
  

Min tid på Tarup gamle præstegård og 
lidt om min tid i Nørregade. 

 
Af Thomas Fugl 

I forbindelse med, at vi skriver  
artikler frem til vores Jubilæum 
2017, vil jeg gerne fortælle lidt om, 
hvordan det har været for mig, her 
på Tarup Gl. Præstegård. 

Jeg startede her på Præstegården den første marts 
2004. Men allerede i 1998 startede jeg i Nørregade 
65, som var et projekt under Tarup Gl. Præstegård. 
 
I Nørregade 65 havde vi flere aktiviteter. Vi havde en 
cafe og en genbrugsbutik, hvor man kunne købe 
brugt tøj til kvinder.  
Vi havde en elevator og oppe ovenpå havde vi en  
aktivitetsgruppe, som vi den gang kaldte for  
”Ungegruppen”. 

I Ungegruppen var vi også på ture. Dengang var jeg 
bland andet med på Egeskov marked. 
 
I Nørregade havde vi på det tidspunkt mulighed for at 
blive undervist i Dansk. 
Der kom en lærer ude fra CSV, og hun spurgte mig 
på et tidspunkt, om jeg kunne tænke mig at få noget 
mere undervisning derude. 
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Det sagde jeg så ja til, og 
så var jeg der ude i tre år, 
og dermed slutte min 
første periode i Nørregade 
65.  
 
Den første marts 2004 
startede jeg på Tarup Gl. 
Præstegård.  
 

Det er tolv år siden, og jeg er utrolig glad for at  
være her. Der er sket en del, i den tid jeg har været 
herude. Der har været tre Forstandere  og en  
Souschef.    
 
Der var en del ting der var anderledes, da jeg starte-
de her på Tarup gamle Præstegård. 
 

Når vi skulle købe 
kaffe og brød i  
cafeen skulle vi 
betale med mad-
billetter.  
De fleste døre, på 
nær ovre ved  
hovedbygningen, 
var Ikke  
elektroniske, som 
de er i dag. 
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Som tidligere nævnt, har jeg også været i 
Nørregade 65. Da jeg startede for tolv år  
siden, havde jeg en enkel dag i Nørregade. Der  
spillede vi, og nogle dage var vi en tur nede i byen. 
Så indtil aktivitetstilbudet lukkede i Nørregade 65, 
havde jeg tre dage om ugen derinde. Det lukkede på 
grund af besparelser 
 

I årenes løb har jeg været på forskellige ferieture med  
Præstegården, blandt andet til København og til  
Tenerife. 
Jeg har altid været en nysgerrig person, der gerne vil 
have indflydelse, og derfor har jeg af flere omgange 
været i Brugerrådet herude. Mit mål er også at  
komme ind i Brugerrådet igen. 
 
Jeg har været bruger her på Præstegården i 12 år, og 
i alle 12 år har jeg været en del af Bladgruppen.  
Det er blevet til mange artikler, men specielt denne, 
har været sjov, med at skulle se og huske tilbage, på 
de år man har været en del præstegårdens historie. 


