
1 

Tappen 
Nr. 1 – 53. årg.  Marts 2020 

 

Beboerblad for Tapdrup 
og Omegn  



2 

Tappen 

I dette nummer af bladet finder du: 

Redaktionen Side 

Tapdrup Kirke Side 

Seniorklubben Side 

Tapdrup Udeliv Side 

 Side 

 Side 

Sognepræst Mads B. Gram Side 

Tappens fremtid Side 

Naturvidenskab i Tapdrup Side 

Tapdrup Børnehus Side 

West Highland Way Side 

Tapdrup-et kinderæg for børn og voksne Side 

En Tapdrupdreng vender hjem Side 

Saml det op Side 

Husflid Side 

Det sker Side 

Adresser m.v. Side 

 

 

 

 

 

 



3 

Redaktionen 

 

Af Morten Jørgensen, redaktør 

For et år siden skrev jeg om ”Foråret så 

sagte kommer”, vel nok fordi vi dog 

alligevel havde en smule vinter og derfor 

kunne glæde os til forårets komme. 

Den glæde har vi ikke helt så udtalt i år. 

Vel kan marts byde på både frost og sne, 

men nu er vi formelt i forårsmånederne. 

Og ikke så meget som et snefnug har vi 

set, ej heller dage med bidende frost. 

Resultatet er grønne græsplæner, buske i 

knop og en forventelig myriade af snegle og 

insekter senere på året. Vel har vi sparet 

på varmen i husene, men alligevel er det 

nu rart med den velkendte forskel på 

årstiderne. 

Medlem af Borgerforeningen eller ej. 

Uanset status modtager alle husstande i 

Tapdrup Sogn Tappen. Det må da siges at 

være en god service. Så husk nu at sige 

tak til de, der betaler kontingent – eller 

endnu bedre, meld jer ind i 

Borgerforeningen. Udgivelse af Tappen 

står ved magt – rygterne om det modsatte 

er falske. Fake News! Men Tappen 

udkommer ikke uden udgifter for 

Borgerforeningen. I runde tal koster det 

ca. 8.500,- om året. Så redaktionen er nu 

ved at se på, om Tappen også skal 

udgives i en elektronisk udgave og 

fordeles via e-mail. Læs mere herom inde 

i bladet. 

Nu glæder vi os til at se børn og voksne i 

haven, på vejen og ved legepladsen. 

Foråret byder os velkommen til at være 

udendørs, nyde naturen og hilse på 

naboer, venner og forbipasserende. 

Redaktionen ønske læserne et grønt og 

godt forår. 

Frist for indlevering af bidrag til næste 

nummer af Tappen er 24. maj 2020. 

 

 
 Denne velkendte ”Tapdrupudsigt” har de nybyggede huse på Vibækvej, 

der ligger længst mod syd. 
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Fremtidig udgivelse af Tappen 

 

Af Morten Jørgensen, redaktør 

Tappen skal ud! Et motto, som 

redaktionen og Borgerforeningens 

bestyrelse er enige om. Bladet har sin 

plads i Tapdrup og er et vigtigt element i 

at vedligeholde og styrke sammenholdet i 

Tapdrup sogn.  

Tapdrup Borgerforening er som andre 

frivillige foreninger afhængig af 

indtægten fra medlemmernes kontingent. 

Det er naturligvis frivilligt at være 

medlem af Borgerforeningen, men på den 

anden side er det vel ikke for meget 

forlangt, at vi alle bidrager til 

sammenholdet, og de fælles aktiviteter og 

tilbud Borgerforeningen tilbyder. 

Det koster penge at udgive Tappen. Som 

nævnt er det ca. 8.500,- om året, og dette 

beløb er en god del af Borgerforeningens  

budget. Derfor må bestyrelsen se på 

muligheder for at stabilisere eller mindske 

denne udgift. En mulighed kan være at 

udgive Tappen som et elektronisk 

dokument og fordele det via e-mail. En 

anden mulighed kan være kun at fordele 

bladet til medlemmer af 

Borgerforeningen. En tredje mulighed kan 

være at udgive Tappen både i 

papirudgave og elektronisk, og lade 

modtagerne bestemme, hvilken udgave 

man ønsker. Og der er sikkert to-tre flere 

muligheder, bl.a. at indbyde til 

sponserede annoncer. 

Nu vil redaktionen og Borgenforeningen 

høre din mening om den fremtidige 

udgivelse af Tappen. 

Fat derfor blyant eller PC og giv din 

mening til kende.  

Svar på nedenstående spørgsmål og 

aflever det til Redaktionen v. Morten 

Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup; tlf. 26 

39 90 70, e-mail 

aabrinken9@outlook.com  

ikke senere end den 31. marts 2020. 

Send en e-mail, SMS eller læg dit svar i 

redaktørens postkasse. 

Besvarelser forbliver anonyme. 
 

Spørgeskema vedrørende fremtidig udgivelse af Tappen  

Ønsker du i fremtiden kun at modtage Tappen som e-post? JA         NEJ        .  

Ønsker du i fremtiden kun at modtage Tappen i papirudgave? JA         NEJ        .               

Skal kun medlemmer af Borgerforeningen modtage Tappen? JA           NEJ        . 

Er du ikke medlem af Borgerforeningen, vil du så melde dig ind?  JA           NEJ        .  

Aflever dit svar ikke senere end 31. marts 2020 til: 

                          Redaktionen v. Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup; 

                          tlf. 26 39 90 70, e-mail aabrinken9@outlook.com 

mailto:aabrinken9@outlook.com
mailto:aabrinken9@outlook.com
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SENIOR-KLUBBEN 
 

 

Af Pauli Birch Nielsen, formand for 

Tapdrup Seniorklub. 

Hermed lidt orientering fra Tapdrup 

Seniorklub. På nuværende tidspunkt er vi 

ca. 16 seniorer, der mødes torsdage i lige 

uger, kl. 9.30, i Sognehuset. Vi bl.a. 

arrangerer ture til steder, vi synes kan 

være spændene at besøge. Seniorklubben 

har, nævnt i tilfældig rækkefølge, i 2019 

besøgt Morten Korch museet på Grønhøj 

Kro, været til vinsmagning ved Chateau –

Ø, ved Anders O. Andersen, i Ø-by og 

været på besøg hos biavler Poul Sørensen 

i Hobro - tidligere Tapdrup dreng. Den 

18. februar i år havde vi besøg af Anders 

Hjort, også en tidligere Tapdrup dreng. 

Anders akkompagnerede, og vi sang 

fælles af hjertens lyst. Anders er rigtig 

godt inde i stoffet, og kunne fortælle lidt 

om de enkelte sangskrivere - en rigtig god 

formiddag. Den 3. marts får vi besøg af 

Ole S. Nielsen, også fra Tapdrup, som vil 

fortælle om sin tid i Flyvevåbnet. Vi 

påtænker også at lave et lotterispil en 

enkelt gang i år. Når vi ikke har andet på 

programmet, spiller vi blandt andet kort 

og bob og ellers alm. drøftelse af 

verdenssituationen . Sidste møde i 

forårssæsonen bliver tirsdag den 18. april, 

hvor vi slutter af med en lille frokost. 

Forventet opstart på efterårssæsonen 

bliver tirsdag den 29. september 2020. Vi 

betaler ikke kontingent, men betaler så 50 

kr. pr. person pr. gang. Det dækker bl.a. 

kaffe og franskbrød eller kage til kaffen 

og diverse udgifter til forskellige 

arrangementer. 

Hvis man kunne tænke sig at være en del 

af Tapdrup Seniorklub, er man altid 

velkommen. For nærmere info må man 

meget gerne kontakte en af nedennævnte 

på tlf. 

Pauli Birch Nielsen   40385420 

Tove Krogh   29600035 

Margit Sørensen  42632765
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Hvad er det, der gør Tapdrup til noget særligt? 
 

 
 

Af Mads Bjerre Gram, sognepræst ved 

Asmild- Tapdrup Pastorat. 

Fællesskab og sammenhold 

Som præst i Tapdrup, må jeg sige, at 

Tapdrup kan noget helt særligt. Der er et 

stærkt fundamenteret fællesskab, som 

holder byen fast i et venskabeligt og 

omsorgsfuldt netværk af tillidsfulde 

borgere. Et godt sted at være for både unge 

og gamle. Og til tider tænker jeg over, 

hvad der gør Tapdrup til noget særligt.  

Jeg ser en by, der er bygget op omkring et 

stærkt sammenhold, holdt oppe af de store 

fællesskabsbærende søjler: Forsamlings-

huset, borgerforeningen, kirken og sikkert 

mange andre tiltag og steder I mødes til og 

i, som jeg slet ikke kender til.  

Det er glædeligt at se, hvordan Tapdrup 

formår at holde fast i sin identitet og i 

hinanden, selv i tider hvor store udbyg-

ninger er undervejs. 

Kirken som en del af fællesskabet  

Der er også gennem mange år blevet lagt 

kræfter og energi i kirken og sognehuset, 

for at skabe en ramme, hvor alle 

generationer i byen har kunne mødes, og 

jeg håber og tror på, at det er lykkedes. 

Men (!) der er brug for nye kræfter.   

Det er glædesvækkende at se, hvordan det 

er lykkes at lave en succesfuld generati-

onsovergang i flere af de bærende søjler i 

byen, som f.eks. borgerforeningen, og nu 

er turen kommet til menighedsrådet.  

Som det ser ud i øjeblikket træder 4 ud af 

5 menighedsrådsmedlemmer tilbage ved 

menighedsrådsvalget i år.  

Der er brug for, at Tapdrup igen træder 

sammen og finder ud af, hvem der kan 

være med til at løfte opgaven som 

menighedsrådsmedlem i de kommende år; 

om det er én enkelt periode på 4 år eller 

mange flere som nogen af de siddende 

menighedsrådsmedlemmer, er der intet 

krav til. Men hvis ikke kirken kan stille 

med et fuldtalligt menighedsråd, så bliver 

virkeligheden nok en ganske anden, end vi 

kender den i dag. Hvis ikke Tapdrup har et 

siddende menighedsråd, så risikerer byen 

at flere af de aktiviteter der foregår i kirken 

og sognehuset helt lukker ned. Der er brug 

for jer til at løfte opgaven, fordi jeg tror på, 

at kirken er nødvendig for at vedholde det 

ganske særlige ved Tapdrup: sammen-

holdet, fællesskabet, omsorgen og tilliden. 

Vi har brug for dine ideer 

Det kan virke en anelse diffust, hvad 

menighedsrådet i grunden går at laver, og 

hvad man som nyt menighedsrådsmedlem 

kan være med til at sætte sit præg på.  

Menighedsrådet invitere derfor til en 

workshop d. 18. marts kl. 19.30 til en 

snak om, hvad det vil sige at sidde i 

Tapdrup Menighedsråd, hvad Tapdrup 

Kirke skal være i fremtiden, og hvad du 

kan være med til at hjælpe med.  
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Tapdrup Kirke 

Tapdrup Menighedsråd 

Af Niels Toftegård, formand 

Ideer og visioner 

Tapdrup Menighedsråd har drøftet, 

hvordan kirken og dens tilbud kan blive 

mere nærværende for sognets beboere. 

Det spørgsmål vil vi tage huld på ved at 

arrangere en Workshop den 18. marts 

kl. 19.30 i Sognehuset, hvor vi indbyder 

alle til at deltage med deres ideer og 

forslag. 

Aftenens program ser i grove træk således 

ud: 

 Menighedsrådets ansvar og opgaver 

 De enkelte 

menighedsrådsmedlemmers ansvar 

og opgaver 

 Menighedsrådets nuværende 

visioner og mål 

 Oplæg til gruppearbejde/small 

talk/summemøde 

 Brainstorm 

 Ideer  

 Evt. nedsættelse af 

interessegrupper, som fortæller om 

ideerne ved mødet den 12. maj 

2020. 

Valg til Tapdrup Menighedsråd. 

2020 er valgår til menighedsrådet. Valget 

i år går efter nye regler. Der bliver 2 

møder, som vil være på samme dato i hele 

landet. Den 12. maj, kl. 19.30, holdes 

såvel menighedsmøde som 

orienteringsmøde om valget i Sognehuset. 

Der bliver orienteret om menighedsrådet 

arbejde, og hvordan valget skal foregå. 

Den 15. september holdes en såkaldt 

valgforsamling i Sognehuset. Her vil et 

nyt menighedsråd blive valgt efter et 

regelsæt, som ligner valg til en forening. 

Når der er sammensat, bliver der en 4 

uges periode med mulighed for at indgive 

en alternativ liste. Skulle det ske bliver 

der valg den 17. november 2020.  

Det nyvalgte menighedsråd begynder sit 

virke 1. søndag i advent (29. november). 

4 af de nuværende medlemmer, ønsker at 

stoppe, og ny kandidater skal findes. Så 

nu er der mulighed for at få indflydelse og 

komme med ny ideer til kirkelivet i 

Tapdrup. Se også indlægget fra 

sognepræst Mads Bjerre Gram her i 

bladet. 

Sommerarrangement på Tapdrup 

Torv. 

I de seneste år har der været en 

sommerkoncert på torvet. I 2020 prøver 

menighedsrådet at udvide arrangementet. 

Vi vil kalde det ”TAPDRUP KIRKE 

FOR ALLE” og det sker den 12. juni. 

Program: 

Kl. 16.00 Boder på torvet, hvor børn og 

andre barnlige sjæle kan sælge brugt 

legetøj m.v.. 
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Kl. 17.00 Tændes grillen og der serveres 

pølser, øl og vand. 

Kl. 17.30 Sanglege for børnene med 

harmonikaspil ved Bent Melvej 

Kl. 18.00 Musikalsk underholdning ved 

duoen Matilde Fomsgård og Klaus 

Hostrup Hansen 

Kl. 19.00 Menighedsrådet giver kaffe, te 

og hjemmebag. 

Tapdrupborgerne skal medbringe stol, 

godt vejr og godt humør.  

Skulle nogle have lyst til at bage en kage, 

så sig endelig til. Vi håber på godt vejr og 

nogle hyggelige timer på torvet lige 

overfor byens smukke kirke. 

Øvrige opgaver 

Kirken trænger voldsomt til at blive 

kalket, så vi venter på sol og tørvejr. På 

kirkegården vil vi gå i gang med en om-

lægning langs det østlige dige. 

Kirkegårdsdiget er en løbende opgave. I 

dette år ser vi på reparation af norddiget. 

 

Naturvidenskab i Tapdrup 
 

 

Af Morten Jørgensen, medlem af 

Tapdrup Menighedsråd 

Tapdrup Menighedsråd vil i samarbejde 

med Borgerforeningen i løbet af marts og 

april arrangere fire streamings i Tapdrup 

Sognehus af naturvidenskabelige foredrag 

fra Aarhus Universitet. Foredragene er 

åbne for alle, og der er gratis adgang. 

Deltagerantallet er begrænset til 50. 

Der vil være mulighed for at købe øl eller 

vand i pausen, og der serveres kaffe.  

Fremmødte skal være på plads i lokalet 

senest 18.55. Alle foredrag begynder kl. 

19.00 og slutter kl. 21.00.  

 

 

 

Foredragene finder sted således: 

10. marts 2020  

Fremtidens natur. Professor i økologi 

Jens-Christian Svenning. 

 

31. marts 2020  

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden. 

Professor i biogeokemi Ronnie N. Glud 

og professor i biogeokemi Bo Barker 

Jørgensen. 

 

14. april 2020 

Ig Nobel Prize: first laugh, then think 

Marc Abrahams (på engelsk). 

 

21. april 2020   

Rask og glad – tak dine unikke 

mikrober.Professor i genomforskning  

Oluf Borbye Pedersen 

 

Læs mere om ”Offentlige foredrag i 

naturvidenskab” på Aarhus Universitets 

hjemmeside. 
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Saml´ det op! 

 

Af Morten Jørgensen, Åbrinken 9. 

”Bukke sig og samle det op” er en del af 

omkvædet til Thomas Helmigs sang 

”Saml det op” fra 2018. En sang, som 

overført burde være alle hundeejeres 

kendingsmelodi og motto. Det at bukke 

sig ned og samle sin hunds efterladenskab 

op i en pose og tage det med hjem til 

skraldespanden.  

I de forløbne uger har vi passet en hund 

og derfor også vandret Tapdrups stier og 

veje tynde for at lufte Monty. For år 

tilbage var det Mulle, der hver dag skulle 

motioneres, og det afstedkom dengang, 

som nu, mange og hyggelige samtaler og 

hilsener med andre hundeejere og øvrige 

beboere. Enkelte gange kom Mulle på 

afveje, men det er forhåbentlig glemt. 

Et af samtaleemnerne nu er de mange 

hunde høm- høm, som ikke bliver samlet 

op, men ligger som landminer i 

grøftekanter og langs stierne. Møg 

irriterende, for nu at bruge et passende 

udtryk. Voksne kan til nød orientere sig  

og forsøge at manøvrere uden om, men 

børn i leg har ikke en chance. Det er ikke 

særlig rart at få fodtøj, bukser og jakke 

smurt ind i andres ligegyldighed. 

Vi har mødt mange ligesindede med en 

lille, sort pose i hånden. Det er heldigvis 

flertallet, som er renlige, og tak for det. 

Nu skal vi bare have de sidste med, så 

man uden bekymring kan gå på stier og 

veje og måske endda turde gå ind på 

rabatten for at plukke en forårsblomst i 

grøftekanten. 

PS: I Bruunshåb, ved BT´s træningsbane, 

er der anlagt en hundeskov, hvor arealet 

er indhegnet. Her kan hunden løbe frit, 

dog under ledsagelse. Et godt initiativ af 

Viborg Kommune. 
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Tapdrup Udeliv  

  

Af Birgit Rasmussen, formand 

Orientering fra  

Tapdrup Udeliv Tennis 

Tapdrup Udeliv  
Vinteren har været rekord varm og våd 

her i 2020 og det har kunnet mærkes på 

antal spillede kampe på tennisbanen. Selv 

om der de fleste gange har været fuldt hus 

til kampene, har vi været nødsaget til at 

aflyse en del, da regnvejr og tennis er en 

dårlig kombination da det ødelægger både 

spillet og boldene. 

Men vi har selvfølgelig fået spillet en del 

og vi har for første gang afholdt en 

nytårskur, hvor deltagerantallet nåede op 

på små 30 spillere, skønt med så stor en 

opbakning. Det gav udfordringer på 

banen, men vi løste det med de seks små 

baner på tværs af den store bane, samt 

med spil, hvor man godt kan være mere 

end 4 spillere på banen af gangen. Mere 

om det senere. 

Lys på tennisbanen  
Vi håber i løbet af foråret at få lys på 

tennisbanen. Status er i skrivende stund, 

at vi har haft projektet i nabohøring og  

 

der har ikke været nogen indvendinger til 

lyset, hvilke vi jo er glade for. I øjeblikket 

er det i anden fase høring, som medtager 

en bredere skare, der kan gøre indsigelser 

omkring vores projekt. Vi regner ikke 

med at der er nogen der stiller sig i vejen 

for lysmasterne. Masterne er konstrueret 

således at de kun lyser ind over banen. 

Med hensyn til økonomien, ser det også 

lovende ud, da vi er blevet bevilget 

tilskud fra Viborg Kommune og andre vi 

har søgt tilskud hos. 

 
En klub med mange bolde i luften 

Nytårskur 
Tæt på 30 tutter deltog 19. januar fra kl. 

10 i forbindelse med TUT 

NYTÅRSKUR, og de sidste gik først 

hjem kl. 17 efter en lang og drabelig 

double. 

Bestyrelsen havde lavet et spændende 

program med tennis, løbende hygge med 

kaffe og søde sager samt sandwich til 

årets første klubfrokost. 

En chokoladekage medbragt af Ole S. 

Nielsen, udformet som var det en 

tennisbane, blev sat på bordet, ligesom 

Jan Andersen tog fusen på alle med 

overrækkelse af et flot og hjemmelavet 

skilt af egetræ med skriften TUTTEN 
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(som han selvfølgelig hængte op på 

væggen med det samme) 

Bestyrelsen takker for jeres store 

opbakning i det nye år, hvor vejret viste 

sig fra den smukkeste side. 

Bemærk det første billede, hvor mange 

bolde var i luften, og således bød vi fra 

Tapdrup Udeliv det nye tennisår 

velkommen⚾️ 

Jan præsenterer det  flotte navneskilt 

Tapdrup Udeliv Tennis og Børnehuset 

har indgået et samarbejde  
Torsdage i tidsrummet kl. 10-11 kommer 

den ældste årgang fra børnehaven ned i 

TUT for at lege sig til en bedre motorik, 

koordination og kropsforståelse...og det 

bliver på en tennisbane fyldt med bolde. 

"I TUT må de rent faktisk kaste med 

bolde, det er jo ikke ligefrem det, vi 

opfordrer mest til hjemme i stuen" ! 

 

Voksne, forældre og bedsteforældre samt 

seniorer i Tapdrup opfordres til at støtte 

det nye initiativ, og der er ingen krav om 

kendskab til tennis - både børn og voksne 

skal have det sjovt med boldlege. 

Hvis i skulle have lyst til at give en hånd 

med så skriv eller ring til Ole S. Nielsen 

tlf. 40801754  

Håber på Jeres opbakning. 

Samarbejde med andre tennisklubber 

Overlund  (OTK), Løgstrup (LGIF) og 

Viborg (VLTF)  
Samarbejdet med Viborg VLTF har kørt 

i næsten et år nu og der bliver spillet 

double hver 14. dag enten i Viborg eller 

her i Tapdrup.  

 I januar havde vi besøg af formanden og 

et bestyrelsesmedlem fra Overlund 

OTK. Vi blev enige om at prøve at lave 

doubler hver mandag fra kl. 10. 

I februar har vi haft besøg af Løgstrup 

LGIF og spillede en venskabskamp med 

dem. Efterfølgende blev vi enige om at 

etablere et samarbejde med dem også. Vi 

talte om fredag som en mulig 

samlingsdag. 

Hvis du skulle have lyst til at være med så 

henvend dig endelig til en fra bestyrelsen. 

 
Og der bliver ikke bedt bordbøn, tænker 

det er Jens der fortæller historier 
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Træning  
Mandage:  unge, voksne og seniorer 

stater i øjeblikket kl. 16, men vil blive 

rykket frem efterhånden som det bliver 

lysere, således at vi ender med at starte kl. 

17. Så kan dem der går på arbejde også 

være med. Træner Thorsten Busk 

Pedersen 

Onsdage: familietennis starter kl. 16, så 

hvis du har en lille pode, som trænger til 

motion, hygge og socialt sammenhold, så 

kom og vær med. Træner  Ole S. Nielsen.  

 
Ole S. Nielsens kage, 

udformet som vores tennisbane 

Standerhejsning/Tennissportens dag  
I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen 

til lørdag den 2. maj 2020.  

Vi starter kl. 13.30. 

Der kommer yderlige information på de 

sociale medier. 

 

 

Børnehavebørn fra børnehuset 

 i boldkamp på tennisbanen. 

 

Familietræning sommer og vinter, intet 

kan holde dem tilbage. 
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 Bogen  

                                            ”Det gamle Tapdrup” 

 

Bogen Det gamle Tapdrup er færdigredigeret og vil gå i trykken snarest. 

I anledning af udgivelsen vil der blive afholdt 

Reception 

I sognehuset 

 Lørdag d 28 marts kl. 13 - 16 

Bogen, der er på 245 sider og koster kr. 220, fortæller om Tapdrup sogns historie 

lige fra landskabets skabelse til i dag. Bl. a. om: 

                            -- Landsbyens beliggenhed og udvikling.  

                            -- Herregården Skovsgård fra stortid til ophør  

                            -- Møllernes udvikling og historier –  

                            -- Kirken og skolens historie –  

                            -- De enkelte gårdes historie –  

                            -- Pramfarten på Nørreåen –  

                            -- Thisted mejeris historie –  

                            -- Egnens politiske og religiøse bevægelser 

                            -- Dertil mange spændende og oplysende 

                                                  beretninger fra gamle Tapdrup borgere.  

                            -- Til hvert afsnit er tilføjet gamle fotos, som 

                                er blevet stillet til rådighed. 

   Under receptionen vil bogen blive præsenteret ligesom der er mulighed for køb. Der 

vil blive trykt 100 bøger, hvor de 30 er reserveret til dem, der allerede har meldt sig som 

interesserede købere. 

    Når og hvis bøgerne bliver udsolgt, vil der ikke være mulighed for at trykke flere. Jeg 

håber på et stort fremmøde, hvor der vil blive budt på en lille forfriskning. 

                                                                                                                     Erik Langvad 
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West Highland Way juni 2019 

 

 Af Tina Jensen, Stationsvej 13 

(fortsat fra forrige nummer) 

17.06.2019 

“I think I passed the test of Scottish 

stubbornness today! (Jeg tror jeg bestod 

testen i skotsk stædighed i dag!). Jeg havde 

gjort alt klar til afgang fra Glencoe Hostel 

kl. 8.40 sharp og gik de 3 km ned til byen 

og skulle med bussen derfra til Glencoe 

Ski-Center, hvor jeg i forgårs tog bussen 

fra. Klokken 9.45 arriverede City-link-

bussen mod Glasgow, chaufføren sprang 

ud, åbnede bagagerummet og spurgte efter 

vores reservationer. Døøø! Den havde jeg 

ikke lige set komme, da jeg på turen i 

forgårs ikke behøvede billetreservation. 

Jeg spurgte pænt chaufføren, som havde 

nået at fortælle, at der var fuldt booked op, 

om jeg ikke kunne stå op de 20 min turen 

tog til ski-centeret, men det kunne jeg 

IKKE!!! (Jeg ved godt at reglerne siger, at 

der ikke må være stående passagerer i 

hurtigkørende busser, og Linda, som jeg 

bor hos i Glasgow, sagde noget meget lidt 

pænt på skotsk, da jeg skrev til hende for 

lidt siden). Nå reschedule! “Så går jeg da  

bare langs A82 gennem Glen Coe de 6 km 

hvor jeg så ville støde på WEST 

HIGHLAND WAY” - dalen er bare så smuk 

med grønne knejsende bjerge og floden og 

vandfald fra bjergsiderne. Jeg havde set 

flere gå ture på forskellige stier ved vejen, 

og jeg vidste fra min research, at WEST 

HIGHLAND WAY og A82 stødte sam-

men på et tidspunkt - jeg havde endda 

tjekket det på Google Maps i 3D, så jeg 

vidste hvordan det så ud. Dog ville jeg 

misse 4 km af WEST HIGHLAND WAY 

(- og kan man så sige man har gået hele 

turen?). Jeg kunne heldigvis gå på sti det 

meste af vejen, men måtte passere vejen 

flere steder og den er smal flere steder, så 

jeg gik mest bagved vejbanderne og stod 

stille og ventede til trafikken havde 

passeret de smalle steder.  

 

De fleste var hensynsfulde og kørte uden 

om eller sagtnede farten, men 

“lomberjacks´ne (chauffører der kører med 

træstammer) er mad-men, og dem er der 

mange af her. Så dem hold jeg pænt 

afstand til. Rygsækken var heldigvis 
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pakket ind i neongrønt, og jeg havde 

fundet mit regnslag til min lille rygsæk 

frem i neongul, så jeg kunne ses.  

Regnen stod ned i stænger i perioder. 

Endelig efter 3½ times vandring fandt jeg 

min P-plads og WEST HIGHLAND 

WAY. Jeg syntes godt nok, det havde taget 

en evighed at gå derhen - også i 

betragtning af at stierne var rimelige 

velpræparerede. Jeg fik sat mig og spist 

min frokost og humøret blev straks bedre. 

Så begyndte opstigningen ad bjerget Stob 

Mhic Mharum “Devilʼs Staircase” og hold 

da fast, jeg kom højt op på bjerget. Regnen 

stod ned i stænger igen og “der blæst´ en 

wældig wind - der udʼ fra West”. Flere var 

på vej både med rygsæk og mountainbikes. 

Men det var imponerende; Sikke en 

udsigt!!! 

Jeg gik over brusende vandløb og over 

store klippeflader og alt var vådt, så det 

gjaldt om at holde sig i gang for ikke at 

fryse. Nedstigning gennem et skovområde 

med dæmning og et stort turbineanlæg til 

“grøn-strøm”, hvilket flere plakater gjorde 

opmærksom på. Ankomst til Kinlochleven 

klokken 18.05 dut - en lille by med en eller 

anden industri der lugter meget metal-

lisk??? Senere på turen fandt jeg ud af, at 

den metalliske lugt stammede fra 

udvinding af aluminium. Og ellers den 

sædvanlige pub, Bed & Breakfast, 

købmand og småbutikker. Jeg har fundet 

min Bed & Breakfast i den anden ende af 

byen. Her er rigtig hyggeligt i et stort 

gammelt hus. Jeg kom af med det våde tøj, 

har hængt alt op til tørring inkl. rygsæk og 

det mest imponerende var, at sokker og 

støvler var tørre indvendigt og dermed 

også futterne (jeg havde ellers en 

fornemmelse af, at alt sejlede og sjappede) 

Og så et VARMT bad efterfulgt af Scottish 

shortbread og te. Så går verden jo ikke helt 

af lave. ” 

 

Da jeg gik gennem Glen Coe kunne jeg se 

vandrere på den nordlige side af vejen gå 

på en sti, som jeg ikke kunne komme op på 

pga. en brusende flod - og da jeg kom 

tilbage til Glasgow efter min vandretur 

mødtes jeg med Lindas ven Mark, som er 

en stor udendørsentusiast og han fortalte 

mig, at der går en vandresti gennem dalen. 

Jeg havde faktisk gået på stien noget af 

vejen og for at finde op på den, skal man 

gennem en P-plads for at finde ruten, men 

jeg havde ikke kort over området, så der 

missede jeg en meget hurtigere og lettere 

vej gennem dalen.  

18.06.2019 

“24 km (næsten) bjerg... Sidste strækning 

fra Kinlochleven til Fort William gennem 

bjergpas. Startede dagen med næsten helt 

tørt tøj fra min hyggelige Bed & Breakfast. 

Først en ret stejl stigning fra Kinlochleven 

for at komme op i højderne, men da jeg  
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først var oppe var vejene overraskende 

gode. Det fandt jeg så ud af skyldtes, at 

nogle bønder havde får gående deroppe. Så 

en 4-hjulstrækker kunne man godt ma-

nøvrere med på de ujævne veje med 

overrislende bække. Op ad bakken var 

vejret godt, men oppe på sætteren kom der 

gang i regn og rusk. Da vejen drejede mod 

nord stilnede vestenvinden af og solen 

begyndte at få overtaget. Dog blev der 

smidt en tår vand fra himlen indimellem. 

Det er uden mage, at se det vejrlige skifte 

så hurtigt - måske fordi det ses tydeligere 

på bjergsiderne eller simpelt hen fordi man 

har tid til at opleve det? Nedstigningen 

mod Fort Williams gik ganske lige ud ad 

landevejen, da en bred ustenet vej førte 

nedad. Der var gang i træfældningen på 

store arealer af bjergsiden, så store 

maskiner var i gang der.  

 

Et par km langs en indfaldsvej, og så var 

man ved det første officielle slutsted for 

WEST HIGHLAND WAY (det gamle 

sted), men jeg fulgte den nye officielle helt 

ind i gågaden. Det var med blandede  

 

følelser jeg nåede enden. Dels er det jo fedt 

at have gennemført den lange tur og bevist 

over for sig selv, at det kan man godt klare, 

men det er også trist at sige farvel til så 

skønne naturoplevelser.  

En sidste lille malurt i bægeret; 2/3 inde i 

turen, laver jeg en drejning og “klik” - et 

gammelt “hold i ryggen sted” sætter sig 

fast under mit venstre skulderblad. Så den 

sidste del af turen havde det ikke gjort 

noget, hvis rygsækken var blevet kørt. Det 

er ikke sådan når en snart 50-årig kvinde 

skal ud at være klatretøs. Så jeg må i gang 

med mine rygøvelser og de smertestillende 

piller. Og så må vi se om det bliver Ben 

Nevis-opstigning eller blot shopping i 

morgen??? Skulle nogle af jer få lyst til at 

komme til det her dejlige land, er der en 

masse små vandreture man kan komme på 

(fra 3 km...), hyggelige og mange Bed & 

Breakfast, kroer til overkommelige over-

natningspriser, godt mad også til over-

kommelige priser, rare og sjove og helt-

nede-på-jorden-mennesker, lækre uldting, 

laks (og andre fisk), øl (på hyggelige 

pubber) og ikke mindst Whisky”. 

19.06.2019 

“Måtte jo så lige opgive det dér sidste 

bjerg. Ben Nevis! Så skidt da! Det regnede 

også fra morgenstunden, og så kunne det 

hele også bare være lige meget. Jeg havde 

i aftes før sengetid været i gang med Yoga 

og udstrækningsøvelser og Ibubrofen både 

som creme og som tabletter, for det hold i 

ryggen, der syntes lige, det skulle komme 

igen på den her sidste gå-dag. Nå, så i seng 

med mig. Da jeg havde været vågen 100 

gange (sådan føltes det i hvert fald) stod 

jeg op og gentog proceduren kl. 3.00 i nat. 

Så hjalp det. Da jeg vågnede i morges, var  
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jeg temmelig smadret og alt lyst, energi og 

entusiasme for at “klatre op” på Ben Nevis 

var pist borte. Så jeg besluttede mig for en 

shoppedag (min yndlingsbeskæftigelse, 

ikke Dan? – absolut ikke!) Så nu kan jeg i 

hvert fald sige, at jeg har bidraget til den 

skotske økonomi. Jeg ville lige tage en lur 

i formiddags, inden jeg gik ud i byen, men 

rengøringsholdet havde gang i et eller 

andet skænderi på et østeuropæisk sprog, 

så det blev der ikke noget ud af (gad vide 

hvem der i øvrigt så skal gøre rent, når nu 

UK træder ud af EU???). Først hentede jeg 

en togbillet til min returnering til Glasgow 

i morgen, så rundede jeg lige Tesco (Føtex 

på britisk) for at proviantere lidt, før jeg 

kastede mig over de utallige souvenir-

butikker på High Street Fort William. Efter 

te og kage i Costa, gik jeg en lang tur ud af 

“Strandvejen” (ben og fødder skulle jo 

nødig tro, det er total flaʼuʼdag) og hold da 

op, hvor er der mange Bed & Breakfast´s. 

Det forsatte næsten i det uendelige - da jeg 

havde gået en time vendte jeg om, og gik 

til den fiskerestaurant, jeg havde set ved 

middagstid, men her var alt optaget. Nå ja. 

Så går damen da på Kro! Helt traditionelt 

fish´n´chips (med nyfanget haddock/kul-

ler-dagens ret), salat – og ikke at for-

glemme; øl. Hyggeligt sted!  

Så nu er der gjort klar til syd-på-rejse og 

min veninde Pia kommer i overmorgen og 

gør mig selskab i Glasgow, hvilket jeg 

glæder mig rigtig meget til. Jeg har bedt 

hende om at tage ørepropper med til når 

hun ikke gider høre mere om WEST 

HIGHLAND WAY”.  

 

 

Togrejsen retur næste dag til Glasgow var 

også en oplevelse. At køre strækningen på 

3 timer som man har brugt dage på at gå, 

er pludselig lidt underligt og man kan flere 

steder se WEST HIGHLAND WAY med 

nye mennesker, der traver afsted med fuld 

oppakning. Togturen gav også mulighed 

for at se mange hjorte, krondyr og rådyr i 

store flokke - det havde jeg ikke set på min 

vandretur. De skotske højlandskvæg så jeg 

heller ikke, men dem kan jeg jo bare finde 

ovre ved golfbanen i Overlund eller ved 

gravhøjene i Bruunshåb. Jeg kan kun 

anbefale, at du tager vandrestøvlerne på, 

“læner dig tilbage” i naturens 

vidunderlighed og får fyldt op i dit indre 

pulterkammer med gode oplevelser.  

God tur! 

Har I lyst til at se flere billeder fra min 

tur, kan I finde dem på min Facebook-

profil.  
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Nyt fra Tapdrup Børnehus 

 

Af Charlotte T. Christensen, 

Børnehusleder Tapdrup 

Så er vi trådt ind i 2020, og et spændende 

år ligger foran os. Jeg er ny leder i 

Tapdrup Børnehus, og er i proces med 

både at lære huset at kende, og med at 

arbejde med nye tiltag.  

Økonomisk er det et godt år for børnene. 

Viborg Kommune opnormerer, og vi har 

fået penge til at ansætte mere personale, 

hvilket vi er godt i gang med.   

Vi skal have lavet en ny læreplan i år, og 

der ligger mange interessante, 

pædagogiske drøftelser i det arbejde. 

Viborg Kommune giver alle pædagoger et 

3 dages kompetenceløft i forbindelse med 

arbejdet med læreplanen, og det glæder 

alle sig til. 

Noget af det der optager os meget for 

tiden, og som også var et væsentligt punkt 

på vores forældremøde, er vores 

kostordning. Vi har fuldkostordning, og 

måltiderne spiller en væsentlig rolle i 

vores hverdag. Vi er ved at indarbejde 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold 

til måltider i dagtilbud, og vi er også ved 

at søge om bronzemærket i økologi.  

Vi går meget op i at børnenes kost er 

ernæringsmæssigt rigtigt sammensat, 

herunder at frugter og grøntsager er 

vigtige bestanddele i alle vores måltider. 

Vi spiser jo ikke kun for at blive mætte, 

men også fordi maden syner, dufter og 

smager godt, og fordi det er rart at sidde 

sammen og spise. Voksne kan åbne en 

verden af farver, smage, konsistens og 

dufte sammen med børnene i fællesskabet 

omkring måltidet. Vi har også fokus på at 

børnene er aktive deltagere i forbindelse 

med måltiderne. 

Det betyder at grupperne på skift hjælper 

med at lave noget af den mad vi skal have 

og at de er aktive og selvhjulpne under 

måltidet. 

 

Kosten har stor betydning for børn og 

voksnes sundhed, men det har det at 

bevæge sig også. Noget der kendetegner 

os, er at vi er DGI certificerede. I år skal 

vi re-certificeres, så vi bliver endnu bedre 

til at gøre leg, idræt og bevægelse til en 

integreret del af vores hverdag. Dermed 

kan vi være med til at give børnene sunde 

bevægelsesvaner samt sjove oplevelser 



19 

 

omkring det, at børn og voksne er aktive 

sammen.  

Som et nyt tiltag i år, starter vi et 

samarbejde med TUT, Tapdrup Udeliv og 

Tennis. Det er vores ældste 

børnehavebørn,der hver torsdag 

formiddag besøger TUT. Vi skal lege på 

tennisbanen og i området omkring banen. 

Vi skal lege med bolde og have fokus på 

glæden ved at bevæge sig. Vi ser meget 

frem til samarbejdet med TUT, og til at se 

hvad det samarbejde giver vores børn.  

 

Skulle I være nysgerrige på hvad vi laver 

sammen, så er I meget velkomne til at 

kigge forbi tennisbanen torsdag 

formiddag.  

Har nogle af jer andre ideer til et 

samarbejde med Tapdrup Børnehus om 

noget, så ring eller skriv endelig til mig.  

Vi vil meget gerne spille en aktiv rolle i 

det lokalsamfund vi er beliggende i.  

Husk også at vores legeplads gerne må 

benyttes uden for vores åbningstid. 

 
Alle billeder er situationsbilleder 

fra Tapdrup Børnehus. 
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Tapdrup – et Kinder æg for børn og voksne 

Anette og Jens Kofoed, Tapdrupvænget 

7, er nyligt flyttet til Tapdrup i nybygget 

hus. Jens fortæller her om sin passion 

for en hobby, nemlig sejlsport. 

 
Forfatteren ved Virksund Sejlklub 

Jeg kan næsten fristes til at sige, at 

Tapdrup er som et Kinder æg. Man ser ét 

og får faktisk meget mere, når først man 

lukker op.  

Min hustru Annette og jeg er flyttet til 

Tapdrup for lidt over et år siden. Noget af 

det første som skete på indflytterdagen 

var, at naboerne kom og hilste på og bød 

os velkommen. En dejlig begyndelse og 

en meget fin gestus. Vi har følt os 

velkomne siden da i byen. Vi nyder 

naturen omkring Tapdrup. Nørreådalen, 

skovene, banestien, legepladser, som 

vores børnebørn nyder at benytte, 

borgerhus og tennisbane mv. Alle hilser 

på hinanden, når vi tilfældig mødes ved 

hækken eller på stierne. Vi blev budt 

velkommen i grundejerforeningen og 

inviteret på kaffe. Jeg er tilbudt træning af 

Ole Nielsen på tennisbanen. Vi har dog 

endnu ikke nået at besøge kirke og 

deltaget i fællesspisning, men vi har 

appetit på at komme og deltage. Tapdrup 

er et venligt og herligt sted.  

Fritiden benyttes bl.a. til gåture, 

cykelture, rejser og sejlsport mv. Jeg har 

min egen båd og bruger meget tid 

omkring Virksund og i Limfjorden 

sommer og vinter.  

Din umiddelbare tanke er sikkert, at 

sejlsport og Tapdrup ikke har ret meget 

med hinanden at gøre? Og dog. Når du 

strækker halsen fra ådalens nordkant, kan 

du i ny og næ øjne en kano i Nørreåen, og 

skibe med master har vist i en fjern fortid 

sejlet forbi i åen på vej mod Randers og 

herfra op mod Limfjorden. Og som i 

Tapdrup, findes der et unikt fællesskab i 

Virksund, hvor jeg sejler. Så, måske er 

der en hemmelig forbindelse! 

Det er billigt og giver unikke 

oplevelser. 

Nogen tror fejlagtigt, at sejlads og 

sejlsport kun er for personer med egen 

båd og mange penge. Det er ikke sandt og 

er nok mere en fordom. Det er meget 

billigt at komme i gang med at sejle. Du 

kan sejle med andre som besætning eller 

gast. Det er en god måde at lære at sejle 

på.  Du kan også låne dig frem. Vi har 

joller for børn og unge samt to velsejlende 

kølbåde, som kan lånes af medlemmer i 

sejlklubben.  

Du betaler blot 600 kr. om året for at være 

medlem af sejlklubben.  

Har du mod på mere og går du i 

overvejelser om at få fod på egen dørk, så 

kan du i dag købe en god brugt familiebåd 

for ca. 50.000 kr. En jolle kan anskaffes 



21 

for mindre. Det kan du vel næppe få ret 

meget sommerhus eller campingvogn for? 

 

En klub for alle. 

I Virksund Sejlklub er der plads til alle - 

børn, unge, familier og seniorer. Sejlsport 

kan dyrkes af hele familien i fællesskab i 

samme båd. I kan også lave forskellige 

aktiviteter, men i samme tidsrum, så hele 

familien tager afsted sammen.  

Som velkomstforening søger vi at tage 

godt imod nye medlemmer. Vi opererer 

bl.a. med venskabsbåde og 

mentorordning. Du er altid velkommen til 

at komme og prøve at deltage i vores 

aktiviteter. 

Aktiviteter. 

I sejlersæsonen afholdes om mandagen 

pigesejlads. Om tirsdagen er der børn og 

unge sejlads på Nørresø i Viborg. 

Mødested for søpiraterne er FDF 

Sejlercenter for enden af Nørresø. Om 

tirsdagen afholdes sejlerskole i Virksund. 

Her kan du lære at sejle. Du møder 

ligesindede og får hurtigt lært de basale 

færdigheder, så du kan begå dig på 

vandet. Onsdagssejlads er for kølbåde. 

Her kan du deltage som gast. Om 

torsdagen har vi seniorsejlads og om 

lørdagen har vi ind imellem jollesejlads. 

Vi afholder bl.a. en årlig fællestur til Fur, 

hvor familier sejler og mødes over en 

weekend til hyggeligt samvær. Om 

efteråret afholdes en traditionsrig 

mandetur, hvor sejlads og samvær er i 

højsædet. Om vinteren afholder vi kursus 

i duelighedsbevis i samarbejde med 

Viborg Sejlklub. 

 

Naturen og fjorden. 

Der er et væld af muligheder for sejlture i 

Limfjorden. Det er trygt og sikkert. Målet 

kan være en hyggelig havn, en 

muslingefestival, Kulturmøde på Mors, en 

bytur i Aalborg eller havnefester mv. 

Hvad enten du drømmer om at sejle selv, 

med hele familien eller måske eje din 

egen båd, så finder du information på 

www.virksundsejlklub.dk , der kan 

hjælpe dig på vej.  

20. juni afholder vi 

Havnens Dag og 

under 

Kræmmermarked 16., 

17., 18. og 19. juli har 

vi åben båd på 

Virksund 

lystbådehavn. Kom endelig ud og mød os 

i Virksund. I er altid velkomne.  

https://www.virksundsejlklub.dk/2019/05/01/vi-er-velkomstforening/
https://www.virksundsejlklub.dk/kurser/virksund-sejlklubs-pigesejlads-er-for-voksne-og-aktive-kvinder/
https://www.facebook.com/ungesejladsViborg/
https://www.facebook.com/ungesejladsViborg/
https://www.virksundsejlklub.dk/kurser/virksund-sejlklubs-sejlerskole-laer-at-sejle-som-voksen/
https://www.virksundsejlklub.dk/kurser/virksund-sejlklubs-seniorsejlads-2019/
https://www.virksundsejlklub.dk/paa-tur/
http://www.virksundsejlklub.dk/
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En Tapdrupdreng vender hjem 
Jacob Gade, Engvej 9, Tapdrup, er en af 

flere Tapdrup-børn, som i voksenalderen 

er vendt tilbage og bosat sig i Tapdrup. 

 

   Mit navn er Jacob Gade. Jeg blev født i 

Tapdrup i 1985 på Stationsvej. Her boede 

jeg sammen med min mor, far og 

storesøster Pernille. Da min mor var 

dagplejemor, var jeg altid omgivet af 

børn. Spændende, da der var mange at 

lege med, men også ind imellem ret 

irriterende. Det kunne være svært at have 

sit legetøj i fred og ro. 

   Jeg startede på Møllehøjskolen som 

6årig. Jeg husker med glæde tilbage på 

min klasselærer Dora. Hun var altid 

venlig og retfærdig, men ind imellem ret 

streng, så der var dejlig ro i hendes timer. 

Det var dog frikvartererne, jeg husker 

bedst. Jeg sad som regel i timerne og 

tænkte på, hvad jeg skulle lave, når 

klokken endelig ringede. Desuden gik 

min tankeflugt tit og ofte hjem til gøremål 

sammen med far. Vi brugte rigtig meget 

tid på biler, knallerter og motorcykler. 

Diskuterede, reparerede og klargjorde de 

forskellige maskiner. 

   Jeg kom til Overlund Skole i 7. klasse. 

Gik der indtil midten af 10. klasse. Mine 

tanker var alle mulige andre steder end 

ved skolearbejdet, så jeg droppede ud 

midt i skoleåret. 

   Hvad så???? Heldigvis fik jeg en plads 

hos J.P.Group i Viborg som arbejdsdreng. 

Endelig var der tid til alt det sjove: 

maskiner, fester, piger og spændende 

weekender. Det var i den periode, jeg 

købte min første bil. Jeg var da 17 år. 

Kort tid efter kom jeg i lære som 

bygningssnedker hos Hansen og Nielsen. 

Blev udlært i 2006. Forinden da var jeg 

flyttet sammen med 3 skolekammerater i 

en lejlighed i Viborg. Vi havde det hyle 

skægt. Festede og rejste en del rundt i 

Europa. Ja, en herlig, men også ind 

imellem vild tid. 

 

   Jeg var både i barndommen og i 

ungdomstiden i Viborg meget sammen 

med far. Vi rodede med maskinerne, 

fiskede, gik til flugtbaneskydning mm. 

Desuden spillede jeg fodbold i BT/SVIF, 

gik med aviser, slog græs på banearealet  
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og cyklede på mountainbike. Ja, der var 

nok at se til. Mor hjalp mig i hele 

perioden med alt det praktiske. Hvilket 

hun for øvrigt stadig gør. Der er intet som 

mors kødgryder, 

 

   Som udlært købte jeg et byhus inde i 

Viborg. Jeg nød at renovere det hele 

indvendig. Her boede jeg i 12 år. Det var 

også i den periode, jeg fik nyt arbejde, 

nemlig hos MK-huse. Der har jeg været 

indtil for nylig. Her i 2020 er jeg blevet 

ansat hos HTL. Jeg bygger nu 

arkitekttegnede nye huse. Meget 

spændende.  

   Som dreng og ung i Tapdrup var jeg 

nok lidt til besvær overfor de andre 

beboere, især støjmæssigt. Jeg drønede 

rundt på tunede knallerter, gassede op 

osv. En dag var det lige ved at gå galt. På 

vej hjem fra Viborg fik politiet øje på 

mig. De satte efter mig med hylende 

sirene. Jeg kørte blot endnu stærkere. 

Kørte ind på cykelstien, hvor de ikke 

kunne nå mig, drejede ned af Pramhusvej 

og ned på banestien. Inden de nåede at 

køre udenom, var jeg drønet op af 

Stationsvej og ind gennem en åben 

garageport. Far havde hørt larmen, og han 

var godt klar over, hvad der var galt. 

Derfor stod han klar til at lukke porten 

efter mig, inden politiet nåede frem. De 

fandt mig aldrig. Puha, det gav sved på 

panden. Sikken en drengestreg. 

   Det var dengang. Helt modsatte følelser 

fik jeg efter de mange år, hvor jeg boede i 

Viborg. Al larm og støj, tempoet og 

virvaret inde i byen irriterede mig. Jeg 

begyndte at kigge mig om efter en grund, 

så jeg kunne bygge mit eget drømmehus. 

Jeg havde hjulpet ”De gamle” med 

renovering, da de flyttede fra Tapdrup til 

Vejrumbro, og igen da de flyttede til 

Korreborg, så jeg vidste efterhånden en 

del om husbyggeri både ved gamle som 

ved nye huse.  

   Efter lang tids søgen fandt jeg endelig 

grunden. Jeg fik den, der lå længst inde i 

hjørnet, og det har jeg ikke fortrudt. Har 

nu bygget et dejligt hus. Sikke en udsigt 

og sikke en vidunderlig ro. 

   Nu er mine forventninger til fremtiden 

at blive færdig med byggeriet og komme 

til at slappe lidt af. På sigt dejligt at få tid 

til at tage aktiv del i landsbylivet.  

Jeg føler, at jeg er vendt hjem til en 

skøn lille plet midt i en unik natur. 
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Interrail – især for voksne og seniorer 

Conny og Morten Jørgensen, Åbrinken 

9, har rejst Europa rundt med tog. Tre 

ture er det indtil nu blevet til, plus det 

løse. 

 
Klar til ombordstigning! 

Kønsdrift og jernbanedrift siges at være 

de to drifter, der er vanskeligst at styre. 

Begge dele er prøvet, men her begrænser 

vi os til at fortælle om oplevelserne ved at 

rejse med tog gennem Europa.  

I nyere tid er jernbanen en overset 

rejseform. Særligt i Danmark. Her er det 

lykkedes gennem årtiers bevidst politisk 

udsultning at gøre togdriften til en 

prøvelse og togrejsen til noget, man helst 

undgår. Sådan er det ikke i de fleste 

øvrige europæiske lande. Tværtimod. Der 

er det en fornøjelse at rejse med tog. Nye 

personvogne, elektrificerede 

jernbanestrækninger, præcise afgange og 

ankomster, betjente stationer, rimelige 

billetpriser osv. osv. Selv på Sicilien kan 

man hver dag opleve afgang og ankomst 

på minuttet, om end ingen sicilianer med 

respekt for sig selv ikke ville sætte så 

meget som en lira på en så uhørt 

fokusering på overholdelse af tidspunkter. 

Det glamourøse billede af en togrejse 

stammer måske fra Orientekspressen. 

Med eller uden mord. Flotte kjoler og 

knitrende pengesedler i smokingens 

inderlomme. En sådan rejse ligger nok 

uden for de flestes økonomiske formåen, 

og pyt med det. Der findes heldigvis 

andre muligheder for at opleve Europa 

med tog. Til en pris, hvor alle kan være 

med. 

Interrail. En genial opfindelse, som i 1972 

for første gang opfyldte unge menneskers 

drøm om på en billig måde at rejse rundt i 

Europa. Senere blev ordningen udvidet til 

også at gælde voksne og seniorer (60+). 

Mærkeligt nok er det kun ca. 6 – 7 % af 

”Interrailerne”, der er seniorer (60+); den 

aldersgruppe må da om nogen have tid til 

at rejse med tog. 

Vi har som nævnt rejst rundt i Europa 

med tog på Interrail-billet for voksne. Og 

alle ture har været gode oplevelser med 

besøg i lande som Tyskland, Schweitz, 

Østrig, Italien, Kroatien, Bulgarien, 

Grækenland, Nordmakedonien og 

Serbien. Det kræver lidt forberedelse 

hjemmefra med bl.a. booking af 

overnatning, reservation af sæder, 

sovevogn m.v., men det er et af de 

spændende elementer i denne rejseform. 

At få alle forberedelser og faktorer til at 

gå op i en højere enhed. Og al 

forberedelse holder kun til det første 

møde med virkeligheden. Så må der 

improviseres og forhandles, indtil en 

fantastisk og ikke forudset oplevelse 

ligger foran en. 

Det skal være vores gode råd til jer, som 

gerne vil prøve en anderledes rejseform 

på den næste ferie, at tage med tog på  
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opdagelse i Europa. Giv jer tid, nyd ikke 

at skulle stresse på motorvej eller foran en 

lukket  gate i lufthavnen. Fornem glæden 

ved at gå det korte stykke fra stationen til 

jeres overnatningssted, glem alt om 

parkeringsproblemer, bliv en del af byens  

puls under turene i sporvognen eller 

bybussen, og glæd jer til den videre rejse i 

et nyt tog.  

Information om Interrail kan findes på 

DSB hjemmeside. God rejse! 

 

 

 

 

Toget gjorde 

naturligvis 

holdt ved den 

store mar-

kedsplads, et 

sted i Serbien. 

 

 

 

 

 

 

 

Afslappet 

stemning på 

vej gennem 

Tyskland 

mod Italien. 
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Generalforsamlinger i Tapdrup 

Tappen bringer her referater af de tre 

generalforsamlinger, der blev afholdt 27. 

februar 2020, i henholdsvis 

Borgerforeningen,Forsamlingshuset og    

Tapdrup Udeliv og  

Borgerforeningen 

 

Af Benjamin Overvad, formand for 

Tapdrup Borgerforening.   

Det forgangne år har været fantastisk med 

masser af gode aktiviteter i byen. Flere af 

dem vender tilbage i 2020, bl.a. Påskeæg-

jagten den 13. april og affaldsindsamling 

den 26. april. Blomsterbytte dag den 3. 

maj i år prøver vi at lægge lidt fokus på 

beplantning efter opfordring fra en 

engageret borger.  

Vi er begyndt at kigge lidt mere på 

legepladsen ved banestien. Der er flere af 

legeredskaberne legepladsen, der trænger 

til en kærlig hånd eller ligefrem en 

udskiftning.  

Vi vil også gerne i år plante flere blomster 

til glæde for børn og voksne. Der bliver 

forhåbentligt noget godt til øjet og noget 

til at inspirer nysgerrigheden for, hvad 

man kan finde i naturen. Alt det vil vi 

være fælles om på Legepladsdagen den 

30. maj. 

Senere på året mødes vi til Skt. Hans bål 

og til græskarværksted. 

Julebanko blev afholdt med en 

eftermiddag med børnebanko. En hel 

forrygende eftermiddag, hvor salen blev 

fyldt op af børn, forældre og 

bedsteforældre, der i den grad nød 

hinandens selskab. Julebanko har i mange 

år været en tradition i Tapdrup. En 

tradition, som har kunne samle folk fra 

nær og fjern. Men det seneste år har 

antallet af deltagere været markant 

faldende, på nær til børnebanko. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at hvis 

byens Julebanko fortsat skal være en 

tradition, så skal der nytænkes.  

Bestyrelsen lægger op til 2 forslag; enten 

så sætter bestyrelsen sig ned og nytænker 

hele konceptet, både hvad angår gevinster 

og antal aftner. Eller også skal der 

nedsættes en frivillig ”Banko-Gruppe”, 

som vil stå for at arrangere banko-

aftnerne. Der er heldigvis nogle måneder 

endnu, før julen igen står for døren. Så 

alle interesserede i en sådan en gruppe er 

mere end velkommen til at kontakte 

Borgerforeningen. 

Forholdene for de svage trafikanter i 

Tapdrup er blevet forbedret ved dels 

kantstriber og 2 ekstra fartdæmpninger, 

som forhåbentlig i nogen grad har sænket 

den generelle fart gennem byen.  
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Vi er blevet lovet lygtepæle på det sidste 

stykke mellem rundkørslen og lige før Gl. 

Vibækvej, som har ladet sig vente på sig. 

Borgerforeningen vil holde Teknisk 

forvaltning op på dette løfte.  

2019 var også et år, hvor bestyrelsen har 

været udfordret i sin dialog med 

kommunen. Sagen om Tapdrupvej 60 har 

kostet mange timers arbejde, men det har 

været en spændende og lærerig proces. 

Det var fantastisk at føle byens opbakning 

ved borgermødet på Viborg Rådhus. Tak 

for det. Det viser sammenhold og 

fællesskab.  

Byens beboerblad Tappen er man generelt 

glad for. Men det er også dyrt at 

producere. Bladet bliver udgivet 4 gange 

om året og koster om året ca. 8.500 kr. 

Penge som bliver taget af det kontingent, 

vi får ind fra jer medlemmer af 

Borgerforeningen. Tappen bliver for 

nuværende trykt i 350 eksemplarer, og der 

kom i 2019 kontingent ind, hvad der svare 

til ca. 180 husstande. Bestyrelsen har 

derfor valgt, at vi i løber af 2020 skal se 

på mulighederne for at stabilisere eller 

mindske den udgift.  

Derfor vil vi tage et forslag op, som har 

været stillet flere gange, nemlig at søge 

sponsorater ved lokale virksomheder. Så 

skulle der være nogen, som driver 

virksomhed, der vil bidrage til Tappen 

mod at få deres virksomhed nævnt i 

bladet, så kontakt endelig 

Borgerforeningen.   

Yderligere tiltag, som f.eks. hvordan 

Tappen bliver udgivet, om den skal 

forblive som trykt blad, eller om nogen 

hellere vil have den digitalt, vil også blive 

beskrevet i dette nr. af Tappen, så giv din 

mening til kende og aflever den til 

redaktionen. 

Borgerforeningen opfordrer til, at 

initiativtagere til arrangementer, det være 

sig individuelle eller foreninger, 

indbyrdes koordinerer dette, så dobbelt 

bookinger på samme dato undgås. 

Så kommer vi til Tapdrup Puljen. Sidste 

år, var der ingen ansøgere, men i år har vi 

modtaget en ansøgning fra Tapdrup 

Udeliv om 15.000 kr., som en økonomisk 

støtte til at få lys på tennisbanen. TUT har 

i de seneste år gjort et fantastisk arbejde 

og udvist stort engagement for byens 

borgere, og specielt daginstitutioner, hvor 

de f.eks. jævnligt har Tapdrup Børnehus 

med nede og spille tennis.  

Ansøgningen er drøftet i bestyrelsen, som 

med fuld enighed godkender 

ansøgningen.  

 

Til sidst skal der lyde en stor tak til byen 

og til dem, der hjælper Borgerforeningen, 

både hvad angår aktiviteterne gennem 

året, men også en speciel tak til hele 

holdet bag Tappen og vores Flagallé.  

Den nye bestyrelse for Borgerforeningen 

består af: Benjamin Overvad, Jakob Kjær 

Madsen, Morten Verner Jakobsen, Jens 

Tang Sørensen, Per Juel Finderup. 
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Tapdrup Forsamlingshus 

 

Af Laila Bondrup Jensen, formand for 

Forsamlingshuset 

Benjamin Overvad blev valgt som 

dirigent. 

Under formandens beretning udtrykte 

Laila Bondrup en stor tak til bestyrelsen 

og andre hjælpere for den gode indsats i 

året der er gået.  

Fastelavnsarrangementet blev endnu 

engang et kæmpe tilløbsstykke med 72 

betalende voksne og en masse glade og 

udklædte børn. 

Angående vedligehold er der lavet 

småreparationer og fældet træ i indkørsel. 

Der arbejdes på at indhente tilbud på at 

vedligeholde de større ting på huset. 

Ligeledes er der indhentet tilbud på 

kloakseparering. 

Tusind tak til alle vores betalende 

medlemmer. Vi sætter virkelig stor pris på 

støtten, og glæder os over, at vi fortsat 

holder LIV I FORSAMLINGSHUSET. 

 Regnskabet for 2019. Der er 20 betalte 

udlejninger betalende og 16 udlån. Med 

udgifter og indtægter giver et overskud 

for 2019 på 18.793,58 kr. Kontingentet er 

fastsat til 150 kr. pr. år 

 

Der var Ingen indkomne forslag. 

Flg. blev valgt til bestyrelsen: Laila 

Bondrup, Lise Bach Mortensen, Poul 

Pilgaard,Rikke-Reneé Våtevik Jensen og 

Birthe Nørskov. 

Tapdrup Udeliv 

 
Af Birgit Rasmussen, formand. 

Generalforsamlingen foregik i god ro og 

orden. Poul Pilgaard var dirigent og ledte 

os sikkert igennem dagsordenen. 

Efter formandens beretning var der ros til 

klubben for arbejdet med 

børnehavebørnene på tennisbanen. 

Under punktet ”Indkomne forslag” var 

der et forslag til ændring af vedtægterne, 

som blev vedtaget.   

Der var også valg til bestyrelsen, hvor 

Frank Laursen ønskede at træde ud. Vi 

siger tak til Frank for hans arbejde i 

bestyrelsen, samt de sponsorater han har 

tildelt klubben.  

Efterfølgende blev Henning Dalsgaard 

Christensen valgt. Vi siger velkommen til 

Henning. 

Bestyrelsen består herefter af Else Krogh, 

Susanne Østerby, Birgit Rasmussen, Ole 

S. Nielsen og Henning Dalsgaard 

Christensen. 
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UDLÆNGSEL 
Agnes Nielsen, Stationsvej 34, fortæller 

her på en poetisk måde, hvordan hun og 

manden Niels i seniorlivet sammen har 

turdet udleve tosomheden og nærværet 

ved at rejse sammen, kun de to, gennem 

Europa. 

 

Efter julens mange gøremål i selskab med 

familie og venner 

kommer der en tid med ro og eftertanke. 

Hvad alle nok kender. 

Tankerne flyver af sted med masser af 

vilde planer. 

De kan blive til virkelighed, længe inden 

man aner. 

Ved forårets komme med længere dage,  

udlængslen ingen ende vil tage. 

Campingvognen hentes hjem. 

Mange forskellige ting findes frem. 

Årets tur på Europas veje er nær. 

Mon tanker og planer nu til virkelighed 

bliver, 

ingen ved, hvad de kommende dage giver. 

Impulsive indskydelser giver turen 

indhold og spænding, 

for os er det en gammel kending. 

Forberedelserne er gjort, afsked er taget 

og så går det løs. 

Masser af oplevelser venter forude. Vi er 

begge en smule nervøs'. 

På Tysklands motorveje går det glat og 

nemt. 

De mange kilometer bliver hurtig glemt. 

Chaufføren sit blik på vejen må holde, 

mens jeg kan strikke, hækle og 

underholde. 

Vi kører mod Berlin, senere Prag og ellers 

de østlige egne, 

 men som sagt kan vi ikke dermed regne. 

Turen kan også mod Italien, Frankrig eller 

Spanien tage sigte. 

De lande vil vi heller ikke svigte. 

Lad os nu se, hvorhen dagene os bringer, 

I hvert fald har vi fået luft under vore 

vinger. 

Dagen går hurtigt. Når eftermiddagen er 

på retur,  

er der tid for et stop. Ja, evt. også til en 

lille lur. 

Området udforskes med gå- eller 

cykelture i det fri. 

Brochurer og kort undersøges for hver en 

sti. 

Er der spændende attraktioner i vor 

nærhed at se, 

så får de et besøg af os måske. 

Om aftenen vi nyder det på pladsen. 

Bøger, kort eller spil findes frem fra 

kassen. 

Roen og stilheden sænker sig. 

Vi er kun os to - dig og mig. 
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TAPDRUP  HUSFLID – Stiftet 1914 

      Medlem af      

landsorganisationen     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

GENERALFORSAMLING 2020 

Onsdag den 18. marts 2020, kl. 20.30 

Husflidsforeningen holder sommerferie fra den 18. marts og frem til den 23. 

september, hvor vi vil begynde med vores foreningsaftener igen. 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer. 

Foreningen mødes hver onsdag i sløjdlokalet under 

Tapdrup gamle skole – Tapdrupvej 100. 

   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
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Det sker i Tapdrup 

Marts 2020:   

01.  kl. 10.30  Højmesse i Tapdrup Kirke. 

02.  kl. 19.00 Strikkeklub i Sognehuset. 

05.  kl. 19.00 Tapdrupkoret starter øve aftener. 

08.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

10.  kl. 19.00 Naturvidenskab. Foredrag i Sognehuset. 

15.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

16.  kl. 19.00 Strikkeklub i Sognehuset. 

17.  kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti, Tapdrup Kirke og Sognehus. 

18. kl.  19.30 Workshop i Sognehuset om kirken i fremtiden. 

18. kl.  20.30 Generalforsamling i Husflidsforeningen. 

22.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

28. kl.  13 – 16           Reception i Sognehuset (Bogen ”Det gamle Tapdrup”) 

30.  kl. 19.00 Strikkeklub i Sognehuset.  

31. kl. 19.00 Naturvidenskab. Foredrag i Sognehuset. 

April 2020: 

05.  kl. 10.30 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

09.  kl. 09.15 Nadvergudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

10.  kl. 10.30 Passionsgudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

12.  kl. 09.15 Højmesse i Tapdrup Kirke. 

13.  kl. 11.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. Frokost i Sognehuset. 

13.  kl. 15.00 Påskeæggejagt. 

14.  kl. 19.00 Naturvidenskab. Foredrag i Sognehuset. 

19.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke.  

21.  kl. 19.00 Naturvidenskab. Foredrag i Sognehuset. 

26.  kl. 09.00 Affaldsindsamling i Tapdrup. 

Maj 2020: 

02.  kl. 13.30             Tennis Standerhejsning (TUT) 

03.  kl. 10.30 Konfirmation i Tapdrup Kirke. 

03.  kl. 10.00 Plantebyttedag. 

10.  kl. 19.30 Majaftens gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

12.  kl. 19.30             Offentligt orienteringsmøde om valg til menighedsrådet. 

17.  kl. 09.15 Gudstjeneste i Tapdrup Kirke. 

21.  kl. 14.30 Friluftsgudstjeneste ved Tapdrup Kirke.   

31.  kl. 09.15 Pinsegudstjeneste i Tapdrup Kirke. 
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Adresser m.v. 

Asmild-Tapdrup Jagtforening 

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a,  

Tapdrup.  Tlf. 8660 0008 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening, B/T 
Formand: Anders Kristensen, 

Mail: andersk.viborg@gmail.com 

Udlejning af flagallé  

Gunnar Rasmussen, Subækvej 11.  

Tlf. 3026 8446 (send SMS). 

Gadebelysning 

ENERGI VIBORG. Webpage eller tlf. 8929 2921 

Møllehøjskolen 

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb. Tlf. 8787 2345 

Mail: skole.moellehoej@viborg.dk   

SFO, Møllehøjskolen: Tlf. 8787 2350. 

Møllehøjhallen 
Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 2567 8700 

Inspektør: Morten Dalsgaard, Bruunshåb. 

Formand: Leo Jacobsen, Bruunshåb.  

Overlund Skole 

Skolevej 10, Overlund. Tlf. 8787 2424. 

Mail: skole.overlund@viborg.dk  

Tapdrup Børnehave 

Tapdrupvej 100, Tapdrup. Tlf. 8787 1500  

Mail: 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, Gl. Randersvej 2, 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. 

Kirke- og kulturmedarbejder: Stine Vasard Just. 

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

Tapdrup Menighedsråd: 
Formand: Niels Toftegaard, Langdalsvej 1, Tapdrup 

Tlf. 8660 0474   

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

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

Mail: karen_haagensen@hotmail.com  

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

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Benjamin Overvad.     

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.: 24. maj 2020 

 

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: Trykkeriet VIBLA, Skive. 

Der tages forbehold for fejl og mangler i 

oversigten. Eventuelle ændringer og/eller tilføjelser 

bedes meddelt TAPPENs redaktion. 
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