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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen 

  Tapdrup er et godt sogn at bo i. Det ved vi jo godt. Og det er der flere og flere udefra, 

der opdager. Vi, der ved det, er uvildige til at flytte herfra. 

Og de, der opdager det, er villige til at flytte til Tapdrup. 

Huse til salg står sjældent længe, før en køber melder sig. 

Ofte en børnefamilie, og samtidig en familie, der ønsker at 

tage aktiv del i Tapdrups fælles liv og byde ind med nog-

le ressourcer, som kommer fællesskabet til gavn. Nu 

sker sådant et generationsskifte i byen ikke uden snak i 

krogene og kritiske øjne på al den postyr, unge mennesker 

bringer med sig. ”Det kan man vel sige sig selv” og 

”Hvad skal det nu være godt for” er to prøvede, men tidløse bemærkninger. Så har man 

da taget forbehold, hvis noget skulle gå galt. Og det gør noget sikkert og vist. 

Overraskende nok klarer de unge familier sig forbavsende godt, deltager i foreningslivet, 

passer arbejde og børn, får flere børn og ser i øvrigt ud til at trives i al den postyr, de 

bringer med sig. Og egentligt er det forfriskende at være blevet en del af et 

”børnekvarter” og ikke mere bo i et ”sølvbryllupskvarter”.  

Redaktionen har noteret sig, at julens traditioner, trods sorte 

fredage og røde bundlinjer, ikke står for fald i Tapdrup. 

Bankospillene har igen i år været en stor succes, og både spænding 

og hygge sam- ler byens borgere i forsamlingshuset. En anden 

tradition er ”Juletræet tændes”, hvor børn og voksne samles ved 

Sognehuset.  

Ønsket om fællesskab er intakt, og glæden ved at mødes er ægte.  

Nu kommer december med sine festlige traditioner, de fantasifulde lysdekorationer, den 

forventningsfulde glæde, det flotte fyrværkeri. Vi fejrer Jul og Nytår på hver vores måde 

med håbet om nogle gode dage sammen og lidt tid til refleksion.  

Og så følger de to vintermåneder januar og februar. 

Mørke, men ikke nødvendigvis triste. En rask gåtur 

i det smukke landskab giver fornyet energi. 

Redaktionen ønsker Tappens læsere en Glædelig 

Jul og et Godt Nytår! 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer 

af Tappen er 22. februar 2019. 
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Af Maria Lehmann Dahl Pedersen, 

sekretær i Tapdrup Borgerforening. 

Imens julestemningen ligeså langsomt 

sniger sig ind på os, vil vi i 

borgerforeningen bringe en lille fortælling 

om, hvad vi har foretaget os i det dejlige 

efterår. 

Gys og græskar 

I oktober måned afholdt vi et lille 

Græskarværksted på legepladsen i 

forbindelse med Halloween. Det var en 

kold dag, men til trods for det, lykkedes det 

os at samle en masse glade børn og voksne. 

Det var dejligt at se, hvordan man kunne 

samles omkring noget så simpelt som et 

græskar. Børnene hyggede sig, og enkelte 

kom derned uden egentlig at have til 

formål, at lave et græskar, men fordi 

fællesskabet syntes tillokkende. Det synes 

vi jo er helt fantastisk, og vi vil gerne sige 

tak til alle, der kom og støttede op om 

vores lille arrangement.  

Banko 
Så blev det november, og vi fik lov at 

prøve kræfter med at arrangere vores første 

bankospil. 

Vi fornemmer tydeligt, at bankospillene er 

en tradition, der er stærkt forplantet i 

mange Tapdrup borgere, og stemningen er 

virkelig i top på sådan en aften. Trods 

enkelte fodfejl oplevede vi, at stemningen 

var rigtig varm og positiv.  

Heldigvis kan vi fortsat se frem til endnu 

to bankoaftener i år, hhv. den 3. og 17. 

december. Vi i borgerforeningen sørger for 

kaffe og julesmåkager. Den 17. december 

vil vi dog i stedet servere gløgg og 

æbleskiver i pausen. Vi glæder os til at se 

en masse glade bankoentusiaster til de to 

sidste aftener.  

 

Juletræet tændes 
Når så vi træder ind i december, har vi 

udover banko en anden begivenhed at 

glæde os til. Det er en begivenhed, som vi 

sammen med menighedsrådet har udviklet 

lidt på siden sidste år. 

Søndag den 2. december er der nemlig 

familiegudstjeneste i Tapdrup Kirke kl. 15.  

Herefter, omkring kl. 16, vil der være 

hygge i og udenfor sognehuset. Det bliver 

således lidt anderledes i år, hvor 

menighedsrådet både vil servere gløgg, 

saftevand og æbleskiver inde i sognehuset, 

og i en pavillon ude på torvet. Børnene 

plejer gerne at vil lege omkring træet, og 

det vil der således være rig mulighed for i 

år, samtidig med at man som forældre kan 

varme sig på lidt gløgg imens. Når mørket 

falder på, vil Bent spille op til runddans og 

sang omkring juletræet. Herefter vil vi få 

besøg fra det kolde nord. En lille 

godtepose bringes med til børnene. Så 

tændes juletræet, og Bent spiller op til 

endnu en runde eller to omkring træet. 
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Vi glæder os til at se jer til en hyggelig start 

på julen i Tapdrup. 

Tak for i år 

Med denne beretning, vil vi sige tak for 

året, der er gået, og tak for jeres store 

opbakning. Vi ser frem til det nye år, hvor 

vi formentlig kan føle os lidt mere 

hjemmevant i vores roller og i de tiltag, vi 

udfører.  

Glædelig jul og godt nytår fra Tapdrup 

Borgerforening.  

Generalforsamling og Fastelavn 

Og så skal vi ikke glemme aktiviteterne i de 

første måneder af det ny år. Først og fremmest 

er det generalforsamlingen, som traditionen tro 

holdes den sidste torsdag i februar. Den dag 

falder den 28. februar 2019. 

Og dernæst er der fastelavn, hvor borger-

foreningen, forsamlingshuset og menig-

hedsrådet i samarbejde holder børneguds-

tjeneste i Tapdrup Kirke, optog og 

tøndeslagning i Tapdrup Forsamlingshus 

søndag den 3. marts 2019. 

 

    Tapdrup Kirke 
 

 
 

Af Niels Toftegaard, formand for 

Tapdrup Menighedsråd. 

Gudstjeneste og spaghetti. 

Som noget nyt i Tapdrup inviteres børne-

familier til gudstjeneste og spaghetti i 

Tapdrup Kirke og Sognehuset på følgende 

dage: 

Tirsdag 11. december 2018, kl. 17.00 

Tirsdag den 22. januar 2019, kl. 17.00 

Tirsdag den 19. februar 2019, kl. 17.00 

Tirsdag den 19. marts 2019, kl. 17.00 

Vi starter i kirken med bibelhistorie i 

børnehøjde. Hver børnegudstjeneste har sit 

eget tema. Efter gudstjenesten spiser vi 

spaghetti og kødsovs i sognehuset. 

Børnene kan lege sammen, og forældrene 

kan hyggesnakke over en kop kaffe eller 

te. Deltagelse er gratis for børnene, mens 

voksne betaler 25 kr. for at spise med. 

Gerne tilmelding på SMS til 29 33 64 01, 

men I er også hjertelig velkommen uden 

tilmelding. 

Syng julen ind i Tapdrup Kirke. 

Søndag den 16. december 2018, kl. 16.00, 

synger vi julen ind i Tapdrup Kirke. 

Tapdrup Koret vil øve fra oktober frem til 

3. søndag i advent, hvor øveaftenernes 

resultat munder ud  i en hyggetime i 

Tapdrup Kirke. Vi vil nyde korets sange. 

Vi får også mulighed for at synge med på 

nogle af julens dejlige salmer. Sognepræst 

Per Bucholdt Andreasen medvirker. 

Tapdrup Menighedsråd. 

Der har været afholdt suppleringsvalg til 

menighedsrådet. Vi byder velkommen til 

Morten Jørgensen, som nu er indtrådt i 

menighedsrådet. Samtidig blev følgende
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valgte som stedfortrædere: Bente Andrea-

sen, Eva Bækgaard Pedersen og Peter 

Sørensen. Velkommen til arbejdet ønskes 

alle 4. 

Menighedsrådet har konstitueret sig 

som følger: 

Formand Niels Toftegaard 

Næstformand Morten Jørgensen 

Kasserer Anette Andersen 

Kontaktperson Pauli Birch Nielsen 

Kirkeværge Peter Ruby 

Øvrige medlemmer er vores 3 præster. Ole 

S. Jensen (graver) er medarbejder-

repræsentant. 

Godt Nytår i Tapdrup Sogn. 

En god tradition fortsætter. Nytårsdag går 

vi til nytårsgudstjeneste i vores smukke 

gamle kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten 

mødes vi i Sognehuset og ønsker hinan-

den glædeligt nytår. 

Cafeaften med spænding.   

Domprovst Thomas Frank kommer i Tap-  

drup Forsamlingshus til cafeaften onsdag 

den 27. februar 2019. kl. 19.00.  

”Hvordan og hvorfor skiftede danskerne 

religion: Vikingernes vej til Byzans – 

Ekspedition ad en glemt historisk rute ”  

Thomas Frank fortæller om sin 

ekspedition ad vikingerne historiske vej til 

Byzans. Håndskrifter fra 900 og 1100 

tallet beskriver deres rute ad floder og hav. 

Thomas Frank har fulgt og genopdaget 

ruten og fortæller om de mange 

forberedelser og oplevelserne undervejs. 

Han roede i kajak 3526 kilometer fra 

Nordvestrusland til Istanbul i Tyrkiet på 65 

dage og med få dages stop i blandt andet 

Novgorod og Kiev.  Han viser filmklip fra 

naturen undervejs og billeder. Thomas 

Frank vil komme ind på en mulig 

forbindelse mellem Byzans og danskernes 

religionsskifte. Og fortælle hvad turen har 

betydet for ham i forhold til, at han er præst 

og tror på Gud.  

Gratis adgangskort fås på kirkekontoret. 

Nødvendig af hensyn til planlægning af 

aftenen. Max 100 personer. 

 

Nogle af de gæve gutter, 

der sørgede for at vi har 

et juletræ på Tapdrup 

Torv. 

 

Fra venstre ses: 

Rasmus, Jan, Jakob, 

Peter, Benjamin og 

Jens.
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Tapdrup kirke (4) 

 

Af Erik Langvad    

   Lige siden kirken stod færdigbygget, har 

der ligget et grundstykke omkring kirken 

kaldet for gudsager eller blot en kirkegård. 

Grundstykket blev omkranset af et jord- 

eller stendige for at hindre større kreaturer 

i at trænge derind. Dette stykke indviede 

jord var hensat til begravelsesplads for 

kristne mennesker, dvs. de døbte. Kirke og 

kirkegård ansås for at være et fredhelligt 

område og var som sådan et værn mod al 

ondskab. Selv i ufredstider kunne der 

søges beskyttelse her. Trængte nogen ind 

på helligt område for at begå en ugerning, 

var det helligbrøde, og gerningsmanden 

ville få en streng straf hinsides.  

   Ligesom den nordlige indgangsdør kun 

var for kvinder, blev kvinderne også 

begravet nord for kirken, mens mændene 

blev henlagt på kirkegårdens sydside. 

Denne gravskik ændrede sig i løbet af 

1400-tallet, så begge køn både kunne blive  

 

begravet ved siden af hinanden og bruge 

samme indgangsdør til kirken. 

   Det var ikke alle, der kunne blive 

begravet på kirkegården. Selvmordere, 

grove forbrydere, udøbte børn og 

uidentificerede personer kunne ikke blive 

begravet i indviet jord. Deres sjæle kunne 

sjældent finde ro, og de strejfede derfor 

hvileløst rundt og forøvede spøgeri, oftest 

omkring det sted, hvor ligene var blevet 

henlagt. Det var også årsagen til, at mange 

børn blev hjemmedøbt lige efter fødslen, 

da man ikke ville risikere, de ikke kom i 

Guds rige. Først i 1866 kom der en 

lovbestemmelse om, at kirkegården var 

fælles begravelsesplads for alle, uanset tro 

og dødsårsag.  

     Indtil omkr. 1800 var gravstederne blot 

nogle forhøjede græstuer med malede 

trækors og navne på de afdøde. Men efter 

at Herrnhuterne kom til Christiansfeld i
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1774, lærte man efter denne sekts skik at 

opdele kirkegården i små enheder, som så 

kunne sammensættes alt efter ønsket om, 

hvor stor familiegravstedet skulle være. 

Gravstederne blev herefter indrettet som 

små haver med lave hække omkring og 

med grusbelagte gange mellem hver 

gravrække. 

   Da så jernstøberierne indfandt sig i sidste 

halvdel af 1800-tallet blev trækors erstattet 

af jernkors med personnavne og evt. anden 

inskription. Enkelte gravsteder fik endda 

sat et jerngitter omkring. Men fra omkr. år 

1900 var det stenhuggerne, som fik 

kronede dage, da man begyndte at lave 

mindesten i sandsten, granit eller marmor 

med indhugget skrift og ornamenter.  

    Gravstene har i tidens løb gennemgået 

modens foranderlighed og særpræg, både i 

form, udsmykning og inskription, hvilket 

har medført, at kirkegårdene er blevet 

erklæret for en del af den danske kulturarv. 

En lov om registrering af samtlige 

gravminder i Danmark blev vedtaget i 

1986, og det blev egnsmuseerne, der fik 

pålagt opgaven med at udføre dette 

arbejde. Samtidig skal museerne udvælge 

særlig bevaringsværdige sten, så man for 

eftertiden kan se udviklingen i 

gravstenskulturen. Også slægtsforskerne 

har vist en stadig større interesse for disse 

mindesten og historien bag de afdødes 

færden gennem livet. De betragter 

kirkegården som en åben historiebog, hvor 

hver begravet person har haft sin egen 

livshistorie at fortælle, men som vil gå i 

glemmebogen, hvis den ikke bliver 

beskrevet.  

Kriterier for udvælgelse af fredede og 

bevaringsværdige gravminder: 

Fredede gravsteder. 
1. Soldatergrave for faldne soldater. 

2. Landets fortjenstfulde personer 

3. Grave, der er over 100 år gamle.  

Bevaringsværdige gravsten. 

    1. Personer der har haft historisk    

betydning for egnen.  

    2. Særlig kunstneriske udførte sten. 

    3. Tidstypiske sten. 

Fredede gravsteder på Tapdrup 

kirkegård: 

Soldaten C. M. C. Bak. Et erstattet 

gravmæle på forældrenes gravsted. Han 

faldt i slaget ved Somme floden i 1916 og 

ligger begravet på Caterpillar Valley 

Cemetery ved byen Longueval i 

Nordfrankrig, 

Anders Nielsen var en af de førende 

politikere, der i 1901 fik ændret det 

politiske system i Danmark. På samme 

gravsted ligger 

Niels Johansen (Anders Nielsens far), der 

er hædret i Kongenshus Mindepark som 

hedeopdyrker.  

Mathilde Thalbitzer var blandt de første 

kvinder, som kunne optages på kunst-

akademiet. I sin tid en anerkendt kunst-

maler. 

Laust Jensen Gade. Gravstedet blev i 

1907 købt til fredning i 100 år. 

          
          C.M.C. Bak        Laust J. Gade
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Bevaringsværdige mindesten 

af lokalhistorisk betydning 

Georg Pokitko flygtede fra Galicien, da 

han under 1. verdenskrig nægtede at være 

soldat i den Østrig-Ungarske hær. Han 

blev gift med enken Madsine, som var ejer 

af den gård, der senere blev købt af kirken 

og nedrevet, for at kirkegården kunne 

udvides. 

Chresten Meldgård. Familien Meldgård 

dannede i flere generationer (1858-1973) 

et sognefogeddynasti i Tapdrup.  

Christian Nielsen Ibh forærede et 

jordstykke til bygning af et missionshus, 

og som leder af Indre Mission stod han for 

pengeindsamlingen til husets opførelse. 

Niels Overgaard Jensen fik udvidet 

skolen, oprettede Tapdrups første 

brugsforening og fik bygget 

forsamlingshuset. Som formand for 

sogneråd og mange kulturelle foreninger, 

fik han betegnelsen ”sognekonge”. 

Chr. Sørensen Louring. Særpræget 

gammel sten med navne på begge sider, 

nemlig Chr. Sørensen Louring og hustru 

Ane på den ene side og deres svigersøn og 

steddatter Jens P. Klaris og hustru Laura på 

den anden. Personerne er kendt fra 

historien om Spøgeriet på Bjørnsgård. 
 

 

 
Chr. S. 

Louring og 
hustrus 
gamle 

særpræged
e gravsten 

 

 
 

Tidstypiske og kunstneriske sten 

Martinus Pedersen kom på fattiggård 

som 6-årig. Var graver, kirketjener, 

klokker og bælgetræder ved Tapdrup 

kirke, men også vejmand. Han blev dræbt 

56 år gl. af en bil, da han trådte ned fra en 

tjæremaskine. 

Johannes Rasmussen Saabye. Gårdejer i 

Thisted. Kunstnerisk udført mindesten. 

Andrea Nicoline Nielsen. Særpræget 

mindesten. Sort plade med gotisk skrift på 

beton.  

Karl Jacobsen. Hvid marmorplade på 

beton basis. Den løse plade kan vendes og 

anvendes til genbrug. 

 

Ridder af Dannebrog (Dbm) blev tildelt 

sognefogeder efter 25 års tjeneste
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Menighedsrådet købte i 1972 gården, der 

lå lige ved siden af kirkegården, af Martha 

Nielsen (Pokitkos gård) for 80.000 kr. 

Ønsket var en udvidelse af kirkegårds-

arealet samt bedre tilkørsels- og parke-

ringsforhold. Ved købet betingede Martha 

Nielsen sig, at hun måtte bo i huset så 

længe hun levede, og at hendes gravsted 

skulle vedligeholdes vederlagsfrit. Hun  

døde i 1976, hvorefter nedrivningen af 

gården gik i gang. Planering, beplantning 

og opførelsen af en 125 m lang 

kampestensmur i forlængelse af den gamle 

blev iværksat og færdiggjort i 1979. 

Stenene til kirkegårdsmuren blev taget fra 

de 2 nærliggende kampestensgårdes ned-

revne udbygninger (Tapdrupvej 81 og 83). 

 
På billedet ses de nu nedrevne gårde, Tapdrupvej 81 og 83. 

Stedet er nu blevet indrettet som et 

Lapidarium, dvs. et særligt indrettet 

område, hvor bevaringsværdige gravsten 

opstilles. På den måde kommer stedet til at 

virke som et udendørs museum, hvor man 

ligefrem kan fornemme historiens 

vingesus, når man går en tur på stien langs 

lapidariet. Historien bliver helt levende, 

hvis man har læst beretningerne om 

eneboeren dræningsmester Anders Nielsen 

kaldet Milius, Jens P. Klaris med Spøgeriet 

på Bjørnsgård, sognefogeddynastiet 

Meldgård m. fl. Desværre er mange 

bevaringsværdige gravminder med tiden 

gået tabt. Det ville have været seværdigt, 

om de synlige minder stadig var bevaret af 

f. eks. Vibæks historisk kendte personer 

lige fra igangsætteren, fabriksejer Søren 

Wistoft til fattiggårdens særprægede 

personligheder.
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Lapidariet på Tapdrup kirkegård 

Sognehuset 

Da den gamle firlængede gård (Tapdrup-

vej 81) blev solgt i 1970, blev jorden tillagt 

nabogården, mens arealet med alle gårdens 

bygninger herefter blev opdelt i 3 par-

celler, sådan at stuehus med have indgik 

som et parcel. Udbygningerne blev revet 

ned og området opdelt i 2 byggegrunde, 

hvor der på den ene blev opført et 

parcelhus. Da køberen af huset ønskede sig 

et frit udsyn derfra, tilkøbte han sig også 

den anden grund. Med ejerens bortgang år 

2000 blev dødsboet sat til salg. 

Menighedsrådet øjnede muligheden for at 

købe, da en løbende dispensation vedrø-

rende lov om arbejdsmiljø angående gra-

verfaciliteter var ved at rinde ud. Denne 

lov krævede, at der skulle etableres kontor, 

toilet, vaske og tørreplads til graver samt et 

omklædningsværelse til præsten. Men et 

evt. køb skulle først godkendes af provsti-

udvalget og et lån bevilges fra stifts- 

 

midlerne. Det lykkedes, og købsprisen 

blev sat til 835.000 kr. Dermed var huset 

nok købt, men ikke indrettet, så der måtte 

en yderlig bekostning på 200.000 kr. til en 

total indvendig forandring. Dette blev 

færdiggjort i 2002, hvortil man udover 

graver- og præstefaciliteter også fik en 

mødesal med et tilhørende køkken. 

I 2016 fik sognehuset en udvendig reno-

vering samtidig med, at den tillagte 

byggegrund, som indtil da havde ligget 

hen som en stor græsplæne foran huset, 

blev omdannet til slags torveplads. Denne 

blev indrettet med en hævet rotunde i 

midten omgivet af en flisebelægning med 

bænke og beplantning, så området harmo-

nisk falder sammen med kirkegårdens 

nyetablerede lapidarium.  Hele projektet, 

der beløb sig til 600.000 kr., blev betalt af 

kirke og kommune i forening.
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Af Leo Jacobsen, formand for 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening 

(BT) 

Fodboldsæsonen 2018 

På ungdomssiden har vi haft mange hold 

med i DBU`s turnering i år, heraf har 

mange hold klaret sig rigtig flot, også 

resultatmæssigt. 

I flere årgange arbejder vi sammen med 

andre klubber, og efter sommerferien blev 

der indgået samarbejde med Eastside 

(Overlund/Houlkær) omkring U13 og U14 

drenge. 

I oktober blev der i Møllehøjhallen holdt 

den årlige fælles afslutning for spillere, 

søskende og forældre, hvor 195 deltog, 

heraf 106 fodboldspillere.  Et rigtig godt 

arrangement, hvor spillerne fordeltes på 

blandede hold med deltagelse af såvel 

piger som drenge på de enkelte hold. 

På seniorsiden sluttede klubbens hold i 

serie 4 på en 2. plads og sikrede sig dermed 

oprykning til serie 3. 

 

Klubbens hold i serie 5 sluttede på en 3. 

plads, et point efter nr. 2. 

Klubben kan glæde sig over, at der er 

kommet en række nye spillere til fra bl.a. 

Arnbjergområdet. 

Der har ligeledes været et superveteran-

hold med i turneringen. 

Indesæsonen 2018/2019 

I lighed med sidste år foregår klubbens 

indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen. Der 

dyrkes følgende idrætsgrene: fodbold, 

badminton, gymnastik og håndbold, 

hvorfor der skulle være noget for enhver 

smag. Skulle du ikke være kommet i gang 

ved sæsonens start i september, kan du dog 

nå det endnu, da der fortsat er ledige 

pladser på holdene. 

Der er tilmeldt 12 hold i DBU`s 

indefodboldturnering.    

Der er også i år stor søgning til 

aktiviteterne, idet der er ca. 350 

idrætsudøvere, der har gavn af hallen i 

lokalområdet.  

 

Møllehøj Indoor 2019 

I lighed med tidligere år afvikler BT/SVIF 

et kæmpe indendørs fodboldstævne fra 

fredag den 4. til søndag den 6. januar 2019. 

Det er et meget populært stævne, hvor
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mange af de samme klubber kommer igen 

år efter år. Der er såvel medaljer som flotte 

præmier til deltagerne. Vi håber rigtig 

mange vil besøge hallen i de 3 dage.  

Det er virkelig en oplevelse værd at se, når 

børnene får deres gaver og medaljer. 

 

DBU`s Fodboldskole 2019 

Vi har som tidligere år ansøgt om DBU`s 

Fodboldskole som afvikles i uge 27 

nærmere bestemt fra den 1. til den 5. juli 

2019, begge dage incl. 

Der vil være plads til 112 piger og drenge 

på fodboldskolen. Du vil kunne komme 

med på fodboldskolen, hvis du er født i 

2004-2012. 

Du kan finde flere oplysninger om DBU`s 

fodboldskole på 

www.fodboldskole.dbu.dk 

Som værtsklub har vi mulighed for at 

indsamle tilmeldinger før dette tidspunkt. 

Din fodboldtræner vil orientere dig herom, 

ellers vil tilmelding kunne ske jf. nedenfor. 

Som noget nyt åbner DBU for tilmelding 

allerede fra 4. december 2018, kl. 10.00. 

Peter Gandrup, Bruunshåb, vil også være 

skoleleder i 2019. 

Sponsorstøtte fra OK  

I lighed med en række andre klubber har 

BT en aftale med OK Benzin, hvor vi  

modtager 5 øre for hver liter benzin/diesel, 

som bliver købt via OK med et benzinkort, 

der er tilmeldt BT`s nummer hos OK - som 

er 560823. 

Vi vil gerne takke de 65 kortholdere, som 

via deres køb hos OK har skaffet Kr. 

3.751,81 i sponsorstøtte for 2018. 

Vi er også hos OK tilmeldt, så vi får støtte, 

hvis man har mobilordning med OK. 

Vi vil naturligvis gerne have flere med i 

denne aftale. 

Du kan bestille et OK benzinkort via 

www.ok.dk – vælg bjælken sporten og klik 

dig videre vedr. bestilling af kort. Når du 

skal anføre, hvilken klub du støtter, skal du 

anføre BT`s nummer 560823 hos OK 

Benzin. Har du behov for hjælp til 

bestilling, så ring på nummeret nedenfor. 

Har du allerede et OK Benzinkort, så ring 

på 7010 2033 og oplys BT`s nummer, så 

foretager OK Benzin en registrering, så dit 

benzinkøb støtter BT. 

BT får også støtte, hvis din levering af 

fyringsolie og brug af mobil er tilmeldt 

BT`s aftale med OK. 

 

Rengøringsassistent til BT`s klubhus 

Med virkning fra januar 2019 søger vi en 

rengøringsassistent til rengøring af 

http://www.fodboldskole.dbu.dk/
http://www.ok.dk/
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nederste etage i BT`s klubhus, hvor vi har 

de 6 omklædningsrum.  

Timetallet til rengøring vil svinge hen over 

året. 

Er du interesseret i jobbet, bedes du 

kontakte Leo Jacobsen på mobil 4084 

8926. 

BT`s generalforsamling 

Til orientering kan det oplyses, at BT`s 

generalforsamling afholdes mandag den 

25. februar 2019, kl. 19,00, i BT´s klubhus, 

Vibækvej 43. BT`s Venner holder 

generalforsamling samme tid og sted. 

 

 

Hovedbestyrelsen 

Uden en flot opbakning kan vi ikke tilbyde 

områdets børn og unge nogle gode 

oplevelser. Vi ønsker derfor at takke alle, 

der på forskellig vis har ydet en indsats i 

klubben i 2018. En speciel tak til trænere, 

holdledere og udvalgsmedlemmer, der  

igen i år har anvendt utrolig mange timer 

til gavn for klubbens idrætsudøvere. 

Kære forældre – husker I at takke disse 

trænere og ledere for den store indsats de 

yder overfor jeres børn enten i  

 

Møllehøjhallen eller på klubbens baner på 

Vibækvej 43.  

Uden disse trænere og ledere var der 

nemlig ingen tilbud til jeres børn. 

Vi håber, at der i 2019 er nogle flere 

forældre, der ønsker at bidrage ved 

hjælp med småopgaver m.v., så vi også 

kan tilbyde børn og unge gode 

oplevelser i 2019. Vi modtager meget 

gerne dit tilsagn om hjælp på mobil 

4084 8926. 

En stor tak også til dem der i 2018 har ydet 

økonomisk bidrag til klubben, som 

sponsorer på vores reklameskilte eller på 

anden måde. Også en stor tak til BT`s 

Venner, som hvert år støtter klubben med 

pæne bidrag til indkøb af diverse 

sportsrekvisitter m.v. 

Vi vil hermed ønske alle en Glædelig Jul 

og et Godt Nytår med et forhåbentligt på 

gensyn på BT`s anlæg og i Møllehøjhallen 

i 2019.  
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Siden sidst har vi igen haft en træningsaften med en instruktør fra DGI, hvor der var 20 

deltagere, hvilket igen var en stor udfordring for instruktøren fra DGI, da det mest 

optimale pr. bane er 4-8 deltagere. Instruktøren måtte klare det hele selv, og der blev 

trænet i hold således at nogle drak kaffe og spiste kage, medens andre lærte, hvordan 

de gode slag skal kommer ud af ketsjeren. 

For at være mere selvhjulpne på dette område, har vi også sendt en træner på kursus 

her i november måned.  

Af Birgit Rasmussen, formand 

Tapdrup Udeliv Tennis  (TUT) 
Efteråret er over os, men det forhindrer os 

ikke i at udfolde os på tennisbanen. Det er 

bare shortsene og de kortærmede bluser, 

der er skiftet ud med noget mere passende 

for årstiden.  

Medlemmerne 
Medlemstallet ligger nu på 59, dette tal 

indeholder også nogle af børnene fra 

familiemedlemskaberne. Selv om 

nyhedsværdien har lagt sig lidt, er det 

alligevel et par medlemmer mere end  

 

sidst, så vi håber medlemmerne holder 

ved. Vi har jo stadig 2 år med gratis 

instruktion fra DGI, håber disse 

instruktioner kan få medlemstallet lidt op, 

eller i det mindste bevare den nuværende 

flotte opbakning. Det kniber stadig lidt 

med at få børnene i gang, men det har vi 

tænkt os at gøre noget ved i det nye år. 
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Træning: 

Træningen er sat på dvale her i december 

måned, hvor medlemmerne har meget 

travlt med andre aktiviteter, så som 

julefrokoster. Træningen starter op igen i 

januar måned. Så mød op, hvis I skulle 

have lyst til at prøve.  

 

Doubleturnering: 

Doubleturneringen består stadig af 26 

spillere, som spiller efter en plan der ligger 

på Facebook. 

Der spilles 4 doubler hen over weekenden. 

Vi er igen startet på aspirant double lørdag 

kl. 9.30, så vi kan få de nye medlemmer 

med. 

 

Udfordringsturneringen 
Er en singleturnering, de planlagte kampe 

holder også pause, her i december, men de 

starter også op efter nytår igen. Kampene 

er jo en del af den konkurrence, der er om 

at vinde den pokal, som Charlotte Isager 

donerede os i 2015. Pokalen bliver uddelt 

til næste års generalforsamling.  

 

Renovering af klubhuset 

Renoveringen synger nu på sidste vers, og 

det er vi mange, der er rigtig glade for. Det 

har været en kæmpe opgave, både med 

arbejdet og økonomien. Vi har været 

afhængige af at fagfolk samt folk, der har 

hænderne rigtigt skruet på, har taget en 

ordentlig tørn. Mit skud er, at der er brugt 

mellem 500 og 600 timer. 
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Udover dette ville 

vi aldrig have nået 

i mål, hvis ikke 

private og er-

hvervsdrivende her 

i vores by havde 

bidraget økono-

misk. Da det er 

kommunens hus 

har de selvfølgelig 

også givet os en 

sum penge. 

 Derudover søgte 

vi en pulje i DGI 

og DIF og ansøg-

ningen gav bonus.  

Siden vi startede 

på huset har om-

kring 20-25 perso-

ner været forbi og 

givet en hånd med. 

Dette tyder på et 

stort sammenhold i 

vores lokalsam-

fund, at så mange i 

en travl hverdag 

har kunnet afse tid 

til at hjælpe. Med 

fare for at gentage 

mig selv skal der 

lyde en kæmpe tak 

til alle, der har 

hjulpet og til dem, 

som har tilbudt 

deres hjælp. Igen 

skal der lyde en 

speciel tak til de bærende kræfter som har 

trådt i karakter. Her er et par billeder, men 

der påtænkes at lave en collage på et senere 

tidspunkt. 

         Øverst: Det gamle klubhus 
       Nederst: Det næsten færdige  klub-                    

hus, med det nye look  
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Konkurrence: 
Det nyrenoverede hus har nu fået et navn. 

Der var 3 forslag, men Annitta O. Laursen 

vandt konkurrencen med navnet 

”TUTTEN”. Vi siger tillykke til Annitta, 

som vil få overrakt en lille erkendtlighed 

ved næste års generalforsamling. 

 

 
Huset indvendig - Før og efter 

 

 

 
Ildsjælene igang



Mit nye liv som sømand 
Tappen fortsætter her sin serie ”Min passion for…” Denne artikel er skrevet af en 

ung Tapdrup-borger, som vel først har fundet sin passion efter en del prøvelser. 

Af Thomas Andreasen, Tørvevej 1, Tapdrup. 
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Mit navn er Thomas, jeg er 21 år og født i 

Tapdrup på Tørvevejen 1. I 2017 

afsluttede jeg HF, og jeg vidste ikke helt, 

hvad jeg skulle lave.  

På HF havde jeg mødt Bodil, som tidligere 

havde været med Skoleskibet Danmark. 

Det var meget inspirerende at høre Bodil 

fortælle om sine oplevelser; og jeg fik lyst 

til selv at prøve. 

Jeg sendte en ansøgning i august, blev 

inviteret til samtale og blev heldigvis 

optaget. Hvert år er der over 500 ansøgere, 

men kun 80 bliver optaget.  

Den 31. januar 2018 tog jeg til 

Frederikshavn for at starte mit nye liv som 

sømand. Turen med skoleskibet er en del 

af uddannelsen som matros. Uddannelsen 

begynder med et ophold på Martec i 

Frederikshavn, hvor der er forskellige 

værkstedsfag, som f.eks. svejsning, 

teknisk tegning, knobbinderi og VVS. 

Samtidig skulle vi klargøre vores udstyr til 

sejlturen, bl.a. sy mærker i alt vores tøj.  

I marts begyndte vi at gøre skibet klar. 

Skoleskibet er fra 1933. Det er  bygget i 

stål og har både sejl og motor. Før afgang 

skulle der forsyninger om bord, og vi 

skulle lære at gå i riggen; det vil sige kravle 

op i masterne, som er 38 meter høje.  

 
Thomas, iklædt og klar til påmønstring. 

Årets togt skulle gå til Spanien, Tenerife, 

Azorerne, Irland og rundt i Danmark, og 

den 20. marts tog vi afsted. Første del af  
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turen var gennem Nordsøen og den 

engelske kanal. Her fik vi lært, hvad det vil 

sige at sejle i kulde og blæst. Alle skulle 

vænne sig til livet til søs, og en del var 

selvfølgelig søsyge. Jeg havde det dårligt 

en enkelt dag, og så havde jeg heldigvis 

vænnet mig til det. 

Skoleskibet Danmark. 

 

På skibet sover vi 40 elever sammen i hver 

vores hængekøje, og på en typisk dag står 

vi op kl 7.00. Rummet, som vi sover i, er 

det samme, som vi også spiser i, og hvor vi 

har undervisning. Så første job er at pakke 

hængekøjerne sammen. Derefter er der 

morgenmad, og vi er klar til undervisning. 

Det er dog hverken dansk eller matematik, 

vi bliver undervist i, men derimod fag som 

navigation, motorlære og basale 

sømandsfærdigheder.  

Der er undervisning fra kl. 8.00 til ca. 

17.00. Alt foregår i hold, og efter 

undervisningen er der nogle, som skal gøre 

rent, mens andre spiser aftensmad. Efter 

aftensmaden skal man på vagt. Vi er 20 

elever på vagt af gangen, og alle er på vagt 

i løbet af natten. Det sker efter et 

rotationsprincip, så det er på forskellige 

tidspunkter i løbet af natten, at man har 

vagt. 

Efter to ugers sejlads fik vi 

dårligt vejr i Biscayen. 

Strømmen var så kraftig, at 

selvom motoren gik for fuld 

kraft, så kom vi ikke nogen 

vegne, og bølgerne var så store, 

at de slog ind over 

hoveddækket, og det blev 

forbudt at gå ud på dækket. Det 

tog to døgn, før vi kunne 

komme videre. Stakkels dem, 

som ikke var kommet over 

søsygen.  

Første stop var Cadiz i Sydspanien efter tre 

ugers sejlads. Dejligt at komme i land. Her 

var vi i fire dage og fik nye forsyninger, før 

vi sejlede videre mod Tenerife. Her var vi 

i tre dage, og herefter gik turen nordpå 

igen. Først til Azorerne og derefter Irland.  

På vej fra Irland til Danmark mødte vi en 

sejlbåd, som drev rundt uden motor og sejl. 

Vi tog den på slæb og satte den af i 

Thyborøn. 

Første stop i Danmark var Hobro, Det var 

en stor oplevelse at sejle gennem Mariager 

fjord, hvor vi blev fulgt af en kortege af 

småbåde, og jeg kunne vinke til min 

farmor, som bor i Mariager. I Hobro fik jeg 

besøg af familie og venner, og det var 
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dejligt at se dem igen efter lang tid til søs.  

Næste stop var København, og på turen 

hertil fik vi besøg af prins Joachim, som 

sejlede med os ind til København. Her var 

der også mange, som tog imod os; bl.a. 

DRs pigekor, som sang for os. 

Eleverne inspiceres inden landgang 

Togtet sluttede den 20. juni i 

Frederikshavn; det var rart at få lov til 

at sove i en seng igen – uden 39 andre, 

men trist at skulle sige farvel til 

kammeraterne. Efterfølgende har vi 

dog mødtes flere gange, bl.a. til 

festivaller og sejlarrangementer. 

Jeg har dog ikke kunnet slippe den 

maritime verden. I september tog jeg 

med sejlskibet Loa på sejlskibsræs 

Limfjorden rundt. Derefter fik jeg 

hyre på sejlskibet Lilla Dan, som 

skulle sejles til København og 

klargøres til vinteren. 

Herefter  fik jeg job på Malta på  

en motoryacht ved navn Martha Ann, hvor 

jeg arbejdede som tredje maskinmester. 

Det var en helt anden verden; Martha Ann 

er en luksus yacht med 21 mands 

besætning og plads til 12 gæster. Det 

koster 600.000 Euro om ugen at leje 

yachten, hvis nogen skulle være 

interesserede. Man skal dog betale 

ekstra for mad og drikke. Båden er 

i øvrigt til salg for 80 mio. 

amerikanske dollars. 

Jeg foretrækker dog de gamle 

sejlskibe. Her fra slutningen af 

november har jeg fået job på et 

sejlskib, som hedder ”Statsraad 

Lehmkuhl”. I december ligger den 

på værft, og jeg skal hjælpe med at 

sætte den i stand. Til januar skal vi 

på togt til Norfolk i Virginia i USA. 

Vi skal sejle med norske søoffi-

cerskadetter, som skal lære at begå   

sig på et sejlskib. Jeg glæder mig!! 

På arbejde i riggen på skoleskibet Danmark



 

21 

eSport   

Af Martin Bjarnø Hansen, 

 Subækvej 14, Tapdrup 

"eSport Ørum” 
Hejsa! Så kan man tilmelde sig vores sidste 

event i år. 

”Nytårs LAN event”  
Der er mulighed for at leje en gaming 

computer, men vi har et begrænset antal. Leje 

af dette koster 50,- :) Så hvis man er lidt træt 

af sine unger, mand eller kone mellem jul og 

nytår så send dem over til os! Bemærk at dette 

er et ”en dags arrangement”, mad inklusiv og 

fri internet. 

Tidspunkt Lør. 29. dec. kl. 10.00 - kl. 22.00 Tilmeldingsfrist  Man. 24. dec. Sted Tjelevej 9, Ørum 

Mulighed for at købe mad og drikkelse i Caféen. 
 

 

  Hvis du elsker sjov og ballade og nyder at få  

      sved på panden, så er dette lige noget for dig… 

Fredag d. 1. marts 2019, kl. 18.00 – 21.00 

afholdes der i Møllehøjhallen et kæmpe Go’nat stævne for alle, der er super spændstige og 

har en masse energi at tage af, også selvom solen er gået ned. 

Stævnet er for alle fra 0.- 6. klasse samt mindre søskende, der er parate til at give sig 200 % i 

alverdens aktiviteter, der vil blive præsenteret denne aften/nat.  

Du vil blive udfordret i sportsaktiviteter, hvor kun fantasien sætter grænser. 

Alt dette – samt frugt og juice - får du for kun 20 kr. pr. deltager, forældre (gratis) er også 

meget velkomne. 

Vi glæder os til at se dig  

BT/SVIF & Kulturudvalget i Møllehøjhallen 

i samarbejde med elever fra Gymnastikhøjskolen

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://skinner.79bmedia.com/skinner650/Smiley-1.png&imgrefurl=http://skinner.79bmedia.com/skinner650/splashes.html&h=320&w=320&sz=89&tbnid=FDwVPyS8B28h0M:&tbnh=113&tbnw=113&hl=da&start=3&prev=/images?q%3Dsmiley%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26lr%3D
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://skinner.79bmedia.com/skinner650/Smiley-1.png&imgrefurl=http://skinner.79bmedia.com/skinner650/splashes.html&h=320&w=320&sz=89&tbnid=FDwVPyS8B28h0M:&tbnh=113&tbnw=113&hl=da&start=3&prev=/images?q%3Dsmiley%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26lr%3D
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GENERALFORSAMLING 2019 

Onsdag den 13. marts, kl. 20.30 

Tapdrup gl. skole i træsløjd lokalet, Tapdrupvej 100. 

Foreningsaften 

Foreningen mødes hver onsdag aften fra kl. 19.00 til 21.45 i sløjdlokalet under 

Tapdrup gamle skole – Tapdrupvej 100. Første gang i det ny år er onsdag den 2. januar 

2019. Sidste gang inden sommerferien er den 13. marts 2019.  

Kontingent for perioden 1. januar til 1. april 2019 er 250,00 kr. 

Der vil være mulighed for at arbejde i og med træ. Hvad enten du vil snitte, dreje eller 

arbejde på dekupørsaven, eller noget helt andet arbejde i træ, er du velkommen. Hvis du 

har egne ideer, har skolen maskiner til at gøre dem til virkelighed. På værkstedet vil du 

kunne få en grundig håndværksmæssig vejledning til at hjælpe dig med at gøre dine 

ideer til virkelighed. Det gennemføres som åbent værksted.  

 

Har du spørgsmål om Tapdrups Husflidforening, er du velkommen til at kontakte:  

Formand:  Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg.  

Tlf. 86 67 20 94 - mobil 29 82 20 94, eller 

e-mail: pramhusvej@fibermail.dk   
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Brian Daniel Falckenberg Højbjerg Huse 22, 8840 Rødkærsbro 

Tlf. 86 62 90 88 Mobil 28 12 49 37 eller 

e-mail: husflid@falckenberg.dk  

mailto:pramhusvej@fibermail.dk


       Det sker i Tapdrup 

23 

December 2018: 
02.  kl. 15.00 Familiegudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

02.  kl. 16.00 Juletræet tændes. -  Gløgg, saftevand og æbleskiver  

                                     v. Sognehuset.   

03.  kl. 19.30 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus. 

04.  kl. 19.00 Julekoncert i Tapdrup Kirke. 

09.  kl. 09.15 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

10.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

11.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti, Tapdrup Kirke. 

16.  kl. 16.00 Vi synger julen ind i Tapdrup Kirke. 

17.  kl. 19.30 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus. 

23.  kl. 15.30 Lille-jule-aftens gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

24.  kl. 13.00 Juleaftensgudstjeneste i Tapdrup Kirke, I. 

24.  kl. 14.30 Juleaftensgudstjeneste i Tapdrup Kirke, II. 

Januar 2019: 

01.  kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste i Tapdrup Kirke og et glas i Sognehuset. 

02.  kl. 19.00 Tapdrup Husflid, første aften i sæsonen. Tapdrup Skole.  

04. – 06.  BT/SVIF indendørs fodboldstævne i Møllehøjhallen. 

06.  kl. 16.30 Helligtrekonger gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

07.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

13.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

20.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

21.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

22.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti, Tapdrup Kirke. 

Februar 2019: 

03.   kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

04.  kl. 10.30 Strikke-snakkeklub i Sognehuset.     

10.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

17.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

18.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

19.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti, Tapdrup Kirke.  

25.  kl. 19.00 BT og BTs Venner, generalforsamling i BT klubhus. 

Marts 2019: 

01.  kl. 18.00  Go´nat idræt i Møllehøjhallen. BT/SVIF. 

03.  kl. 14.00 Fastelavn m. børnegudstjeneste i Tapdrup Kirke, optog og 

tøndeslagning i Tapdrup Forsamlingshus. 

04.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 



           Adresser m.v.     

 

Asmild-Tapdrup Jagtforening 

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a,  

Tapdrup.  Tlf. 8660 0008 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening, B/T 
Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23, Bruunshåb.  

Tlf. 8667 2118 - Mob. 4084 8926 

Mail: bt.if@mail.dk  

Udlejning af flagallé  

Gunnar Rasmussen, Subækvej 11. Tlf. 3026 8446 

Gadebelysning 

ENERGI VIBORG. Webpage eller tlf. 8929 2921 

Møllehøjskolen 

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb. Tlf. 8787 2345 

Mail: skole.moellehoej@viborg.dk  

Formand: Kristian Sejersbøl. Tlf. 2519 6312 

SFO, Møllehøjskolen: Tlf. 8787 2350. 

Møllehøjhallen 
Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417 

Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup. 

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: tip@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: Laila Bondrup Jensen. Tlf. 3165 6404 

Udlejning: Anna-Mette Kroustrup. Tlf. 2655 5749 

Husflidsforeningen 

Formand: Niels Søgaard Jensen, Pramhusvej 1, 

Tapdrup. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094 

Mail: pramhusvej@fibermail.dk 

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  

Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund.  

Tlf. 8667 2780. Mail: lma@km.dk  

Mads Bjerre Gram, Gl. Randersvej 2, Overlund.     

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

Graver: Ole S. Jensen. Tlf. 2334 8471 

Mail: graver.sognehuset@mail.dk 

Kirkekontoret: Gl. Randersvej 2, Overlund.   

Tlf.: 8667 3616. 

Sognemedhjælper 

Anne Sofie Pedersen. Tlf. 2346 6943 

Mail: sognemedhjaelper@asmildkirke.dk  

Træffes på kirkekontoret mandag kl. 09 -10. 

Menighedsrådet: 
Formand: Niels Toftegaard, Langdalsvej 1, Tapdrup 

Tlf. 86 60 04 74   

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

Gruppeleder: Poul Olesen, Kokær 5, Tapdrup.   

Tlf. 8662 1519, Mobil: 2089 3828 

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

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Benjamin Overvad, Subækvej 1 

Sekretær og kontaktperson: Maria Lehmann Dahl 

Pedersen, mail: sekretaer@tapdrupby.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk 

 

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE næste nr.: 22. februar 2019 

Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf. 8660 0206, Mobil: 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: Tina Jensen, Stationsvej 13, Tapdrup.   

Distribution: Tapdrup og Omegns Borgerforening. 

Tryk: Asmildkloster Landbrugsskole. 

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

oversigten. Eventuelle ændringer og/eller tilføjelser 

bedes meddelt TAPPENs redaktion. 
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