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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen, redaktør 

”Du ta’r gas på mig!” Et kendt udtryk, når man ikke tror på det udsagn eller den påstand, 

der præsenteres for en. Mange boligejere og – lejere har de seneste måneder med vantro 

set på varmeregningen, og for at gøre galt værre, er el-priserne også steget markant. 

Tapdrup blev i 80-erne udpeget som naturgasområde, og den beslutning gør nu ondt på 

mange. Enkelte forsøger at afbøde ulykken ved at installere alternative varmekilder, men 

lige lidt hjælper det. Udgifterne til varme og elektricitet fortsætter med at stige sammen 

med benzin- og dieselpriserne.  

Vi må rykke sammen i bussen. Bogstavelig talt. Der er op til 12 daglige busafgange 

fra/til Tapdrup. Der er også mulighed for samkørsel, og endelig er der gode cykelstier. 

Hjælper vi hinanden, hvor muligt er, og står sammen om fællesskabet i Tapdrup, så kan 

en træls dag godt ændres til en god dag. 

 

Efteråret står for døren med de mange og smukke farver i naturen. Den høje himmel og 

den klare luft. Tid til traveture i skoven og vandreture i det åbne landskab. Tid til at læse 

en god bog eller fortælle børnene et eventyr. Der er mange gratis glæder, trods alt. 

 

Redaktionen ønsker læserne et smukt og varmt efterår. 

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

2022. 

 

Dronebillede af Subæk mølle 
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Borgerforeningen 

 

Camilla Juel Finderup Andersen, 

næstformand i Borgerforeningen, 

skriver: 
 

En skøn sommer 

Så synger sommeren vist på sidste vers. 

Vi har dog her i slutning af august 

fornøjelsen af en varm sensommer til 

glæde for mange. Vi håber, at alle i 

Tapdrup har haft en skøn sommer. 

Vi vil meget gerne takke alle, der har 

deltaget i vores arrangementer i løbet af 

foråret. Det er skønt at se så mange af jer. 

Vi arbejder sammen med byens andre 

foreninger på flere arrangementer, som vi 

glæder os til, skal løbe af stablen i løbet af 

efteråret. 

Vi vil gerne minde om, at man 

selvfølgelig altid er velkommen til at 

komme med forslag til nye initiativer, 

som kan skabe glæde i vores dejlige by.  

 

D. 3. juni kom lokaldysten igen til 

Tapdrup. Efter nogle års fravær var vi 

spændte på, om Tapdrup stadig ville være 

med til dette arrangement. Vejret drillede 

lidt med blæst og kulde, men trods dette 

deltog ca. 80 børn og voksne. 

Lokaldysten er en konkurrence, som 

Viborg kommune står for. Her skal 

kommunens landsbyer dyste i, hvor 

mange km, der kan tilbagelægges i hver 

by pr. indbygger. Man kan både gå, cykle 

og løbe på de 3 ruter.  

I alt deltog 16 byer i år. På trods af 

ihærdige ”Tappere”, som gik, løb og 

cyklede i 2 timer, endte vi på en 12. plads.  

Vi havde det hyggeligt, så skidt med 

placeringen. Men det kunne da være 

sjovt, hvis vi kan slå denne placering 

næste år. Borgerforeningen vil gerne igen 

benytte lejligheden til at takke Thomas 

Højen og Dennis Laursen for deres store 

hjælp til lokaldysten. I gjorde et stort 

stykke arbejde. 

 

 

Billeder fra Lokaldysten 

Sankt Hans  
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Traditionen tro blev der d. 23. juni afholdt 

Sankt Hans bål ved legepladsen. Igen i år 

kunne vi holde en Corona-fri Sankt Hans. 

Det er altid dejligt, når Tapdrup kan samles 

som landsby.  

KFUM Spejderne fra Nørreå Gruppen i 

Bruunshåb deltog igen i år og stor tak til 

dem, for at hjælpe til med børnebålet.  Det 

var et stort hit blandt de mindste tappere. 

Det resulterede i konsumering af 1 glas 

Nutella og knap 4 kg snobrød. Stor tak til 

Houlkær bageren for snobrødsdej på 

dagen. 

Aftenen forløb med stor tilslutning og i år 

med en båltaler, man kunne høre.  

Stor tak til Thomas Kvorning for at stille 

lydanlæg til rådighed, en løsning vi 

allerede har takket ja til næste år.  

Og endnu en kæmpe tak til årets båltaler, 

Erik Langvad, som er en fantastisk 

fortæller. 

(Red.: Se talen gengivet andet sted i 

bladet) 

 

 

 

 

Musik på torvet 

Menighedsrådet afholdt d. 17. juni ”Musik 

på Torvet” Her deltog borgerforeningen 

med salg af pølser og vand. Et fint 

arrangement, som også var lidt udfordret 

med vand fra oven, men derudover så var 

det en rigtig hyggelig aften med musik, 

glade tappere og varme grillpølser.  Det er 

dejligt med samarbejde mellem forenin-

gerne i byen, så vi kan hjælpe hinanden 

med at få tingene til at fungere. 

 

Tilbud til byens unge 

Borgerforeningen har intentioner om at 

blive bedre til at lave noget for byens unge. 

Vi ved, at mange af byens arrangementer 

henvender sig til børnefamilierne eller det 

lidt ældre segment i byen. Det håber vi at 

kunne rette lidt op på. Vi får dog brug for 

hjælp til ideer. Derfor vil vi meget gerne 

invitere byens unge mennesker i alderen 

10-18 år til et brainstorm-og-pizza-møde i 

Sognehuset den 6. oktober. Her vil vi høre 

alle jeres gode ideer til, hvad vi kan lave i 

byen. Alle ideer er velkomne, vi kan dog 

ikke love, at vi kan udføre dem alle. Vi 

håber på at se så mange så muligt. Mere 

information om dette følger på Facebook 

og i nyhedsbrevet. Så hjælp med at få jeres 

teens og tweens af sted, så de kan få noget 

indflydelse i byen.  Tilmelding (til pizza) 

på SMS til Camilla på tlf. 24800705. Vi er 

i Sognehuset. 

Halloween 

Med hensyn til halloweenfejring, vil 

borgerforeningen opfordre til, at man 

besøger de huse, hvor der er tændt et 

græskar eller på anden måde viser, at man 

holder halloween. Vi synes, det er en 

fantastisk måde at byde uhyggelige gæster 

velkommen og dem, der ikke har lyst til at 

få besøg, bliver på denne måde ikke 

forstyrret.  
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Juletræstænding 

Husk endelig vores årlige juletræstænding 

ved torvet d. 27. november. Denne 

eftermiddag plejer at være en stor succes, 

især blandt byens yngste. Vi starter med en 

familiegudstjeneste i kirken kl. 15.00 

efterfulgt af lidt varmt til halsen og lidt 

sødt til ganen i Sognehuset.  Herefter skal 

vi have tændt træet ved at synge/danse 

omkring træet. Hvis vi er heldige, kan det 

være, at vi får besøg at selveste 

Julemanden. Nærmere information følger, 

så hold øje med nyhedsmail og Facebook.  

Husk! 

Til sidst vil vi blot minde om halbal i 

Møllehøjhallen d. 1. oktober. Sidste år var 

denne aften en kæmpe succes. Tapdrups 

Borgerforening sørger for venlig betjening 

i baren. Vel mødt.  

 

 

 

Tapdrup Seniorklub 

 

  Af Pauli Birch Nielsen, formand for 

Tapdrup seniorklub. 

Kære seniorer i Tapdrup. 

Seniorklubben starter igen efter en lang 

pause. 

Vi mødes torsdag den 13. oktober, kl. 

14.00, i Sognehuset, Højtoften 3. 

Bemærk tidspunktet, der er ændret i 

forhold til tidligere år. 

Vi mødes herefter hver anden torsdag til 

hygge, kaffe m. tilbehør og drøftelse af 

verdenssituationen. 

Har man lyst, er der mulighed for at spille 

kort eller evt. et spil bob. 

Er der stemning for det, vil vi forsøge at 

lave fællessang med musikalske indslag 

eller evt. besøge nogle seværdigheder i 

området. 

Nye ideer til fællesaktiviteter modtages 

gerne. Har I forslag eller spørgsmål, kan en 

af de tre nævnte kontaktes. 

Vi håber, at se nye ansigter. Alle er 

velkomne. 

 

Med venlig hilsen 

Tove tlf.  29600035 

Margit tlf.  42632765 

Pauli tlf.  40385420 
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Tapdrups hjertestarter 

 

Af Birthe Nørskov, Vibækvej 31, Tapdrup 

Vidste du, at vi i Tapdrup by har en hjertestarter? Du finder den til højre for 

indgangsdøren til Sognehuset på Højtoften 3. 

Tapdrups hjertestarter er tilgængelig døgnet rundt og er registreret på hjertestarter.dk, 

hvor oplysningerne deles med regionens akutberedskab, så førstehjælpere og 

hjerteløbere kan guides til nærmeste hjertestarter ved et 1-1-2-opkald. 

Hver dag får omkring 13 danskere hjertestop, og sker dette, er hurtig hjælp af afgørende 

betydning. Hvis en person, der falder om med hjertestop, får hurtig hjælp og stød med 

en hjertestarter, stiger chancen for overlevelse markant.  

Dette var årsagen til, at der i Tapdrup i 2019 blev nedsat en lille arbejdsgruppe, med det 

formål at skaffe en hjertestarter til byen. Resultatet var en donation fra Tryg Fonden 

bestående at en hjertestarter, 3 års service og to kurser i brug af hjertestarter/førstehjælp.  

De tre års service af hjertestarteren fra Tryg Fonden udløber her i efteråret 2022. En del 

af denne service er også løbende udskiftning af pads og batterier. Vi stod derfor med en 

udfordring i forhold til, hvordan vi også fremover kan sikre, at vi har en hjertestarter, 

der kan bruges, skulle uheldet være ude. En hurtig rundspørge blandt byens foreninger 

og menighedsrådet har heldigvis resulteret i, at disse solidarisk vil dække den 

kommende udgift, så byen fortsat kan have en hjertestarter tilgængelig. Stor tak til 

menighedsrådet, borgerforeningen, TUT og forsamlingshuset herfor. 

PS: Der er stadig et par ledige pladser på et genopfriskningskursus den 12. september, 

kl. 12.00 – 14.00, i Sognehuset. Kontakt Birthe Nørskov for yderligere information. 
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Talen ved Skt. Hans bålet 2022 
Erik Langvad, Stationsvej, Tapdrup, holdt årets tale ved Skt. Hans bålet.  

Her gengives Erik Langvads tale. 

 
 

Det er midsommer, og traditionen tro 

holder vi midsommerfest. En meget 

gammel skik, som kan føres helt tilbage 

til oldtiden, hvor det var en af årets helt 

store fester. 

Som I nok er bekendt med, fik dagen efter 

kristendommens indførelse navn efter 

Johannes Døberen, der på dansk kom til at 

hedde Sct. Hans. Ifølge evangeliet blev 

Johannes Døberen født et halvt år før 

Jesus, og da Jesu fødsel blev sat til at være 

på årets korteste dag, måtte Johannes 

Døberen være på årets længste dag. 

Johannes Døberen skulle ifølge evangeliet 

have sagt om Jesus: ”Han bliver større og 

jeg bliver mindre”. Det passede godt med 

tidspunkterne. For efter julen bliver 

dagene længere – forstået sådan, at Jesus 

bliver større – Og efter midsommer bliver 

dagene kortere – sådan at forstå, at 

Johannes bliver mindre.  

Mens Jesus blev en central figur i 

julefestlighederne, blev Johannes Døberen 

det aldrig i midsommerfesten, for i denne 

fest overlevede nemlig mange hedenske 

skikke, f.eks. den store bålfest og troen på 

naturens egne kræfter. 

 

Hele foråret igennem har planterne samlet 

kræfter - fra små spirer tidligt på foråret 

har urterne vokset sig store og saftige indtil 

Sct. Hans - og måtte således på dette 

tidspunkt af året besidde den største kraft.  

Lægende urter blev samlet i hobetal, så 

man var sikker på at have nok til hele næste 

års forbrug. Lægeurterne blev nu tørret og 

udtræk af disse blev brugt som medicin 

mod sygdomme. Hvilket vi jo også gør stor 

brug af i dag.  

 

Men på en sådan midsommeraften var de 

onde kræfter også ude, og alt det onde hed 

i åndernes verden for hekse og trolde, især 

heksene var aktive. De smurte sig ind i 

heksefedt, afkogt på små børn. Herved 

blev de så lette, at de på kosteskaft kunne 

flyve til Fandens hjemsteder, Bloksbjerg 

eller Hekkenfeldt. Fanden havde nemlig 

flere indgange til sit underjordiske rige. 

Man mente, at de danske hekse kunne 

vælge mellem disse to steder. De fleste 

valgte Hekkenfeldt, der som bekendt er en 

vulkan på Island. Man mente, at krateret 

her måtte være selve indgangen til 

Helvede, for man kunne jo høre det rumle 

og brage, og ild og svovl og sod stod ind 

imellem op fra hullet. Det var her heksene 

mødtes en gang om året med det onde, og 

sagnene fortæller, de blev hjertelig 

modtaget ved, at fanden på behørig vis 

tilbød sin bagdel til et velkomstkys. 

Herefter steg heksene ned til Fandens 

oldemor, der opvartede dem med det for 

heksene allerlækreste, nemlig stegte børn. 

– Nogle mindes måske historien om Hans 



9 

og Grete -. Hver heks fik en lille djævel til 

bords og festede og dansede hele natten. 

Inden afrejsen på morgenstunden, 

omfavnede Fanden selv hver enkelt heks, 

og tildelte dem hver især en ny portion ond 

kraft, som heksene så skulle bestyre på 

værste vis. 

 

Hvert sogn måtte Sct. Hans aften beskytte 

sig mod, at heksene på deres ridt over 

landet skulle udspy deres sidste nye 

heksemagi. Derfor tændte man blus, for 

hvad var mon stærkere end ilden, den alt 

ødelæggende, fortærende kraft, men 

samtidig var ilden den dejlige kraft, der 

gav varme og lys, som beskyttede 

menneskene mod kulde og mørke – altså 

mod det onde. Man betragtede ilden som 

sin ven. Det var ilden, der skulle skræmme 

heksene bort. - Den rensende ild. – At 

tænde bål Sct. Hans aften betød på hedensk 

vis altså det samme som de kristne ord: - 

Befri os fra det onde.  

 

Når heksene i form af dukker her i aften er 

blevet kastet på bålet, tænker mange 

sikkert på, at mennesker, der blev anset 

som hekse i gamle dage, blev brændt 

levende. Ja, det skete virkeligt, selv om 

heksebrændinger ikke specielt er knyttet til 

Sct. Hans aften. Hekse var nemlig aldrig 

fredet, så de kunne jages og brændes på 

alle tider af året. 

Det var Chr. d. 4., der i 1617 indførte 

bestemmelsen om, at – Alle, der var i pagt 

med djævelen og hans magi – skulle 

straffes ved i levende tilstand at blive 

brændt på bålet. Man skønner, at omkring 

1000 hekse er blevet brændt i Danmark i 

1600-tallet.  

 

Jeg har været omkring arkiverne for at 

kikke efter, om der skulle være hekse at 

finde i Tapdrup sogn - altså i 1600-tallet. 

Jeg fandt heldigvis ingen; men derimod 

fandt jeg i Viborg Landstings protokoller 

en beskrivelse af en heksebrænding fra 

Pederstrup sogn her nord for Viborg i 

1623. Historien, som jeg her vil beskrive, 

kan også læses i Pederstrup lokalhistoriske 

arkiv.   

Det var kvinden Inger Vognkarl, der blev 

anklaget for at udøve trolddomskunst og 

være skyld i flere mistænkelige forhold på 

egnen. En bonde ved navn Anders 

Simonsen fra Vammen havde haft nogle 

skærmydsler med Inger Vognkarl. Da 

nogle af hans køer kort tid efter blev syge 

og døde på mystisk vis, anklagede han 

hende for ved hekseri at være skyld deri. 

Det blev forelagt Kirkenævnet, som dog 

ikke ville tage sagen op, men da han kort 

tid efter også faldt af hesten og brækkede 

højre arm, anklagede han hende igen for at 

være den skyldige. Kirkenævnet ville nu 

undersøge sagen nærmere ved at spørge 

sognets beboere om der også var hændt 

andre mystiske ting i sognet, der kunne 

begrunde hans påstand. En ung pige fra 

Pederstrup havde, da hun lå på sit dødsleje, 

fortalt præsten, at det sikkert var Inger 

Vognkarl, som havde forgjort hende med 

trolddom. Og der kom flere beretninger 

frem om mystiske hændelser som bier, der 

pludselig døde og om kalve, gæs og grise, 

som var blevet syge osv. 

Inger Vognkarl kom nu under skarp 

eksamination, hvilket er det samme som 

tortur, og selv om hun i første omgang 

nægtede, måtte hun efter frygtelige pinsler 

gå til bekendelse, men samtidig angiver 

hun en medskyldig ved navn Maren Olufs 

fra Løvel. Også hun kommer under pinligt  
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forhør, hvorefter også hun brød sammen 

og måtte tilstå. De blev begge brændt på 

bålet i det herrens år 1623. 

Tidens ulykkelige hændelser måtte have 

en forklaring, og så måtte det være Fanden 

selv, der gennem trolddom og hekseri fik 

sine hjælpere blandt menneskene til at 

udføre dem. Heksejagten gik ind, så den 

skyldige kunne blive fundet og dømt. 

 

I dag vil vi kalde det overtro, og overtroen 

hører jo fortiden til - eller gør den nu også 

det? Overtro er jo en fordrejning af 

sandheden. Men hvem var det, der 

fordrejede sandheden. Det var jo 

myndighederne selv - med kirken som 

medspiller, som gennem tortur fremkaldte 

en tilståelse. Så det var altså 

myndighederne, der agerede som hekse.  

I dag kalder vi det for falsk tale eller Fake 

news. Vor tids hekseri består i høj grad i 

manipulering af sandheden. 

Det er jo netop det, der som en svøbe har 

ramt os. Ikke mindst gennem de sociale 

medier – for når en usandhed gentages tit 

nok, bliver folk overbeviste og er desværre 

parate og villige til at udføre de 

ugerninger, der er blevet dem forelagt. Det 

fører til uhyrligheder mennesker imellem. 

I Mellemøsten myrder man de vantro i 

troen på at udføre en god gerning. 

I Rusland fabrikeres der fra højeste sted 

usandheder med det formål at indføre love, 

som skal hjernevaske folket og forfølge 

personer med andre meninger - for derefter 

at dømme dem på falsk grundlag – og 

tilmed at udøve censur mod alle de medier, 

som ikke følger deres forudbestemte 

retningslinjer. Det er da i høj grad politisk 

hekseri. 

Og i USA opretter man i frihedens navn 

mediekanaler med det ene formål at 

udsende fake news. Alt dette fører i dag til 

uhyrligheder mennesker imellem. 

Falskhed avler ensidighed, og ensidighed 

skaber fanatisme og selvretfærdighed. 

 

Jeg har ofte tænkt på, hvad der får disse 

mennesker til at udstede disse falske 

udsagn med det ene formål at opfordre til 

at udøve vold?  

I dag står vi over for en stor opgave med at 

få bekæmpet denne modbydelige og 

farlige retorik. Men hvordan?  

Regeringen har netop udarbejdet et 

lovforslag om nye regler, hvor de sociale 

medier får en forpligtigelse til at fjerne alt 

med ulovligt og usandt indhold inden for 

24 timer, men EU har spærret for 

lovforslaget, da Danmark skal afvente 

vedtagelsen af EU´s fælles europæiske 

regler, som går forud for national 

lovgivning, og det må Danmark så 

indordne sig efter.   

Men selv om der gøres forsøg på at tvinge 

de sociale medier til at fjerne den usande 

og farlige retorik, opstår dilemmaet, om 

man så også derved kommer til at knægte 

ytringsfriheden. Altså et valg mellem pest 

og kolera, for hvis de sociale medier alene 

får retten til at vælge mellem, hvad der er 

sand og falsk tale, giver vi dem så ikke 

monopolrettighed over ytringsfriheden, 

hvilket just ikke er i demokratiets ånd. 

Men det påhviler os alle i hele verden at 

bekæmpe denne falske, modbydelige og 

farlige retorik, der udøves gennem de 

sociale medier, og som jeg vil tillade mig 

at kalde for vor tids hekseri.  

 

Hermed vil jeg ønske jer alle en god 

sommer! 
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Strikke-/hygge-/snakkeklub 

Af Conny Jørgensen, Åbrinken, Tapdrup 
 

Kom op af sofaen! 

Så er det atter tid til at komme afsted til strikke- hygge- snakkeklubben i Sognehuset. 

Det er 18. sæson.  

 

Garn og grimasser 

Kan du ikke strikke, kan du måske hækle, og kan du ikke hækle, er der sikkert noget 

andet, du går og nørkler med. Kom bare afsted og mød op til nogle hyggelige stunder 

sammen med en flok gæve kvinder her fra byen og landet. Vi mødes hver anden 

mandag fra kl. 19.00 – 21.30, og der betales 20,- kr. pr. gang. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Mødetider 

Første mødeaften er mandag den 3. oktober 2022, kl. 19.00, i Sognehuset.  

 

Oktober: 

Mandag den 3. oktober, 17. oktober og 31. oktober 2022, 

November: 

Mandag den 14. november og 28. november 2022, 

December: 

Mandag den 12. december 2022.   

 

Den sidste gang inden jul holder vi julefrokost og pakkespil, og hvem ved, måske 

kommer julemanden forbi igen i år.  

  

Efter nytår mødes vi  

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 frit frem og mød op til 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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Nyt fra Tapdrup Børnehus 

 

Af Charlotte T. Christensen, 

Børnehusleder Tapdrup  

Farvel og goddag 

Så er sommerferien slut, og vi er i gang 

med et nyt vuggestue- og børnehaveår. 

Sommeren i børnehuset byder altid på 

afsked og velkomst. Afsked med vores 

store skolebørn og familier og velkommen 

til nye børn og familier. Lige så svært det 

er at sige farvel til børn og familier, lige så 

dejligt er det at modtage nye. 

Et nyt år starter 

For børnene, der allerede går i børnehave 

hos os, byder august også på ændringer. Vi 

har 3 børnegrupper i børnehaven, og de er 

opdelt efter fødselsår. Det betyder, at de 

børn, der er født i 2017, er i en gruppe 

sammen, de, der er født i 2016, er i en 

gruppe sammen og så fremdeles. De 

voksne, der modtager de 3 årige i 

børnehaven, følger dem hele vejen til de 

skal i skole. For både børn og voksne giver 

det en rigtig god sammenhæng og 

kontinuitet. 

Hvert år til august skifter børnehave-

grupperne navn og lokale. De 3 årige 

hedder altid Badutspringere, og de har 

deres eget lokale i stueplan. Til august, i 

det år børnene fylder 4 år, skifter de navn 

til Græshopper, og rykker i et grupperum i 

kælderen. Både navneskifte og skift af 

grupperum, er et synligt bevis for børnene 

på, at de nu er blevet ældre, at de kan mere, 

og det synes de er meget spændende. Året 

hvor børnene fylder 5 år, skifter de navn til 

Hoppelopper og rykker i et andet gruppe-

rum i kælderen. Når børnene er 

Hoppelopper, ved de at de er de ældste i 

børnehaven, og det er stort 😊    

 

Fordeling efter alder  

I vuggestuen er vores børn også opdelt 

efter alder. Vi har en gruppe for de yngste 

vuggestuebørn og en gruppe for de ældste 

vuggestuebørn. Vi har valgt dette for at 

tilgodese begge aldersgrupper. De yngste 

børn, som også oftest er de nyeste børn hos 

os, har brug for, at der kan være ro omkring 

dem, og tid og plads til at lære vuggestuen 
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at kende og danne relation til de voksne i 

gruppen. 

Når børnene er omkring 2 år, ser vi, at de 

fleste har brug for, at der kan være tid og 

plads til nogle andre oplevelser og 

aktiviteter. De skifter gruppe og nære 

voksne, når vi og forældrene ser at de er 

klar til det. Så ofte det kan lade sig gøre 

skifter børnene gruppe sammen med en 

ven, da det altid er sjovere og ofte mere 

trygt at skifte med en ven i hånden.   

Børnene i vuggestuen er dog også godt 

kendte med og trygge ved de voksne, de 

skifter til, da begge vuggestuegrupper ofte 

er sammen på legepladsen om morgenen, 

de er sammen om fredagen i vores 

gymnastiksal, og de er sammen hver 

eftermiddag. For alle vuggestuebørn og 

voksne giver dette mulighed for at danne 

trygge gode relationer til hinanden på 

tværs af grupperne.  

 

 

 

Grønne sammen 

Lige nu ser vi frem til at holde fest sammen 

med vores børn og deres forældre fredag d. 

26. august. Det er en årlig tilbagevendende 

begivenhed, som børn og voksne glæder 

sig til. 

I uge 37 skal vi deltage i et forløb der 

hedder ”Grønne sammen”, og som er for 

alle institutioner og skoler i Viborg 

Kommune. Hos os skal vi på bondegårds-

besøg, vuggestuebørnene skal se en 

forestilling med Skrot og Tuti, og 

Hoppelopperne skal deltage i en 

forundringsfestival. Ud over det skal vi 

arbejde med natur og bæredygtighed 

hjemme i egen institution.  

 

 

 

Den grønne farve går også igen, når vi skal 

deltage i Maddag 2022 sammen med rigtig 

mange andre dagtilbud. Temaet i år er 

farven grøn, og maddagen er arrangeret af 

Kost- og Ernæringsforbundet både for at 

fejre madordningerne og for at vise alt det, 

de bidrager med i forhold til børnenes 

trivsel, mad-dannelse og mad-mod.    
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Tapdrup Udeliv Tennis (TUT) 

 

Af Birgit Rasmussen, formand for TUT. 

Indledning 

Medlemmerne i TUT kan glæde sig. Vi 

gjorde det nemlig igen, skaffede endnu en 

tennis- og multibane til foreningen.  

På trods af at klubben ingen støtte har fået 

fra Viborg Kommune, er det lykkedes os 

at skaffe alle pengene til bane 2 med et 

tilhørende lysanlæg, et beløb på ca. 

400.000 kr. Der har været en masse 

frivilligt arbejde, og vi er meget impo-

nerede over indsatsen, der er trukket store 

veksler på rigtig mange medlemmer og 

folk fra byen. En stor tak skal lyde til alle, 

som har bidraget på den ene eller anden 

måde. 

TUT FACILITETER 2021-2022. 

 

2021: 

OPSTART BANE 2 

 

Bestyrelsen beslutter den 8. april at 

etablere bane 2 med lysanlæg, og forventer 

50 % støtte fra Viborg Kommune. 

Fra april - september indhentes tilbud, og 

der udarbejdes mange ansøgninger til 

fonde, banker, Tapdrup Puljen osv. 

Viborg Kommune afslår i september en 

økonomisk støtte til bane 2, idet 

kommunen ønsker et overblik over de 

samlede tennisfaciliteter (i kommunen) - 

Viborg Idrætsråd analyserer området i 

2022. 

TUT sender den 1. oktober ansøgning til 

kommunen om bygge- og landezone-

tilladelse (forventet sagsbehandlingstid er 

3-4 måneder). 

Efter afslag om støtte fra Viborg 

Kommune ønsker bestyrelsen at være 

proaktive i forhold til etablering af bane 2 

- ansøgningsarbejdet fortsætter således i 4. 

kvartal. (Vi har jo mange medlemmer, som 

skal tilgodeses) 

Medio december kom TUT i mål med 

økonomien 

Så må vi jo heller ikke glemme, at vi i 

september måned blev ”Årets Idræts-

forening” i Viborg Kommune. 

2022: 

BANE 2 AFHÆNGER AF FRIVILLIG 

ARBEJDSKRAFT 

Den endelige godkendelse til bane 2 indgår 

primo maj. 

Herefter går arbejdet med etablering af 

bane 2 i gang. En projektgruppe bestående 
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af Birgit, Frank og Ole tilrettelægger, 

herunder kontakter løbende tutter og 

tapper omkring frivilligt arbejde. 

TUT aftaler opstart af jordarbejdet med 

Claus Provst til uge 23...vejret driller... og 

vi forventer afslutning af arbejdet i uge 25, 

hvorefter Sport Trading etablerer bane 2 i 

løbet af et par uger. 

Bane 2 bliver en tro kopi af bane 1, dog lidt 

bredere, idet de tre lysmaster i midten af 

anlægget, vil stå 60 cm inde på bane 2 - via 

banefirma mfl. "pakkes" de to ende master 

ind i forhold til sikkerhed. 

TUT har i hele bane 2 projektet 

"indregnet" frivillig arbejdskraft, og er 

imponeret over tutternes og tappernes 

opbakning og engagement ! 

I skrivende stund er det meste arbejde 

udført, vi mangler dog  

opsætning af 3 lysarmaturer, reetablering 

af området, herunder græssåning. 

Hædersbevisninger 

Samtidig med arbejdet med bane 2 har 2 

medlemmer fra klubben også været 

nomineret til hædersbevisninger. 

I april blev Ole S. Nielsen af Landdi-

striktsudvalget og Vibland nomineret til 

”Årets Ildsjæl” i landdistrikterne, og i maj 

måned blev Zakarias Vorre af Viborg 

Idrætsråd nomineret til ”Årets unge leder” 

i Viborg kommune.  

HVA' SÅ EFTER BANE 2 ??? 

Bestyrelsens ønske og vision i de kom-

mende år er etablering af et "multihus", 

som indeholder såvel toilet(ter) og 

redskabsrum samt et madhus, som er 

overdækket og indeholder borde og bænke 

til de små og store på tur i Tapdrup. 

Atter skal økonomien tilvejebringes via 

kommune, evt. børnehave, fonde, banker, 

indsamlinger mv., ligesom diverse 

tilladelser jo også skal indhentes. 

Træning: 

TUT søger ny træner 
Allerførst et stort tillykke med optagelsen 

på officersskolen til Thorsten Busk 

Pedersen, vi ønsker alt det bedste for dig. 

Her i klubben bliver du et stort savn, og vi 

er utrolig kede af at miste dig. 

Du har trofast været der for os med din 

gode, sjove og inspirerende træning. 

Du har stået der i alt slags vejr, time efter 

time, år efter år og hele året rundt. 

Jeg ved, at der er mange klubber, der har 

kontaktet dig, og det forstår man godt, 

heldigvis for os er du blevet. 

Så Thorsten mange mange tak for alle 

timerne, din gode træning og dit gode 

humør. 

Og så er det jo rigtigt, at vi får brug for en 

ny træner, så til alle Jer TUTTER, hold Jer 

nu ikke tilbage, men grib chancen, nu da I 

har mulighed for at følge Thorsten helt 

frem til nytår og få de gode råd og fif, som 

vi jo ved Thorsten har. 

TUT vil også tilbyde de trænerkurser, der 

skal til. 

Så har du den mindste lyst eller går rundt 

med en tanke om at blive træner, så hold 

dig endelig ikke tilbage, men læs også det 

som Thorsten har skrevet her på TUT. 

Stor tak fra Tapdrup Udelivs bestyrelse 

og medlemmer. 

 

EFTERÅRETS TILBUD  
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I TUT er der udendørs tennisaktiviteter 

hele året rundt samt MAKKER-

GARANTI, så kom og vær med - klik ind 

på Tuttennis.simplesite.com eller ring til 

klubben på 60 62 84 46 

Udover masser af ugentlige arrangerede 

kampe i single og double for øvede 

spillere, samt leg, bevægelse og spil for 

alle børnene fra Tapdrup Børnehus og 

byens Dagplejere, så tilbyder TUT 

nedenstående for nye medlemmer; 

Lørdage kl 0900-1000: 

Nyt-nyt fra den 17 september - "LEG 

MED i TUT" er for børn i alderen 2-6 år + 

en forældre/bedsteforældre, hvor der er 

fokus på inkluderende aktiviteter, hvor 

både børn og voksne får noget ud af 

træningen... vi slipper fantasien løs - leg er 

vigtig, og vi styrker og forbedre børnenes 

motorik... de små kan mere end Du tror - 

indledningsvis året ud og koster kr. 200 pr 

familie. 

Tirsdage kl. 16.00-20.00: 

Træning for øvede unge, voksne og 

seniorer v/Thorsten  

Torsdage kl. 17.00-18.00: 

Familietennis for børn i alderen 7 år og 

opefter + en forælder samt større børn - få 

fede oplevelser med dit barn, og alt 

sammen med børnenes motoriske 

udvikling for øje. Tennisspillets grundslag 

øves på tværs af familier, og hver eneste 

måned arrangeres en turnering med både 

præmier og fællesskab - et aktivt liv i en 

forening kan give dig og Dit barn mange 

glæder! 

 

 

Torsdage kl. 18.30-20.00: 

Træning for nye unge over 15 år, voksne 

og seniorer (mange af de nuværende tutter 

er faktisk først begyndt at spille tennis som 

seniorer, så kombardo...) 

Tennisspillets grundslag øves, man spiller 

på små, halve og den rigtige tennisbane, og 

med fem forskellige slags bolde... derfor 

kan alle være med 

Klubmesterskab og klubfest og indvi-

else af bane 2  
I øjeblikket spiller vi Klubmesterskab i 4 

forskellige rækker. Det bliver til i alt 54 

kampe, hvor finalerne spilles den 8. 

oktober med efterfølgende aftenfest i 

forsamlingshuset.  

Indvielse af bane 2 bliver i forbindelse 

med finalerne den 8. oktober, her vil vi 

invitere vore sponsorer medlemmer og 

Tapdrupborgere. 

Billedserien efterfølgende viser lidt  om 

den kæmpeindsats, der blev ydet af 

TUT-medlemmer og ”Tappere”, ved 

etableringen af ”bane 2”. 

 
Nogle af de barske fliselæggere, slår 

til.Her var der rigtig mange der gav en 

hånd med. Der blev også lagt 72 m fliser 

ca. 2500 sten. 

http://tuttennis.simplesite.com/#_blank
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Her ankommer en del af 300 m3 sand og 

135 m3 stabilt grus fra Viborg Vogn-

mandsforretning. Claus Provst stod klar 

med rendegraveren til at gå i gang med at 

jævne det ankomne materiale. 

 
Banen nivelleres med det rette fald både 

mod syd og øst, samtidig med, at det også 

skal passe med den eksisterende bane. 

 
Lysmaster nedgraves, her bød tutterne og 

tapperne også ind med frivilligt 

arbejdskraft, helt uundværligt. 

 
Der lægges sidste hånd på malerarbejdet. 

 
”Græstæppet” er nu næsten klar. 

 
Hårdt tiltrængt kaffepause. 
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En hilsen fra fortiden 
Af Morten Jørgensen, redaktør 

Tapdrups historie 

Tapdrup var allerede i romersk jernalder 

(år 1 – 375 e. Kr.), og måske tidligere, et 

bymæssigt fællesskab. Begrebet by kendte 

man næppe dengang, men Viborg 

Museums udgravninger lige vest for Else 

og Lars Børgesens gård viser, at der over 

en hundredårig periode har været en 

beboelse med 8 – 10 huse. Nogle af husene 

må have været samtidige med den 

jordfæstegrav, som i 2001 blev fundet i 

samme område. Yderligere er der på 

bakkekammen fundet to huse fra yngre 

bronzealder (1100 -500 f.Kr.) 

De aktuelle fund 

Deres udsendte blev vist rundt i 

udgravningen af museumsinspektør Sanne 

Boddum. Det er umiddelbart et virvar af 

pinde og små huller, der møder en, men der 

er mening med galskaben. Hver pind 

markerer et stolpehul, og med en GPS-

måling af hvert hul får arkæologerne et fint 

overblik over form og størrelse af hvert 

enkelt hus. Til dato er der udgravet fem 

huse, men Sanne Boddum forventer, at der 

findes aftegninger af minimum 10 huse.  

Det er ikke små lerhytter, vi taler om. Det 

største hus er 29 meter langt og 5½ meter 

bredt. Hvert hus var en kombination af 

stald, forrådskammer og beboelse. At der 

har været husdyr i husene bekræfter et 

fund af en heste- eller kostald i et af 

stolpehullerne. Mod øst har man fundet 

stolpehuller fra et hegn, hvori der har været 

en låge på ca. 2 meters bredde. Altså bred 

nok til, at en kærre har kunnet komme 

igennem. Ligeledes er et stykke hegn mod 

vest identificeret. 

Aftegningerne af husene viser også, at 

datidens bygherrer udnyttede den rådige 

plads effektivt. Flere huse ligger ind over 

hinanden, og man må antage, at et ønske 

om samtalekøkken, ligesom i vore dage, 

har kostet et gammelt og slidt hus livet på 

bekostning af nyt og moderne byggeri.  

Tidligere fund 

Ved en tidligere udgravning i det område, 

der nu kaldes Tapdrupvænget, fandt 

Viborg Museum 5 hustomte fra ældre 

førromersk jernalder (500 – 300 f. Kr.) og 

tilsvarende ved Kokærhøj en hustomt. 

Museet er dog usikker på, om det kan 

kaldes et byfællesskab, men alligevel 

vover Tappen at datere Tapdrups historie 

til at begynde for lidt mere end et par 

tusinde år siden.  

Et godt spørgsmål 

Det er lidt af et mysterium, hvor den nu 

udgravede bebyggelse fik drikkevand fra. 

Et spørgsmål en kendt Tapdrup-borger 

stillede, dog uden at få svar. Området er 

knastørt, så datidens husholdning har 

måske hentet vand ved et af de mange 

kildespring rundt om i Tapdrup. 

Regionalt sammenhæng 

Beboelsen i Tapdrup har ikke været 

isoleret, idet museet har fundet flere 

tilsvarende hustomte rundt om den 

nuværende Viborg by. Man kender også til 

samtidige forsvarsværker, der formo-

dentlig er bygget for at kontrollere de 

etablerede hulveje.   

Nu skal yderligere 5.000 m2 udgraves, og 

måske finder arkæologerne flere spæn-

dende fund fra Tapdrups fortid. 
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Opmåling af stolpehuller. Det grove arbejde. 

 

 

Livestreaming af foredrag 
Morten Jørgensen, Tapdrup Menighedsråd, skriver: 

Tapdrup Menighedsråd og Borgerforeningen samarbejder i efteråret om livestreaming 

af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet.   

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

19.00.  

Foredragene finder sted følgende dage: 

27.september                             Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling 

4. oktober                                   Kvantefysikken - atomernes vilde verden 

25. oktober                                 Søvn og immunforsvaret 

1. november                               Vores urolige klode 

15. november                             Fagre nye genetiske verden 

22. november                             Datalogien i din lomme 
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Tapdrup Menighedsråd 

 

Af Morten Jørgensen, formand for 

Tapdrup Menighedsråd 

Kirken i 1000 år 

Tapdrup Kirke ligger, hvor den skal, og det 

har den gjort siden begyndelsen af 1200-

tallet. Ved Åben Kirke arrangementet fik 

deltagerne en spændende indføring i 

kirkens historie fortalt af Erik Langvad. 

Snart er tusinde år forløbet, siden de første 

sten blev sat, og det er da tankevækkende 

at forestille sig Tapdrup om tusinde år med 

en kirke stående i midten – måske som det 

eneste minde om en fortidig bosættelse.  

 

Valg til menighedsrådet 

Inden vi flyver for langt i tankerne, skal vi 

afholde valg til menighedsrådet. Det sker 

den 20. september 2022, kl. 19.30, i 

Sognehuset. Det er et åbent arrangement, 

og vi håber at mange borgere vil møde op 

og høre om arbejdet i menighedsrådet samt 

afgive deres stemme på kandidaterne. Der 

skal vælges 5 medlemmer og 2 

suppleanter. Man kan trygt møde op og 

uden frygt for at blive valgt, men skulle 

interessen være der for et frivilligt stykke 

arbejde, så er der også mulighed for at 

blive valgt. 

Tapdrup er de unges sogn 

Tapdrup er det sogn i Viborg Kommune 

med den laveste gennemsnitsalder. Det 

betyder bl.a., at flere børnefamilier har 

bosat sig her, hvilket stiller nye betingelser 

for Tapdrup Kirkes placering i 

menighedens hverdag. Den førhen kendte 

profil på en kirkegænger findes ikke mere, 

og både kirkens øvrighed og 

menighedsrådet er nødt til at tænke i nye 

baner for at give kirken en plads i de unge 

familiers bevidsthed. Vi må konstatere, at 

de mere højkirkelige tjenester ikke har den 

store søgning, hvorimod mere åbne og 

uformelle kirkelige aktiviteter tiltrækker 

både børnefamilier og det midaldrende 

segment. Opgaven er at finde en balance 

mellem de to typer af kirkelige aktiviteter, 

og det kalder på en åben dialog mellem 

menighedsrådet og sognets beboere for at 

finde en vej frem. 

 

Nyt fra kirken 

Sognepræst Mads Hedegaard Gram er på 

barselsorlov indtil medio oktober, og i 

hans fravær vikarierer pastor Merete M. 

Boye. Velkommen til dig, Merete. 

Også velkommen til pastor Lise Uhrskov, 

der er konstitueret (igen) som sognepræst i 

Asmild-Tapdrup pastorat.  

El-prisen er et varmt emne, også for 

Tapdrup Kirke. Menighedsrådet følger 

nøje forbruget, og installation af ny luft-

luft varme i Sognehuset har reduceret el-

forbruget markant. Kirken opvarmes kun i 

f. m. kirkelige handlinger, og i mellem-

tiden holdes rumtemperaturen på ca. 8 

grader. Denne lave temperatur har også 

den fordel, at luftfugtigheden i kirke-

rummet ikke er høj. Menighedsrådet har 

søgt provstiet om tilskud til at installere 
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solcelleanlæg på Sognehuset, men i 

skrivende stund har vi ikke modtaget svar.  

Jonas Nissen har 1. september været ansat 

et år som graver, og det går jo ikke så ringe 

endda. Flere nye tiltag er iværksat, bl.a. en 

informationsfolder om kirkegården og 

dens muligheder, som kan fås ved hen-

vendelse til Jonas.  

 

Sæt X i kalenderen 

Tirsdag den 6. september, kl. 17.00, er der 

gudstjeneste og pizza for forældre til og 

børn døbt i 2017.  

Søndag den 18. september, kl. 14.00, er 

der Familie- og Høstgudstjeneste i kirken, 

der bliver smukt pyntet. Skulle I ovenpå 

et besøg ved bagagerumsmarkedet på 

boldbanen trænge til lidt hvile og smuk 

stemning, så kom med i kirken. 

Torsdag den 27. oktober, kl. 19.30, er der 

sangaften med fællessang, kaffe og kage i 

Sognehuset. Organist Katrine Jokumsen 

spiller for. 

Torsdag den 3. november, kl. 19.30, 

genoptager Tapdrupkoret sine øve aftener 

i Sognehuset. Korleder er organist Katrine 

Jokumsen. Øve aftenerne kulminerer med 

kordeltagelse i ”Syng julen ind” i 

Tapdrup Kirke den 18. december.  

Og i lidt god tid, men alligevel. 

Julekoncert i Tapdrup Kirke med Vox 

Box den 7. december, kl. 19.30. 

 

 

 

 

Tapdrupkoret. Arkivfoto 

 
 

 

Høstgudstjeneste. Arkivfoto 
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Beliggenhed x 3. 
Anne og Johnny Graugaard, Stationsvej, Tapdrup, fortæller her om at medvirke i 

Tv-programmet ”Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed”. 

 

Fra ord til handling 

Vi er blevet bedt om at fortælle, hvordan 

det har været at deltage i fjernsyns-

programmet ”Beliggenhed, beliggenhed, 

beliggenhed”. 

Det hele startede i december 2021, hvor 

Johnny fik den ”skøre” ide, at værterne i 

dette program kunne hjælpe os med at 

finde et sommerhus. Anne indvilgede, da 

hun ikke et øjeblik troede på, at vi kom i 

betragtning. 

Vi udfyldte og sendte et ansøgningsskema. 

Inden længe ringede de til os, og vi skulle 

besvare endnu flere spørgsmål om ønsker, 

behov og økonomi. 

Næste step var casting, via facetime. I over 

en time snakkede vi med en sød 

producerassistent, der igen stillede de 

samme spørgsmål. De ville nok gerne sikre 

sig, at vi var helt klar på, hvad vi søgte. 

Et par dage efter fik vi at vide, at vi var 

blevet udtaget til at være med i 

programmet. 

 

Klar til optagelse! 

Sidst i februar fik vi så besøg af 

produceren og en kameramand, begge 

utrolig tiltalende og humoristiske. De fik 

os til at slappe helt af.  

De ankom kl. 9 og fyldte straks stuen med 

en masse optageudstyr. Vi blev optaget 

både inde i huset og udenfor. De havde 

også en drone med, som optog Tapdrup og 

omegn. 

Kl. 15 pakkede de alt grejet og tog afsted, 

men forinden var Christian Brogård 

kommet på besøg. Det var den vært, der 
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skulle søge efter vores sommerhus. Da vi 

har set mange af programmerne, synes vi 

næsten, vi kendte ham.  

Han er præcis lige så tiltalende, som når vi 

ser ham på TV - en jyde med begge ben på 

jorden. 

Midt i marts skulle vi så se de huse, som 

Christian havde fundet til os. Det var godt 

nok spændende. Vi skulle møde tidligt, kl. 

6.30, for at se det første hus, som lå i Nørre 

Nebel. Vi blev her mødt af et større opbud 

af teknikere, fotografer, producere og til 

sidst, men ikke mindst, vores vært 

Christian. 

 

Hus efter hus 

Hus nr. 1 var et hyggeligt træhus med 

stråtag og en kæmpestor terrasse, men det 

var for mørkt indendørs, kun et toilet, og 

både vinduer og døre skulle skiftes. Så vi 

var hurtigt enige om, at det her hus ville vi 

ikke byde på. 

Så gik turen til Vemb nær Holstebro. Her 

lå et fantastisk hus, som vi syntes rigtig 

godt om. Faktisk var det lige før, vi havde 

slået til og ikke kørt videre til hus nr. 3. 

Men efter at have spist lækkert smørrebrød 

i det fri, kørte vi alligevel videre mod nord. 

Da vi så adressen, viste det sig, at huset var 

beliggende i Thy, 5 km fra Annes fødeby, 

Hurup. 

Huset og beliggenheden tog fuldstændig 

pusten fra os begge. Et meget velholdt hus 

fra 2015 på 124 kvadratmeter og en grund 

på 1,2 hektar. Et ekstra plus var to store 

badeværelser, vigtigt da vi er 16, når den 

nærmeste familie er samlet. 

Der var også petanquebane, beachvolley, 

trampolin, sandkasse, legehus og gynger. 

 

Prisen forhandles  

Prisen lå lidt i overkanten af vores 

maxbudget, og Christian mente, at prisen 

var fair, og at han nok ikke kunne 

forhandle den ret meget ned. Men forsøget 

skulle gøres! 

Så alle mand (nu også den anden vært, Sara 

Lygum) vente næsen mod Tambohus Kro, 

hvor forhandlingerne med mægler og ejer 

skulle finde sted. 

Det foregik fuldstændig, som vi ser på TV 

i alle de programmer, vi har fulgt. 

Efter lidt pingpong frem og tilbage 

lykkedes det alligevel Christian at få 

forhandlet prisen ned, så vi kunne afslutte 

handlen med succes. Vi måtte dog sluge 

den kamel, at huset var udlejet til 1. nov. i 

år, men så kunne vi få lejeindtægten fra 1. 

juli, hvor vi skulle overtage huset. 

Vi synes begge, at det var en kæmpe 

oplevelse at være med i programmet. 
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BT`s Idrætsforening 

 
Af Dennis Krogsdal Laursen, formand 

for Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening.  

Klar til sæsonstart i BT 

I BT og BT/SVIF er vores mange dygtige 

og engagerede frivillige klar til sæsonstart 

efter en dejlig og velfortjent sommerferie. 

Fodboldstøvlerne er allerede blevet snøret, 

og boldene ruller derudaf. Padel er godt i 

gang med turneringer og spil på banerne, 

Discene flyver i Nordisk Park, og delta-

gerne til Open Fitness sveder på aktivi-

tetsområdet i sommervarmen. Der er kamp 

på gulvet, når floorball er på banen om 

mandagen. To af vores nyere aktiviteter, 

yoga og jumpfit, er også godt i gang. Alle 

trampoliner til jumpfit er besat, men det er 

muligt at sikre sig en plads til yoga og gøre 

noget godt for sig selv. Badminton starter 

d. 31. august og gymnastik d. 5. september. 

Tjek vores hjemmeside 

bt-if.dk for mere info om opstart og hold.  
 

Aktivitetsoversigt 

På BT’s facebookside har vi lavet en 

aktivitetsoversigt over ugen og de enkelte 

dage. Brug den til at få et overblik over 

aktiviteterne eller som et nemt overblik 

over familiens aktiviteter. Du kan også se, 

om der er et hold for dig. Selvom flere af 

tingene er startet, er det bestemt muligt at 

komme og være med. På BT’s hjemmeside 

bt-if.dk kan du læse mere om holdbe-

skrivelserne og tilmelding.  
 

Den grønne folder  

Den grønne folder er tilbage efter nogle års 

coronapause. Den indeholder indendørs 

aktiviteter i Møllehøjhallen og er blevet 

opsat og husstandsomdelt af frivillige. Stor 

tak til jer for, at den grønne folder igen kan 

blive omdelt.  
 

Video 

Før sommeren skulle vi have haft besøg af 

et produktionsselskab, der skulle have 

filmet en video til BT, men grundet dårligt 

vejr den pågældende dato, blev opta-

gelserne udskudt. På den nye dato her i 

august blev optagelserne desværre også 

afbrudt grundet vejret, så vi prøver igen d. 

30. august. Formålet med videoen er at 

vise BT´s og /BT/SVIF’s aktiviteter, samt 

hvad vores område byder på.  
 

 

Floorball i Møllehøjhallen 

 

Padle-træning for ungdom. 
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Tapdrup Husflidsforening 

 

Af Herdis Kastaniegaard, medlem af be-

styrelsen for Tapdrup Husflidsforening. 

Sommeren går på hæld 

De lyse aftener bliver kortere og kortere, 

så det er nu, du skal finde arbejdstøjet og 

arbejdsskoene frem fra mølposerne og 

friske dem lidt op.   

Vanen tro åbner Tapdrup Husflid atter 

dørene for en ny sæson med træarbejde og 

hyggeligt samvær i kælderen.  

 

 

 

 

 

Efterårssæsonen vinker forude 
Det sker i september – opstart den 13. og 

14. september kl. 19.00-21.45.  

Foreningen mødes i kælderen under 

Tapdrup Børnehus hver tirsdag – onsdag 

aften fra kl. 19.00 til 21.45, og som noget 

nyt et eftermiddagshold om tirsdagen kl. 

14.00 til 17.00. Bestyrelsen ser frem til at 

byde både gamle og nye medlemmer 

velkommen til en ny efterårssæson. 

Halvårligt kontingent er 400,00 kr.     

  

Kreativ Fritid 

På Viborg-messen ”Kreativ Fritid”, d. 2.- 

4. september, kl. 10.00-17.00, har du 

mulighed for at træffe nogle træfolk fra 

Tapdrup Husflid. Kig forbi og få en snak 

med os. Her vil du også se en udstilling af 

forskellige træting. På standen vil du også 

møde et af medlemmerne, som sidder og 

arbejder ved en dekupørsav.  

Dementi  
I juni annoncerede foreningen åbent hus 

lørdag d. 10. september, kl. 12.00. Åbent 

hus er udsat til en endnu ikke fastsat dato i 

efteråret. Foreningen beklager meget. 
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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   

Konstitueret fra 1. juli 2022: 

Lise Uhrskov, Gl. Randersvej 2, Overlund 

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

Graver: Jonas Lund Nissen. Tlf. 2334 8471 

Mail: graver.sognehuset@mail.dk 

Kirkekontoret: Gl. Randersvej 2, Overlund.   

Tlf.: 8667 3616. 

Kirke- og kulturmedarbejder: Stine Vasard Just. 

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

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

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

 

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

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

Mail: karen_haagensen@hotmail.com  

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

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Benjamin Overvad,  

mail: formand@tapdrupby.dk     

Sekretær: Per Juel Andersen,  

mail: sekretaer@tapdrupby.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk  
 

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE næste nr.: 25. november 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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