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Redaktionen  
Af Morten Jørgensen, redaktør 

Tapdrup er i en god udvikling, og blandt sognets beboere spirer initiativer til fælles 

aktiviteter og kreative indslag. Aktiviteter for børn og voksne, hvor familien har 

mulighed for at være sammen om at finde tennisbolde, gå på skattejagt, være nyttige på 

legepladsdagen, hygge sig ved plantebyttedagen, hjælpe med en at holde byen ren under 

affaldsdagen osv. osv.  

Under den fælles temaaften om udvikling af Tapdrup var der et mylder af gode forslag 

og tanker. Sikkert så mange, at det vil tage adskillige år at realisere dem. Men det gør 

ikke noget, vi skal have nogle idealer og drømme at leve for. 

Vintermånederne kan føles lange og strenge. Ja, men brug den mørke tid til at hygge jer 

sammen med at læse højt for hinanden, fortælle lyvehistorier, nyde stilheden i 

eftermiddagens skumring og lade tankerne flyve på langfart. 

Frisk luft skal der også til, og hvad er vel bedre end en rask gåtur i den skønne natur 

omkring Tapdrup. Måske er du heldig at møde en du kender. 

Redaktionen ønsker læserne en glædelig jul samt et godt nytår. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er den 21. februar 

2022. 
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              Borgerforeningen 

 
Af Camilla Juel Andersen og Per Juel 

Andersen, henholdsvis næstformand og 

sekretær i Borgerforeningen.  

 

Generalforsamling 

Så nåede vi så langt, at vi har afholdt 

generalforsamling. Grundet corona har 

generalforsamlingen været udskudt flere 

gange. Vi vil gerne takke alle, der kunne 

deltage i aftenens arrangement. Det var 

virkelig dejligt at se så mange mennesker 

fra vores skønne by. Både dem, der har 

boet her gennem en årrække og dem, der 

lige er flyttet til byen. Fra Tapdrup og 

omegn deltog omkring 45 personer i 

aftenens møde. 

 

 

 

Nyvalgte i bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen har der været 

afholdt konstitueringsmøde i Borger-

foreningens bestyrelse. 

Først og fremmest skal der lyde en stor tak 

til Jacob Kjær Madsen og Jens Tang for 

deres arbejde i borgerforeningen. I har 

begge gjort et stort stykke arbejde. De har 

begge valgt ikke at genopstille. 

Efter konstitueringen ser Tapdrups borger-

forening således ud: 

Formand: Benjamin Overvad 

Næstformand: Camilla Juel Finderup           

                         Andersen 

Kasserer: Martin Bjarnø Hansen 

Sekretær: Per Juel Finderup Andersen 

Medlemmer: Morten Verner og 

                      Jesper Christiansen 

Her kommer en kort præsen-tation af 

de 3 nye medlemmer: 

Jesper 

Jeg arbejder til dagligt som Technical 

Engineer ved Logos Payment Solutions. 

Tilbage i april 2020 flyttede jeg og min 

lille familie ind på Gl. Vibækvej 30. Her 

bor jeg med min kæreste Annemette og 

vores to piger; Freya på 4 år og Nellie på 2 

år. Over tid er der også flyttet en hund, en 

kat og et par høns ind på matriklen. Vores 

tilflytning ramlede sammen med 

coronanedlukningen af Danmark. Det har i 

høj grad givet visse udfordringer ift. at 

etablere nye relationer i byen her. Derfor  

glæder jeg mig rigtig meget til at ’komme 

i gang’ i borgerforening, og bidrage til 

byens fantastiske fællesskab. 
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Martin 

Kære Tapdrup, mit navn er Martin og jeg 

er ny kasserer i Borgerforeningen. 

Jeg er 33 år, far til 2, gift med Cæcilia og 

bor på Åbrinken 8 i ”downtown” Tapdrup. 

De fleste kender mig, som ham med 

hunden, der løber væk... Men der er mere 

til den sandhed. Jeg er soldat, har været 

udsendt et par gange, men læser nu til 

maskinmester i Aarhus, hvor jeg forventes 

færdig inden for de næste par år. Min fritid 

bruger jeg på Esport og uddannelse af 

Hjemmeværnsfolk i Sønderjylland. Jeg er 

meget aktiv i veteranindsatsen i Viborg 

hvor jeg ligeledes bruger en del af min tid. 

Både i de fælleskaber der er, men også i de 

tilbud som tilbydes veteraner, der kan have 

lidt udfordringer. Jeg ser frem til at bidrage 

til fælleskabet her i Tapdrup og glæder mig 

til at være jeres kasserer i et forhåbentligt 

coronafrit 2022. Sidst men ikke mindst ,så 

må man gerne anvende min skraldespand 

hvis man render rundt med en fyldt og 

lukket hundepose. 

Camilla 

Jeg hedder Camilla Juel Finderup 

Andersen og har boet i Tapdrup siden 2007 

sammen med min mand Per. Sammen har 

vi to skønne børn, Ida på 10 år og Tobias 

på 7 år. Jeg er uddannet farmakonom og 

arbejder til dagligt som lægesekretær hos 

en privat praktiserende læge i Viborg. Jeg 

synes det er skønt at bo i en by som i 

Tapdrup, hvor der er så meget liv. Jeg 

håber at kunne bidrage til, at Tapdrup 

bliver ved med at være et dejligt sted at bo 

for alle generationer.  

 

 

 

 

 

Fælles Halbal 

I september blev der budt op til fest i 

Møllehøjhallen. Dette blev afholdt i 

samarbejde med Sdr.Rind/Rindsholm 

Borgerforening, Bruunshåb Borger-

forening og Tapdrup Borgerforening. Her 

kunne man virkelig se, at folk trængte til at 

komme ud og lufte festtøjet. Sikke en 

dejlig stemning.  

Aftenen startede med, at de festglade 

deltagere blev hentet i busser i de 

forskellige små byer og blev kørt til døren 

ved Møllehøjhallen. Her var der dækket op 

til spisning med mad fra den lille slagter og 

derefter blev der spillet op til dans. Her var 

det kopi af John Mogensen og den røde 

tråd, som satte fut i dansegulvet.  Baren 

sørgede for at man ikke gik tørstige derfra. 

Tak til alle jer der deltog og var med til at 

gøre dette arrangement muligt. Vi ved 

allerede nu, at Bruunshåb har jubilæum 

næste år og der vil blive afholdt halbal igen 

i oktober. Håber at se mange af jer til den 

tid. 

Oprydning ved søen 

Borgerforeningen har forsøgt at fjerne 

nogle af alle sivene ved søen, så den gode 

udsigt til vandet kunne bibeholdes. Det 

viste sig at være et stort arbejde, men der 

blev alligevel hygget. Nogle af Tapdrups 

børn så en god mulighed for at få en lille 

tur på ATVen. Den kan altid trække lidt 

børn til  
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Vi forventer at få hjælp af Viborg 

kommune til af få fjernet endnu mere siv 

ved søen i starten af det kommende forår. 

Vi tager kontakt til kommunen ang. dette 

snarest. Ellers trækker vi i vaders´erne 

igen.  

Udviklingsmøde 

Den 18. november blev der i forsam-

lingshuset afholdt udviklingsmøde med 

Viborg kommune som arrangør.  Her 

havde borgerne alletiders mulighed for at 

komme med input til byens fremtid. Her 

deltog ca. 50 af byens borgere. Her kom vi 

omkring 6 hovedemner, som var følgende: 

Byens trafik 

Aktører og samarbejde 

Byens omgivelser 

Byens rum 

Byens bygninger 

Byens aktiviteter 

Snakken gik lystigt og mange emner blev 

diskuteret. Kommunen tager nu alle 

ideerne med tilbage til kommunen og 

renskriver dem. De lister ideerne op i 

forhold til hvad der på aftenen blev vægtet 

højst. Dette bliver sendt tilbage til byens 

udviklingsgruppe, som efter nytår holder 

møde med kommunen. Her vil der blive 

udformet en lokal udviklingsplan, som 

skal kunne fungere som redskab til dialog 

med kommunen de næste mange år. 

 

 

Nytårshilsen på Torvet 

Til slut vil vi ønske alle Tapdrups borgere 

en rigtig dejlig jul og et lykkebringende 

nytår. Vi håber at se mange af jer til 

familiebanko d. 4/12.  Se på tapdrupby.dk 

for mere info.  

Den 31/12, kl. 15 vil vi prøve at starte en 

ny tradition i byen. Det er ikke et stort 

arrangement, men vi håber, at vi kan 

mødes på torvet ved Sognehuset og ønske 

hinanden et godt nytår, inden nytårs-

menuen skal indtages i alle de små hjem. 

Det er helt okay, hvis man selv medbringer 

en forfriskning til at skåle med, og måske 

fyrer vi en raket eller to af. Vel mødt. 

Generalforsamling 

Til glæde for de, der af den ene eller an-

den årsag ikke kunne deltage i Borger-

foreningens generalforsamling, bringer 

Tappen her formandens beretning. 

Af Benjamin Overvad, formand 

Indledning 

Talen til dette års relativt meget forsinket 

generalforsamling, dækker en periode på 

over halvandet år.  

Og det gør den jo, fordi Coronaen satte en 

gevaldig kæp i hjulet for general-

forsamlingen, som vi plejer at ha’ om 

foråret. 

Coronaen satte jo egentlig en kæp i hjulet 

for rigtig mange ting, ikke bare 

generalforsamlingen, men generelt i hele 

efteråret sidste år og foråret i år bl.a. 

juletræstændingen og julebanko.  
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Tapdrup tænkte kreativt 

Så hvad gør man så, når man ikke kan det 

man plejer?  

I Tapdrup blev der tænkt kreativt, Rim & 

Thomas, som for nyligt er flyttet lidt uden 

for byen, lavede en coronavenlig skattejagt 

for byens børn. Det samme gjorde Ole 

Nielsen, nok mere kendt som TUT-Ole. 

Han har lavet skattejagter for byen gennem 

hele året.  

Peter Jensen lavede flere gange Corona-

venlig brødudsalg på torvet.  

Det var vildt fedt at se, hvordan Tapdrup 

alligevel formåede at holde en vis 

stemning, trods alle restriktionerne.   

Jeg havde heller aldrig før været med til en 

Sankt Hans, hvor hele området var 

indhegnet med minestrimmel, og jeg 

håber, jeg aldrig kommer til det igen.  

Intet er så skidt, at…. 

Men når der ikke kunne laves en masse 

arrangementer, var der tid til at tænke 

andre tanker.  

Derfor fik Borgerforeningen tid til at se på 

mulighederne for at renovere klatrestativet 

på legepladsen. Pengene blev søgt, tilbud 

blev indhentet, diverse tilladelser ved 

kommunen blev søgt og godkendt og i 

juni, kunne et nyt klatrestativ indvies til 

gavn for alle byens børn og barnlige sjæle 

samt dem, som kommer til Tapdrup for at 

nyde vores område.  

Og jeg har ikke hørt andet, end det er en 

stor succes.  

 

 

 

 

Samarbejde om aktiviteter 

I februar afholdt borgerforeningen 

sammen med TUT et vellykket corona- 

skattejagt / fastelavns arrangement, som 

var flot besøgt af hele byen.  

Foråret kom, og det så lidt lysere ud i 

forhold til at vende tilbage hen imod noget, 

som vi kunne anse som normalt. 

Traditionen tro, er der blevet afholdt 

affaldsindsamling, hvor der faktisk i år var 

rekord stor tilslutning til! Det var super sejt 

gået !  

Der er afholdt plantebyttedag og mini 

arbejdsdag, som trods coronarestriktioner 

ikke lagde en dæmper på et super flot 

stykke arbejde fra alle deltagere.  

Og ikke mindst en herlig aften med Sankt 

Hans. Uden minestrimmel og hvor alle 

igen kunne samles. Det var virkelig dejligt 

at se så mange Tapdrup borgere samlet 

igen.  

Dette efterår har også budt på 

fællespisning og sang, et arrangement som 

er stablet på benene på tværs af 

borgerforeningen, menighedsrådet og 

forsamlingshuset og ikke mindst Sarah, 

som står for fællesspisningerne og de 

frivillige på madholdene. Vi er i 

foreningerne blevet enige om, at vi kan 

styrke hinanden, når vi laver noget på 

tværs, så det er super fedt, at vi kan arbejde 

sammen.  

Så har borgerforeningen deltaget i et 

arrangement med Bruunshåb og Sdr. Rind. 

Et halbal som var rigtig godt besøgt af 

mange her fra Tapdrup. Det var også fedt 

at arbejde sammen med de omkring 

liggende borgerforeninger, hvor der kunne 

planlægges større arrangementer til glæde 

for mange flere end lige os her i Tapdrup. 
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Der er generelt bred enighed om, at 

borgerforeningerne i landsbyerne skal 

arbejde mere sammen, også i forhold til 

større ting med f.eks. kommunen. 

Det, vi ikke taler om 

Det leder mig selvfølgelig hen til emnet 

MOTORVEJ.  

Der kan være mange meninger om 

motorvejen, og vi skal ikke komme 

yderligere ind på den her i aften, men vi 

holder øje med VVM undersøgelsen og 

tager bestik af hele situationen, når den er 

lavet. Før har vi intet håndgribeligt.  

John Vutborg fra Kokærvænget har haft et 

par gåture med et par politikere, hvor jeg 

også selv har deltaget i en af turene. Her er 

det også fedt, at der er frivillige tiltag, og 

når VVM undersøgelsen kommer, og vi får 

set mere i dybden med motorvejen, er der 

da også brug for, at der bliver delt, hvad 

folk ser og hører, for borgerforeningen kan 

ikke se eller høre alt.  

Udvikling af Tapdrup By 

Så er der her til sidst lige en ting mere – 

Udviklingsworkshop.  

Sidste år midt i Corona-restriktionerne 

snakkede vi også udviklingsworkshop, 

men grundet restriktionerne, så blev det 

aldrig til noget.. Workshoppen er på ingen 

måde glemt. 

Den 18/11 kl. 19 er Tapdrup inviteret til 

udviklingsworkshop i forsamlingshuset  

sammen med Viborg Kommune, som 

kommer herud, og hvor vi fælles skal 

komme med ideer og input til vores 

lokalplaner og visioner de næste mange år 

frem.  

Den tidligere borgerforening har haft lagt 

rigtig meget arbejde i at lave en borgerplan 

hvori, der stod en række visioner og ønsker 

for Tapdrup. Denne borgerplan blev så 

sendt til kommunen, og så var det rigtig 

meget op til borgerforeningen, at få 

indfriet disse visioner. Udviklingsplanen 

bliver lavet i samarbejde med kommunen 

og bliver inddelt i, hvad der er kommunens 

områder, og hvad skal Tapdrup selv 

arbejde videre med.  

Så jeg kan ikke andet end inderligt håbe på, 

at I vil støtte op om workshoppen og 

bringe alle jeres tanker og visioner til 

bordet. Husk på det er Vores Tapdrup og 

Vores fremtidige planer for byen, der skal 

drøftes.  

Fælleskab kræver frivillige 

Selvom det gode fælleskab bliver nævnt 

mange gange i denne tale, så er det også 

vigtigt for mig at sige, at der er ingen 

fælleskab uden frivillige. De frivillige i 

byen kan ikke undværes, et eksempel er 

fællespisning, der er et vildt godt og godt 

besøgt arrangement. Vi kan ikke nyde 

fælles arrangementer som fællesspisning 

uden frivillige, som vil være med og lave 

maden til aftenen. Og hvis der ingen 

frivillige er til det, så er der bare ingen 

fællesspisning længere, hvilket jo vil være 

synd og skam, når der nu engang er så stor 

tilslutning til at spise med. 

Viborg Kommune 
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Tapdrup Udeliv  

 
Af Birgit Rasmussen, formand 

Orientering fra  

Tapdrup Udeliv Tennis 

Årets idrætsforening i Viborg 

Kommune 2021 
Foreningen Tapdrup Udeliv Tennis er ret 

stolte over, at vi blev valgt som årets  

idrætsforening i Viborg Kommune 2021.  

 

Med titlen fulgte en pengegave på 5.000 

 

Valget fandt sted ved Viborg Idrætsråds 

repræsentantskabsmøde den 29. septem-

ber.  

Der er lavet en kæmpe indsats med at vise 

omverdenen at Tapdrup Udeliv Tennis 

eksisterer og at vi er parate til at gøre en 

forskel for tennissporten både i og udenfor 

Tapdrup. Der blev nævnt en masse gode 

tiltag i klubben, som førte os frem til titlen. 

En af dem var de ugentlige skattejagter for 

hele byen igennem Corona perioden 

2020/2021. 

Generalforsamling  
Sædvanen tro forløb generalforsamlingen 

for TUT stille og roligt. På valg var Ole S. 

Nielsen, Susanne Østerby og Else Krogh. 

De ønskede alle genvalg, og der var ingen 

modkandidater. Bestyrelsen ser derfor 

således ud: 

Ole S. Nielsen, Susanne Østerby, Else 

Krogh, Henning D. Christensen og Birgit 

Rasmussen. Suppleant Frank Rasmussen, 

Revisorer Poul Pilgaard og Jens Søn-

dergaard. Revisorsuppleant Bo Krogh. 

Økonomi 

Lige pt. er vores økonomi ok, men det kan 

hurtigt ændre sig. Det afhænger selv-

følgelig af, hvordan økonomien bliver 

omkring etableringen af bane2. Vi håber 

selvfølgelig stadig på, at vi kan skaffe de 

fleste af pengene ved at ansøge om 

sponsorater i forskellige pengeinstitutter, 

fonde osv. 

Vi skal jo også vise rettidig omhu, når vi 

engang om nogle år skal have en ny 

kunstgræsbelægning(en) på Centre Court. 

En belægning, der i år 2014 kostede 

110.000 kr. og holder ca 10-12 år. 
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Bane 2 med lysanlæg 

Der er blevet knoklet med ansøgninger (og 

det bliver der stadig) for at få økonomien 

på plads til bane2, som vi håber kan stå 

klar i foråret 2022. 

TUT har fremsendt en ansøgning til 

Viborg Kommune medio d.å., hvor 

kommunen i første omgang har afslået 

både at give et tilskud og/eller et lån. 

Baggrunden for dette er en analyse af 

tennissportens faciliteter i hele Viborg 

Kommune i 2021-22. Det gælder både 

indendørs- og udendørs tennisbaner. Før 

den analyse er færdig, har kommunen 

afslået at hjælpe, så det kan godt trække 

lidt i langdrag. Derfor er vi selvfølgelig 

meget opsatte på selv at skaffe pengene så 

hurtig som muligt, så vi kan melde klart ud 

til medlemmerne, at der vil blive etableret 

en ekstra bane.  

Heldigvis mangler vi under 100.000 kr. for 

at nå vores mål. 

Desuden skyder TUT selv 100.000 

kr i projektet, og der bliver lavet 

frivilligt arbejde for ca. 30.000 kr. 

Ellers er alt andet klar: 

Der er søgt om en byggetilladelse, som 

allerede er ude i nabohøring. Vi har 

kontaktet vore leverandører, for at tjekke 

for prisstigninger osv. 

Hvis vi ikke kan klare at skaffe pengene 

ved ansøgninger, vil vi overveje andre 

muligheder. 

Her er sponsorerne: 

Nordea Lokalfonden,  

Sydbank,  

Fonden for Andelskassen i område 

Nord,  

Anders Brøndums Velgørende 

Fond, 

Spar Nord Fonden,  

Norlys vækstpulje. 

Medlemmer 
Medlemstallet er blevet mere end 

fordoblet siden 2019. Vi håber selvfølgelig 

at medlemmerne også vil blive i klubben 

fremadrettet, både de aktive og passive 

medlemmer. Imellem medlemmerne, 

findes en gruppe børn, som er en del af 

familiemedlemskaberne.  

Passivt medlem  
Hvis i skulle få lyst til at være passivt 

medlem, så koster det kun 100 kr. for et år. 

I kan bare henvende jer til en fra 

bestyrelsen, hvis I skulle få lyst til at støtte. 

Glad Fællesskabsfest 

Stemmebåndene var smurte, og 

danseskoene kridtede, da 350 seniorer fra 

lokale foreninger mandag den 15. 

november var samlet til fest i Tinghallen i 

Viborg. 

Anledningen var arrangementet Glad 

Fællesskabsfest, som kom i stand, efter de 

13 foreninger med hjælp fra kommunen og 

DGI Midtjylland fik tildelt 250.000 kroner 

fra Slots- og Kulturstyrelsen til at genstarte 

fællesskaberne for kommunens aktive 

borgere over 60 år. Her er et link, så man 

kan se videoer fra festen: 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-

landsdelsforening/dgi-

midtjylland/artikler/350-seniorer-fejrede-

faellesskabet-med-sang-og-dans-i-

tinghallen?fbclid=IwAR2WN0EY7Ag0o

oZ-eu-

4zMp88GzI_RlMGQ9KK75qO8hotOxhk

bFCr_0uUts  

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland/artikler/350-seniorer-fejrede-faellesskabet-med-sang-og-dans-i-tinghallen?fbclid=IwAR2WN0EY7Ag0ooZ-eu-4zMp88GzI_RlMGQ9KK75qO8hotOxhkbFCr_0uUts
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland/artikler/350-seniorer-fejrede-faellesskabet-med-sang-og-dans-i-tinghallen?fbclid=IwAR2WN0EY7Ag0ooZ-eu-4zMp88GzI_RlMGQ9KK75qO8hotOxhkbFCr_0uUts
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland/artikler/350-seniorer-fejrede-faellesskabet-med-sang-og-dans-i-tinghallen?fbclid=IwAR2WN0EY7Ag0ooZ-eu-4zMp88GzI_RlMGQ9KK75qO8hotOxhkbFCr_0uUts
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland/artikler/350-seniorer-fejrede-faellesskabet-med-sang-og-dans-i-tinghallen?fbclid=IwAR2WN0EY7Ag0ooZ-eu-4zMp88GzI_RlMGQ9KK75qO8hotOxhkbFCr_0uUts
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland/artikler/350-seniorer-fejrede-faellesskabet-med-sang-og-dans-i-tinghallen?fbclid=IwAR2WN0EY7Ag0ooZ-eu-4zMp88GzI_RlMGQ9KK75qO8hotOxhkbFCr_0uUts
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland/artikler/350-seniorer-fejrede-faellesskabet-med-sang-og-dans-i-tinghallen?fbclid=IwAR2WN0EY7Ag0ooZ-eu-4zMp88GzI_RlMGQ9KK75qO8hotOxhkbFCr_0uUts
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland/artikler/350-seniorer-fejrede-faellesskabet-med-sang-og-dans-i-tinghallen?fbclid=IwAR2WN0EY7Ag0ooZ-eu-4zMp88GzI_RlMGQ9KK75qO8hotOxhkbFCr_0uUts
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland/artikler/350-seniorer-fejrede-faellesskabet-med-sang-og-dans-i-tinghallen?fbclid=IwAR2WN0EY7Ag0ooZ-eu-4zMp88GzI_RlMGQ9KK75qO8hotOxhkbFCr_0uUts


10 

 

12 seniorer fra TUT deltog i denne glade 

fest. 

Klubmesterskab og Klubfesten 

For første gang i klubbens korte historie er 

der blevet afholdt klubmesterskab og 

klubfest.  

Martin Knudsen tog teten og arrangerede 

klubmesterskabet, hvilket var et stort 

arbejde, så vi takker mange gange. Med 36 

deltagere i 4 grupper blev det til mange 

sjove og gode kampe, som endte ud i guld, 

sølv og bronze. 

1.pladsen guld vandt Martin Knudsen og 

Anja S. Sørensen over Else Krogh og Jack 

Vorre, som herved løb med 2.pladsen og 

vandt sølv. 3.pladsen bronze gik til Ole 

Skals og Jan Andersen. Vi siger tillykke til 

vinderne. 

 

Her ses vinderne af klubmesterskabet i 

teateret. En af gevinsterne i mesterskabet 

var en tur i teatret for at se gengangerne. 

Klubfest 
Weekenden efter klubmesterskabet blev 

der så afholdt klubfest med hele 46 glade 

deltagere. Her blev der festet igennem, 

med god mad, præmieoverrækkelse og 

dans. Rigtig god og hyggelig aften. 

Der var masser af god mad. 

 

Inden gæsterne kom. 
 

Tennisleg og bevægelse 

for de mindste ! 

TUT, DGI, Tapdrup Børnehus, dagplej-

erne Anja og Anna-Mette samt Menig-

hedsrådet v/Stine har gennemført et tæt og 

godt samarbejde i 2. halvår 2021. 

Vi har evalueret de mange aktiviteter, og 

alle er tilfredse, så Charlotte fra børnehuset 

udarbejder et nyt program for 1. halvår  
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2022, hvor børnegrupperne bl.a. vil dyrke 

tennissport en eftermiddag, hvor 

forældrene inviteres med på aktiviteterne... 

Tennisintro for elever fra 

Vejrumbro Friskole! 

I de sidste tre måneder af 2021 har 12 

elever + lærer i 6. klasse fra Vejrumbro 

Friskole cyklet til og fra TUT i idræts-

timerne. Introduktionen til tennis har 

foregået på små baner på tværs af den 

egentlige tennisbane, der er blevet spillet 

med skumbolde, dyrket tennisfitness og 

spillet turneringer, og det nye og gode 

samarbejde fortsætter i 2022 med elever 

fra 4. og 5. klasserne... 

 
6. klasse fra Vejrumbro Friskole. 

 
’Hoppelopperne’ 4årige fra Tapdrup 

Børnehus 

 

 

Træning  
Hver mandag aften er der træning (selvom 

vores gode cheftræner Thorsten er udsendt 

i 4 måneder) Det kan vi kun gøre fordi 5-6 

medlemmer straks meldte 

sig som trænere i den periode. Det er i 

bedste TUT ånd og så er vi kørende  

igen. 

Banen 
Med hensyn til tennisbanen viser vi 

rettidig omhu, idet den igen i år er blevet 

klargjort at professionelle folk og det ser 

ud som om den er i super tilstand. 

Vi håber den så kan vare endnu længere en 

de 10-12 år, som står skrevet. 

Visioner: Toiletter og 

redskabshus 
Efterhånden har vi brug for andre 

toiletfaciliteter, specielt når der kommer så 

mange børn, er det festivaltoilet vi har 

stående ikke optimal. 

Derudover vil vi gerne afsætte penge til et 

redskabsskur, således at vi slipper for at 

opbevare net og andet tennisgrej i huset. Vi 

har også haveredskaber, trillebør stående 

ude og det har det bestemt ikke godt af.  

 

Hvis i vil vide mere om os så 

kik på vores hjemmeside. 

http://tuttennis.simplesite.com/448096237 

 

 

 

 

http://tuttennis.simplesite.com/448096237
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 ”TUT på tur i halløj på badehotellet” 

 

Jens Kofoed skriver om vores tennis-ferie 

til Fuerteventura. 

Temperaturen var på vej mod minus om 

natten. Bilens sommerdæk var netop 

blevet skiftet med vinterdæk. Græs-

plænen var slået for sidste gang i år. 

Havemøblerne var pakket ned og væk i 

skuret. Alt var i orden til vintersæsonen, så 

huset kunne forlades i en uge i nogenlunde 

god ro og orden. Vi kunne nu drage mod 

de varmere lande uden tanke på hus og 

have.  

Vi var otte tennistosser fra Tapdrup, der i 

første uge af november havde gjort fælles 

sag og valgt at drage på tennistogt til 

Fuerteventura. Det var egentlig Birgit 

Rasmussen, som havde opmuntret os andre 

til at rejse med. Hun mente, at turen bl.a. 

ville fjerne de værste vinterdepressions-

tanker. Og hun fik ret! Vi ankom 31 

tennisentusiaster fra både Sjælland og 

Jylland. Vi var ledsaget af fire kompetente 

tennistrænere. 

 Rejsearrangøren var All in Tennis, som 

havde booket værelser på et aldeles 

tilfredsstillende all inclusive hotel på den 

sydligste del af øen. Vejret var perfekt hele 

ugen med temperaturer på ca. 22 grader 

midt på dagen. Selv atlanter-havsbølgerne 

var nogenlunde tempereret at kaste sig ud 

i for de fleste af de mest kuldskære.  

Corona restriktionerne satte fortsat sit 

præg på hverdagen i Spaniens sydligste 

provins. Mundbind skulle bæres 

indendørs, og afstanden mellem gæsterne 

skulle så vidt muligt håndhæves. Vi 

vænnede os hurtigt til rutinerne. Vi havde 

jo også øvet os derhjemmefra. Selvfølgelig 

var mund-bind ikke med på tennisbanen. 

Vi spillede tennis to til fire timer om 

dagen. Banerne var vi helt fortrolige med - 

kunstgræs naturligvis. Nogen af os nåede 

at spille 20 timers tennis i løbet af denne 

uge. Andre 10-12 timer. Vi blev holdt i 

kort snor af de kompetente trænere på de 

fire tennisbaner. Vi fik alle gode 

individuelle råd. 

Teknikken blev trænet og øvet. Vi kom 

gennem hele pensummet. Forhånd, 

baghånd, flugtning, serv og slice mv. 

Taktikken i double blev repeteret flere 

gange og nogen genlærte, at tenniskampe 

ikke vindes på flade konvolutter. Det blev 

der også tid til:  

”Fuerteventura TUT-mesterskab” 

 

Finalisterne med deres flotte præmier. 

På billedet: Jens, Pia, Claus og Ole A. 
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”Ren afslapning” 

Der var også god tid til social 

sammenkomst og afslapning op af dagen. 

Ofte mødtes kursisterne på hotellets 

sportsbar efter tennislektionerne. Vi 

hyggede os sammen, mens svalende soft 

drinks blev indtaget, så de kunne bidrage 

med at afdæmpe de fleste svedperler. Når 

vi ikke spillede tennis, var der bl.a. tid til 

gåture, badning, soldyrkning og bog-

læsning. Til måltiderne sad vi sammen på 

kryds og tværs og spiste. Vi hørte om 

brand-mandens, sælgerens, kunstnerens og 

lægens hverdag og udfordringer. Vi mødte 

to gæve pensionistpiger fra Kolding, som 

var af sted på tennisferie for tredje gang. 

En mand sidst i 60’erne var startet med 

tennis tre år tidligere. En kvindelig tennis 

spiller på 65 år havde on og off spillet 

tennis hele livet. Efter to knæoperationer 

og en ny hofte() for fem år siden, havde 

hun genoptaget spillet og spillede nu på 

Helsingørs 1. divisions veteranhold.  

På turen deltog yngre og ældre, par og 

enlige. Aftenunderholdningen efter 

middagen på hotellet var enten cabaret 

eller musik. Den ufrivillige del af under-

holdningen tog tjenere sig af, når de 

næsten hver dag uforsigtigt og uden videre 

held balancerede service ud i køkkenet. 

Klir, klir og porcelæn ramte gulvet. På et 

tidspunkt var vi tvivl om, hvorvidt vi var 

deltagere i en genudsendelse af “halløj på 

badehotellet”. Bortset herfra, var det en 

god betjening. Enkelte deltagere havde 

fravalgt tennis på turen. Det var der også 

plads og mulighed for. Disse personer gik 

i stedet ture i området mellem måltiderne, 

nød hinandens selskab og det gode vejr. 

Efter en strabadserende og god uge med 

tennis spillede vi en double tennisturnering 

den sidste dag. Alle spillere blev rangeret 

og sammensat efter tennisniveau. Vi 

spillede mindst tre kampe mod 

ligeværdige modstandere. Efter kampene 

blev vinderne fejret og præmieret. I 

skrivende stund flyver vi over Spanien på 

vej tilbage mod Billund. Tankerne går 

allerede på, om den næste tennisrejse skal 

gå til Mallorca i foråret eller til La Palma i 

efteråret. Det var forrygende og hyggelig 

tur. Det er plads til flere... Jens Kofoed. 

  

Flot vejr og god udsigt.
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     Tapdrup Menighedsråd 

 

Af Morten Jørgensen, formand for 

Tapdrup Menighedsråd 

Menighedsrådet konstitueret 

Hvert år forud for det nye kirkeår, der 

begynder 1. søndag i Advent, skal 

menighedsrådet konstituere sig. Det er en 

demokratisk og lovbestemt proces. Og 

hvorfor det? Jo, menighedsrådet er valgt 

for fire år, og sammenligner man med en 

bestyrelse, som vælges på en årlig 

generalforsamling, er det rimeligt, at der i 

et menighedsråd også er mulighed for at 

rokere på posterne, såfremt der er flertal 

for det. 

Tapdrup menighedsråd, der har fem valgte 

medlemmer, har for året 2022 konstitueret 

sig således: 

Formand: Jens Morten Jørgensen 

Næstformand: Maria Værge Offersgaard 

Kirkeværge: Peter Sørensen 

Kasserer: Peter Ruby 

Sekretær: Mads Bjerre Gram (sognepræst 

og ikke valgt medlem) 

Kontaktperson: Pauli Birch Nielsen  

Sognepræsterne er fødte medlemmer.    

Eva  Bækgaard  Pedersen  er  efter  

ansøgning udtrådt af menighedsrådet, og i 

stedet er indtrådt Maria Værge 

Offersgaard. 

 

Tapdrup menighedsråd holder i 2022 

ordinære møder i Sognehuset, kl. 16.30 – 

18.00, den 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 

14/6, 24/8, 28/9, 26/10 og 23/11. 
 

Valg til menighedsrådet 

I øvrigt er Tapdrup menighedsråd, 

undtagelsesvis, valgt for en toårig periode, 

hvilket betyder, at der skal være valg i 

efteråret 2022. Det er et spændende 

arbejde, hvor man bl.a. har indflydelse på 

aktiviteter, ansvar for kirkens bygninger 

og arealer samt et årligt budget på ca. 1 

mio. kr. Det er ikke en hemmelighed, at det 

er svært at rekruttere medlemmer til 

menighedsrådet, måske fordi mange 

forbinder det med at være ”hellig”. Det er 

i sig selv ikke en skam at have et religiøst 

standpunkt, men det er ikke i fokus, når 

man er medlem af menighedsrådet. Her 

tæller den fælles opgave, at varetage 

Tapdrup Kirke som en del af sognets 

værdier og danne grundlag for et rigt og 

inspirerende kirkeliv i sognet. 
 

Jul og Nytår 

Juleaften er en højtid med traditioner. For 

mange er en af dem at deltage i 

juleaftensgudstjenesten, der i Tapdrup 

Kirke finder sted henholdsvis kl. 13.00 og 

14.30.  

Den 26. december er der mulighed for at 

søge fred og ro ved gudstjenesten kl. 10.30 

efter juleaftens fest og glæde. 
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Som noget nyt vil der den 31.december, kl. 

15.00, være en uformel nytårsaftens 

samling på ”Torvet” foran sognehuset, 

hvor man opfordres til at møde op og 

ønske hinanden ”Godt Nytår”. Vil man 

skåle, så tag selv boblerne med.  

Nytårsdag, den 1, januar, kl. 14.00, er der 

nytårsgudstjeneste. 

 

Fastelavn 

Fastelavn – så gælder om at holde masken! 

Den 27. februar 2022, kl. 14.00, er der 

Fastelavnsgudstjeneste for børn, og 

efterfølgende skal katten slås af tønden i 

Tapdrup Forsamlingshus. Kom gerne 

udklædt. 

     Tapdrup Forsamlingshus 

 

Af Birthe Nørskov, formand for Tapdrup 

Forsamlingshus. 

Generalforsamling i Tapdrup 

Forsamlingshus. 

Lise Mortensen fremlagde som næstfor-

mand beretningen på generalforsamlingen, 

der blev afholdt torsdag den 28. oktober 

2021. Uddrag herfra kan læses her. 

År 2020 har været præget af Corona og 

heraf følgende nedlukning i store dele af 

året. Der har derfor været begrænset 

aktivitet i forsamlingshuset. Forsam-

lingshuset har dog inden nedlukningen 

afholdt to arrangementer, herunder 

fastelavnsfest i samarbejde med menig-

hedsrådet. Her deltog 72 voksne og mindst 

lige så mange børn. Der har været afholdt 

3 øvrige arrangementer, som har været 

åbne for borgere og 10 udlejninger til 

private. 

I juni blev der afholdt arbejdsdag, hvor en 

større oprydning blev påbegyndt, herunder 

også i frysehuset. Der er dog stadig 

oprydningsarbejde at gøre. Det glæder  

derfor også den nye bestyrelse, at 

bypedellerne har tilbudt deres hjælp. 

Husets sokkel har ligeledes fået en 

tiltrængt reparation i sensommeren 2020. 

Der er blevet købt og installeret luft til luft 

anlæg med tilskud fra den centrale pulje, 

og der er blevet indkøbt nye borde med 

tilskud fra Tapdruppuljen. Tak for 

tilskuddet herfra. 

Efterfølgende har den nyvalgte bestyrelse 

konstitueret sig således: 

Formand:   Birthe Nørskov 

Kasserer:   Poul Pilgaard 

Næstformand:  Bent Mikkelsen 

Sekretær:           Rikke-Rene Overvad 
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       BT`s Idrætsforening 

 

Af Dennis Krogsdal Laursen, medlem af 

Hovedbestyrelsen i Bruunshåb/Tapdrup 

Idrætsforening. 

Der er godt gang i aktiviteterne i BT og i 

dette indlæg tager vi på rundtur hos nogle 

af afdelingerne og hører, hvordan det går 

hos dem. 

Gymnastik for alle 

Gymnastikken i Møllehøjhallen er godt i 

gang og vi er faktisk allerede halvvejs i 

sæsonen. Mandag er den store gymnastik-

dag i Møllehøjhallen.  

Kompetente, frivillige trænere står klar fra 

start til slut til at guide børn, forældre og 

voksne deltagere. Kl. 16.30 indtager 

forældre/barn-holdet hallen. Der bliver 

løbet, hoppet, drejet rundt og svinget. 

Forskellige redskabsopstillinger udfordrer 

motorik, mod og mange kolbøtter. Der 

kravles op og springes ned, der øves 

kropsspænding, når der hoppes på airtrack 

og trampolin. Sanserne udfordres og 

stimuleres.  

 

Når forældre/barn-holdet er færdig  

kommer lige efter hinanden puslingehold, 

spring og leg (0.-1. kl.) og springmix (2.-5. 

kl.). Også på disse hold er det motorikken, 

styrken, kropsspændingen og rytmen, der 

udfordres med stigende sværhedsgrad. 

Generelt forsøges det at tage 

udgangspunkt i den enkelte gymnast og 

bygge videre på de færdigheder, den 

enkelte har. Således håber vi, at alle tager 

glade og trætte hjem til aftensmad og en 

god seng. Gymnastikaftenen slutter med et 

hold for voksne, hvor tilbuddet er et mix af 

traditionel gymnastik og styrketræning. 

Der er således mulighed for at få trænet 

hele kroppen lige fra hjerne til 

smilemuskler, overkrop, mave, balder og 

lår. 

 

Open Fitness 

I Open Fitness har vi pt. to hold i gang 

henover vinteren – et skovhold om 

mandagen og et lørdagshold. Skovholdet 

træner i forskellige skove i området og 

pandelamperne er fundet frem, så skovens 

stejle udfordringer fortsat kan give sved på 

panden. Lørdagsholdet giver en god start 

på weekenden for deltagerne, hvor vi 

primært træner på det nye aktivitetsområde 

ved klubhuset, men vi har også besøgt 

legepladsen på Møllehøjskolen. Op til 
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denne sæson har vi indkøbt TRX, som vi 

har inddraget i nogle af vores ”træninger”. 

Til forårets komme og når kalenderen siger 

marts er planen at udbyde tre hold om 

ugen.  

Fodbold 

Efter nedlukning af fodboldtuneringen 

inden sidste kamp i efteråret 2020 grundet 

corona var det en ekstremt sulten flok 

seniorspillere, der blev sluppet på græs 

igen i februar måned... Super træning og 

super træningsindsats, hvor op til 50 mand 

var delt op i grupper grundet restriktioner. 

Med vores nye træner Lasse Schrøder 

Reffs ved roret tog serie 4 en sikker 

oprykning til serie 3 og formålet i efteråret 

har været at sikre endnu en sæson i serie 3-

rækken, hvor vi desværre måtte sige farvel 

til lokalrivalerne SVIF for denne gang. 

Serie 5 holdet blev henholdsvis nr. 2 i 

foråret og nr. 3 i deres pulje i efteråret. 

Som noget nyt kunne B/T i 2021 både sige 

velkommen igen til et damesenior hold i 

serie 2 samt et oldboys hold +32. Jeg synes 

personligt det er kanon, at vi får flere hold  

og flere strenge at spille på og vil arbejde 

for, at vi igen i 2022 kan tilbyde senior 

fodbold for både kvinder og mænd i alle 

aldre. Hvis nogle ønsker information om 

sæsonen 2022, er de velkommen til at 

kontakte Morten Gregersen på tlf. 

22543479 eller mail  

morten.gregersen1977@gmail.com.  

B/T for alle 

I bestyrelsen i B/T har vi arbejdet sammen 

med Bruunshåb Borgerforening om at 

etablere et lege- og aktivitetsområde ved 

klubhuset. Det står nu klar, så læg gerne 

vejen forbi. Aktivitetsområdet kan og må 

benyttes af alle. Der er QR-koder ved hver 

station som man kan scanne og få 

instruktion til øvelser. Derudover har vi 

deltaget i udviklingsworkshoppen for 

Tapdrup og glæder os til at være en aktør i 

udviklingen fremadrettet. Vi arbejder 

fortsat på at udvikle vores i forvejen 

skønne forening og aktiviteter, så har du 

input hertil, er du meget velkommen til at 

kontakte en fra bestyrelsen. 

 

 
Udsigt mod sydøst fra Else og Lars Børgesens udstykning. Foto: Morten Jørgensen 

mailto:morten.gregersen1977@gmail.com
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    KFUM-spejderne, Nørreå-gruppen 
 

 
 

Bjarne Sølager Kriegbaum, Grupperådsformand ved KFUM-spejderne 

Nørreågruppen, skriver: 

KFUM Nørreå Spejderne samler juletræer ind onsdag d. 29. december fra kl. 10 – 14. 

Vi kører på alle veje inden for byskiltet i Tapdrup, Bruunshåb, Sdr. Rind, 

Rindsholm og Arnbjerg. 

Hvordan gør jeg? Du sætter dit juletræ ud til vejen i Tapdrup, Bruunshåb, Sdr. Rind, 

Rindsholm eller Arnbjerg (inden for byskiltene), så det står synligt og nemt at komme 

til. Træet skal stå ude ved vejen kl.10. 

Hvad og hvordan skal jeg betale? Du sender penge på mobilepay nr. 698915 med det 

beløb, du vil give spejderne for at hente dit juletræ/juletræer. Vi gentager: Mobile Pay 

nr.: 698915 (KFUM Spejderne, Nørreå Gruppe)  

Eller: Du sætter en pose med penge synligt på juletræet. 

Formål? Vi samler penge ind til at støtte spejdernes deltagelse i næste års store 

Sommerlejr, Spejdernes Lejr 2022, hvor vi skal have den fedeste lejroplevelse, 

sammen med ca. 40.000 andre spejdere, på nordens største spejderlejr. 

Hvad sker der med mit træ? Nogle træer bruges ved spejderhytten til hule-bygning og 

snittepinde - resten køres på genbrugsstationen. 

Spørgsmål? Kontakt: Dan Tytte på 28155998. 

Vi håber, I har lyst til at støtte Nørreå Spejderne. Hilsen Grupperådet 
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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 Nøhrskov, Subæk Mølle.    

Udlejning: Anna-Mette Koustrup. Tlf. 2655 5749 

Husflidsforeningen 

Formand:  Karl Olsen, Asmild Eng 15,  

8800 Viborg.  

Tlf.: 29242616, e-mail: kolesen52@gmail.com 

Tapdrup Kroketklub (afd. under B/T) 

Formand: Lars Rasmussen Tlf. 8660 0223 

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  

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  

Viborg Kommune       Borgertip!! 

https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/trafik-og-

veje/veje/drift-af-veje-og-

grundejerforpligtigelser/borger-tip/ 

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.: 21. februar 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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