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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen 

Tid er en underlig størrelse. Man kan ikke veje den, man kan ikke føle den, og man kan 

ikke ændre den. Jo, ganske vist er videnskabsfolk stærkt optaget af at få tiden til at gå 

baglæns, men det er vist kun til glæde for dem selv. 

Tid er noget vi forbruger, siger det nutidige menneske. Man skal have kontrol over tiden, 

tid må ikke gå til spilde, tid er afgørende for et effektivt virkende samfund, tid skal 

måles. Tid kan sættes på regneark og fremvise klare beviser på, at en social- og 

sundhedsassistent uden problemer kan bevæge sig fra A til B på 10 minutter, skønt al 

fornuft og færdselsloven siger, at det som minimum varer 20 minutter. Tid er blevet en 

magtfaktor; en faktor som styrer menneskelige hensyn. Thi, hensyn til individet og 

respekt for menneskets værdighed kan omsættes i tabeller, hvor 20 minutter pludselig 

bliver til 10 minutter. Så er det jo lykkedes, at få tiden til at gå baglæns. 

Denne sommers hedebølge kunne vist også føles som varende i lang tid. De sidste ugers 

solskin var næsten ikke til at holde ud. Og græsplænen! Ikke nok med at den visnede 

bort og blev grim. Der skulle ikke slås græs. Så kan tiden føles lang, når denne ugentlige 

adspredelse ikke er nødvendig. Men, det har vel medvirket til at begrænse CO2-

udslippet.  

Tappen modtager fortsat indlæg og udspark samt information om kommende 

arrangementer i Tapdrup. Brug denne mulighed for at informere beboerne om løst og 

fast, højt og lavt. De sociale medier er fænomenale, de er hurtige, og de sparer tid. Tid 

til hvad? Nå, men endnu er en del borgere ikke daglige brugere af fuglekvidder, schæfer-

bog og snup-tag. Og dem skal vi jo stadig huske at informere.  

Redaktionen ønsker læserne et godt efterår, med tid til gåture og glæde over de smukke 

farver i naturen samt efterårshygge i stuen.  

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er  

d. 23.november 2018. 

 



Borgerforeningen 
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Af Maria Pedersen, Borgerforeningen. 

Siden sidst 

Hermed en lille oversigt over, hvad der er 

sket de forgangne  måneder i Borgerfore-

ningsregi samt lidt om, hvad der kommer 

til at ske henover efteråret.  

Siden vi overtog posten, har vi forsøgt at 

få styr på alle brikkerne, og det er der nu 

omsider ved at være.  

Inden sommerferien kunne vi fejre Sankt 

Hans på legepladsen med en masse glade 

Tapdrup borgere. Her måtte vi dog særligt 

notere os, at der er behov for mere sno-

brødsdej og flere skumfiduser til næste år. 

Derudover har vi afholdt en rigtig vellyk-

ket arbejdsdag, hvor  vi ved hjælp af alle 

de  friske  frivillige hænder, fik repareret 

og gjort legepladsen fin, så  den  igen står 

helt skarpt. Det var en rigtig hyggelig dag, 

og en god måde at omgås hinanden på. Tak 

for hjælpen!  

Børneskoven 

For nyligt var vi i Borgerforeningen sam-

men med andre foreninger i Viborg 

inviteret med til et par timer i den nye 

Børneskov i Bruunshåb. Det er nogle 

vaskeægte ildsjæle, der har sat projektet i 

gang, og der er mange gode initiativer i 

støbeskeen. Indtil videre består skoven af 

en fin og finurlig sti, der leder op til et stort 

og fint område med shelter og bålsted. Så 

hermed en opfordring til børnefamilien 

om, at besøge dette sted, som kunne danne 

en fin ramme om en hyggelig tur ud i 

naturen.  

Kommende aktiviteter 

Efter en lun sommer har vi igen afholdt 

møde i Borgerforeningen, for bl.a. at få 

overblik over efterårets begivenheder.  

Vi vil i oktober arrangere et lille uformelt 

Halloween arrangement på legepladsen, 

hvor man kan komme ned at skære 

græskar. Mere info vil komme, når vi 

nærmer os.  

Banko og julelys 

I november/december har vi som altid 4 

hyggelige banko aftener at se frem mod. I 

år vil datoerne for banko således være: 5. 

november, 19. november, 3. december og 

sidste aften den 17. december, hvor der 

som altid vil blive uddelt glögg og 

æbleskiver. 

Derudover vil december måned byde på 

julehygge den 2. december, hvor vi efter 

familiegudstjenesten i kirken vil tænde 

byens juletræ, og mon ikke også der 

kommer besøg fra det kolde nord. 

Vi ser frem til at prøve kræfter med 

efterårets begivenheder og er fortsat meget 

interesseret i at få en hjælpende hånd til 

disse arrangementer. Det er jo så rart, når 

vi alle kan hjælpes ad. 



Bussen fra og til Tapdrup – nemt og 

billigt. 
Tappen vil gerne yde sine læsere en Oplysning til Borgere og Samfund, om det at 

bruge busafgangene fra og til Tapdrup. 
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Af Morten Jørgensen 

Midttrafik er den regionale institution, som 

har ansvar for busdrift i region Midt-

jylland. Egentlig gør de det meget godt, de 

mange udfordringer taget i betragtning. 

Alle vil jo gerne have en bus til at køre 

netop på et bestemt klokkeslæt og netop til 

det bestemmelsessted, som passer indi-

viduelt. 

Tapdrup betjenes primært af linie 751, 

men nyder også godt af visse afgange på 

linie 770. Årets køreplan, gældende fra 1. 

juli 2018, har givet Tapdrup et løft i 

muligheden for at benytte kollektiv trafik. 

Flere afgange/ankomster på hverdage, 

skolefri dage og lørdage. Og som noget nyt 

kan man pr. telefon tilmelde sig en flexbus 

på aftenafgange og afgange på søn- og 

helligdage. 

Vi skal ikke gengive de to køreplaner, men 

blot fremhæve nogle afgange og detaljer, 

som måske kan være vanskelige at få øje 

på i de to køreplaner. 

Skoledage. 

Mange er sikkert bekendte med de to 

afgange 07:17 og 07:51fra Tapdrup mod  

 

Viborg. Men vil du gerne sove 10 minutter 

længere, kan du tage afgang fra Tapdrup 

med linie 770 kl. 08:01, direkte til Viborg. 

Der er nu også mulighed for at tage bussen 

(751) til Overlund Bydelscenter (Løv-

bjerg, Rema m.fl.) og retur til Tapdrup. 

Men kun om eftermiddagen. Afgang fra 

Tapdrup kl. 13:26 giver to timer til 

rådighed, inden retur kl. 15:35. Afgang fra 

Tapdrup kl. 13:45 eller 15:24 kan give fra 

½ til ca. 1½ time, afhængig om man tager 

retur enten kl. 15:35, 16:00 eller 16.31.  

På skoledage er der 13 busafgange fra 

Tapdrup mod Viborg og 12 busafgange fra 

Viborg mod Tapdrup. Det er ganske flot. 

Derudover er der nu mulighed for at 

tilmelde sig en flexbus på fire aften-

afgange, hver vej. Senest en time før 

afgang skal man ringe på 87 40 83 00 og 

tilmelde sig den ønskede afgang. Man 

stiger på ved kirken eller rutebilstationen. 

Husk, at Midttrafik opererer med +/- 0 – 15 

min. fleksibilitet i afgangstid, så pas på, 

hvis I har en aftale, der ikke tåler for-

sinkelse.  

Skolefri hverdage. 

Under skolernes jule-, vinter-, sommer- og 

efterårsferie gælder en særlig køreplan. 

Linie 751 overgår til kun at være flexbus.  

Men, linie 770 ændrer rute og betjener 

også Tapdrup på ret så mange afgange.
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Første afgang på hverdage fra Tapdrup er 

kl. 07:29 og derefter fire ordinære 

busafgange. Derudover er der flexbusser 

fælles med linie 751. Og tilsvarende fra 

Viborg mod Tapdrup. Det er en 110% 

forbedring i forhold til tidligere år. 

Lørdage 

Nu er der ingen undskyldninger for ikke at 

tage på torvet og høre jazzmusik. Igen er 

det linie 770 samt et antal flexbusser fælles 

med linie 751, som betjener Tapdrup.  

Søn- og helligdage 

Tapdrup er kommet på verdenskortet. For 

første gang i mands minde er det muligt at 

komme fra og til Tapdrup med kollektiv 

transport på søn- og helligdage. Op til syv 

afgange med flexbus, hver vej, forbinder 

Tapdrup med det interkontinentale 

transportnet. Det er godt! 

Brug bussen. 

Fra redaktionens side skal der lyde en 

opfordring til, at vi, som bor i Tapdrup, så 

vidt det er muligt, bruger bussen til og fra 

Viborg. Det koster 10,- kr. hver vej, og er 

man hurtig, kan det i enkelte tilfælde gøres 

for en tier begge veje.  

Vi har før prøvet at få øget dækning med 

busafgange, men tilslutningen var ikke 

tilstede, og køreplanen blev skåret ned til 

et minimum få år efter. Nu vil betalt 

parkering i Viborgs bymidte måske gøre 

det attraktivt at bruge bussen. Men det gør 

det jo også lidt morsommere at invitere på 

middag i byen, når man kan tage bussen 

ind og taxaen hjem.  

---Bankospil i forsamlingshuset--- 
Af Morten Jørgensen  
 

 Så er der igen Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus! 
 

Borgerforeningen arrangerer traditionen tro 

bankospil for alle generationer, så unge og 

ældre sammen kan nyde fællesskabet og 

spændingen.  

 

Overskuddet går til Borgerforeningens 

arbejde og aktiviteter – og dermed kommer det alle borgerne i Tapdrup til gode.  

Kom og vær med. Vi kan ikke love Polar Banko i år, og ej heller kolde kontanter som 

præmie. Men vi kan love jer en hyggelig aften med chance for gode præmier. 

 

Der afholdes 4 bankoaftener. Alle på mandage fra kl. 

19.30 til ca. 21.15.  

 

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen ved den: 

5. november, 19. november, 3. december og 17. 

december.



Sct. Hans talen 2018 

Årets tale ved Sct. Hansbålet blev holdt af Claus Bo Andreasen, tidligere formand 

for Borgerforeningen. Traditionen tro gengiver Tappen her talen. 
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Af Claus Bo Andreasen 

Tørvevejen 1, Tapdrup 

Tak for at få lov til at holde årets Sct. Hans 

tale i Tapdrup.  

Jeg vil indledningsvis sige, at der ikke er 

tale om et afbud – bestyrelsen for borger-

foreningen har faktisk bedt mig om at 

holde talen.  

Forklaringen er nok, at der er tale om en ny 

og ung bestyrelse – og de har ikke hørt 

mine tidligere Sct. Hans taler, og slet ikke 

alle mine formandsberetninger for hen-

holdsvis borgerforening og forsamlings-

hus – så havde de nok fundet en anden. 

Men måske er det i virkeligheden sådan, at 

det er lidt ligegyldigt, hvem der holder 

talen. Man kan i hvert fald sige, at temaet 

for en Sct. Hans tale er givet på forhånd.  

Det er nok forventningen, at taleren siger 

noget om, at nu bliver dagene kortere, og 

det er godt, at vi er holdt op med at brænde 

hekse af. 

Når man har hørt bare én Sct. Hans tale, så 

kender man jo ligesom indholdet.   

Alligevel så kommer mange af os år efter 

år til Sct. Hans festen. Her tænder vi bål ca. 

samme sted som sidste år. Vi synger de 

samme sange som sidste år, og vi hører en 

tale med nogenlunde samme indhold, som 

sidste år. 

Og det er der faktisk ingen problemer i. I 

en verden, hvor man hele tiden skal være 

fleksibel og omstillingsparat, så kan der 

være noget rigtigt godt i traditioner, som er 

forudsigelige.  

Traditioner, som på en eller anden måde 

bekræfter os i, hvem vi er.  

Det er egentlig lidt stort at tænke på, at 

mennesker i Danmark i hundredvis af år – 

faktisk tusindvis af år - har holdt Sct. Hans. 

Jeg ved godt, at det først er efter 

kristendommens indførelse, at det kom til 

at hedde Sct. Hans, men før da fejrede man 

sommersolhverv. 

Man siger, at stenalderen sluttede i 

Danmark omkring 1800 år før Kristi 

Fødsel; altså for omkring 3800 år siden.  

Prøv at tænk den tanke, at der for 4 – 5 

tusinde år siden stod mennesker lige her på 

dette sted. Prøv at forestille jer, at de stod 

omkring et bål og fejrede midsommeren. 
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Er der nogen, der kan regne ud, hvor 

mange generationer, det er siden? Om-

kring 150 generationer.  

Den ene generation har afløst den anden – 

i århundreder og årtusinder.  

 
 

Jeg ved ikke, om der blev holdt båltaler i 

stenalderen, i bronzealderen, i jernalderen 

eller i vikingetiden. Det er der nok ingen, 

der ved, men det er lidt sjovt at lege med 

tanken.  

Hvis der blev holdt båltale her for fire 

tusinde år siden, så tror jeg, at den var 

positiv. Jeg er faktisk helt overbevist om, 

at det var en glad båltale, som vores 

stenaldermand eller –kvinde holdt her i 

Tapdrup. 

Og hvorfor det? 

Prøv at se jer omkring. Kan man være i 

dårligt humør en sommeraften i Nørreå-

dalen? 

Hvis nu stenaldermanden havde været på 

min alder, så havde han godt nok været 

gammel. For gennemsnitsalderen i stenal-

deren var kun på omkring 35.  

Hvis han nu havde været lidt oppe i årene, 

så havde han nok haft nogle børnebørn. De  

havde nok heller ikke gidet, at høre hans 

tale, men han har forhåbentligt kunnet se, 

at de legede. Og han har garanteret ønsket 

alt det bedste for dem. 

Efter nogle få årtier så er det børne-

børnene, som er blevet bedsteforældre. En 

af dem skulle holde båltale, og de andre har 

skullet stå og kede sig. 

Så er stenalderen blevet afløst af bronze-

alderen, og måske har man fået en plov i 

stedet for en hakke, og måske er tingene 

blevet meget bedre. Måske… 

Ind i mellem har der været tilbagegang. 

Høsten er slået fejl, der har været ufred, 

krig, hungersnød. Hvad ved jeg?  

Men de fleste år er det gået fremad. Vel-

standen er steget, og både samfundet og 

den enkelte er blevet rigere.   

Vi er faktisk blevet frygteligt rige. Spørgs-

målet er, om det er det rigtige, vi er rige på.  

Hvis man sådan mærker efter helt indeni, 

hvad er det så, der virkelig betyder noget 

for en. Er det vigtigste i livet at have den 

nyeste telefon, eller at ens bil er større end 

naboens? Betyder det noget for ens 

livskvalitet, når det kommer til stykket? 

Nok ikke ret meget.  

Teknologi er fantastisk. Det er teknologi, 

som har gjort os rige. Men det er også 

teknologien, som stresser os og kan gøre os 

åndeligt fattige.  

Hvad er det så, der gør os rige, sådan 

åndeligt set? Det er nok først og fremmest 

individuelt.  

Langt hen ad vejen har vi jo hver især 

frihed til få os det liv, som giver mening
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for os selv. Der er sådan set ikke andre end 

dig selv, der ved, hvad der gør dig glad. 

 
 

Hvis man nu er i min alder og har børn (der 

er faktisk nogen, som er yngre end mig, der 

har børnebørn), så ved man, at en af de 

største glæder i livet er, når det går ens 

børn godt, og at man selv bliver glad, når 

de er glade.  

Det at give sine børn noget, gør en selv 

glad. Det, at man har nogen at give noget 

til, gør en glad. Det at give noget, gør en 

glad. Det at man giver noget - gør en rig. 

Måske er det også det, som kendetegner et 

rigt samfund? At man giver noget videre. 

Nu tænker jeg ikke lige på SU og 

overførselsindkomster og den slags – men 

det, at man giver et bedre samfund videre 

til næste generation.  

Når man læser sin avis og ser tv-

nyhederne, så kan man blive meget i tvivl, 

om tingene bliver værre eller bedre. Det 

virker som om, at det nærmest bliver 

værre. 

Men når man bor et sted som Tapdrup, så 

får man faktisk lidt håb igen.  

Hvem er det nu samfundet er? Det er vist 

os selv. Bliver det ikke lidt bedre hele tiden 

i Tapdrup. Det tror jeg. På det seneste har 

vi både fået tennisbane, torv, separatklo-

akering og så ikke mindst det fantastiske 

område omkring vores nye sø.  

Jo det går godt! 

Så er det jo også sådan, at der er en ny 

generation, som er ved at tage over. Der 

kommer igen små børn på legepladsen. 

Der er en ny bestyrelse for borger-

foreningen, og der er nærmest ingen af 

dem, der er over 30.  

 
 

Jo – der er en ny generation på vej. De er 

jo unge, og de har ingen erfaring, og de er 

nok ikke for kloge, men ved I hvad – de vil 

med garanti gøre det endnu bedre end min 

generation. Ligesom deres børn vil gøre 

det bedre end dem.  

Det er måske essensen af Sct. Hans; at man 

– som det står i sangen – tænder 

glædesblus for fællesskabet og for det, 

som vi har den glæde at give videre til 

næste generation.  



Tapdrup Kirke 
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Formanden for Tapdrup Menighedsråd, 

Niels Toftegaard, skriver: 

 

Suppleringsvalg til Tapdrup 

Menighedsråd 

Tapdrup Menighedsråd har bedt biskop-

pen om lov til at holde suppleringsvalg til 

menighedsrådet. Der skal vælges et med-

lem til menighedsrådet og mindst to sted-

fortrædere. 

Det har biskoppen over Viborg Stift givet 

tilladelse til med valgdato den 13. no-

vember 2018. 

Menighedsrådet indkalder derfor til 

orienteringsmøde tirsdag den 18. 

september 2018, kl. 19.00, i Sognehuset. 

Efter orienteringsmødet fortsættes med 

opstillingsmøde. 

I perioden 25. september til 2. oktober 

2018, kl. 19.00, kan der indleveres 

kandidatlister til Niels Toftegaard, 

Langdalsvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg eller 

til Anette Andersen, Tapdrupvej 90, 

Tapdrup, 8800 Viborg. Kandidatlisten skal 

være udarbejdet på godkendt liste, som 

kan fås hos formanden for valgbestyrelsen, 

Niels Toftegaard. 

Hvis der den 2. oktober 2018, kl. 19.00, 

kun er en gyldig kandidatliste, aflyses 

valget, og de på listen opførte er valgt. Er 

der flere lister, holdes der afstemning 

tirsdag den 13. november 2018. 

Menighedsrådet håber på en god opbak-

ning til suppleringsvalget og håber, at gode 

folk har lyst til at hjælpe med det kirkelige 

arbejde i Tapdrup Sogn. 

Ændring af ordinære menighedsråds-

møder. 

Mødet den 18. september udgår. I stedet 

afholdes møde den 4. oktober.  Mødet 

annonceret i KIRKE OG SOGN til den 24. 

oktober afholdes den 23. oktober. Mø-

derne holdes i Sognehuset, kl. 19.00. 

Sangaften i Sognehuset. 

Igen i 2018 vil vi mødes og synge, så taget 

letter i forbindelse med ”Spil-dansk-

dagen”. 

Det er torsdag den 25. oktober, kl. 19.00, 

i Sognehuset. 

Tapdrupkoret vil synge for. Kyndige pia-

nister sidder klar ved klaveret. 

Kom og være med til at foreslå sange fra 

højskolesangbogen. Menighedsrådet giver 

kaffen. 

Tapdrupkoret 

Aftenen er samtidig startskuddet til efterå- 

rets sæson for Tapdrupkoret. 

De efterfølgende torsdage fra kl. 19.00 til 

21.00 mødes alle sangglade i Sognehuset. 

Sæsonen  slutter  med ”Syng julen ind” 3.  

søndag i advent i Tapdrup kirke.



Det gamle Tapdrup 
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Tapdrup kirke (3) 

 

Alterbillede og lysestager i Tapdrup kirke. 

Kirkens genstande 

fra før reformationen 1536 

Af Erik Langvad 

Røgelseskarret, der 

hænger ned fra loftet, 

rækker tilbage til kirkens 

unge dage i 1200-årene, 

hvor man brugte det under 

gudstjenesten eller ved de 

kirkelige proces-sioner. 

Når man lagde røgelse 

ovenpå små stykker 

glødende kul fremkom en 

velduf-tende røg, og når 

karret blev svunget frem 

og tilbage, røg det endnu 

mere. Man opfattede 

røgelsen som et symbol  

 

på bønnen, der steg op til Gud i himlen. 

At røgelseskarret stadig er bevaret skyldes, 

at det efter reformationen er blevet brugt til 

at bære gløder i, når lysene i kirken skulle 

tændes. Men lærer Christen Nielsen har 

også fortalt, at han af justitsråd Strunck fra 

Nationalmuseet fik at vide, at denne, dvs. 

omkr. 1850, selv har oplevet, at man 

fastelavns søndag i Tapdrup kirke stadig 

anvendte røgelseskarret i gudstjenesten. 

Lægmands-krucifikset, der hænger over 

korbuen, er fra 1400-tallet. 

Alterstagerne af malm er ligeledes fra den 

tid, hvor der på den ene er indridset 

helgennavnet Sct. Nicolaus (helgen for 

søfarende). 



Det gamle Tapdrup 
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Genstande efter reformationen 

Alterkalk og disk er fra 1693 og skænket 

kirken af Hans Lange og Mette  Broberg.  

I 1986 blev Asmilds alterkalk stjålet, men 

et par dage efter havde den angrende 

synder stillet alterkalken i en plasticpose 

tilbage på kirkens trappe. Her opdagede 

man, at det slet ikke var deres, men 

Tapdrup kirkes alterkalk. Mysteriet blev 

opklaret, idet de 2 alterkalke forinden 

tyveriet havde været til pudsning, hvor de 

så var blevet forbyttet, da de til forveksling 

lignede hinanden, blot med årstallet 1691 

på Asmilds.  

Alterbilledet af Den hellige Nadver 

stammer fra 1702 og er malet af en ukendt 

kunstner. På bagsiden hænger en kopi af et 

maleri af A. Dorph af Korsfæstelsen, som 

fra 1883 til 1962 hang foran det gamle 

alterbillede. 

 

 

 

En Klingbeutel fra 

1817 hænger i koret. 

En klingbeutel består 

af en stang, der for 

enden har en påsat 

pose, ofte med lille 

klokke. Den blev 

brugt til at række ind 

over stolestaderne, 

når der blev samlet 

penge ind til almis-

ser. 

 

 

Dåbsfadet af messing har et billede af 

Marias bebudelse. Dens alder er ukendt. 

 
 

De 2 lysekroner blev foræret kirken i 

1899 af henholdsvis byens smed Jens Lund 

Christensen og af gdr. Jacob Lourings 

legat. 

 
 

Den syvarmede lysestage (Titusstage) er 

givet af stiftsprovst Helweg Larsen i 1920. 

Knæfaldet og gulvet i koret blev helt 

fornyet under restaureringen i 1963. 

Alterskranken fra 1788 gik fra væg til væg. 

Messehaglet er fra 1999 og kreeret af Elin 

Stefánsdatter. I det grønne klædestof er der 

med guldtråde indvævet et gaffelkors på 

forsiden og et aks på rygsiden. 

En kisteplade fra gravkælderen stammer 

fra slægten Lange. 
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Orglet er fra firmaet L. Starup, 

København. Det blev taget i brug i 1974, 

hvor det afløste det gamle orgel fra 1918. 

Før den tid havde gdr. Jacob Louring, 

Bjørnsgård skænket et harmonium til 

kirken, men det tog skade af for store 

temperaturforskelle i kirken. 

Begravelser i kirkens krypt 

Adelen manifesterede ofte sin magt-

position ved at indrette kirken med 

særskilte herskabsstole og i nogle kirker 

ligefrem med herremandsloger. Mange 

steder er der tilmed opsat smukke 

mindetavler (epitafier) på kirkens vægge 

over adelsfamilier, ofte med malede 

portrætter. Om der før 1788 har været 

noget i den retning i Tapdrup kirke er uvist 

og må i tilfælde heraf være blevet fjernet 

af Johan Braëm. 

Herremændene havde den særrettighed at 

kunne blive begravet under selve kirkens 

gulv, men under Tapdrup kirkes kor findes 

i stedet en krypt, en 3x3m stor fordybning, 

hvori kirkens ejere har skabt sig en 

begravelse på et indviet sted, men hvem 

ligger så begravet her? 

Under en indmuret sort gravsten i kirkens 

korvæg over herrremanden Frands Dyre 

står følgende: 

Under denne sten hviler ærlige og 

velbyrdige Frands Dyre til Damsgård, som 

døde på Dyresholm (Skovsgård) 1569. 

Den onsdag før Dionysius´dag (5. okt.) 

med sin kære hustru Kirsten Mogens-

datter, Mogens Thomesens datter til 

Damsgård, som døde 15__. (Her mangler 

årstallet.) 

På stenen er afbildet et adelspar i relief, en 

mand stående i harnisk sammen med en 

from og ærbar klædt hustru. Det er ikke et 

billede af netop disse 2 personer, men et 

standard idealbillede af en adelsfamilie, 

hvor manden som hærleder viser mod og 

styrke, mens hustruen stod kirken nær. 

Teksten under billedet tyder således på, at 

begge er hensat i krypten. 

 
 

  På bagsiden af altertavlens nordre 

sidefløj er følgende tekst skrevet: 

Denne altertavle er given til Tapdrup 

kirke Ao. 1613 - 13. aprilis af erlige og 

velbyrdige frue, fru Berte kaas, salig 

Herman Kaasis frue til Skousgaard, som 

begge ligger begraven i denne begravelse 

tillige med erlige og velbyrdige mand 

Corfidst Ulfeld, fordum riges=admiral, 
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som blev (dræbt) idet søe=slag for lister 

Ao. 1644, da kong Christian d. 4., 

høyloulig ihukommelse, mistede sitt øye. 

Tillige med hans salige frue. 

Skriftet er behæftet med en fejl, idet 

søslaget fandt sted ved Colberger Heide 

(nordkysten af Femern) d. 13. okt. 1644 i 

stedet for Lister dyb, hvor et andet søslag 

fandt sted d. 16. maj 1644. Rigsadmiral 

Corfits Ulfeldt må endelig ikke forveksles 

med hans fætter og forræder Corfitz 

Ulfeldt, der var gift med Chr. d. 4.’s datter 

Leonora Christine. Rigsadmiralen blev 

ejer af Skovsgård gennem et giftermål med 

afdøde Hans Lindenavs enke Else Thott og 

var således ejer af Skovsgård fra sit 

giftermål i 1630 til sin død d. 15. okt. 1644, 

to dage efter, at han blev dødelig såret på 

sit skib ”Tre Løver”. Disse 5 nævnte 

personer er altså også hensat i krypten. 

    På altertavlens søndre sidefløj står 

tilmed: 

Denne altertaule er siden gandske 

forbedret og stafferit Ao 24. january 1702 

d. 24. January aff velbyrdige Hans Lange 

til Asmilds Closter, Kgl.- Mayst. 

Justitsraad og Landsdommer i Nøre 

Jüdland, og hans anden frue, Velædle Frue 

Charlotte Amalie Güldenspare effter at 

hans første Frue Mette Mariche Broberg, 

Saligen var hensovet 8. Augusti 1699, og 

her i begravelsen nedsat. 
 

Her får vi at vide, at Mette Broberg 

sammen med Hans Lange og Charlotte 

Gyldensparre også ligger begravet her.  

Det er således de 10 personer, vi kender 

navnene på, men de resterende personer 

har givetvis alle været ejere af herregården 

Skovsgård. 

Al begravelse under kirkegulve blev af 

hygiejniske grunde (stanken) forbudt i 

1805. 

Da Nationalmuseet ryddede krypten i 

1996, fandt man knoglerester fra 21 

personer, heraf 7 børn. Samtidig konsta-

terede arkæologerne, at der havde været 

”ubudne” gæster i krypten. 

Ubudne gæster 

I historiefortællinger har en krypt altid 

været forbundet med noget mystisk og 

hemmelighedsfuldt, som omhandler 

spøgelser og skjulte skatte og var derfor 

spændende læsning, især for børn. En 

dreng fra Subæk mølle, der var i tjeneste 

hos degnen i Tapdrup omkring år 1900, 

fortæller om dengang, han skulle hjælpe 

lærer Christen Nielsen med bl.a. at rengøre 

kirken og ringe solen op og ned hver 

morgen og aften. 

Hos degnen havde jeg i min fritid adgang 

overalt i kirken, i tårn, på loft og pulpitur. 

Der var mange interessante ting. I tårnet 

var der alliker og ugler. Der var også en 

begravelseskrypt under alteret, men ingen 

vidste, hvad der var i den, eller hvem der 

lå begravet der. En dag, degnen var i 

Viborg, havde jeg aftalt med en ven, en 

latinskoledreng, at vi skulle undersøge 

krypten og hæve mystikken. Der var ingen 

anden adgang derned end et glughul i 

kvaderstensvæggen. Hullet skrånede 

stærkt ned udefra og gik gennem det ca. 2 

m tykke murværk, som udvendigt var 

dækket med en trærist. Vi udrustede os 

med tændstikker, et par lysestumper og tog 
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noget gammelt tøj på, for vi skulle lade os 

glide ned gennem åbningen, der var så 

snæver, at kun en slank dreng kunne 

komme igennem hullet. Det var 

spændende. Vi trak lod om, hvem der først 

skulle stige i dybet. Vi anede ikke noget 

om, hvor dybt der var, eller om der var 

vand dernede. Fra den lille åbning kunne 

der intet lys trænge ned, men vi var ikke 

mørkerædde og troede ikke på spøgelser. 

Loddet faldt på mig, så jeg skulle først 

derned. Jeg holdt fast i et reb og 

kammeraten holdt i den anden ende, så jeg 

ikke dumpede ned. Vi anede jo ikke, hvor 

dyb krypten var. Jeg gled ned på maven, 

og til min store overraskelse var der kun 

en halv meter ned og intet vand. Jeg tændte 

lyset og så to kister stablet oven på 

hinanden på en bænk, og på gulvet lå 

benrade og hovedskaller. Så kom kamme-

raten glidende, og vi undersøgte det nær-

mere. Benene og hovedskallerne stam-

mede fra et par andre kister, der var faldet 

sammen, og indholdet lå mellem bræd-

destumper, kistebeslag og læderstykker, 

som kisterne havde været betrukket med. 

Der var ingen inskriptioner, som kunne 

fortælle os, hvem der var begravet der, 

men at det var meget gamle begravelser, 

var vi klar over. Så pillede kammeraten 

ved de to kister, der stod på bænken, og de 

faldt sammen med et brag, og men-

neskeknogler væltede ud på gulvet i en 

støvsky. Vort lys slukkedes, og kamme-

raten sprang hen til hullet og ville ud, men 

opad gik det langsomt, og han lukkede for 

den smule lys, der kunne trænge gennem 

åbningen. Endelig slap han ud og jeg 

bagefter. Vi hostede og nyste og spyttede 

støv, men lovede hinanden at holde mund 

med den ekspedition, da vi var bange for, 

at vi havde gjort noget forfærdeligt ved at 

forstyrre gravfreden. 

 På et tidspunkt opstod der blandt sko-

lebørnene i Tapdrup en rivalisering om, 

hvor modig man var. Hvis man turde gå 

ned i krypten og besøge de døde, var 

prøven bestået, men for at kunne bevidne 

det, skulle der medbringes et trofæ (oftest 

en knogle), som ved fremvisning kunne 

overbevise andre om deres bedrift. 

I den forbindelse havde jeg på skolen en 

mærkværdig oplevelse sidst i 1960-erne, 

hvor vores sognepræst pastor E. Kjølbæk 

havde konfirmandforberedelse i kirken. 

Til slut gav han konfirmanderne lov til at 

gå ned i krypten.  Det endte med, at alle 

konfirmander fik fat i et trofæ i form af en 

knogle fra en arm eller et ben, et kranium, 

en fod, en hånd, ribben eller andre 

småknogler. De kom glædestrålende gåen-

de til skolen med deres trofæer, men til stor 

forbløffelse for os lærere. I et hurtigt 

samråd besluttede vi at samle konfirman-

derne, for at de sammen skulle fremvise 

deres erhvervede genstande på et bord. 

Herefter konfiskerede vi så det hele, 

hvilket forårsagede stor forargelse blandt 

børnene. Af hensyn til gravfreden fandt vi 

det utilladeligt sådan at fjerne knogler fra 

kirken. Vi gemte knoglesamlingen i en 

kasse og brugte dem senere i biologi-

undervisningen. Da skolen så lukkede i 

1991, fulgte knoglerne sammen med vores 

biologisamling til den nyoprettede Mølle-

højskole i Brunshåb, hvor tanken var at 

berette historien gennem en udstilling.
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Arkæolog Ann Bodilsen, der deltog i 

kryptens rydning aug. 1996, skriver om 

undersøgelsen:  

Menighedsrådet havde længe ønsket, at 

der skulle ske en oprydning i kapellet 

under kirken, I flere år var det mandoms-

prøven for egnens drenge at kravle ned i 

kapellet og hente en knogle eller andre 

genstande op fra dybet. Dette sammen med 

den almindelige nedbrydning af kisterne  

 

havde medført, at der herskede et for-

færdeligt rod nede i kapellet.  

Ud over en mængde kistebeslag og ske-

letdele blev der blot fundet 2 mønter fra 

henholdsvis 1602 (Chr. d. 4.) og 1649 (Fr. 

d. 3.), men det er ukendt, om ”gravrøver-

ne” skulle have tilegnet sig andet af 

historisk værdi? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fællesspisning 
Af Anne-Birgitte Ellebæk, A. Nielsensvej 3, Tapdrup,  

 som skriver på vegne af ”september madholdet”. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Så er der atter fællesspisning - og med en god gammeldags høstmenu 😊 

Det sker i Forsamlingshuset 

den 26. september 2018, kl. 18.00. 
 

Tilmelding til Flemming tlf. 23455123 / Anne-Birgitte 60522995, 

senest den 22.september 2018. 

 

Husk at skrive antal børn og 

voksne. Børn under 15 år er 

halv pris. 

 

Vi laver et “høstmarked” i 

forhallen - så har du overskud af 

frugt eller grøntsager og gerne 

vil give det til andre / bytte til 

noget andet, så tag det med. Alle 

er velkomne til at tage af “årets 

høst” 😊 

Husk: Sidste tilmelding  

22. september 2018. 

Vi glæder os til at se jer og håber, vi skal lave mad til rigtig mange 😉



”Min passion for….” 
 

Tappen fortsætter her sin serie om ”Min passion for….” Denne artikel handler om 

en livslang passion, der involverer en hel familie, men som har en langt alvorligere 

dybde end fritidsinteresser og hobbyer. 
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Taphedevej 11 

Af Anders Peter Møller,  

Taphedevej 11, Tapdrup 

Tappens redaktør har bedt mig om at 

fortælle om min passion for landbrug. Det 

landbrug jeg har lidt nord for Tapdrup. 

Min oldefar startede med at opdyrke heden 

i 1899, og da jeg købte landbruget af mine 

forældre i 1993, var her 38 køer og 50 

kalve i bindestald og 42 ha jord. I dag er 

her 123 køer og 110 kalve i løsdriftsstald 

og 100 ha jord med lejet jord. Her arbejder 

jeg sammen med min kone, børnene, en 

ansat, en skoledreng og lidt løs medhjælp. 

Der er mange rutiner, men det er alle de 

små ting - detaljerne med de levende dyr, 

omskifteligt vejr og lovgivende bump - der 

gør det spændende og udfordrende. Der er 

sjældent en dag, uden der sker noget, som 

ændrer det daglige arbejde. Det er en 

dagligdag, som er noget anderledes end et 

8-16 job. 

Den bedste tid på dagen er tidligt om 

morgenen, når jeg starter i stalden kl. 4. 

Her er der fred og ro, og der er sjældent 

nogen, der forstyrrer - heller ikke 

telefonen. Kalvene ligger stadig og sover, 

når jeg går forbi. Det gør de fleste køer 

også, når jeg kommer ind i stalden. Nogle 

enkelte har rejst sig og er gået over for at 

æde. Her om sommeren er det lyst og 

dejlig køligt, når jeg starter. Om vinteren 

er det omvendt mørkt, men så er det 

varmere i stalden end udenfor. Jeg starter 

med at tænde for radioen, så jeg kan høre 

nyt fra omverdenen.  

Når de sidste rester af foderet er skubbet 

ind, og malkeanlægget er gjort klar, skal 

der malkes. Her er den første direkte 

kontakt med hver enkelt ko. Kommer den 

ca. i den rækkefølge, som den plejer? Ser 

den rask ud? Er der lige så meget mælk i 

yveret, som der var i går? Når jeg er knap 

halvvejs i malkningen, kommer min kone 

og genner de resterende køer frem til 

malkning, ordner køernes sengebåse og 

strør et nyt lag strøelse. Vi har en 

skraberrobot, som sørger for rensning af 

gulvet. Efter malkningen har køerne ædt 

de sidste rester foder og lagt sig igen.  

 

Malkning af køer.
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Når der er malket, er der frisk mælk til de 

små kalve. Nu er de vågnet - de kender 

fodertiderne - og er klar til deres mælk. 

Den ansatte møder nu og starter med 

kalvene. Kalvene skal også have vand, hø 

og valset korn samt strøs, så de ligger godt 

og tørt.  

 
Kalvene – og kattene – får mælk. 

Der skal også blandes foder til køer og 

kvier (store kalve). Det foregår udendørs 

med traktor og blandevogn. Når jeg går 

oppe på toppen af min ensilagestak for at 

rykke plastik af, kan jeg se alle bilerne på 

Nordre Ringvej, der snegler sig af sted i 

morgentrafikken, så tænker jeg: ”Godt, jeg 

ikke sidder der.” Alt skal i den store 

blandevogn - korn, soyaskrå, rapskager, 

roepiller, mineraler, halm, vand, græs- og 

majsensilage - og blandes til et ensartet 

foder, så dyrene ikke kan sortere i det. Der 

blandes efter en foderplan, som er lavet på 

baggrund af en næringsanalyse af de 

forskellige fodermidler. Næsten hver dag 

bliver der lavet justeringer. Både i mængde 

efter, hvor meget - eller lidt - foder, der er 

tilbage fra dagen før, og i næringsindhold 

efter køernes lort og mælkekvalitets-

analysen fra mejeriet. Lortens konsistens 

og farve giver vigtig information om 

køernes udnyttelse af foderet. Når der er 

fodret, er det igen tid til at gå en runde i 

stalden og se om alt står vel til. 

 

Foderet blandes. 

Så er det blevet tid til noget af alt det andet 

der også skal laves. Nogle opgaver er der 

hele året. Der skal vaskes vandkar, muges 

ud ved kalve, flyttes kalve (de vokser jo, 

og skal have mere plads - det er altid en 

fornøjelse, for de er nysgerrige og springer 

glade rundt, når de er kommet over den 

første skepsis), klovbeskæres (pedicure for 

køer), insemineres og drægtighedsun-

dersøges. De bedste køer insemineres med 

kviekønssorteret sæd, så vi får de bedste 

malkekøer, og de dårligste køer insemi-

neres med kødkvægs sæd, for at få de 

bedste slagtedyr. Tyre og kødkvægskalve 

sælges til opfedning andre steder. Og 

kælvningerne skal passes. De kommer jo 

på alle tider af døgnet og i gennemsnit hver 

3. dag. Der skal tages godt imod den nye 

kalv for, at den kan holde sig sund og rask, 

og der skal også holdes et vågent øje med 

koen, for at den får startet godt op på endnu 

en periode med malkning. Der skal også 

smøres maskiner, vedligeholdes bygninger 

og inventar, fejes og holdes orden. Måske 

skal der handles råvarer. Som en anden 

børshaj holder vi øje med priserne på 

råvarebørserne og
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laver kontrakter på indkøb, når vi mener at 

priserne er nede. Her er nogle af de letteste 

penge at tjene, hvis det er det rette 

tidspunkt. På en god dag bliver der også 

lige tid til en lille lur efter middag. 

 

Aftenmælk til kalvene. 

Klokken 15 skal der så malkes og fodres 

kalve igen. Inden dagen er helt omme, skal 

jeg lige en tur i stalden igen inden sengetid 

for at se, om alt er i orden til natten. Her 

tjekker jeg en sidste gang om mælken er 

kølet ned til afhentning af tankbilen. 

Mælken bliver hentet midt om natten og 

kørt til Arlas mejeri i Rødkærsbro. Så hvis 

I køber Arlas revet mozzarella, er der 

måske noget af vores mælk i. Mælken 

afregnes efter mængde, fedt- og 

proteinprocent og kvalitet. 

Andre opgaver - alle dem i marken - er der 

kun i vækstsæsonen, og de er meget 

afhængige af vind og vejr. Det starter sidst 

på vinteren, hvor vi venter utålmodigt på, 

at jorden skal blive tør nok til, at vi kan 

komme i gang. Først skal der køres gylle 

ud og pløjes. Måske skal den sten, vi har 

ramt med ploven de sidste mange år, 

graves op. Så går der ”skattejagt” og 

geologi i det. Hvor stor er stenen? Hvilken 

farve? Derefter skal vi vente på at jorden 

bliver varm nok til, at de forskellige frø 

kan spire.  Så skal der harves(rives) til et 

godt såbed, samles sten, sås - først korn og 

græs og til sidst majs, måske tromles og 

samles sten igen. Så venter vi på resultatet. 

Var såbedet godt? Kommer der vand og 

varme i passende mængder? Spirer frøene? 

Hvor meget ukrudt kommer der? Hvornår 

er det tid til at sprøjte? Ja, det gør vi, men 

kun i nødvendige mængder. Vi ønsker så 

lidt konkurrence om gødning og vand til 

vores planter, derfor må ukrudtet 

begrænses. Vi ønsker sunde planter, derfor 

må svampe og skimmel bekæmpes, ingen 

- hverken dyr eller mennesker - har godt af 

foder/mad med mug på. Så skal planterne 

gro. Når der er græs nok, lukker vi nogle 

af kvierne (stor kalve) på græs, men inden 

skal hegnet ses efter. Det er et herligt syn 

med græssende kvæg, men det tager tid. 

Det er mere tidskrævende at tilse dem på 

græs, end når vi alligevel kommer forbi i 

stalden.  Men vi ved, at mange af jer også 

nyder det, når kvierne går i engene eller op 

af bakken til byen. Så skal der ”høstes”, 

når vejret og planternes størrelse passer. 

Græs - og noget af kornet - skal ensileres: 

skårlægges (klippes af), rives sammen, 

finsnittes (skæres i 2-3cm’s længde), køres 

hjem, lægges i store stakke, køres sammen 

(med en tung gummiged, så al luft presses 

ud af det), dækkes lufttæt med plastik, og 

derpå ensilagenet, så fugle ikke prikker hul 

i plastikken og tunge sandsække, så det 

hele ikke flyver væk. Vi kan høste på 

græsset 4-5 gange om året. Kornet til 

modenhed høstes senere med mejetærsker, 

og halmen presses i baller og køres hjem. I 

dag er det heldigvis store baller, som 

håndteres med traktor. Sidst på året skal   

majsen også ensileres. Så er det slut for
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Vækstsæsonen, og vi kan trække indenfor 

i staldene igen sammen med de sidste kvier 

fra græs. De vil også gerne ind, når det 

bliver koldt, vådt og blæsende. 

 

Foderet er leveret, og køerne gumler i sig. 

Om vinteren er det tid til planlægning, 

refleksion over året, der er gået, afslapning 

og en halv time på øjet i lænestolen, når 

fjernsynet er tændt om aftenen. Her er der 

tid til faglig fordybelse, og opdatering på 

lovgivning og regler, som skal overholdes. 

Nogle er fornuftige og forståelige, andre 

bare irriterende, besværlige og tidskræ-

vende papirnusseri, og de sidste helt 

håbløse, nærmest urimelige. Men alle 

gælder, og vi må få det bedste ud af det. Da 

vi startede, var det mælkekvoter og en 

begrænsning på jordkøb, vi så som 

snærende bånd for produktions udvidelse 

og vækst. I dag er begge dele væk, men det 

er begrænsningerne slet ikke. Nu hedder 

det bare miljøgodkendelse, hvor alt er 

reguleret til mindste detalje: antal af dyr og 

art, lugt emission, affaldshåndtering, 

påvirkning af miljøet og meget mere. Skal 

der søges om alle ændringer? Til at styre 

alt dette skal vi registrere og have 

godkendt markplaner, gødningsplaner og 

sprøjteplaner. Alt med dyrene - fødsel, 

død, sygdom/medicin, køb og salg - skal 

registreres i CHR-registeret til tiden, og de 

skal gå med 2 autoriserede øremærker, så 

de kan genkendes. Der er rigeligt med 

papirer at holde styr på, så man kan nemt 

få masser af bøvl, påtaler eller bøder, når 

forskellige kontrolmyndigheder dukker 

op, hvis der ikke er styr på tingene. 

Sådan går året og livet på landet i dag, og 

vi nyder livet herude. Vores 3 børn, der har 

været med hele vejen. Naboerne, som vi 

samarbejder med eller lejer jord af. Og 

naturen, som vi glædes ved og holder også 

øje med. Musvågen, når den tager mus 

efter ploven. Bøgen, når den springer ud. 

Svalen, når den om foråret flytter ind i 

stalden og hjælper med at bekæmpe fluer 

og forlader os igen med årets unger. 

Fasanen, når den flyver op og forskrækker 

os, hvis vi går en tur på marken. 

Brombærrene, der skal plukkes. Haren, 

ræven og rådyret, som krydser vores 

marker, når vi ser ud af vinduerne i stalden 

eller fra traktoren. Og vi er her endnu på 

trods af alle de tilpasninger, der er til vind 

og vejr og lovgivning, og udøver vores 

håndværk på bedste vis. Nu må vi så se, 

om vi selv bestemmer, hvornår vi vil 

sælge, eller om der bliver motorvejen, den 

østlige omfartsvej eller den nye bydel på 

Taphede, der kommer og lukker ned for 

vores landbrug. 

 

 



101 år – hvem skulle tro det! 
Tappen bringer her et portræt af Tapdrup Sogns nulevende ældste borger, Anna 

Dalsgaard, Nedertoften, der den 23. juli fyldte 101 år.  
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Anna Dalsgaard fortæller om sit liv. 

Af Morten Jørgensen 

Levet med troen på én Gud, under to 

verdenskrige, tre regenter og et utal af 

regeringer. Stadig frisk og rørig, med 

behørig støtte og hjælp. Det er det 

telegramkorte portræt af Anna Dalsgaard, 

der i juli måned rundede sin 101 års 

fødselsdag. 

Tappen er inviteret på besøg ved Anna 

Dalsgaard i hendes hyggelige lejlighed på 

Nedertoften, hvorfra hun dagligt nyder den 

storslåede udsigt over Nørreådalen. Vel er 

synet ikke, som det kunne ønskes at være, 

men den smukke natur omkring Tapdrup 

bliver alligevel påskønnet. Det samme gør 

de søde og hjælpsomme naboer og venner 

på Nedertoften. Nogle er faldet bort, men  

det er jo et vilkår, man må tåle, når man 

selv bliver højt op i årene, som Anna 

Dalsgaard udtrykker det. Det bliver sagt 

uden beklagelse, men nøgternt konstate-

rende, som kun et menneske, der har haft 

glæder og sorger gennem et langt liv, kan 

gøre det. 

Født i 1917 som nummer fem i en 

søskendeflok på syv, fire drenge og tre 

piger, var det et Europa og et Danmark 

under forandring,- der blev de ydre 

rammer for Anna Dalsgaards opvækst. 

Barndomshjemmet var et landbrug belig-

gende på Randersvej, tæt ved Taphedevejs 

udmunding, og alle børnene måtte efter 

alder og evner yde deres bidrag til arbejdet 

i husholdningen eller bedriften. Det var en 

naturlig del af et barns opvækst at hjælpe 

til i hjemmet. Pigerne i huset og drengene 

i stalden og marken.  

 
Stedet på Taphede. (Foto af maleri.) 

Anna Dalsgaard husker sin barndom som 

værende en tryg tid. Skolegangen fandt 

sted i Tapdrup under den navnkundige 

lærer Overgaard. Han var gennemgående 

en rar lærer, men kunne man ikke sine 
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salmevers eller udenadslære, fortæller 

Anna Dalsgaard, så var han også dygtigt til 

at skælde ud og give lussinger. Der var 

skole hver anden dag, og eleverne gik til 

og fra skolen, uanset hvor langt væk man 

boede. Turen fra Randersvej og tilbage 

kunne være streng, især om vinteren og i 

sølet vejr. Fodtøjet var træsko, og de blev 

hængt til tørre på skolens kakkelovn, når 

de var våde. 

Tapdrup Skole, 1926. 

Forældrene var knyttet til Indre Mission i 

Tapdrup, og som barn deltog Anna 

Dalsgaard med sine forældre og hjemme-

boende søskende i flere arrangementer i 

missionshuset i løbet af året. Der var jo 

ikke mange andre adspredelser. Især var 

juletræsfesten, 4. juledag, et af højde-

punkterne. Voksne og børn iklædte sig det 

pæneste tøj, og så spadserede man sammen 

til Tapdrup. Vejen var nok enten støvet 

eller sølet, for et fast ritual, inden entré i 

festsalen, var en grundig børstning af 

bukser, kjoleslæb og fodtøj. Børnene 

fortalte hinanden om årets julegave. Jo, der 

var én gave, pointerer Anna Dalsgaard. 

Det kunne f.eks. være et indpakket stykke 

chokolade.  

Efter sin konfirmation kom Anna Dals-

gaard ud at tjene som ung pige i huset. Især 

huskes tiden på Søgård, der ligger ved 

 bredden af Søndersø. Og så kom 

voksenlivet med giftermål. De første år 

boede det unge par på et landbrug ved Lee, 

mod Løvskal. Det var under 2. verdenskrig 

og Tysklands besættelse af Danmark. Og 

herfra husker Anna Dalsgaard lyden fra de 

natlige flytogter, hvor britiske fly ned-

kastede containere med våben og andet 

udstyr i området omkring Mammen, Lee 

og Hjorthede til de danske friheds-

kæmpere. 

Efter nogle år i Lee flyttede parret til 

Tapdrup Sogn, hvor et landbrug på 

Taphede i 1947 blev deres nye hjem. 

Ægtemanden fik snart en mælkerute at 

køre. Det var til Thisted Mejeri. Anna 

Dalsgaard hjalp derfor med i stedets 

bedrift og malkede og røgtede bl.a. hver 

morgen køerne. To børn kom også til og 

med dem fire børnebørn og nu otte 

oldebørn. 

Anna Dalsgaard havde den sorg at miste 

sin mand i 1974. Sølvbryllup nåede de, 

men ikke mange år mere. Herefter var det 

nødvendigt at tage udearbejde, og det blev 

til fire år på Ibsgården som plejeassistent 

samt nogle år med privat rengøring og 

hushjælp. Og stedet på Taphede blev solgt. 

 
Tapdrup Hovedgade, ca. 1929, med 

missionshuset til højre.
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Nu begyndte en ny epoke, nemlig de indtil 

nu ca. 30 år i lejligheden på Nedertoften. 

Mange vil huske Anna Dalsgaard som en 

fast del af Tapdrups bybillede, når hun to 

gange dagligt gik sine vandreture rundt på 

veje og stier. Altid i et rask tempo. Og 

tilknytningen til det kirkelige liv blev holdt 

ved lige. Dels gennem Indre Mission og 

ikke mindst ved søndagens gudstjenester i 

Tapdrup Kirke. Nu, hvor mobiliteten ikke 

er så høj, er besøgene af sognepræsten 

kærkomne, og DR morgenandagt og 

gudstjenester bliver fulgt punktligt. 

Deres udsendte bliver budt på et glas vin 

og konfekt. Gæstfriheden er oprigtig. En 

skik fra landet, hvor man altid blev ”budt 

inden for”, når man kom i et ærinde. 

Det er rart at samtale med Anna Dalsgaard. 

Humor, alvor, skarphed, iagttagelse, 

konstatere, resignere. 101 år, og ærgerlig 

over ikke at kunne komme ud i den friske 

luft hver dag. Ja, man kan da kun være i 

godt humør efter en så berigende 

eftermiddag. 

 
Taphede, begyndelsen af 70´erne.  

Anna Dalsgaard bag rattet. 

 

eSport 
Af Martin Bjarnø Hansen,  

Subækvej 14, Tapdrup 

 

"eSport Ørum” åbner endelig dørene i den 

kommende sæson! Måske vil du være bedre til 

eSport, eller måske vil du bare gerne udvide din 

sociale omgangskreds igennem spil, eller måske vil 

du bare gerne spille spille.  

 

Se mere på eSport Ørum's facebookside, hvor vi løbende lægger informationer op. 

        Hilsen, Ørum eSports Udvalg.                                                         Ses vi??   



-----Strikke-/hygge-/snakkeklub----- 
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Af Else Krogh, Tapdrupvej 91, Tapdrup 

Så nærmer sig tiden for strikke- hygge- og 

snakkeklubben. Det er i år den 14. sæson, 

og den starter mandag den 1. oktober 2018, 

kl. 19.00, i Sognehuset. 

Igen i år har jeg lejet Sognehuset, og det 

bliver igen om mandagen. Mødedagene er 

sat til at være:  

Oktober: 

Mandag den 01. oktober, 15. oktober og 

29. oktober 2018. 

November: 

Mandag den 12. november og 26. 

november 2018.December: 

Mandag den 10. december 2018. 

Januar: 

Mandag den 7. januar og 21. januar 2019. 

Februar: 

Mandag den 4. februar og18. februar 

2019. 

Marts: 

Mandag den 4. marts og 18. marts 2019. 

 

Hvis jeg lige skal beskrive, hvem vi er, og 

hvad vi foretager os sådan en mandag 

aften, ja så er vi en flok piger i alle aldre, 

som mødes og nørkler med forskelligt 

håndarbejde.  

Samtidig hygger vi os, snakker og får rørt 

lattermusklerne. 

 

Vi mødes kl. 19.00, og det slutter kl. 21.30. 

Pris 20 kr. pr. gang, som dækker husleje og 

kaffe med kage. Vi skiftes til at bage, og i 

denne sæson starter jeg med at bage :-) 

 
Den 10. december holder vi julefrokost og 

pakkespil, og de sidste par år har vi været 

heldige, at julemanden er kommet forbi 

med en gave til os. 

 

Til afslutningen, den 18. marts, plejer vi at 

få et par stykker smørrebrød m.m. 

 
Alle er velkomne. Man møder bare op, der 

er ingen tilmelding. Har du spørgsmål 

vedrørende deltagelse, kan de rettes til mig 

på tlf. 29 24 56 14. 

 

På gensyn i Sognehuset.



Tapdrup Udeliv  
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Siden sidst har vi lavet en vækstaftale med DGI. Aftalen har til formål, at få flere til 

at spille tennis. I juni måned  havde vi en instruktør fra DGI på besøg, hvor 16 spillere 

mødte op til introaften, hvilket var lidt af en udfordring med kun én bane. 

Instruktøren kommer til Tapdrup igen den 12. september så til alle jer der bare 

overvejer, at få en tennis ketcher i hånden, mød op og vær med og overrask 

instruktøren med endnu flere spillere.

 

Af Birgit Rasmussen 

Tapdrup Udeliv 
Sommeren går på held, og vi skal snart til 

at tænke på at spille i andre varmegrader. 

Sidste sommer, som var både kold og våd, 

var det regnen, der kunne drille, men i år 

har varmen været en væsentlig faktor, så 

der på de varmeste dage kun kunne spilles 

formiddag og aften. 

Ja, det er svært at stille tennisspillere 

tilfreds. Det bedste tennisvejr er lunt, 

vindfrit og overskyet. 

Medlemmerne 

Vi holder medlemstallet og ligger stadig på 

55-57 medlemmer. Håber, at vækstaftalen 

med DGI kan bringe det lidt op. Ellers har 

mund til øre metoden også virket godt. Vi  

 

 

 

skal jo også tænke på, at vi kun har en 

bane. 

Træning: 

Der har været en del frafald hen over 

sommeren, hvor folk har været på ferie, 

men er nu tilbage på fuldt blus med 10-12-

14 stykker pr. gang. Vi har jo stadig de tre 

trænere, som hjælper helt nye og også de 

mere drevne spillere på vej i det noget 

tekniske spil.  

Thorsten er flyttet til Århus, men tager 

stadig turen til Tapdrup onsdag aften, 

hvilket vi er meget glade for. Måske er det 

hyggen med kaffe og kage, der også 

trækker. 
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Doubleturnering: 

Doubleturneringen består i øjeblikket af 26 

spillere, og der spilles stadig efter en plan, 

som bliver lagt på Facebook, og så melder 

man ud, hvis man ikke kan spille, så en 

anden kan træde til. Synes, det virker efter 

hensigten. 

Der spilles tre doubler og 3 singler hen 

over weekenden og mandag. 

Udfordringsturneringen 
Er en singleturnering, og som noget nyt er 

vi begyndt at lægge single kampe ind i 

double turneringen. Her bliver kampene så 

bogført, og man er med til at kæmpe om 

pokalen, som bliver uddelt til næste års 

generalforsamling.  

Renovering af klubhuset 
Er nu rigtig kommet i gang, det gamle hus 

står og ser noget medtaget ud. Det mangler 

jo også alt sin indmad; murene, som er helt 

fjernet, gulvet, som er hugget op og loftet, 

som er pillet ned. Det har været et kæmpe 

arbejde, og mange har været forbi for at 

give en hånd med. Vi har også tilbud fra 

beboer i byen, som står klar til at hjælpe, 

når næste fase går i gang. 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.  

Uden alle de mange frivillige hænder ville 

vi aldrig kunne få råd til at gennemføre 

projektet. 

Status på renovering: 

Dræn på vestsiden af huset og faskine er 

stort set færdigt. 

På selve huset mangler vi at nedtage det 

gamle tag og få sat et nyt op. Vi mangler 

også montering af vinduer, døre samt at 

tilmure hullerne, hvor de gamle vinduer og 

døre har siddet. Gulvet har vi også banket 

op for at få ordentlig isoleret fra bunden, så 

fugten ikke igen skal komme nedenfra. Et 

nyt loft bliver også sat op og endda i kip, 

så rummet kommer til at se mere rummelig 

ud. DET BLIVER SÅ FLOT. 

Konkurrence: 
Det renoverede hus skal have et navn. Hvis 

I har et forslag til, hvad huset skal hedde, 

så send en mail til birgit-ras@hotmail.com 

eller en SMS til 60628446 inden den 15. 

oktober. Udover æren ved at navngive 

huset, vil der også være en mindre præmie. 

Bestyrelsen i Tapdrup Udeliv vil afgøre, 

hvilket navn der vinder.

 
Ud af huset - Rødding 

Efter at vi nu i 3 år ”kun” har spillet med hinanden, er vi nu begyndt at tage udenbys 

for at møde andre klubber. Onsdag den 11. juli drog 12 glade tennisspillere til Rødding, 

som havde inviteret os, fordi de også gerne ville se andre tennisspillere. Det blev en 

hyggelig aften, hvor vi spillede og hyggede os.

mailto:birgit-ras@hotmail.com


Billeder fra - Renovering af klubhuset 
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BT`s Idrætsforening 

27 

 
Af Leo Jacobsen, formand for 

Bruunshåb/Tapdrup (BT) 

Idrætsforening. 

 

Ny hjemmeside 

Vi har længe haft et ønske om at ændre 

layoutet på klubbens hjemmeside, så den 

blev mere interessant at besøge. 

Ændringerne, som nu er gennemført, kan 

ses på www.bt-if.dk 

 

Outdoor fitness 

I begyndelsen af august 2018 begyndte et 

nyt tilbud i klubben, idet ca. 25-30 havde 

tilmeldt sig aktiviteten Outdoor fitness, 

som foregår i naturen forskellige steder 

omkring Viborg. 

 

Disc golf i Nordisk Park 

For et år siden etablerede vi en helt ny Disc 

Golf bane i Nordisk Park. 

Siden er banen blevet brugt til træning 

samt af skoler, forskellige netværk m.v. 

 

Banen er åben for alle, og regler m.v. 

findes på opsatte skilte i området. Der kan 

lejes frees bee hos Viborg Sø Camping, 

Danhostel eller i BT ved henvendelse til 

Leo Jacobsen på mobil 4084 8926. 

 

 

 

Vi håber, at dette nye idrætstilbud vil blive 

til stor glæde for mange i området, da det  

kan spilles af såvel børn som voksne. Så 

tag børn og børnebørn med til en god 

oplevelse i et flot område.  

 

 

 
 

 

Fodbold Ungdom 

Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at 

vi har fået mange nye spillere hen over 

sæsonen og efter sommerferien, så antallet 

af ungdomsmedlemmer vokser støt. 

På det seneste har vi udvidet samarbejdet 

med Eastside (OGF og Houlkær) til også 

at omfatte U13 og U14 Drenge. Der trænes 

i Bruunshåb om mandagen og i Houlkær 

om torsdagen. 

http://www.bt-if.dk/
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Fodbold Senior 

Siden sommerferien har vi fået tilgang af 8 

nye spillere fra andre klubber bl.a. 

seniorspillere, som nu er flyttet ind i 

Arnbjerg. 

Vi har derfor langt flere spillere til træning 

end hidtil, bl.a. er der ofte ca. 20 deltagere 

til træning, hver tirsdag og torsdag fra kl. 

19,00. 

Vi har dog stadigvæk plads til nye spillere, 

så mød bare frem på en træningsaften. 

 

Knallertkørsel på Bruunshåb Stadion 

I begyndelsen af august fik vi på vores 

stadion besøg af et par unge, der synes det 

var sjovt at race rundt på klubbens baner 

og lave bremsespor m.v. 

Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, 

hvorfor vi håber at forældre til børn med 

knallert vil tage en snak med deres børn. 

Gentagelsestilfælde vil blive meldt til 

politiet. 

 

 
 

Indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen 

I samarbejde med SVIF tilbyder BT også i 

den kommende sæson en række aktiviteter 

som gymnastik, badminton og indendørs 

fodbold. Desuden tilbydes håndbold 

sammen med OGF under navnet Asmild 

Håndbold. 

De fleste aktiviteter er netop begyndt, når 

dette blad udkommer. Du kan dog sagtens 

nå at komme med til en aktivitet i den 

kommende sæson. Det kan oplyses, at der 

i år vil være flere muligheder for at leje en 

badmintonbane end hidtil. 

 

Kig venligst i den grønne folder, der blev 

omdelt primo august, om ikke der er en 

aktivitet, der kan friste dig. 

 

Badminton 

 
Af Jette Gulev, badmintonudvalget 

BT/SVIF 

 

Så bliver dagene igen kortere, og de mørke  

aftener  længere.  Trist  vil  nogen 

måske sige, men der er dog enkelte 

lyspunkter  at  skue. Et af dem er, at bad- 

mintonsæsonen står for døren. Det bliver 

rigtig spændende. 

Et er i hvert fald sikkert, trænerne står klar 

til at tage  imod alle, der har lyst til at 

spille badminton i Møllehøjhallen. Der er 

mulighed for at spille uanset alder. Se mere 

herom i den grønne folder eller på vores 

Facebook side ”Badminton i BT/SVIF”. 

Vi vil forsøge at tilmelde hold i alle 

aldersrækker,  fra  U11  og  opefter  samt 

voksenhold. Træningen starter onsdag d. 

29. august. Men kom gerne til næste 

træningsaften i september. 

Er du i tvivl om badminton er noget for 

dig, så mød op  alligevel  til  et  par  gratis 

prøvetimer. Har du ingen ketcher, kan du 

låne.
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Julemarked  
Søndag den 25. november  

kl. 10.30 – 16.00 
Mød op til en rigtig julehyggedag med 

masser 
af inspiration til den kommende jul. 

25 boder viser og sælger et bredt  
udbud af juleting og gaver. 

Julemanden ankommer kl. 11.30 

Der kan købes gløgg - æbleskiver  

og cafeen er åben. 

Entre kr. 10,00 for voksne – Børn gratis 
 

Kulturudvalget 
 

 
ØL-aften 

Fredag den 2. november  
kl. 19.00 

Kom til spændende Øl-aften  
med Poul Madsen fra Tuborgfonden.   

Vi hører historien om bondedrengen, 
som startede det, der skulle blive 

verdens 4. største bryggeri. 

Der bliver lidt at spise og vi smager på 
produkterne undervejs. 

Pris kun 75 kr. 
Tilmelding: Knud i Møllehøjhallen, 

eller på tlf. 25678700 

senest tirsdag d. 23 Oktober 
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Medlem af 

landsorganisationen 

Foreningsaften 

 

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

Tapdrup gamle skole – Tapdrupvej 100.  

Efterårssæsonen starter onsdag den 19. september.  

Juleafslutning er onsdag den 05. december. Vi holder fri i uge 42. 

Kontingent for perioden 19. september til 31. december 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.  

Bestyrelsen ønsker jer alle et godt efterår. 
 

  

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. 8662 9088 Mobil 2812  49 37 eller 

e-mail: husflid@falckenberg.dk  
 

 

mailto:pramhusvej@fibermail.dk
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September 2018: 
02.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke.   

09.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

12.  kl. 17.30              Tennis (TUT), Intro for nybegyndere.  

16.  kl. 14.00 Høst- og familiegudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

18.  kl.  0930              Seniorklubben, første møde i Sognehuset 

18.  kl. 19.00              Tapdrup Menighedsråds orienteringsmøde. 

19.  kl. 14.00 Høstgudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

19.  kl. 19.00 Husflid starter på Tapdrup gl. Skole. 

23.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke 

26.  kl. 18.00              Fællesspisning i Tapdrup Forsamlingshus 

 

Oktober 2018: 

01.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

07.  kl. 19.30 Temagudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

14.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

15.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

21.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

25.  kl. 19.00 Sangaften i Sognehuset. 

29.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

 

November 2018: 

04.  kl. 10.30 Allehelgens højmesse i Tapdrup Kirke.     

05.  kl. 19.30              Banko i Tapdrup Forsamlingshus            

11.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

12.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

18.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

19.  kl. 19.30              Banko i Tapdrup Forsamlingshus            

26.  kl. 19.00 Strikke-snakkeklub i Sognehuset. 

 

December 2018: 

02.  kl. 15.00 Familiegudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

  Juletræet på torvet tændes. 

03.  kl. 19.30              Banko i Tapdrup Forsamlingshus. 

17.  kl. 19.30              Banko i Tapdrup Forsamlingshus    



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, Østbanetorvet 8, 3th, Aarhus,  

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.     

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.: 23. november 2018 

Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf. 8660 0206, Mobil: 2639 9070.                        

Mail: aabrinken9@outlook.com   OBS! Ny adresse. 

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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