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Redaktionen  
Af Morten Jørgensen, redaktør 

Tapdrup er stadig i en god udvikling, og der kommer fortsat 

nye ideer til fælles aktiviteter. Seneste skud på stammen er 

en opgradering af vores forsamlingshus, hvor der nu er 

mulighed for storskærm og fælles jubel over danske sejre i 

sportens verden. Særligt skal det bemærkes, at en gruppe af 

vore unge beboere er kommet med forslag til nye aktiviteter, 

og tak for det. Lad os støtte sådanne initiativer fra vores 

teenagere og dermed give grobund for et fortsat godt 

sammenhold i Tapdrup Sogn. 

Mange gange er der i dette blad og på Facebook opfordret til at deltage i denne og hin 

aktivitet. Fremmødet er ikke altid højt, men det kan skyldes, at man føler sig lidt 

fremmed for at møde op. Til det skal opfordringen lyde, at de ”gamle” beboere i Tapdrup 

inviterer de nye tilflyttere med til et arrangement. Det bryder isen og giver mod til selv 

at møde op næste gang.  

Jul og nytår bliver for nogle en svær tid at komme igennem. Lad os, der har et overskud, 

hjælpe de, som er i vanskeligheder. Hver især ved vi, hvordan det kan gøres, også uden 

det virker påtrængende.   

Redaktionen ønsker læserne en glædelig jul samt et godt nytår. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er den 24. februar 

2023. 

 
Tapdrup set fra vest. Foto: Kasper Hjarbæk Olesen 
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Borgerforeningen 

 

 

Camilla Juel Finderup Andersen, 

næstformand i Borgerforeningen, 

skriver: 

Så synger året 2022 på sidste vers.  Et år 

der heldigvis har været lidt lettere end de 

foregående i forhold til at kunne få lov til 

at afholde nogle arrangementer i byen. 

Dejligt, at Corona ikke har fyldt så meget. 

I dette indlæg vil vi gerne takke alle dem, 

som har hjulpet os i løbet af året. Både 

dem, der har hjulpet os med at få stablet 

nogle aktiviteter på benene, men også alle 

dem, der har deltaget. Det er altid dejligt at 

være sammen med gode Tappere.  

Søndag d. 27. november var der traditio-

nen tro juletræstænding på torvet. Dette er 

kommet i hus i et fint samarbejde med 

menighedsrådet. Intet stort juletræ uden 

den store hjælp vi har fået af Jørgen Klaris, 

som har doneret og fældet træet for os. Der 

skal også lyde en stor tak til Lars Børgesen 

for at hjælpe med transporten af træet. Det 

tog i år slet ikke så lang tid at få træet op, 

da der var rigtig mange til at hjælpe denne 

dag. Så dejligt! 

 

 

Den 18. september blev der afholdt 

bagagerumsmarked ved TUTs tennisba-

ner. På trods af lidt regnvejr var det en 

dejlig dag. Der blev handlet, spist pølser, 

og børnene havde det rigtig sjovt i 

hoppeborgen. Tak til TUT for samarbejdet 

den dag. 

I oktober inviterede vi byens unge teens og 

tweens til en aften med pizza og 

brainstorm. Vi vil i borgerforeningen 

gerne blive bedre til at lave aktiviteter til 

denne aldersgruppe, da vi synes, det 

mangler lidt. Der kom 5 skønne piger fra 

byen, som havde forberedt sig rigtig godt 

og kom med nogle gode ideer. De kunne 

bl.a. godt tænke sig, at vi holder en MGP-

aften i forsamlingshuset. Den ide snupper 

vi med det samme. Så d. 18/2 inviteres alle 

børn til MGP på storskærm i forsamlings-

huset.  

Vi holder en super fest for både store og 

små. Nærmere info følger på Facebook og 

i nyhedsmails.  

http://www.karin-lisbeth.dk/images/j/jul/juleklokker_47/juleklokker (26).gif
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Den 2. oktober vendte en anden kending 

endelig tilbage til Tapdrup. Vi vil gerne 

takke Anders Midtgaard mange gange for 

at genoplive æbledagen. Dagen var så 

hyggelig, og der blev lavet mange liter 

æblejuice med hjælp fra både store og små. 

Alle var velkomne til at medbringe æbler 

og være med til at lave æblejuice. Der blev 

også serveret lækker kage, mums. 

Vi håber, at denne skønne dag vender 

tilbage igen næste år.   

 

 

 

 
Æblerne presses til most. 

Den 1. oktober blev der afholdt halbal i 

Bruunshåb i anledning af byens 200-års 

jubilæum. Her havde Tapdrup Borgerfore-

ning ansvaret for alt, der havde med baren 

at gøre. Vi stod også for bemandingen på 

selve aftenen, og vi havde en fest bag 

baren. Tak til Simon for at hjælpe os den 

aften og for transporten hjem til Tapdrup 

om natten. 

Det var dejligt igen at se så mange fra 

Tapdrup bakke op denne aften. Det så også 

ud som om, I alle havde en rigtig god fest. 

 

Den 31. oktober blev det lidt uhyggeligt i 

Tapdrup. Hvor var det skønt at se hvor 

mange, der havde pyntet op til halloween.  

Det er virkelig en dag mange har taget til 

sig. Børnene havde det så sjovt med at gå 

rundt til de forskellige huse og se de flotte  
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udstillinger. Deres poser blev også godt 

fyldte med slik. Vi synes, det er en god 

aften, og at det er dejligt, at alle respek-

terer, at man kun går hen til de huse, som 

inviterer med pynt. 

 

Vi vil meget gerne opfordre så mange som 

muligt at få tilmeldt sig vores nyhedsmails 

via Tapdrupby.dk. Det er den nemmeste 

måde at holde sig opdateret på, hvad der 

sker af aktiviteter i vores skønne by. Vi vil 

så nødig, at nogle går glip af noget, de 

ellers gerne ville have været med til.  

Vores næste arrangement bliver d. 11. 

december, hvor vi inviterer Tapdrup 

borgerne til familiebanko i forsamlings-

huset. Her vil der være præmier henvendt 

specielt til børn. Så på med nissehuen og 

mød op til et par hyggelige timer. Info 

følger på Facebook og i mail. 

 

Den 31. december kl. 15, håber vi, at 

mange har tid og lyst til at komme et smut 

forbi byens torv og ønske alle et godt nytår. 

Man medbringer selv, det man ønsker at 

skåle med, og mon ikke børnene har en 

lille raket med. Det skal nok blive 

hyggeligt.  

Vi afholder også generalforsamling d. 23. 

februar 2023 i forsamlingshuset. Vi håber 

mange vil komme denne aften og høre om, 

hvad vi laver i de forskellige bestyrelser. 

Skulle du sidde og have lyst til at deltage i 

planlægning af byens aktiviteter, kunne vi 

godt bruge et par stykke mere i borgerfore-

ningen. Kom gerne og hør hvad det er, vi 

laver den aften. 

Vel mødt kære tappere. 

 

Vi ønsker alle i vores skønne by en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår!  

Vi ses i det nye år.  
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Juletræet tændt i Tapdrup 
Af Redaktionen 

Så kom dagen før dagen, før dagen, før dagen………..  

En nu fast tradition i Tapdrup fandt sted 1. søndag i advent, hvor menighedsrådet og 

borgerforeningen samarbejdede om at skabe en hyggelig eftermiddag med såvel 

familiegudstjeneste som julemand, godter og juletræ. 

Mange børnefamilier og ældre voksne havde fundet vej til kirken og pladsen foran 

Sognehuset, hvor juletræet, skænket af Solveig og Jørgen Klaris, blev tændt ved 

julemandens ankomst. Ventetiden blev udfyldt med servering af æbleskiver, saftevand 

og gløgg. Som noget nyt havde Nørreå-spejderne en lille informations- og salgsbod.  

En hyggelig eftermiddag, hvor børn og voksne havde det godt i hinandens selskab – og 

det holdt tørvejr. 
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Tapdrup Menighedsråd 
Af Morten Jørgensen, formand for Tapdrup Menighedsråd 

Menighedsrådet konstitueret 

I september og oktober var der valg til Tapdrup Menighedsråd. Der skulle vælges 5 

medlemmer og 2 suppleanter. Efter det konstituerende møde ser menighedsrådet 

således ud: 

Formand:  Jens Morten Jørgensen 

Næstformand: Anders G. Rosenkrands  

Kirkeværge: Peter Sørensen 

Kasserer:  Peter Ruby 

Sekretær:  Mads Bjerre Gram (sognepræst og ikke valgt medlem) 

Kontaktperson: Pauli Birch Nielsen  

Sognepræsterne er fødte medlemmer. 

Som suppleanter blev valgt: 

Niels Toftegaard og 

Rasmus Ruby 
 

 

Det ny menighedsråd tiltræder 1. søndag 

i Advent, hvor kirkeåret også begynder. 

Maria V. Offersgaard valgte ikke at stille 

op til genvalg, og fra menighedsrådet skal 

der lyde en stor tak til Maria for hendes 

deltagelse i arbejdet. 

Tapdrup Menighedsråd holder i 2023 

ordinære møder i Sognehuset, kl. 16.30 – 

18.00, den 10/1, 8/2, 8/3, 19/4, 16/5, 14/6, 

23/8, 20/9, 25/10 og 22/11. 

Valg til menighedsrådet 

Tapdrup Menighedsråd har efter ansøg-

ning opdelt den ordinære valgperiode på 

fire år i to. Derfor var der valg i 2022, og 

derfor skal der være valg igen i 2024. 

Det er et spændende arbejde at være 

medlem af et menighedsråd, og allerede nu 

skal der lyde en opfordring til inter-

esserede om at kontakte en af de valgte for 

at komme med som ressourceperson. Der 

vil være behov for nye kandidater ved det 

næste valg. 

Tapdrup Kirke og grøn energi 

Tapdrup Menighedsråd er af provstiet 

blevet bevilliget en sum penge til at 

anlægge et solcelleanlæg på taget af 

Sognehuset. Det er et længe næret ønske, 

der her går i opfyldelse, og med dette 

anlæg vil Sognehuset så godt som være 

selvforsynende med el, idet der også 

installeres et sæt batterier til at opsamle 

ikke forbrugt el.  

Næste skridt på vejen er gradvist at gå over 

til el-drevne maskiner på kirkegården, men 

det er en længerevarende omstilling. 

Der er i denne tid en del skriverier om 

Folkekirkens energiforbrug. Tapdrup 

Kirke og Sognehuset ligger i den absolut 

http://www.karin-lisbeth.dk/images/j/jul/juleklokker_47/juleklokker (26).gif
http://www.karin-lisbeth.dk/images/j/jul/juleklokker_47/juleklokker (26).gif
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lave del af forbrugsskalaen. Ved omlæg-

ning af frekvensen for opvarmning af 

kirken og en automatiseret styring har vi 

reduceret el-forbruget til et absolut 

minimum. Kirkerummet er 6 grader varmt, 

når der ikke er kirkelige handlinger, og 

varmes op til 19 grader forud for brug. 

Tilsvarende har installation af ny luft – luft 

varmepumpe i Sognehuset reduceret 

elforbruget markant. Også her er rum-

temperaturen holdt på op til 19 grader. 

Ydermere har den sparsommelige kasserer 

skiftet el-afregningen til flex-ordning, 

hvorved en betydelig besparelse er opnået.  

Julearrangementer i Tapdrup Kirke 

Onsdag den 7. december, kl. 19.30, er der 

julekoncert i Tapdrup Kirke med det 

rytmiske kor VoxBox. Der er fri entre. 

Søndag den 18.december, kl. 16.00, er der 

”Syng julen ind” under medvirken af 

Tapdrupkoret.  

Jul og Nytår 

Juleaften er fyldt med traditioner, og en af 

dem er at deltage i juleaftens gudstjeneste, 

der i Tapdrup Kirke finder sted henholds-

vis kl. 13.00 og 14.30.  

Den 26. december er der mulighed for at 

søge fred og ro ved højmessen kl. 10.30.  

Nytårsdag, den 1. januar, er der Nytårs-

gudstjeneste kl. 14.00. 

Gudstjeneste og Pizza 

Denne aktivitet er for børn og deres 

forældre. Det er en to-i-en oplevelse, hvor 

man som familie får tid og ro sammen i 

kirken og efterfølgende bliver aftensma-

den serveret i Sognehuset i form af lækre, 

varme pizzaer.  

Første gang i det nye år er 17. januar, 

dernæst 21. februar og 14. marts. Alle dage 

begynder det kl. 17.00 i kirken. Se opslag 

på Tapdrup Facebook side. 

 

Fastelavn 

Den 19. februar 2023, kl. 14.00, er der 

Fastelavnsgudstjeneste for børn og vokse, 

og efterfølgende skal katten slås af tønden 

i Tapdrup Forsamlingshus. Kom gerne 

udklædt. 

Gudstjeneste og frokost 

Søndag den 5. februar er der frokost i 

Sognehuset efter Højmessen. Der serveres 

en tag-selv frokost med sild, pålæg og ost 

samt drikkevarer, inkl. en snaps til silden.  

Gudstjeneste og flæsk 

Hvad er nu det! Det er en markering af, at 

vi den 3. marts er cirka en tredjedel 

gennem Fasten, som i 2023 varer fra 

Askeonsdag den 22. februar og til lørdag 

den 8. april. I alt 40 dage.  

Vi snyder lidt på vægten, for egentlig 

skulle vi spise os overmætte i flæsk på 

Flæskesøndag (Fastelavnssøndag) og 

Flæskemandag og derefter faste i 40 dage. 

Nu er Fastelavnssøndag optaget af guds-

tjeneste for børn og forældre og andre 

glade mennesker samt tøndeslagning i 

Forsamlingshuset, så derfor er Gudstje-

neste og Flæsk rykket til 3. marts, hvor vi 

starter med en andagt i kirken kl. 17.00 og 

derefter samles i Sognehuset til gule ærter, 

flæsk og brændevin. 
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Tapdrup Udeliv  

  
Af Susanne Østerby, TUT 

Festligt efterår i TUT. 

Orientering fra  

Tapdrup Udeliv Tennis 

Indvielse af bane 2: 

Den 8.10.22 fejrede vi i TUT to dejlige 

begivenheder; indvielsen af bane 2, og 

afslutning på klubmesterskaberne. 

Siden begyndelsen af 2021 har besty-

relsen, frivillige kræfter og diverse firmaer 

arbejdet på at få etableret bane 2. Det har 

været en lang – og til tider hård proces med 

blandt andet at skrive ansøgninger til 

diverse fonde om økonomisk støtte, 

udgravning, flytte grus, lægge fliser, sætte 

lys op, polstre lysmaster og meget mere, 

men endelig stod banen klar til brug. Dette 

blev fejret med en officiel indvielse med 

deltagelse af medlemmer fra klubben, 

beboere fra Tapdrup og omegn, samt taler 

af Idrætsrådets formand Preben Jensen, 

repræsentant fra Norlys, og TUT’s næst-

formand Ole Nielsen.  

Her følger Oles tale: 

Velkommen til indvielsen af Bane 2, det 

være sig organisationer, banker, fonde, 

DIF & DGI samt Borgerforeningen i 

Tapdrup, der alle har bidraget med 

økonomi - også velkommen til Viborg 

Idrætsråd og Viborg Kommune, som har 

støttet op omkring vores ideer og tiltag, 

samt til de lokale og eksterne leveran-

dører... og ikke mindst velkommen til 

Tapdrup Børnehus, Dagplejere, tennis-

kolleger fra andre klubber, samt frem-

mødte tapper og tutter... 

 

For under 10 år siden drømte nogle 

ildsjæle i Tapdrup om en udendørs 

tennisbane... og ja, de havde "drukket", det 

var nemlig i forbindelse med en fest i 

Forsamlingshuset! 

I 2015 blev drømmen til virkelighed, 

Tapdrup Udeliv og en tennisbane af 

kunstgræs blev etableret, og formand 

Birgit udtalte dengang; "Håber, at 

tennisbanen er første skridt på vejen, til at 

få mere liv på den gamle sportsplads i 

Tapdrup... såvel for børn som for voksne 

og seniorer" (de yngste er i dag 2 år og 

dyrker leg og bevægelse, mens den ældste 

er 83 år, og er aktiv tennis-spiller)... 

 

I årene efter blev klubhuset, Tutten 

renoveret ligesom der kom lys på Bane 1... 

og i dag er vi samlet for at indvie endnu en 

kunstgræsbane... 

Bestyrelsen besluttede primo 2021, at 

etablere Bane 2 med lys...vi var 157 

medlemmer på én bane, og var meget 

udfordret på rammer i forhold til 

aktiviteter. Ansøgninger om henholdsvis 

byggetilladelse og økonomisk støtte gik i  
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gang - et nyt anlæg løber op i ca. kr. 

400.000 + mange, rigtig mange frivillige 

timer... 

Ultimo 2021 var TUT kommet i mål med 

økonomien, og sender hermed endnu en 

tak til Tapdrup Puljen, private sponso-rer, 

DIF/DGI (Bevæg Dig for Livet), Nordlys, 

Andelskassen, Nordea Fonden, Spar Nord 

Fonden og Anders Brøndum Velgørende 

Fond - uden jeres fantastiske opbakning, 

så stod vi her ikke i dag, TUSIND TAK! 

 

En meget kendt og anerkendt person 

udtalte engang; "Det, der binder os 

sammen, er større, end det, der driver os 

fra hinanden" - vi kan konstatere, at 

mange tro medlemmer og lokale ildsjæle 

har været årsag til, at TUT er kommet i 

mål med nye og bedre faciliteter, og 

dermed skabt noget meningsfuldt sam-

men... ja, skabt værdi for andre og ikke 

mindst vores landsby! 

 

Tusind tak for at så mange kiggede forbi i 

dag, og tusind tak for de mange frivillige 

timer, herunder den store op-bakning uge 

efter uge og heeele året rundt, hvor vi jo 

leger og bevæger os om formiddagen, og 

spiller på tennisba-nerne eftermiddage og 

aftener - TUT har MAKKERGARANTI, så 

alle kommer i spil, når I føler jer klar til 

det... 

 

 

 

Efter at talerne var blevet afviklet i sol og 

tørvejr, var der mulighed for kage, kaffe og 

hygge, mens de sidste kampe i klubmester-

skabet blev spillet. 

Klubmesterskab og klubfest: 

Siden august har 34 medlemmer af TUT 

deltaget i en klubmesterskabs turnering, og 

over 30 kampe er blevet spillet. Der har 

været mulighed for både at spille single 

kampe og doubler, i tre rækker, og på tværs 

af kønnene. Den nye bane 2, og den 

”gamle” bane 1 lagde græs til kulmination 

på turneringen, da finalerne og kampene 

om 3. og 4. pladserne fandt sted i 

forbindelse med indvielsen af bane 2. Her 

blev det, på fineste vis, synligt hvorledes 

bane 2 er med til at skabe nye muligheder, 

og ekstra liv på den gamle sportsplads. 

Indvielsesdagen sluttede ikke med kam-

pene. Samme aften afholdt TUT Klub-fest 

i forsamlingshuset. Festen samlede 35 

medlemmer, for en gangs skyld uden  
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ketcher, til god mad, sange, dans og 

festlige indslag – bl.a. blev formand Bir-

git sat på en prøve.  

 
Formanden i problemer 

 
Vinderne af Klubmesterskaberne fik og-så 

overrakt deres velfortjente præmier. 

Nye og faste tiltag i TUT: 

To nye tiltag er startet her i efteråret; det 

ene er ”Tennis for børn og unge mellem 12 

og 16 år” – dette foregår om onsdagen fra 

17 til 18. Det andet tiltag er ”Leg med i 

TUT” rettet mod de 2 til 6-årige, deres   

forældre og / eller bedsteforældre lørdag 

formiddag kl. 8.30. 

De faste tiltag er: 

- Arrangerede double-kampe. 

- Tennis træning på 3 forskellige hold 

tirsdag aften.  

- Formiddags tennis om onsdagen for 

dem, der kan spille på det tidspunkt. 

- Begynder-tennis og familie tennis om 

onsdagen.  

- Seniortennis om fredagen, hvor der 

spilles kampe mod / med medlemmer 

fra 3 andre klubber. 
 

Således er der nu i TUT næsten et tilbud 

for en hver smag, og alder. 

Som et supplement til alle de oven-stående 

tiltag, har Grundfos’ Jubilæums-fond 

været så venlig at donere penge til en ny 

boldmaskine, som kan benyttes frit af alle 

klubbens medlemmer. 

Baggagerumsmarked: 

Foreningerne i Tapdrup har ønsket at øge 

samarbejdet om flere aktiviteter i Tap-

drup. Som et resultat af dette, og for at 

prøve noget nyt, afholdt Borgerfore-

ningen og TUT i samarbejde et baggage-

rumsmarked på græsset-arealet ved TUT i 

september. 12 stande solgte gode ting, og 

et større antal besøgende kiggede forbi. 

Mange børn nød at lege på hoppeborgen, 

og så mange pølser blev grillet, at ekstra 

forsyninger måtte hentes. Det generelle 

indtryk af dagen er, set fra TUT’s side, at 

det marked kan vi vist godt gentage til 

næste år. Tak for samarbejdet til Borger-

foreningen. 

 

 

Maj er klar 

til en rask 

handel 
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Livestreaming af foredrag 
Morten Jørgensen, Tapdrup Menighedsråd, skriver: 

Tapdrup Menighedsråd og Borgerforeningen samarbejder i foråret 2023 om 

livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet.   

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

19.00.  

 tirsdag 28-02-2023: Hvad dybe boringer i Grønlands indlandsis fortæller os om 

klimaet, vulkanudbrud m.m. i historisk og forhistorisk tid 

 tirsdag 07-03-2023: Foredrag om virus 

 tirsdag 21-03-2023: Kaffeplantens biologi og dyrkning samt 

sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe 

 tirsdag 28-03-2023: Stjerners fødsel, liv og død 

 tirsdag 18-04-2023: Foredrag om RNA (et kædeformet makromolekyle) som 

fremtidens programmerbare medicin 

 tirsdag 25-04-2023: Foredrag om myrer  



14 

Tapdrup Forsamlingshus 

 
Af Birthe Nørskov, formand for Tapdrup 

Forsamlingshus.  

Generalforsamling 

Generalforsamlingen i Tapdrup 

Forsamlingshus afholdes torsdag den 23. 

februar kl. 19.30 i Tapdrup 

forsamlingshus. 

Forslag fra medlemmer til behandling 

skal indgives skriftligt til formanden 

senest syv dage før generalforsamlingen. 

 

Er du interesseret i at komme i 

bestyrelsen eller blot høre mere om dette 

frivillige arbejde, så kontakt formand, 

Birthe Nørskov, på 29603220. 

 

Samme aften er der generalforsamling i 

Borgerforeningen og TUT. 

Vi glæder os til at se jer. 

Dagsorden for den ordinære 

generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede 

årsregnskab og fastsættelse af det 

kommende års kontingent  

4. Indkomne forslag 

5. Valg af: 

a. 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer for 

2 år  

b. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år 

c. 2 revisorer for 1 år 

d. 1 revisorsuppleant for 1 år 

6. Eventuelt, hvorunder intet kan 

besluttes. 
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Storskærm i Forsamlingshuset 
Af Birthe Nørskov, formand for Tapdrup Forsamlingshus.  

Lørdag den 26. no-

vember var der 

indvielse af den nye 

projektor og et lyd-

anlæg i Tapdrup 

Forsamlingshus. Det 

skete med en aften, 

hvor der blev vist VM 

kamp i fodbold mel-

lem Danmark – Fran-

krig, og der var pølser 

og øl til sultne og 

tørstige fremmødte.  

Tapdrup-beboere, 

både unge og lidt ældre, var mødt op. Stemningen var god - men desværre ikke nok til 

at give Danmark sejren. 

At vi nu har et super-godt projektor/lydanlæg i forsamlingshuset, er et resultat af et 

samarbejde mellem borgerforeningen og forsamlingshusets bestyrelse. Vi glæder os 

meget til at se, hvordan vi fremadrettet kan udnytte de nye muligheder for nye 

spændende aktiviteter til glæde for Tapdrups indbyggere. 

Tak til følgende sponsorer, der har gjort det muligt at få projektor/lydanlægget: 

Nordea Fonden - Liv i det lokale                 Viborg Kultur- og Idrætsfond 

Anders Brøndums Velgørende Fond           Tapdrup Borgerforening 

Tapdrup Menighedsråd                                Tapdrup Forsamlingshus  
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Fra landet til byen 
Tove og Niels Krogh har levet deres liv i Tapdrup Sogn. Opvokset som børn, stiftet 

familie og drevet et landbrug i Tapdrup. En ægte Tapdrup-familie. Her fortæller de i 

korte træk om deres liv og familie.  

Det har været en stor beslutning at flytte 

fra Randersvej, hvor vi har boet siden 

1971. Her grundlagde vi vores fælles 

tilværelse med landbrug, maskinstation og 

udearbejde. Her er vores 3 børn vokset op, 

og her har vi har haft mange dejlige naboer 

igennem årene. Nogle af de gamle be-

kendte er ikke mere, men de, som er her, 

håber vi besøger os på Anders Nielsensvej, 

hvor vi nu bor.  Vi bliver jo i området, for 

Tapdrup flytter vi ikke frivilligt fra. 

Vi sælger nu landbruget til Bo, vores 

yngste søn. Det er ikke let at flytte fra det 

hverv, som har fyldt hele ens liv, men vi 

håber, at der af og til bliver brug for en 

hjælpende hånd på gården. 

Som en del af driften på gården, har Niels 

udført markarbejde og høstet for andre 

jordbrugere, og som den seneste udvidelse 

af driften blev en Kloakservice tilføjet. 

Den er nu overtaget af den ældste søn, Jan, 

som har været med i driften de seneste år, 

men nu overtager opgaverne med kloak-

service helt. 

Den yngste, Anne Mette, er bosat i Viborg 

med sin familie. Vi har alle vore børn med 

deres ægtefæller og børn boende tæt på, og 

det er en stor glæde for os. 

Vi har hele tiden vidst, vi ville bo i 

Tapdrup på vores gamle dage. Her er vi 

kommet som børn, har gået i Tapdrup 

skole og er også konfirmeret og gift i 

Tapdrup kirke. Vi har også lært en del at 

kende ved at være aktive i forskellige 

bestyrelser, og det gav kontakt til folk, som 

vi ikke kendte før. I det hele taget har 

deltagelse i foreningslivet givet mange 

gode oplevelser.  

 

Vi overtog huset på Anders Nielsensvej i 

april 2022 og flyttede ind i juli sammen 

med Snap, vores gravhund på 8 år. Huset 

har en dejlig have, og vi har allerede nydt 

mange timer på terrassen med en fin udsigt 

over Ådalen, selv om vi var vant til på 

gården at se langt ud over markerne og 

nyde, at der kom en hare, en ræv eller et 

rådyr forbi. 

 
Der var engang – koen kælver på marken. 

http://www.karin-lisbeth.dk/images/j/jul/juleklokker_47/juleklokker (26).gif
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Det har været rart at møde nye naboer og 

andre på vejen og i haven. De har alle budt 

os velkommen, og vi har fået en hyggelig 

snak. Nogle kendte vi i forvejen, andre 

håber vi at komme til at kende lidt mere. 

Anders Nielsensvej holdt i sensommeren 

sin gadefest, hvor vi deltog, og det var 

meget hyggeligt.   

Nu ser vi frem mod foråret, hvor vi kan 

være ude i haven og nyde den nye tilvæ-

relse som byboere. 

 
Høstarbejde, med motor, men stadig i det 

fri. 

 
Børnene deltog ivrigt i markarbejdet 

 

 
Dronebillede af A. Nielsensvej og banestien. 
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Strikke-/hygge-/snakkeklub 
Af Conny Jørgensen, Åbrinken, Tapdrup 

                  

Strikke- hygge- snakkeklubben fortsætter i det ny år i Sognehuset.   

Hold masken! 

Det er ikke en forudsætning at kunne strikke og hækle for at deltage. Vi mødes til nogle 

hyggelige stunder sammen, med og uden garn Vi ses hver anden mandag fra kl. 19.00 – 

21.30 i Sognehuset, og der betales 20,- kr. pr. gang. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Mødedage: 

Januar: 

Mandag den 2. januar, 16. januar og 30. januar 2023. 

Februar: 

Mandag den 13. februar og 27. februar 2023.  

Marts: 

Mandag den 13. og 27. marts 2023. 

 

Kom med og deltag i nogle hyggelige aftener. 

Har du spørgsmål vedrørende deltagelse, kan de rettes til Conny Jørgensen på tlf. 28 

99 64 66 eller Else Krogh på tlf. 29 24 56 14. 

På gensyn i Sognehuset!  
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    TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

 

Af Herdis Kastaniegaard, medlem af 

bestyrelsen for Tapdrup 

Husflidsforening 

Tapdrup Husflidsforening 

Efteråret er gået på hæld og snart står julen 

for døren. I Tapdrup Husflid tager vi en 

pause fra de kreative sysler og glæder os 

til, at vi atter kan tage et nyt år i brug.

  

Tilbageblik 

2022 har været et godt år, hvor vi har 

kunnet nyde klubaftenerne uden ned-

lukninger og restriktioner. Vi har kunnet 

byde velkommen til flere nye medlemmer, 

så drejebænkene er fuldt besatte både 

tirsdag og onsdag aften. Dekupørsavene 

samler et hold entusiaster tirsdag efter-

middag. 

 

Sponsorater  

Som forening er vi både stolte og beærede 

over at have modtaget et sponsorat fra 

Vestjysk Bank og Nordea, hvilket har gjort 

os i stand til at anskaffe en del nyt værktøj. 

En stor tak til Vestjysk Bank og Nordea. 

Det ny år 

Bestyrelsen ser frem til at byde både gamle 

og nye medlemmer velkommen til forårs-

sæsonen 2023.   

Aktiviteterne starter op igen d. 3. og 4. 

januar 2023.  

 

Foreningen mødes i kælderen under Tap-

drup Børnehus hver tirsdag og onsdag 

aften fra kl. 19.00 til 21.45, og tirsdag 

eftermiddag kl. 14.00 til 17.00.  

Halvårligt kontingent er 400,00 kr.      

Generalforsamling afholdes d. 22. marts 

2023, kl. 19.30.  
Vi håber at se alle medlemmer.   

Tapdrup Husflid ønsker alle en glædelig 

jul og et godt nytår 
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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: Dennis Krogsdal Laursen 

Mail: dennis@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 Børnehus 

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:   

Mads Bjerre Gram, Gl. Randersvej 2, Overlund.     

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

Lise Uhrskov, Gl. Randersvej 2, Overlund 

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

Graver: Jonas Lund Nissen. Tlf. 2334 8471 

Mail: graver.sognehuset@mail.dk 

Kirkekontoret: Gl. Randersvej 2, Overlund.   

Tlf.: 8667 3616. 

Kirke- og kulturmedarbejder: Stine Vasard Just. 

Tlf. 2346 6943. Mail: kk@asmildkirke.dk  

Tapdrup Menighedsråd: 
Formand: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

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

 

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

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

Mail: karen_haagensen@hotmail.com  

Grundejerforeningen “Ådalen” 

Formand: Ole Nielsen, Subækvej 9, Tapdrup. 

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Benjamin Overvad,  

mail: formand@tapdrupby.dk     

Sekretær: Per Juel Andersen,  

mail: sekretaer@tapdrupby.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk  
 

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE næste nr.: 24. februar 2023 

 

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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