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Redaktionen 

 

Af Morten Jørgensen, redaktør 

”Hvorfor er lykken så lunefuld, 

og hvorfor er glæden så kort? 

Ak, ofte er livet så meningsløst hårdt.” 

Disse linjer er taget ud af et sammenhæng, 

men beskriver, hvor brat lykken og glæden 

kan blive brudt. Et uventet dødsfald, en 

frygt, man måske havde fortrængt, en 

familie, der ikke kan se glæden mere.  

Husk at få øje på lykken og at dyrke 

glæden, også når hverdagen er mest 

hektisk. Vi ved ikke, hvornår det er for 

sent. 

Corona er ikke mere en samfundskritisk 

sygdom, men alligevel lægger beboerne 

rundt om redaktøren sig på stribe, og 

indlæggelsestallene stiger med raketfart. 

Dette er skrevet som et bevis for eftertiden 

og ikke som en kritik, for nu skal 

landspolitikerne videre til næste emne, og 

der er mindre end 1½ år til 

folketingsvalget, og det kan vi alle forstå 

betydningen af, syge eller ej.  

 

Foråret melder sin ankomst. Det begynder 

med spæde knopper i buske og træer, 

fuglene finder mager til årets kuld unger, 

græsset og skoven grønnes, og pludselig er 

det rigtigt forår med varme dage og lyse 

nætter. Man må hvert forår forundres over, 

hvor hurtigt vinterens mørke og kulde 

glemmes. 

Redaktionen ønsker læserne et grønt og 

glædeligt forår. 

Frist for indlevering af bidrag til næste 

nummer af Tappen er den 27. maj 2022.

 

 

 

Flot billede af 

vadestenene over 

dammen, med le-

gepladsen i bag-

grunden. 



Borgerforeningen 

 

 

Camilla Juel Finderup Andersen, 

Borgerforeningen, skriver: 

Tak til julemanden 

Så skriver vi år 2022, og nu ser vi virkelig 

frem mod lysere tider. Dagene bliver 

længere, og coronasituationen er også ved 

at vende til det bedre.  

Vi håber, at alle i Tapdrup og omegn har 

haft en dejlig jul og et godt nytår. 

Borgerforeningen vil gerne takke alle 

deltagerne til vores arrangementer her i 

vinter/jul. Det er altid dejligt at se jer.  

Et tilløbsstykke var den årlige 

juletræstænding i vores dejlige by. På trods 

af coronarestriktioner havde menig-

hedsrådet tænkt kreativt, og efter 

gudstjenesten blev der serveret saftevand, 

gløgg og æbleskiver ud af døren fra 

Sognehuset. Der skulle også tænkes 

hurtigt, da vores kære musiker desværre 

blev syg, inden han skulle have været med 

til at spille op til sang rundt om juletræet. 

Her sprang borgerforeningens formand til. 

Med en stor sound Box under armen førte 

han an med julemusik, og alle sang med på 

julesangene. Dejligt at se så mange af 

byens borgere denne eftermiddag. Alle de 

fremmødte børn (og deres forældre) fik 

endda kaldt julemanden frem. Han havde 

sækken fuld af godteposer til alle de 

skønne børn. Der skal lyde en rigtig stor 

tak for det gode samarbejde med 

menighedsrådet. En lige så stor tak skal 

lyde til Jørgen Klaris, som igen har leveret 

et smukt juletræ til byens torv. Der skal 

også gå en tak til byens julemand, (du ved 

selv, hvem du er) som igen i år havde tid 

til at kigge forbi vores hyggelige by.  

 

Banko! 

Vores familiebanko blev lavet om til en 

juletombola på legepladsen, da vi 

desværre, grundet høje smittetal, ikke 

kunne afholde banko i forsamlingshuset. 

De lokale butikker havde været så venlige 

at sponsorere en masse fine præmier. 

Denne eftermiddag var fyldt med glade 

børn og deres forældre. Der blev udsolgt af 

alle lodderne, og præmierne fik nye 

ejermænd. Alle blev forsynet med saf-
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tevand eller kaffe og æbleskiver i lange 

baner. Vi håber, at I alle hyggede jer lige 

så meget, som vi gjorde. I år håber vi, at vi 

kan afholde familiebanko i forsam-

lingshuset igen. Hvis ikke har vi formlen 

klar, og gentager succesen fra sidste år på 

legepladsen. 

 

 

Nytår på Torvet 

Da kalenderen viste d. 31/12, prøvede vi at 

starte en lille ny tradition på torvet foran 

Sognehuset. Her mødtes de af byens 

borgere, som havde tid og lyst til en lille 

halv times arrangement. Alle havde selv 

medbragt et lille glas champagne eller en 

øl. Her var ideen, at vi kunne skåle og 

ønske hinanden et rigtig godt nytår. 

Selvom corona havde sit faste tag i landet, 

kunne dette sagtens lade sige gøre med god 

afstand. Det var rigtig dejligt, at så mange 

havde lyst og mulighed for at være med 

denne eftermiddag. Vores ønske er, at 

dette bliver en fast tradition i byen. Så 

spred gerne budskabet til dine bekendte i 

byen, så vi forhåbentlig kan mødes flere på 

torvet. Det kunne være så hyggeligt  

LUP – Lokal Udviklings Plan 

Sidste år deltog en sluttet flok i 

workshoppen i forhold til den Lokale 

Udviklings Plan, som i samarbejde med 

Viborg kommune skulle blive vores nye 

redskab i forhold til udvikling. Der kom 

nogle rigtig fine bidrag til, hvad der var af 

stemning i byen både for nuværende, men 

også for fremtiden. 

I mellemtiden, har der så været 

kommunalvalg, og tovholderen for LUP 

ved Viborg Kommune har fået nyt arbejde, 

og pt er LUP projektet skudt til hjørne. 

Borgerforeningen har taget kontakt til 

kommunen for at rykke for svar for hvem, 

der så måtte komme til at stå for det i 

fremtiden, der afventes svar. 

Udviklingsgruppen / borgerforeningen har 

fået tilsendt det materiale, der er kommet 

frem på workshoppen, og det vil blive delt 

med byen i kommende fremtid. 

Generalforsamlingen i Tapdrup borger-

forening blev afhold d. 24 februar. Her 

mødte ca. 30 af byens borgere op for at 

være med til byens foreningers gene-

ralforsamlinger. Her er et meget kort 

resume af borgerforeningens general-

forsamling: 

Generalforsamling 
Borgerforeningens generalforsamling: 

Valg af dirigent: Valgt blev Lars Glerup. 

Formandens beretning: 

Formand Benjamin holder årets beretning: 

Så står vi her igen, det er ikke længe 

siden, vi var her sidst, men general-

forsamlingen skal afholdes og den store 

forskel i år frem for de forrige er, at vi er 

samlet igen til ordinær tid. 
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Det nye år - udvikling 

Vi kan forhåbentligt nu holde et helt 

normalt år, med de aktiviteter og 

arrangementer, som vi plejer, uden 

restriktioner.  

Udviklingsworkshoppen, som også havde 

ladet sig vente på sig grundet coronaen, 

blev afholdt i november. Det var en god 

aften, med mange forskellige input. 

Kommunen tog alle de input med tilbage 

og lavede en liste med alle indkomne 

input. Så var den oprindelige plan, at der 

skulle laves en samlet Udviklingsplan for 

Tapdrup i samarbejde med kommunen, 

men der er så sket det, at der har været 

kommunalvalg, og Helle, som stod for det 

inde på kommunen, har fået nyt job, så den 

er strandet lidt i forhold til den endelig 

færdiggørelse.  

Men det skal ikke fraholde os i at udvikle i 

Tapdrup. På ingen måde! 

Og som man så fint kan se, da I kom ind, 

så har forsamlingshuset og by pedellerne 

allerede været i fuld sving. 

 Udviklingsgruppen vil i nærmeste fremtid 

mødes, hvor vi vil gennemgå det 

materiale, vi har fået fra kommunen, og så 

skal vi nok brede det ud til byen. 

Byggegrunde i Tapdrup 

Borgerforeningen har deltaget i det 

infomøde, der var i forhold til 

udstykningen i Tapdrup. 

Her blev gennemgået lokalplanen nr. 576 

(boligområde vest for Højtoften i 

Tapdrup), som kan findes på Viborg.dk, 

hvis man vil dykke mere ned i det. 

Borgerforeningen havde ingen 

indvendinger til lokalplanen og ser frem til 

i fremtiden at kunne byde flere borgere til 

Tapdrup velkommen. Der er lagt op til, at 

der bliver udstykket 23 parcelhuse og 20 

dobbelt- og/ - eller rækkehuse.    

Dog havde Borgerforeningen, et spørgs-

mål på mødet om det ekstra ben, der i 

planen er lagt op til går helt op til det ny 

Taphedeområde. Spørgsmålet lød på 

trafikken gennem Tapdrup, og at vi fortsat 

ønsker, at Tapdrup forbliver en 

selvstændig landsby. Der er ikke 

nuværende udsigter til, at yderligere af 

marken mod Taphede bliver taget i brug 

som bebyggelse, men langtidsudsigterne 

kendes ikke. I forhold til TRAFIK, så er 

kommunen klar over, at der er et 

opmærksomhedspunkt. Der er i uge 8 

foretaget nye trafikmålinger, som giver 

syn for sagen. 

Samarbejde i Tapdrup 

Borgerforeningen skal sammen med de 

andre foreninger, Forsamlingshuset, TUT, 

Menighedsrådet og Husflid mødes til et 

samarbejdsmøde, som vi alle ser meget 

frem til. Vi er en lille by med mange 

frivillige kræfter, så vi skal udnytte dem 

bedst muligt, og ikke modarbejde 

hinanden, ved f.eks. at lægge arran-

gementer oven i hinanden, men derimod 

styrke de arrangementer og det fællesskab, 

der er her i Tapdrup. 

Kassererens fremlæggelse af regnskab og 

kontingent. Regnskabet blev godkendt. 

Indkommende forslag: Der er ikke kom-

met nogle. 

Valg af medlemmer: På valg er Per Juel 

og Morten Verner. Begge genvælges. Valg 

af revisorer: Disse genvælges. De er Else 

Krogh og Poul Pilgaard. Valg af revisor  
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supp. Det bliver Lars Glerup 

Eventueltt: Snak om gylletanken ved 

Børgesens jord. Der er opfordring til 

Borger-foreningen om at tage kontakt til 

kommunen ang. nedlæggelse af gylle-

tanken. Borgerforeningen vil prøve at tage 

kontakt til kommunen igen om dette. 

Ros til Dennis og Thomas for at tage 

initiativ til, at vi får lokaldysten til byen 

igen. Denne bliver afholdt d. 1/6.  

Et rent Tapdrup 

Nu ser vi frem til 

forårets komme og 

håber, at I har lyst til 

at deltage i de 

kommende arran-

gementer her i vores 

dejlige lille by.  

Sidste år havde vi fornøjelsen af, at rekord 

mange deltog i affaldsindsamlingen. 

Aldrig har vi nået så langt omkring. Der 

blev samlet rigtig meget skrald, plastik, 

mundbind og cigaretskoder sammen til 

stor glæde for naturen. Sæt allerede nu 

kryds i kalenderen d. 3/4.  

Igen i år gentager vi succesen med den 

årlige plante-bytte-dele-dag. Her medbrin-

ger man gerne de planter, man evt. har i 

overskud fra haven eller drivhuset. Her 

plejer der at være rig mulighed for at bytte 

til andre spændende planter. Husk at tage 

børnene med, da vi påtænker at tænde op i 

bålet og lave pandekager eller lignede, 

hvis vejret tillader det. Dato følger, så hold 

øje med nyhedsbrevet i din mail.  

For at kunne bevare vores dejlige 

omgivelser i Tapdrup, håber vi, at der er 

mange, som har tid og lyst til at deltage i 

byens fælles arbejdsdag d. 21/5. Sidste år 

blev der virkelig lavet meget på fx vores 

fælles legeplads og ved shelterpladsen. 

Alle er velkommen og tag gerne naboen 

med. Alle kan deltage, da der er mange 

småopgaver og hygge i løbet af dagen. De 

forskellige foreninger i byen står for 

forplejningen i løbet af dagen.  

Hvis du har en god ide til en opgave, som 

kan løses denne dag, er man meget 

velkommen til at kontakte Per Juel på tlf. 

20732967. Så vil han være behjælpelig 

med evt. koordinering. 

 Det skal nok blive en dag med mulighed 

for at møde dine medborgere fra byen. Vi 

glæder os til at se jer. 

Lokaldysten til Tapdrup 

Tapdrup har i år valgt at deltage i årets 

lokaldyst. Datoen bliver d. 3/6. Byen har 

tidligere deltaget og det har været et par 

skønne timer. Tusind tak til Thomas Højen 

og Dennis Laursen for at være 

primusmotor på denne begivenhed. Til 

dem, der ikke lige kan huske, hvad denne 

dag går ud på, er her i korte træk, hvad det 

går ud på.  

Sådan foregår det: 

Lokaldysten afholdes lokalt i jeres by med 

hjælp fra DGI og kommunen. I 

tilbagelægger flest mulige km inden for 2 

timer på en valgfri dag i sommerhalvåret. 

Det samlede tilbagelagte km antal 

divideres med indbyggertallet. Jo flere 

deltagere jo flere km. Km på cykel 

halveres.  

Ingen tilmelding –man møder bare op – 

flyvende start. Skift mellem discipliner, 

som man vil – nå så mange runder som 

muligt. Vel mødt alle sammen. 
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Tapdrup Menighedsråd 

 

Af Morten Jørgensen, formand for 

Tapdrup Menighedsråd 

Samarbejde med Tapdrups foreninger 

Menighedsrådet har et godt samarbejde 

med de øvrige foreninger i Tapdrup, og der 

er nu taget initiativ til et årligt fællesmøde 

for at koordinere aktiviteterne. Sammen er 

vi stærkest. 

Et eksempel er de naturvidenskabelige 

streaming-foredrag fra Aarhus Universitet, 

der holdes i Sognehuset. Et andet er den 

netop afholdte fastelavnsfest, hvor For-

samlingshuset stiller lokaler og hjælpere til 

rådighed, og et tredje er udendørs-

koncerten i juni, hvor borgerforeningen 

yder en stor indsats. 

 

Afsked med en sognepræst 

I 2022 skal vi tage afsked med sognepræst 

Per Bucholdt Andreasen, der med 

udgangen af maj går på pension efter 25 

års tjeneste i pastoratet. Per har de seneste 

år været frikøbt fra en del af sin tjeneste af 

Præsteforeningen, som han var valgt 

formand for. Alligevel har Per formået at 

holde fast i sin præstegerning og holde 

kontakt med Tapdrup Sogn. Vi har alle 

været glade for Pers tjeneste og hans dybe, 

faglige viden inden for både præste-

gerningen og menighedsrådets arbejde.  

Der er afskedsgudstjeneste med Per 

Bucholdt Andreasen den 8. maj 2022, kl. 

09.15, i Tapdrup Kirke og reception 

samme dag i Sct. Margrethes Gård, 

Overlund, kl. 12.00 – 15.00. Alle er 

velkomne. 

Også pastor Lise Uhrskov må vi sige farvel 

til efter et års vikariat for Per, men vi håber 

i dette tilfælde, at det bliver et ”På gensyn! 

” 

 

Sognepræst Per Bucholdt Andreasen 

Udendørs familiegudstjeneste ved 

Papfabrikken i Bruunshåb 

2. pinsedag, mandag den 6. juni kl. 10.30, 

er der udendørs familiegudstjeneste ved 

”Den Gamle Papfabrik” i Bruunshåb. Hvis 

det regner, går vi indendørs.  

Efter gudstjenesten spiser vi frokost 

sammen. Medbring selv madkurven, så 

sørger vi for drikkevarerne. 
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Åben Kirke 

Tapdrup Sogn har fået mange tilflyttere. 

Det forstår man godt, for det er et dejligt 

sted at bo. Tapdrup Kirke er et synligt 

vartegn i byen, men måske alligevel ikke 

så synlig i en fortravlet hverdag. Derfor vil 

menighedsrådet holde ”Åben kirke” den 

20. august 2022, kl. 10.00 – 13.00, hvor 

beboere i sognet og andre interesserede 

inviteres til at komme ind i kirken og høre 

om dens historie, og hvad der sker i en 

sådan kirke. Der serveres samtidig pølser, 

øl og vand ved Sognehuset. 

 
Tapdrup Kirke 

Valg til menighedsrådet 

Tapdrup Menighedsråd skal i efteråret 

2022 holde valg. Det er for en 2-års 

periode, og der skal vælges 5 medlemmer. 

Det er et spændende arbejde, og man får 

indflydelse på budget, drift, vedligehold af 

kirken, aktiviteter og kirkelivet i sognet. Vi 

søger interesserede, der kunne tænke sig at 

deltage, og man kan uforpligtigende 

henvende sig til Morten Jørgensen på 26 

39 90 70 eller komme forbi Åbrinken 9. 

Din mening 

Man behøver ikke nødvendigvis gå i kirke 

for at have en mening om Folkekirken – 

men det hjælper. 

Måske du skulle prøve noget 

grænseoverskridende og gå i kirke for at 

finde ud af, hvad det egentlig er. Og så vil 

Menighedsrådet forfærdelig gerne høre 

din mening, når du har prøvet det et par 

gange. 

TAPDRUP SENIORKLUB 

 

Af Pauli Birch Nielsen, formand for 

Tapdrup seniorklub. 
Efter en lang og ufrivillig pause synes vi i 

styregruppen, at det er forsvarligt igen at 

samles. 

Vi vil derfor invitere til møde tirsdag d. 15 

marts, 2022, kl. 09.30, i Sognehuset. 

Vi vil være vært ved kaffe og rundstykker, 

og det koster gratis denne gang. 

På mødet vil vi gerne høre jeres mening 

om fremtiden for Tapdrup Seniorklub: 

- Er der behov for seniorklub i 

Tapdrup, og hvor ofte skal vi 

mødes? 

- Hvilke arrangementer er der 

interesse for? 

- Skal vi bare mødes til en kop kaffe 

og en god snak? 

Vi er åbne for nye tiltag. Kom frit frem og 

giv jeres mening til kende. 

ALLE er velkomne. 

Evt. spørgsmål rettes til Pauli Birch 

Nielsen på tlf. 40385420. 

Medlemmer af styregruppen er:  

Tove Krogh, Margit Sørensen og Pauli 

Birch Nielsen. 
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Tapdrup Udeliv 

 
Af Ole S. Nielsen                                            

ÅBENT HUS I TAPDRUP UDELIV      

Kom til Åbent Hus i TUT søndag den 10. 

april kl. 14 på den gamle sportsplads - det 

er en god chance for gratis at prøve, hvor 

sjovt tennis er... 

Vi glæder os til at se dig, og tag bare din 

familie og venner med! 

Se mere på tuttennis.simplesite.com  

 

 

TILBUD TIL SMÅ OG STORE I 

TAPDRUP! 

Tennis kan være god konditionstræning - 

godt for knoglesundheden - forebygger 

hjertesygdom og medfører mindre 

kropsfedt, hvis DU spiller jævnligt... 

Som en bonus kommer socialt, hyggeligt 

samvær og frisk luft, hvis DU spiller i 

TUT! 

 

 

TRÆNING  

For NYE UNGE (15 år) og VOKSNE 

onsdage kl. 17.30 og fredage kl. 16.00.   

Vi træner grundslag med bløde bolde, og 

lærer tennisspillet at kende via teknisk 

og taktisk træning, og spiller selvfølgelig 

kampe. 

 

 

http://tuttennis.simplesite.com/
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FAMILIETENNIS  

Onsdage kl. 17.00 og 17.45 - børn fra 6 år 

+ en forældre/bedsteforældre... Vi leger, 

træner, og spiller på små baner med bløde 

bolde - nye og erfarne familier hjælper 

hinanden. 

Hver måned mødes alle, som deltager i 

familietennis, og der bliver spillet kampe 

med efterfølgende socialt samvær. 

 

 

 

 

 

JAMEN, JEG HAR JO INGEN 

MAKKER! 

Vi hører ofte fra vore medborgere, at de 

ikke kommer til tennis, fordi "jeg jo ikke 

har en makker”! 

I TUT er der 100 % MAKKERGA-

RANTI, idet "vi ikke gør, som alle de 

andre, som jo selv skal finde sammen i 

singler og doubler" - TUT arrangerer uge 

efter uge, og året rundt, doublekampe, 

hvor formand Birgit mikser os alle med 

hinanden... og derfor har DU altid en 

makker! 

SKOLER KIGGER FORBI TUT I 

IDRÆTSTIMERNE 

TUT samarbejder med de lokale skoler, og 

i dette vinterhalvår har 12 elever fra 6. 

klasse på Vejrumbro Friskole kigget forbi 

ugentligt fra oktober. 

Fra februar byder vi velkommen til 7 

elever fra 5. klasse på Vejrumbro Friskole. 

De gennemfører såvel tennisfitness som 

tennistræning og kamp. 

Børnene cykler til og fra den gamle 

sportsplads via Banestien imellem Vej-

rumbro og Tapdrup - så sikkerhed og 

motion er helt i top... 

 

GENERALFORSAMLING 

FORMANDENS BERETNING 

Grundet Corona blev sidste års 

generalforsamling afholdt ultimo oktober, 

hvorfor denne beretning alene indeholder 

begivenheder fra de seneste 4 måneder. 

TUT tæller 162 børne-, unge-, voksne- og 

seniormedlemmer, hvoraf de 80 % er fra 

Tapdrup. Trods Coronaen, herunder 

periodevise forsamlingsforbud, har vin-

teren været fyldt op med aktiviteter på alle 

ugens 7 dage... typisk 3 dage med tilbud 

om træning, 4 dage med doublekampe, og 
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derudover ugentlig formiddagstennis og 

venskabskampe samt børn fra Tapdrup 

Børnehus, byens to dagplejere og elever 

fra Vejrumbro Friskole - "der er tale om 

UDELIV for alle pengene", og ikke at 

forglemme de månedlige skattejagter i 

Tapdrup! 

 

I efteråret har bestyrelsen arbejdet 

fokuseret og målrettet i forhold til 

etablering af endnu en multi-/tennisbane - 

et stort antal ansøgninger om økonomi er 

blevet udarbejdet, ligesom ansøgning om 

byggetilladelse blev sendt til kommunen 

den 1.november 2021. 

Primo 2022 er TUT i mål med økonomien, 

ligesom aftaler med leverandører er faldet 

på plads, og vi afventer lige nu en endelig 

godkendelse og byggetilladelse fra 

kommunen. TUT takker for den store op-

bakning fra henholdsvis Tapdrup Bør-

nehus, Dagplejerne, Tapdrup Kirke, 

Borgerforening og Viborg Idrætsråd, som 

alle ser frem til, at vi fortsætter med at 

skabe (ude)liv, glæde og sammenhold i 

vort lokalsamfund på den gamle 

sportsplads... 

 

Om der er frivillige ressourcer til stede, så 

har TUT også ideer og tiltag for tapperne i 

det kommende tennisår: 

"Formiddagstræning for de små grå" - der 

er tale om et seniortilbud, som matcher den 

fysiske formåen, og ingen fysisk kontakt, 

og vi tænker eks. skumtennis, bordtennis, 

bowls, krolf, pickleball, ringo og 

stigegolf... selvfølgelig fulgt op med kaffe 

og socialt samvær!  

"Familietennis for 3-5 årige" - der er tale 

om leg, bevægelse og motorik, hvor barn + 

én forældre er i TUT en time enten en 

lørdag eller søndag, og selvfølgelig fulgt 

op med socialt samvær i børnehøjde! 

 

Afslutningsvis skal lyde en stor tak til vore 

samarbejdspartnere i Tapdrup, herunder 

Borgerforeningen samt DGI, Idrætsrådet 

og venskabsklubberne. Tak til bestyrelsen, 

herunder Else og Henning, som er trådt ud, 

for mange gode frivillige timer, og til 

Thorsten, Frank, og de seks tutter, der tog 

sig af træningen i forbindelse med 

Thorstens udsendelse, samt til Pia, 

"rengøringspersonalet" og flere, som hol-

der de mange tennisbolde i luften... og ikke 

mindst tak til medlemmerne i alle aldre, 

der trods vejr og vind bakker op om 

udelivet hele året rundt! 

Vor nyeste TUT medlem, Palle, rejste sig 

op efter beretningen og anerkendte såvel 

"den gode velkomst" som tilbud om 

træning for nye medlemmer i TUT! 

Såvel regnskab som budget blev godkendt, 

ligesom kontingentet forbliver uændret. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer blev Birgit 

Rasmussen, Karin Petersen og Tina Wigh, 

suppleant blev Frank Rasmussen, revisorer 

blev Jens Søndergaard og Poul Pilgaard, 

og Bo Krogh blev revisorsuppleant. 

Godt tennisår til Jer alle! 
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Sommerkoncert i Tapdrup 
Af Pauli Birch Nielsen, 

aktivitetsudvalget ved Tapdrup 

Menighedsråd 

En succes kan godt tåle at blive gentaget. 

Derfor er der igen i år sommerkoncert for 

hele familien på plænen ved Sognehuset i 

Tapdrup fredag den 17. juni 2022, kl. 

18.00-21.00 

Det starter kl. 18.00, hvor Borgerfor-

eningen åbner for underholdning for 

børnene og tænder op for grillen, så både 

børn og voksne kan komme i som-

merhumør med grillpølser og drikkevarer.  

Kl. 19.00 til ca. 21.00 spiller Viborg 

bandet ”3 mod 1”. Her genkender vi en 

Tapdrup-borger, nemlig Christian Meyn, 

der ses i midten på billedet med 

trommestikkerne. Bandet underholder 

med et blandet repertoire af blues, Shu-bi-

dua, dansk populærmusik og amerikansk 

folkemusik. Altså lidt for enhver smag. 

Hvoraf navnet ”3 mod 1” kommer er ikke 

udvalget bekendt, men det kan jo være en 

anledning til at få en snak med bandet 

under pausen og få det opklaret.  

Menighedsrådet er sponsor for koncerten. 

 

 

Viborg-bandet ”3 mod 1”. Hvem der er mod hvem er desværre redaktionen ubekendt, 

men på dette billede ser de fem medlemmer da meget enige ud. 
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Tapdrup Forsamlingshus 

 

Af Birthe Nørskov, formand for Tapdrup 

Forsamlingshus. 

Generalforsamling i Tapdrup 

Forsamlingshus. 

Formandens beretning 

2021 blev et år med både udfordringer og 

glæder.  

Til generalforsamlingen den 28. oktober 

2021 kunne vi byde velkommen til to nye 

bestyrelsesmedlemmer, Gitte og Bent. 

Dejligt, at I som frivillige vil gøre en 

indsats for huset - vi ser frem til det 

fortsatte samarbejde. Tak til Rikke, der nu 

træder ud af bestyrelsen, efter mange års 

medlemskab. Vi vil savne dig! 

Forsamlingshuset er nu oppe på at have 

122 medlemmer - det er rekord. Tak til 

byens borgere for støtten. 

 
Fra Generalforsamlingen 

  Forsamlingshuset bliver brugt! 

På trods af Corona-nedlukningen viser 

opgørelsen, at der faktisk har været 22 

udlejninger med betaling. Udlejningerne 

har primært været afholdt i andet halvår, 

hvor der har været mange festligheder, der 

har skullet indhentes. Antallet af 

udlejninger er højere end 2018 og 2019. 

Til gengæld er husets anvendelse til 

aktiviteter uden betaling faldet markant, 

det være sig til fællesspisninger mv. Det 

håber vi, kan se anderledes ud i 2022. Vi 

starter allerede på søndag, hvor vi glæder 

os til igen at kunne holde fastelavnsfest. 
 

Regnskab 2021 

Regnskabet for 2021 viser et stort under-

skud. Der har været nogle tunge udgifter, - 

både planlagte og andre uventede.  

I 2021 havde vi planlagt og afholdt en 

udgift til kloakseparering. Vi søgte den 

centrale pulje, men fik afslag.  

I slutningen af 2021 var der tilsyn med 

gasinstallationen til vores komfur. Det 

viste sig, at installationen ikke overholdt 

lovkravene - flammeovervågningen 

virkede ikke, og der skulle være en 

obligatorisk kobling til udluftningen. Det 

skulle selvfølgelig lovliggøres, så vi 

bestilte et nyt gaskomfur. Desværre skulle 

det vise sig, at der kom yderligere store 

udgifter til, idet det var nødvendigt at 

etablere et nyt rørsystem ud til en rist i 

ydervæggen samt udskifte ventilatoren.  

Disse to store udgiftsposter er hoved-

årsagen til det store underskud.  
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Vi havde forventet at kunne søge Den 

centrale pulje for 2022 og få dækket nogle 

af disse udgifter, men det nye 

Landdistriktudvalg har besluttet, at fordele 

hele puljen ligeligt mellem alle 

kommunens forsamlingshuse, der jo alle 

har været ramt på økonomien af 

coronanedlukning. Vi får nu alle yder-

ligere godt 4000 kr. i tilskud. Vi har dog 

alligevel besluttet at tage kontakt til 

Landdistriktudvalget i håb om at få dækket 

nogle af de ekstraordinære udgifter, så vi 

også kan have økonomi til fortsatte 

forbedringer af huset. 

 

Internet i Forsamlingshuset 

På sidste bestyrelsesmøde blev det blandt 

andet besluttet, at der nu skal lægges fiber 

ind, så det bliver muligt at benytte internet 

i forbindelse med aktiviteter i huset, og der 

bliver indkøbt dispensere til håndklædeark 

på toiletterne. Dette betyder samtidig 

yderligere driftsudgifter, og bestyrelsen 

har derfor også besluttet, at prisen for leje 

af huset skal sættes op til 1500 kr. for 

udlejninger booket efter 1. marts. 
 

Tiltrængt renovering 

Det er en stor glæde at bo i et lokal-

samfund, hvor man i den grad oplever 

hjælpsomhed, frivillighed og vilje til at 

bidrage og samarbejde. Forsamlingshuset 

fik for efterhånden mange år siden en 

gennemgribende renovering. År er gået, og 

der er nu flere ting, der har trængt til 

udskiftning og fornyelse, og områder, der 

har trængt til vedligeholdelse. På sidste 

generalforsamling udtalte Ole Nielsen, der 

er tovholder for bypedellerne, at de måske 

godt kunne give os i forsamlingshusets 

bestyrelse en hjælpende hånd med 

vedligeholdelsen. Efter en gennemgang af 

huset sammen med Anna Mette og Niels 

Koustrup og en prioritering af 

arbejdsopgaverne, blev arbejdet 

påbegyndt den 24. januar. Første prioritet 

var køkkenet, der efter installering af det 

nye gaskomfur og nyt udsugningsanlæg, i 

den grad trængte til en omgang. I løbet af 

de første otte dage blev loftet repareret, 

væggen om udluftningsrøret pudset, rør 

inddækket over emhætten, og til sidst blev 

væggene malet. Ole, Frank, Kristian og 

Peter stod for dette. Et arbejde, der virkelig 

har løftet og pyntet! Samtidig gik Kristian 

i gang med at fjerne nogle løse klinker ved 

hovedindgangen og erstatte dem med nye, 

som han i øvrigt donerede til arbejdet. 

 
”Claus og kompagni” i aktion. 

Stormen Malik havde voldsomme kræfter. 

Den havde haft godt fat i en poppel i 

læhegnet øst for forsamlingshuset. Træet 

havde fået en stor revne og ville kunne 

vælte, når det skulle være. Hvad gør man 

så? Frank ringede fluks til Claus Provst, 

der kom næste dag sammen med Ole og 

Frank. Træet blev fældet og alt ryddet væk. 

Flot arbejde. 
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I uge seks var det toiletternes tur. Vægge 

skulle males, gamle huller repareres, og 

igen var der hjælp at hente fra 

bypedellerne. I løbet af ugen kom også 

Lars Larsen forbi med en ny rude, der blev 

sat i i salen, og erstattede en rude med to 

stenslag. 

Det er med stor taknemmelighed, at 

bestyrelsen siger tak for hjælpen til de 

frivillige ildsjæle. 

Tak til bypedellerne Ole, Frank og Kristian 

samt Peter, der også hjalp til. Tak til Claus 

Provst for at hjælpe med træet, tak til Lars 

Larsen for hjælp og vejledning, tak til Jan 

Andersen, der hjalp med at få de nye bord-

bænkesæt transporteret til Tapdrup. 

Det har været en dejlig start på 2022, et år, 

hvor der nu er blevet åbent op, så huset 

igen kan danne ramme om mange gode 

oplevelser for Tapdrups beboere. 

Vi glæder os til, at huset igen kan summe 

af liv og aktivitet. 

 

Regnskabet for 2021 

Regnskabet viser desværre et underskud 

på knapt 50.000,- kr. grundet de mange 

vedligeholdelses- og reparationsudgifter. 

Regnskabet blev godkendt. 

Kontingentet blev godkendt til fortsat at 

være 150,- kr. årligt. 

 

Den ny bestyrelse 

Tapdrup Forsamlingshus bestyrelse er 

Birthe Nørskov (formand), Poul Pilgaaard, 

Gitte Albrektsen og Bent Mikkelsen. 

 
Lars udskifter glas 

 

Bypedel Christian i arbejde. 

 
Der er også tid til hygge. 
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En stabel afsavet træ 
Redaktionen 

Brænde eller træflis? Ja, en del sultne 

brændeovnsejere har sendt lange blikke 

efter den stabel afsavet træ, der ligger på 

marken ved den vestlige indkørsel til 

Tapdrup. Hvor ville de mange, gode 

stykker træ ligge godt i brændeskuret og 

give varme til næste vinter. Men nej, det er 

ikke brænde. Den store bunke træ skal 

omdannes til flis og enten strøs ud over 

blomsterbede eller ende sine dage som 

brændsel i et fjernvarmeværk.  

Det er HedeDanmark, der har tyndet ud i 

Else og Lars Børgesens skovstykke, nabo 

til Tapdrupvej 61, og alt afsavet træ, der 

ikke kan anvendes som tømmer, snittes til 

flis. Tilbage i det friserede skovstykke 

ligger et antal træstammer, der skal sælges 

til et savværk og skæres op til tømmer. 

Udtyndingen i skovstykket skete under 

faglig vejledning af skovfolk fra 

HedeDanmark, og arbejdet blev effektivt 

udført af en maskine med fører fra 

Horsens. 

PS: Husk, når du køber brænde, at være 

opmærksom på måleenheden. Er det 

rummeter, skov rummeter eller kasse 

rummeter? Der er stor forskel på mængden 

af træ, man køber, ved de forskellige 

måleenheder.  

 

 
En bunke træ til flis. 
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Fastelavn i Tapdrup 
Af Redaktionen 

Fastelavnssøndag blev traditionen tro 

fejret først med familiegudstjeneste i 

Tapdrup Kirke og derefter med 

tøndeslagning og fastelavnsboller i 

Tapdrup Forsamlingshus. Fra kirken blev 

de mange børn og voksne ført til 

forsamlingshuset af Bent, der med munter 

harmonikamusik satte optoget i godt 

humør.  

Det var et fyldt forsamlingshus, der blev 

budt velkommen af Birthe Nørskov. De 

mange udklædte børn blev stillet på række 

til tøndeslagning, og herefter blev der slået 

mange slag, før årets Kattekonge kunne 

kåres sammen med Kattedronningen. 

Mange forældre havde efterkommet 

opfordringen om at klæde sig ud, og der 

var fundet talrige og opfindsomme 

forklædninger på bunden af klædeskabet. 

Et fantastisk syn, tak for det. 

  
Der var kø for at være med. 

Bestyrelsen er klar til gæsterne. 

 
Batman og kaptajn Vom 

 
Børnene gør klar til tøndeslagning 
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Brug bussen, hvis du kan! 

 

Redaktionen 

Bus fra og til Tapdrup 

Tapdrup betjenes af buslinje 751, der både 

er skolebus og almindelig rutebil. Ruten 

har 12 afgange fra Tapdrup mod Viborg og 

11 afgange fra Viborg mod Tapdrup.  

Så, brug bussen, hvis du kan. 

 

Overlund Bydelscenter 

Det er fint med de mange afgange, men 

problemet er, at om formiddagen er der en 

afgang fra Tapdrup, afgang 10.51, til 

Overlund Bydelscenter, og en bus hjem kl. 

11.31. Det skal være et kvikt indkøb for at 

nå det. Om eftermiddagen er det ikke 

meget bedre. Afgang fra Tapdrup kl. 13.58 

giver god tid til indkøbene i Overlund 

Bydelscenter, fordi bussen hjem går kl. 

15.55. Man kan også vælge at tage fra 

Tapdrup kl. 15. 25 eller 15.43 og hjem igen 

kl. 16.31. Det passer måske bedre. 

 

 

Skolernes ferieperioder. 

En af rute 751 hovedfunktioner er at 

transportere eleverne til og fra 

Møllehøjskolen. Derfor kører ruten ikke i 

weekenden, på helligdage og i skolernes 

ferieperioder. 

I disse perioder kan man bestille en flexbus 

efter en køreplan vist under buslinje 770. 

Se køreplanerne på  

https://www.midttrafik.dk/koreplaner/regi

onal-lokal-og-flexbusser/  

Hvor meget koster det? 

Der er forskellige priser på en busbillet 

afhængig af den rejsendes alder m.m. 

Se priser ved Midttrafik på  

https://www.midttrafik.dk/billetter-og-

priser/billetter/pensionistkort/viborg-

kommune/  

Med et personligt rejsekort (65 år +) koster 

en billet fra Tapdrup til Viborg ca. 14,- kr. 

Se mere på 

https://www.rejsekort.dk/da/hjaelp/priser  

 
TK-Bus, Viborg, betjener nogle af 

afgangene til og fra Tapdrup. 

 

https://www.midttrafik.dk/koreplaner/regional-lokal-og-flexbusser/
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/regional-lokal-og-flexbusser/
https://www.midttrafik.dk/billetter-og-priser/billetter/pensionistkort/viborg-kommune/
https://www.midttrafik.dk/billetter-og-priser/billetter/pensionistkort/viborg-kommune/
https://www.midttrafik.dk/billetter-og-priser/billetter/pensionistkort/viborg-kommune/
https://www.rejsekort.dk/da/hjaelp/priser
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BT`s Idrætsforening 

 

Af Dennis Krogsdal Laursen, medlem af 

Hovedbestyrelsen i Bruunshåb/Tapdrup 

Idrætsforening.  

I BT har hovedparten af vores aktiviteter 

været i gang hen over vinteren på 

forskellig vis, dog flere præget af corona 

og coronarestriktioner. Vi kommer ikke 

uden om, at det har været en udfordring for 

vores frivillige, trænere og medlemmer 

med skiftende restriktioner og 

forholdsregler. Alle har klaret det superflot 

og holdt skruen i vandet i en omskiftelig 

hverdag og med begrænsninger frem for 

muligheder. Forhåbentlig har vi lagt 

corona bag os, så vi igen kan samles om 

foreningsfællesskaber. Det kribler i hvert 

fald med at komme i gang med alle 

aktiviteter for fuldt blus. Vi ser frem mod 

et forår med varme, tørvejr og mere lys, 

der giver gode betingelser for vores 

udendørs tilbud. Den kommende tid byder 

også på generalforsamling, gymnastik-

opvisning og et nyt tilbud i samarbejde 

med Sundhedscenter Viborg og Viborg 

Idrætsråd.  

Gymnastikopvisning d. 20. marts  

Sæt kryds i kalenderen d. 20. marts, hvor 

vi afholder gymnastikopvisning i Mølle-

højhallen. Holdene er gået i skarp træning 

og glæder sig til at vise, hvad de har lært 

og kan. Mere information kommer på BT’s 

hjemmeside og facebookside.  

Opstart fodboldsenior 

Fodboldsenior er igen at finde på 

grønsværen. D. 12. februar var der opstart 

på sæsonen. Det var en kold fornøjelse, 

men efter træningen kunne spillerne varme 

sig med gode ting fra grillen.  

Kom i bedre form i forening 

I BT samarbejder vi med Sundhedscenter 

Viborg og Viborg Idrætsråd om et forløb 

for dig, der gerne vil være mere aktiv og i 

et fællesskab med andre. Forløbet er for 

mænd og kvinder over 18 år, der har BMI 

35+. Udover foreningsaktiviteter vil 

forløbet også bestå af opstarts- og 

afslutningsaften og to madaftener med 

fokus på sundere hverdagsmad. Vil du 

læse mere om forløbet eller tilmelde dig, 

kan du se mere info på BT’s hjemmeside.  

Video om foreningen 

Vi har lavet aftale med AD Media, der skal 

lave en video for os, der skal vise, hvad BT 

og lokalområdet kan. AD Media er i 

øjeblikket ved at kontakte mulige spon-

sorer til videoen. Vi håber, at vi i løbet af 

foråret kan gå i gang med at optage ved 

vores foreningsaktiviteter og i lokal-

området. 

Floorballarrangement  

Ved juletid fik vi en gave fra DGI. Vi var 

nemlig så heldige at vinde et komplet 

floorballsæt og besøg af en floorball-

konsulent fra DGI i en konkurrence. Vi er 
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ved at finde et tidspunkt, hvor vi kan 

invitere til, at man kan komme og prøve 

floorball og hvor vi vil teste efterspørgslen 

og i hvilket format. Mere info følger i løbet 

af foråret.  

Generalforsamling 

Tirsdag d. 22. februar blev der afholdt 

generalforsamling i Bruunshåb-Tapdrup 

IF og selvom det ikke var lang tid siden 

sidste generalforsamling i maj, der blev 

udskudt grundet corona, så var der 

alligevel meget at berette fra foreningen og 

afdelingerne.  

Mens der blev spist tapas, gennemgik 

formanden beretningen for året, der ser 

positivt ud med de økonomiske briller på, 

hvor året endte i et positivt resultat på trods 

af corona og større investeringer. På 

medlemsfronten ser det også godt ud med 

lidt over 500 medlemmer. Foreningen står 

derfor et godt sted frem mod 2022 med et 

solidt fundament og mulighed for 

udvikling. Efter formandens beretning, 

berettede de forskellige afdelinger om det 

seneste år, hvor corona var et ord, der blev 

nævnt i flere af beretningerne som en 

udfordring for trænere, frivillige og 

medlemmer. Dog var der på den positive 

front også flere af holdene, der kunne 

fortælle om flere medlemmer, bl.a. 

badminton, open fitness og padel, der er 

den seneste nytilførsel i BT. Flere af 

udvalgene så også frem mod et 2022 med 

flere spændende aktiviteter i vente og 

arrangementer, bl.a. Møllehøj Indoor med 

det nye navn Rema 1000 Arnbjerg Cup, 

gymnastikopvisning i marts og intro-

duktion af padelintroer, hvor nye kan 

komme og prøve padel.  

Årets leder- og trænerpokal blev givet til 

Thomas Højen fra gymnastik for sin store 

indsats på både halgulvet og i gymna-

stikudvalget. Stor tak til Thomas for dit 

engagement i foreningen og på gymna-

stikholdene, hvor du er med til at skabe 

gode rammer til deltagerne.  

Til Hovedbestyrelsen var der valg til 3 

pladser, hvor der var genvalg til Michael 

Dobrick. Nye i bestyrelsen er Brian Bro og 

Steffen Damgaard. Anders Kristensen har 

efter 12 år som sekretær, næstformand, og 

formand valgt at træde ud af hoved-

bestyrelsen for blandt andet at have mere 

tid med familien. Tak til Anders for dit 

store arbejde i foreningen og heldigvis ser 

vi stadig Anders i foreningen, bl.a. i det 

netop nedsatte padeludvalg. Mens Peter 

Møller Jacobsen er valgt ind som 

suppleant til bestyrelsen. Den nye 

bestyrelse består dermed af Brian Bro, 

Steffen Damgaard, Dennis Krogsdal 

Laursen, Mette Høeg Carstens og Michael 

Dobrick. Den nye bestyrelse skal nu 

mødes og konstituere sig. Derudover var 

der valg til de forskellige udvalg på 

generalforsamlingen. Aftenen blev styret 

af ordstyrer Gert Dalsgaard. Tak til Gert 

for endnu engang at bidrage til 

generalforsamlingen.   
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Tapdrup Husflidsforening 

 

Af Karl Olesen, formand for Tapdrup 

Husflidsforening. 

 

En up date fra ”Træmændene”. 

Vi fik desværre en lidt hård nedlukning før 

jul. Mette Frederiksen besluttede at 

Danmark skulle lukke ned den 5. 

december 21, så vores juleafslutning med 

gløgg og æbleskiver måtte vi aflyse i sidste 

øjeblik. 

18. januar i år fik vi så lov til at åbne igen 

med mundbind, sprit, afstand osv. 

Tilslutningen er endnu ikke helt på højde 

med sidste år. Måske nogle stadig holder 

pause for at undgå corona, men mød trygt 

op. 

Vores ønsker og håb går også i retning af 

at se flere lokale borgere støtte op om 

foreningen, hvor vi vægter det sociale 

samvær og hyggen meget højt. Er der 

nogen, der sidder og tænker, det kunne 

være sjovt at prøve, så tøv ikke. Bare ring 

eller mød op i kælderen på Tapdrup gl.  

skole (Børnehuset) tirs/ons mellem kl. 

19.00 og 21.45, så står vi klar til at tage 

imod jer. 

 

 

Bedre adgangsforhold 

Vi vil også meget gerne forbedre 

adgangsforholdene til vores lokaler. Vi 

prøvede først med en udvendig løsning, 

men det ville blive vanvittig dyrt, så den 

ide er droppet. 

Vi er i den indledende fase omkring 

opstilling af en stolelift. Vi arbejder pt. 

med kommunen om tilladelse til at 

installere liften. Måske vi også kan 

overtale kultur- og fritidsudvalget til at 

støtte projektet økonomisk. 

 

Generalforsamling og udflugt. 

Husk generalforsamlingen onsdag den 23. 

marts 2022, kl. 20.00, i lokalerne i 

kælderen på Tapdrup gl. skole 

(Børnehuset). 

 

Planlægning af udflugt som afslutning på 

sæson 2021-22 er i fuld gang. Vi kan snart 

melde ud, hvor turen går hen. 
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Midt på billedet ses ”Brugsen” med den lille benzin-stander og gadekæret. 

Til venstre ses lidt af Tapdup Skole og en bid af kirken. 

 

Tapdrup Skole er blevet til Tapdrup Børnehave. 

Tapdrup Brugs m/lagerbygning er blevet til boliger. 
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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: Peter Møller Jacobsen 

Mail: peter@bt-if.dk  

Udlejning af flagallé  

Hans Chr. Meyn, Taphedevej 2, Tlf. 2370 2588 

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: Birthe Nørskov 

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.  2344 6599 

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   

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.: 27. maj 2022 

 

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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