrelsen på, at tennisbanerne kan 

blive et endnu større aktiv for Tapdrup, 

som et naturligt frirum og et mødested for 

motionsaktiviteter. 

 

 
Centre Court 

Dansk Tennisforbund siger som en 
tommelfingerregel, at en tennisbane kan 
”bære” 40 – 60 medlemmer. Vi er nu 

dobbelt så mange medlemmer til én bane. 

 

Billede fra ”Tennissportens dag” 

Bestyrelsen har nu besluttet at gå i gang 
med bane 2 projektet. De er netop nu  i 

færd med at ansøge Viborg kommune om 

at etablere en ny tennisbane. Der er også 

nedsat et internt sponsorudvalg, som 

ligeledes nu er i gang med at søge 

finansiering til en ny bane med lysanlæg. 

Det er tanken, at tennisbanen skal placeres 

ved siden af den eksisterende bane, så man 
kan udnytte de allerede etablere hegn og 

lysmaster i udbygningen. Det er besty-

relsens hensigt, at bane 2 skal være klar til 

brug i løbet af 2022. 

Med øget medlemstilgang i TUT i alle 
aldersgrupper opstår også behovet for bl.a. 

toiletfaciliteter og for opbevaring af klub-

bens grej og materialer. Bestyrelsen er 

også gået i gang med at tænke på disse ting 

efter en ny tennisbane er opført i 2022. 

 
Billede fra ”Tennissportens dag” 
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Klubbens aktiviteter 
Ole S. Nielsen laver fortsat skattejagt i 

Tapdrup til glæde for ikke mindst børnene 

i byen. Skattejagt annonceres hver gang på 
Tapdrup Udeliv Tennis’s facebook side. 

Aktiviteterne i TUT er i fuld gang. Her er 

nogle øjebliksbilleder fra nogle af fælles-

aktiviteterne.  

 

Familietennis 

Ketcherbjerget bestiges  

Og måske, der er en skat under de høje 

træer på toppen af ketcherbjerget?  

Hvis man finder skatten, skal man pænt 

sætte sig og vente til alle har fundet 
skatten. GOD stil!! 

 

Det er en fantastisk og berigende ople-

velse at træne FAMILIETENNIS i TUT, 

og hele 12 familier er lige nu aktive om 

onsdagen  

..."børnene gør, som man siger, mens det 

er en anelse tungt med forældre og 

bedsteforældre...så onsdage er laaaange 

dage for en træner"  

 
Familietennis 

Familietennis markerede dagen før påske 
med en spændende turnering på Centre 

Court, hvor man med forskellige makkere 
skulle prøve kræfter med henholdsvis 

skum-, orange- og den hårde gule bold. 

...Der blev gået til den, og man sluttede 

oppe på Ketsjerbjerget, hvor en skattekiste 

hurtigt blev fundet  med flødeboller til 

børn og forældre   

...Lokale familier kiggede forbi for at 

hente påske-kreaposer fra Tapdrup Kirke, 

som Frank havde aftalt og koordineret 

med Stine 

Håber alle havde en god påske og tak for 

jeres store engagement og gode humør - vi 

træner igen i ugerne fremover. 

 



15 

TUT’s  aktivitetsoversigt 

Mandag kl. 16-21:  Træning øvede: 4 hold af 6 spillere = 24 spillere  

   Oversiddere: 8-12 spillere hver gang 

   Et af holdene er et ungdomshold. 

  Med en bane kommer vores træner til at træne 5 timer  i alt.  

 

Tirsdag kl. 10-14: Seniortennis kan ikke spille hele kampe, da vi er 10-12  

   spillere næsten hver gang, så vi spiller kun partier og  

    skifter ud. (Det optimal er at spille fra kl. 10-12 og  

                                                    drikke kaffe og dyrke det sociale sammenhold) 

Tirsdag kl. 18-20: Planlagte doublekampe. 

 

Onsdag kl. 16-19: Familietennis og træning for nye voksne i 3 hold med 10-12  

  spillere på hvert hold. 

 

Torsdag  kl. 10-11: Tapdrup børnehus (Udsat på grund af Corona) i stedet er der  

  skattejagt for samme målgruppe. 

Torsdag kl.  18-20: Planlagte doublekampe. 

 

Fredag kl. 10-14: Venskabskampe med andre klubber. Her er der 16 deltagere, så  

  man kommer ikke til at spille hver gang.  

(Det optimale er at spille fra kl. 10-14 på 2 baner og  

drikke kaffe og dyrke det sociale sammenhold) 

Fredag kl. 16-17.30: Begyndertræning 

Lørdag kl.  9.30-11.30 og 11.30-13.30 :  Planlagte doublekampe. 

Lørdag kl. 13.30- 15.00: Begynderdoubler 

Søndag kl. 9.30-11.30 og 11.30-13.30: Planlagte doublekampe. 

Uden for disse tidspunkter kan banes bookes af øvrige (alle) medlemmer.  

Der er 40 deltagere i de planlagte doubler + nybegyndere.
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TUT’s  aktiviteter med samarbejdspartnere (udvikling) 

TAPDRUP BØRNEHUS 

I vores samarbejde med Tapdrup Børnehus 

har vi (Birgit, Frank og Ole S. Nielsen) 

haft møde med børnehaven og 

repræsentant fra DGI for et par uger siden. 
TUT havde forinden aflagt besøg i Purhus 

IF for at få yderligere inspiration til 

udvikling af aktiviteter for børn. Vi havde 

en god snak, som også omfattede egne 

erfaringer omkring skattejagter og bevæ-

gelse samt leg og tennis for den ældste 

børnegruppe om tirsdagen. 

På mødet med Tapdrup Børnehus aftalte 
TUT – med start efter sommerferien – en 

række nye og fortsatte aktiviteter: 

- Vores fokus er udeliv, bevægelse, leg, 

tennis og foreningsfælleskab til børn i 

alderen 1-6 år. 

- Alle 5 børnegrupper kommer efter 

sommerferien i TUT på en fast ugedag 

(formiddag), dvs. at grupperne kommer på 
skift, og således hver 5. uge (så 

tennisbanen og de frivillige ikke belastes 

yderligere). Der vil løbende blive aftalt, at 

grupperne får nogle aktivitetsdage på 

eftermiddage med det formål, at foræl-

drene henter børnene i TUT. 

-  En ugentlig skattejagt fortsætter. 

- Tapdrup Børnehus og DGI har umid-

delbart ingen økonomi til renovering og 

modernisering af toiletforholdene i TUT. 

- Nyt og mere legegrej, til især de mindste, 

bør TUT fortsat udvikle. 

TAPDRUP MENIGHEDSRÅD v/Stine 

Ole S. Nielsen mødtes med Stine i sidste 

uge, og ud over de allerede godt gennem- 

 

førte arrangementer er der nye initiativer 

på vej. 

Følgende blev aftalt – med start, når vi alle 

finder, at vi er klar til at gå i gang: 

- Babysamlesang i Sognehuset for "Mød-
regruppen" i Tapdrup. Et antal gange. 

Vil denne aktivitet blive gennemført i TUT 

(formiddage med måtter på gulvet eller 

ude, sang, kaffe og frugt, og måske lidt 

tennis samt hygge). 

- Pinsearrangement, hvor TUT udleverer 

ballonlys i forbindelse med onsdags-

træning. Arrangementet måtte desværre 
dog aflyses efterfølgende. 

- Den årlige høstfest - ingen TUT invol-

vering. 

- Den 5. oktober - Uhyggelig Kirke i 

Tapdrup. TUT involveres via en skattejagt 

i mørke (og børnene udstyres med lygter). 

Spisning og udskæring af græskar i 

Sognehuset. 

Stine går i dialog med Tapdrup Børnehus 

med henblik på udvikling af samarbejde. 

PRIVATE DAGPLEJERE 

- Ej gennemført møde, men kommer snart. 

- Tapdrup Børnehus vil udbygge samar-

bejdet med de private dagplejere, så disse 

kan blive en del af den ugentlige aktivitet i 
TUT efter sommerferien. 

BØRNEFAMILIER I TAPDRUP - EVT. 

ET NYT TILBUD TIL BØRN I 

ALDEREN 3-6 ÅR 

TUT har lige nu succes med familietennis 

for børn fra 6 år og op efter sammen med 

deres forældre. 
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Hvorfor ikke etablere endnu et tilbud i 

TUT for børn i alderen 3-6 år med 

forældre, altså et spire- eller pusletilbud 

indeholdende udeliv i rammen af leg, 
bevægelse og tennis? Det skal naturligvis 

finde sted, når børnefamilierne har tid og 

overskud, fx én time lørdag eller søndag 

formiddag. 

Selv om vi er glade for de mange nye 

medlemmer, vil vi gerne være flere. Er du 

interesseret i at spille tennis – ung eller 

ældre – så mød op eller kontakt os på 
telefonen. I kan også besøge Facebook 

siden Tapdrup Udeliv Tennis eller på 

hjemmesiden. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Gå ind på TUT’s hjemmeside: 
tuttennis.simplesite.com 

Der er links til: TUT’s facebook-gruppe, 

Bookingportal og Tapdrupby.dk 

 

-Under Om Os: Alt om medlemsskaber, 

priser og meget mere. 

-Under Aktiviteter: Alt om hvad der 

foregår hver dag i TUT.  

-Under TUT events: Noget om planlagte 

og afholdte begivenheder. 

-Under Bestyrelsen: Her kan du se den 
siddende bestyrelse, tlf. nr. m v. 

-Under Foto: Her vises nogle billeder, der 

er med til at vise, hvem TUT er.

TAPDRUP-pedellerne i aktion 
Pedellerne er en flok ILDSJÆLE, der arbejder som tovholdere for aktioner, der er 

nødvendige for at holde vores lille by i god form. 

Ildsjæle er nødvendige for en lille by af Tapdrup’s størrelse. Har du lyst til at være 

med i fællesskabet, så giv et praj til Borgerforeningen. 
Tapdrup har brug for flere ildsjæle, der vil arbejde for den by, hvori de bor.  
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Nyt fra Tapdrup Børnehus. 

 

Af Charlotte T. Christensen, 

Børnehusleder Tapdrup  

Erfaring med vuggestuer 

De fleste småbørnsforældre i dag har selv 

gået i børnehave og har derfor en erfaring 

og viden om, hvad en børnehave er. Det 
samme kendskab gælder ikke altid for en 

vuggestue, fordi mange ikke har haft deres 

gang i en vuggestue og ikke selv kan 

erindre at have gået i en sådan. 

Vi vil derfor bruge pladsen her til at 

fortælle lidt om livet i vores vuggestue. Et 

af vores forældrepar har også bidraget med 

deres erfaring til beskrivelsen. 
 

Dagens gang i vuggestuen 

Vores vuggestue er beliggende i den ene 

ende af vores hus, og børn og voksne er 

opdelt i 2 grupper. En gruppe for de yngste 

vuggestuebørn og en anden gruppe for de 

ældste vuggestuebørn. Hvornår børnene 
skifter gruppe afhænger af, hvornår det 

enkelte barn er klar til det. Vi har normalt 

7-8 børn i hver gruppe med 2 voksne i 

hver.   

Livet i vuggestuen er et roligt liv. Det leves 

meget på gulvet, for det er der, børnene 

selv kan bevæge sig rundt, og det er  

der, legen foregår. Vi har et særligt fokus 
på nærvær og omsorg samt at skabe 

tryghed hos og tilknytning til børnene. De 

gode relationer mellem børn og voksne og 

børnene imellem er bærende for vores 

arbejde.  

En hverdag i vuggestuen er præget af 

mange faste rutiner, men samtidig er der 
plads til at følge det enkelte barn og dets 

dagsrytme. Vi har fuld kostordning her, og 

der er faste spisetider for de børn, der er 

vågne. Ellers spiser børnene, når de 

kommer op fra deres formiddags- eller 

middagssøvn.  

 

Læringsmiljø i vuggestuen 
Vi prioriterer også at skabe et 

læringsmiljø, der styrker børnenes 

selvhjulpenhed. Det gælder både i leg, i 

aktiviteter, i garde-roben, på badeværelset 

og når vi spiser. Vi har fokus på, at børnene 

får lov til at gøre det, de selv kan, og det de 

ikke kan, får de hjælp til. Det er tydeligt at 

se deres stolthed, når de kan mestre noget 
nyt. 
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Det pædagogiske arbejde 

Når vi planlægger arbejdet i vuggestuen, er 

det ud fra børnegruppens forudsætninger 
og ud fra den pædagogiske læreplan og de 

mål, der er beskrevet i den. I får lige et 

eksempel på, hvordan en gåtur ser ud, hvis 

vi tager 2 af målene fra den pædagogiske 

læreplan ind over:  

Social udvikling: 

 Pædagogisk mål for læreplans-temaet: 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn trives og 
indgår i sociale fællesskaber, og at 

alle børn udvikler empati og 

relationer.  

Kommunikation og sprog: 
Pædagogisk mål for læreplans-temaet: 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn udvikler 

sprog, der bidrager til, at børnene 

kan forstå sig selv, hinanden og 
deres omverden.  

Det betyder eksempelvis, at en gåtur 

allerede starter ved formiddagsmaden, 

hvor vi fortæller om/taler med børnene om 

den gåtur, vi skal på bagefter. I garderoben 

støtter vi børnene i deres selvhjulpenhed, 

men også i at have øje for hinanden. Det 

kan være, at et barn lige finder en sko til en 
af de andre, eller holder en jakke for en 

ven. Hjælpsomheden og empatien er ofte 

stor hos denne aldersgruppe.  

Ud at gå i det blå 

På gåturen holder børnene en voksen eller 

et andet barn i hånden, også her for at 

styrke relationen imellem dem. På turen 
sætter de voksne ord på alt det,  vi ser og 

oplever, og børnene kommunikerer  med 

krop, lyde og sprog afhængig af,  hvor de 

er i deres udvikling.  Ofte tager vi billeder 

på turen, så vi kan se på dem hjemme i 

vuggestuen for her igen at dele oplevelsen 

med hinanden. 

 

Forældrekontakt 

Sluttelig  giver vi ordet til Katrine og Rune, 

der fortæller om at være forældre til et 

vuggestuebarn her:  

Vi var meget betænkelige ved at opstarte 

Hans i vuggestue. Vores 2 større børn har 

begge været i dagpleje, og der synes vi, at 

der er en tryg og hjemlig stemning, der 

passer godt til de helt små børn. Derfor 

blev vi meget positivt overraskede over 

forholdende i vuggestuen.  
Vi blev mødt af et super nærværende 

personale, der er 100% i øjenhøjde med 

vores søn. Det kombineret med at 

normeringen er bedre end det, vi havde 

forventet gør, at vi er helt trygge ved 

pasningen her.  

Desuden kan vi sagtens se fordelen ved, at 

der er flere kollegaer og børn, da 
personalet dermed har mulighed for at 

dele sig i akkurat de grupperinger, der 

passer til det enkelte barn, så de er 

maksimalt fleksible til at tage på ture eller 

at tage lure. 

Vi er også glade for, at vuggestuen er 

trukket ned for sig selv i børnehuset. Her 
er der ro til de små, og børnene forstyrres 

ikke af store børn  med mindre, de selv har 

gå på mod til det.  

Vi håber, at dette gav et lille indblik i vores 

vuggestue og i noget af hverdagen her. 

Tapdrup Børnehus ønsket jer alle en rigtig 

god sommer. 
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BT`s Idrætsforening 

           
Af Anders Kristensen, formand, 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening 

(B/T) 

2020 og et godt stykke ind i 2021 har været 

et meget kedeligt år, hvis man har hang til 

holdsport og foreningsfællesskab. Vi ser 

dog fremad og glæder os over, at alle 
aktiviteter igen er åbnet – og vi kører på 

med fuld styrke. Sommeren er kommet, 

græsset er grønt og glade medlemmer er at 

finde både på boldbanen, til Disc Golf og 

Open Fitness.  

Netop Disc Golf og Open Fitness har haft 

rigtig godt af Corona-nedlukningen. Det er 
begge fleksible idrætsformer, hvor man 

ikke behøver at samle et stort hold. Her kan 

man deltage i mindre grupper, og der er 

samtidig ingen former for kontakt. Vi er 

stolte af, at begge afdelinger har fordoblet 

antallet af medlemmer, og vi oplever 

fortsat stor interesse.  

Disc Golf har en fantastisk bane ved 
Nordisk Park og er i færd med at udvide 

den med flere kurve. Har du ikke prøvet 

Disc Golf, så skal du gøre det. Du kan låne 

udstyr på banen ved at scanne en QR-kode, 

eller du kan kontakte os i foreningen, så 

kan vi guide dig på vej.  

Open Fitness holder sommerferie i juli 

måned, men starter stærkt op igen med 
tilbud om endnu flere hold. Du kan træne i 

Tapdrup eller i skoven – og vi har udvidet 

med flere dage. Læs mere om det på vores 

hjemmeside www.bt-if.dk 

Generalforsamling 
Vi har netop overstået årets general-

forsamling i Bruunshåb/Tapdrup IF efter 

et par måneders udsættelse. Der var stor 

opbakning med næsten 30 deltagere, 

hvilket ikke er oplevet i de sidste mange år. 

Vi vil fra bestyrelsen gerne sige tusind tak 

for jeres deltagelse og interesse. (Om det 

var maden der lokkede, ved vi ikke, men 
det går vi ikke så højt op i). 

Vi kunne på generalforsamlingen høre om 

status fra de forskellige udvalg. Over hele 

linjen var der positive udmeldinger, og 

selv om der på landsplan har været stor 

tilbagegang af medlemmer, har vi i BT 

ikke oplevet de store udsving. Det vidner 

om god lokal opbakning. Uden jeres 
medlemskab og engagement  kunne vi ikke 

fastholde vores mange gode tilbud i 

klubben, så det er afgørende, at vi holder 

sammen. 

Under Corona-nedlukningen har vi haft 

rigtig travlt på de indre linjer. Vi har fået 

et  nyt medlemssystem og økonomisystem, 
og vi har desværre også måtte skifte 

kasserer, da Solveig Drongesen valgte at 

stoppe. Det var helt planlagt, og vi vil fra 

bestyrelsen endnu engang gerne sige 

tusind tak til Solveig for det fantastiske 

arbejde, hun har gjort for klubben i mange 

år. 

Årets træner/lederpokal 
Der blev uddelt den årlige træner/leder-

pokal, som i år tilfaldt Inge Hansen. Inge 

har i utallige år været indbegrebet af 

ungdomsfodbold i BT og har gjort et stort 

stykke arbejde. Inge er også fodbold-

skoleleder og med i ViborgQ samarbejdet, 

som blomstrer rigtig meget. Aldrig har så 

http://www.bt-if.dk/
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mange piger spillet fodbold før, og vi har 

pigehold lige fra de yngste årgange til U18, 

som bliver seniorer til sommer. Herefter 

opretter vi et fodbold-senior kvindehold. 

 
Inge Hansen, årets træner/leder i BT. 

Nyt æresmedlem 

Som afslutning på en god general-

forsamling havde bestyrelsen en overra-

skelse i ærmet. Efter en indstilling fra 

”torsdagklubben” blev Kaj Andersen 
(Kridt-Kaj) udnævnt som æresmedlem i 

BT. Det var en glad Kaj der modtog 

blomster og et bevis herpå. Kaj har 

igennem de sidste 50 år kridtet baner i BT 

og er en uvurderlig mand for klubben. Han 

er der altid, når vi har brug for ham og 

stiller op uanset vejret.  

 
Kaj udnævnes til æresmedlem i BT. 

Nyt udendørs aktivitetsområde 

Vi har tidligere fortalt om et nyt udendørs 
fitness/legeområde ved klubhuset. De 

sidste bevilliger er nu faldet på plads, og vi 

er stolte af at kunne gå i gang med arbejdet 

på den anden side af sommerferien. Se 

mere om projektet på vores hjemmeside. 

BT Padel 

Der er ingen tvivl om, at et projekt, som 

har fyldt meget hos os, er vores projekt 

med padel i BT. Og hvad er det nu for 
noget? Padel er en kombination af tennis 

og squash – det er Spaniens 2. største 

idræt, der er kommet til Danmark med 

storm. Der er etableret mange nye padel-

centre omkring i landet, bl.a. et stort og flot 

anlæg i Viborg by. Vi vil med BT Padel 

udbrede sporten som foreningsidræt. Vi er 

helt sikre på, at sporten bliver rigtig stor, 
da alle kan være med. Uanset om du er ung 

eller senior, kan du spille padel. Det 

foregår på en bane med glas på alle sider. 

Bolden er en tennisbold, og battet er let.  

Vi bygger 3 doublebaner og 1 singlebane 

på det grønne areal ved siden af 

Møllehøjhallen. En ideel placering tæt på 

halmiljø og skole. Vi er glade for den 
utrolige opbakning, vi har fået til projektet, 

og vi har solgt ikke mindre en 135 

klubobligationer á kr. 1.250. - Penge som 

de får retur inden for fem år. Det er 

primært lokale, der har købt obligationer i 

projektet, fordi de tror på, at det kan være 

med til at udvikle vores lokalområde og så 
selvfølgelig, fordi de glæder sig til at spille 

padel.  

Etablering af så stort et 

anlæg er ikke billigt. Vi har 

formået at skaffe finansie-

ring til næsten hele projek-

tet ved sponsorater, klubobligationer, 

fonde og Viborg Kommune, som også har 
bidraget med en god portion penge. 

Rigtig god sommer 

Vi vil ønske alle en rigtig god sommer og 

vi glæder os til at se jer i BT igen efter 

sommerferien. Hold jer orienteret om 

vores mange tilbud på facebook eller 

www.bt-if.dk 

 

http://www.bt-if.dk/
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TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

 

 
 

Af Herdis Kastaniegaard, medlem af 

bestyrelsen for Tapdrup 

Husflidsforening. 

Opstart til september 

De nyrenoverede lokaler i Tapdrup 

Husflid venter på at blive taget i brug, og 

bestyrelsen håber, at corona ikke vil 

spænde ben for os i efterårssæsonen. Det 

er ikke kun i de fysiske lokaler, der er sket 

en udvikling, men også i antallet af 

medlemmer. Vi ser derfor frem til at kunne 
byde såvel gamle som nye medlemmer 

velkomne, når vi starter holdene op tirsdag 

d. 7. og onsdag d. 8. september, begge dage 

kl. 19.00-21.45. Skulle medlemstallet 

forsat stige, kan det komme på tale at åbne 

endnu et hold. 

Åbent hus 

Den 28. august 2021 fra kl. 10.00-12.00 

holder vi Åbent Hus. Her vil der være 

mulighed for at se de skønne og lyse 

lokaler, hvor en flok træ-entusiaster hver 

uge vil mødes til et godt socialt samvær og 
en gensidig inspiration.  

     Åbent Hus er også dagen, hvor vi vil 

sige tak til en række gavmilde sponsorer, 

der har gjort det muligt for os at renovere 

lokaler og anskaffe nyt maskineri og 

værktøj. 

     Er du interesseret i at se de nye lokaler, 
er du velkommen til at kigge forbi. Er du 

nysgerrig efter at finde ud af, hvad alle 

disse ”træmænd” fordriver deres tid med i 

Tapdrup Husflid, så er Åbent Hus dagen, 

hvor du kan få din nysgerrighed stillet. Her 

har du mulighed for at få de gamle 

medlemmer i tale, og de vil gerne fortæller 

om håndværket og fællesskabet i fore-
ningen.  

     Måske ønsker du at blive medlem - så 

mød op; der er stadig få ledige pladser.

 

 

Det nyligt renoverede lokale 

med drejebænke. 

Tapdrupvej 100  

(Tapdrp gl. skole) 
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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:  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 

Grundejerforeningen “Ådalen” 
Formand: Ole Nielsen, Subækvej 9, Tapdrup. 

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

Gruppeleder: Karen Haagensen, tlf.nr: 3033 4445, 

Mail: karen_haagensen@hotmail.com 

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: 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  

  

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.: 26. august 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. 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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