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Redaktionen 

 

Af Morten Jørgensen, redaktør af 

Tappen 

Fra den ene yderlighed til den anden. Frost 

og sne, som ønsket, og derefter forårs-

agtige dage. Vinteren fik en afslutning, der 

er mindeværdig. Både for det mindre gode 

og for det gode. Mange har gået i uvished 

om arbejde og økonomi på grund af 

nedlukning, og en følelse af at være 

tilovers sniger sig langsomt frem. Men 

ingen er til overs, alle har en betydning. 

Mellem denne tristhed titter glæden dog 

frem. Byen har haft en hverdag, hvor børn 

og forældre var sammen og synlige overfor 

hinanden. Viljen til en fælles indsats har 

ubetinget sejret. Ekskursioner med børne-

ne til åen eller i skoven, regnestykker 

skrevet med kridt på asfalten. Det har trods 

alt været en fornøjelse at være tilskuer til 

timerne og frikvartererne i den åbne 

landsbyskole. 

Nu er det forårsmånederne, der skal nydes. 

Og som altid kniber det med tålmodig-

heden. Blomster, buske og træer må da 

snart springe ud! Hvor længe skal vi vente. 

Ja, som skrevet, kommer foråret så sagte. 

Det tager den tid, det skal tage. Nyd hver 

eneste dag, for den kommer aldrig tilbage.  

Redaktionen ønsker læserne en glædelig 

påske og et godt forår. 

Frist for indlevering af bidrag til næste 

nummer af Tappen er 21. maj 2021. 

 

Det sker, måske, i Tapdrup 
Overskriften antyder, at Redaktionen ved udgivelsen af dette blad ikke har modtaget 

information om aktiviteter i marts, april og maj udover, hvad der kan læses i andre 

medier. 

Læserne må derfor holde sig orienteret gennem nabosnak, rygter og opsøgende 

arbejde. Vi glæder os alle til at mødes til de mange udsatte arrangementer. Så i næste 

nummer af Tappen vil ”Det sker i Tapdrup” fylde flere sider.  

På gensyn! 
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Tappen som digitalt medie 

 

Af Morten Jørgensen, redaktør af 

Tappen 

 

Dette nummer af Tappen er det første, der 

udgives primært i en elektronisk udgave. 

Bladet fordeles via e-mail til de, som har 

tilmeldt sig Borgerforeningens mail-liste, 

og det lægges samtidig op på foreningens 

hjemmeside. Ca. 80 har meldt sig til fortsat 

at modtage Tappen i papirudgave, og den 

vil i 2021 blive fordelt af redaktionen, 

indtil Borgerforeningens bestyrelse har 

tænkt over en anden fordelingsmåde eller 

lader papirudgaven udgå. 

Redaktionen har samtidig tilbudt at vige 

pladsen for nye initiativer og andre måder 

at redigere Tappen på, men indtil nu har vi 

ikke hørt noget og fortsætter nogle numre 

videre. 

Faktisk er det lidt svært at lodde 

stemningen for en fortsat eksistens af 

Tappen. Blev den læst, da bladet udkom 

som papirudgave og husstandsomdelt til 

alle? Og vil den elektroniske udgave ende 

i spamfiltret sammen med reklamerne? Vi 

kan ikke svare på spørgsmålene, men i alt 

ca. 90 husstande i Tapdrup Sogn har 

foretaget et aktivt valg – 80 til papir og 10 

til e-mail. Resten, eller flere end halvdelen, 

har ikke svaret.  

Redaktionen er naturligvis interesseret i, at 

flest mulige vil læse Tappen og støtte op 

om Tapdrups beboerblad. En støtte, der 

bl.a. kan vises ved aktivt at byde ind med 

ideer til indhold og redaktionel linje og 

brug af Tappen som foreningernes 

informationsplatform. Beboerbladet Tap-

pen kan påstås at være en af hjørnestenene 

i den selvstændige landsby Tapdrup og 

bærer en identitets markør i sig, der løfter 

byen op som et selvstændigt samfund og 

ikke blot en ligegyldig forstad.  
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Af Per Juel, sekretær i Tapdrup Borger-

forening.  

Så fik vi taget hul på 2021, og vi i 

borgerforeningen er helt overbevidste om, 

at netop dette år bliver spændende at følge 

med i. På trods af at Corana stadigvæk 

giver udfordringer med de mange 

restriktioner og forsamlingsforbud, kan 

man mærke, at vores skønne by er klar til 

at komme i gang med mange nye, 

spændende opgaver og tiltag.  Det er 

virkelig fantastisk at se, hvor meget vores 

natur og fælles områder bliver brugt til 

vandreture, motion og leg. Det giver os 

motivation til at gøre Tapdrup til en endnu 

bedre oplevelse. 

 

Generalforsamling 

Generalforsamling, planlagt til den 25/2-

2021, er som skrevet på hjemmesiden og 

Facebook aflyst. Vi har i bestyrelsen haft 

det oppe at vende, om generalforsamling 

kan afvikles digitalt, men vi mener ikke, 

det vil få tilstrækkelig tilslutning. Af gode 

grunde kan vi ikke komme med en ny dato, 

før landet bliver lukket en smule mere op. 

Når dette sker, skal Tapdrups foreninger 

nok melde en ny dato ud på de forskellige 

platforme. Hvis man skulle gå med en 

drøm om at deltage i bestyrelsesarbejde, 

hører vi meget gerne fra jer.   
 

Nyt klatrestativ på legepladsen 

Som skrevet før har vi søgt og fået penge 

til at forbedre vores legeplads. Der 

kommer et nyt stort klatrestativ i samme 

stil som de andre legeredskaber. Det er 

tænkt som legeredskab til de lidt større 

børn, men kan helt sikkert benyttes af børn 

i alle aldre. I skrivende stund er det til 

høring ved Viborg kommune, og skulle der 

ikke opstå komplikationer med dette, er vi 

klar til at begynde opførelse, så snart 

frosten har sluppet sit tag.  
 

Renovering af badebro/ kanoplads 

Lige før året gik på held, blev der startet op 

på renovering af området nede ved åen. Vi 

har fået nogle penge fra Viborg kommune 

til at gøre oplevelsen af at ankomme til 

Tapdrup i kano bedre. Så derfor er der 

blevet udskiftet brædder på badebroen, da 

de gamle ikke kunne mere. Der er indkøbt 

nogle vogne, som gør turen med kanonen 

op til shelters væsentligt nemmere, og 

dermed kan endnu flere vælge netop 

Tapdrup som overnatningsmulighed. 

 
Arbejde på anløbspladsen ved Nørreå. 
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 Vi er langt fra at være i mål med 

renoveringen endnu, og der er mange ideer 

og forslag til ting, der skal forbedres. Dette 

er en opgave, vi ser frem til at arbejde 

videre med, når det bliver varmere i vejret. 

Der har været en fantastisk opbakning til at 

udføre denne opgave, og vi glæder os til at 

kunne arbejde igen med de frivillige, som 

lagde et stort arbejde i første etape. Tak til 

jer.  

 
Renoveret anløbsbro ved Nørreåen 

 

Bypedeller 

Nogle af dem, som har givet en hånd med 

ved renoveringen, skulle vise sig at være 

vores nye bypedeller. Det er lykkes at 

finde frivillige til at hjælpe til med 

vedligeholdelse af Tapdrup by. Det er bare 

helt skønt. Ole Nielsen (TUT Ole) har 

meldt sig til styring af den gruppe af 

ihærdige folk. Om det skriver Ole 

følgende:  

"Det er rigtigt, at jeg har sagt JA til at 

være Tovholder for en forhåbentlig stor og 

ny gruppe af frivillige bypedeller i 

Tapdrup, selvom vi jo faktisk allerede er 

beriget med et antal ildsjæle, der (i det 

stille...) i flere år har gjort, og gør, noget 

godt for vort lokalområde"... 

Nu og fremadrettet skal vi have defineret 

formålet, herunder hvilke opgaver 

bypedellerne skal tage sig af. Målet er 

umiddelbart at skabe et pænt og flot 

lokalområde, samt være et eksempel på 

fællesskab og sammenhængskraft på tværs 

af alle generationer, ligesom koblingen til 

Borgerforeningen jo vil være helt naturlig. 

Borgerforeningen og de første bypedeller, 

der har meldt sig, har indledningsvis 

drøftet renovering af de mange og 

informative skilte i Ådalen og på 

Legepladsen, ligesom visse af flagalleens 

huller trænger til en udskiftning. En sikker 

og let stige til de vandglade borgere bør 

sættes op på den nyrenoverede bro ved 

Nørreåen osv... 

 

"Lige nu tæller vi 7 bypedeller, men håber 

på mange flere", udtaler Ole S. Nielsen og 

glæder sig til samarbejdet med Jens Åge 

Skousen, Pauli Birch Nielsen, Michael 

Neiiendam, Hans Christian Meyn, Jan 

Krogh og Jonas Nissen... 

Interesserede bypedeller kan kontakte Ole 

Nielsen på tlf. 408 017 54.  

 
Et af de informative skilte. 
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Infostander 

Som nogle nok har bemærket, er der 

kommet nye plakater i vores infostander 

ved indgangen til byen. Det er meningen, 

at der bliver lavet lidt forskellige designs, 

og de vil blive udskiftet løbende hen over 

året. Dette bliver gjort for at give en bedre 

velkomst til byen og giver folk lyst til at 

ville se mere. Vi har en lille bøn om, at 

man lader dem sidde, hvis man skal have 

noget andet info i standeren. På forhånd 

tak. 
 

Tak til Ole 

Til slut vil vi gerne sende en kæmpe tak til 

TUT Ole for alle de fine skattejagter, som 

han har fået stablet på benene henover en 

ellers begivenhedsfattig tid. Vi ved, at det 

har givet mange smil og gode gåture til 

både børn og voksne. Det lykkedes for 

TUT og Borgerforeningen i samarbejde at 

få afviklet et corona-venligt fastelavns 

arrangement med over 120 deltagere i 

løbet af hele dagen. Der blev serveret kaffe 

og varm kakao til de mange deltagende, og 

børnene kunne få brugt lidt energi på 

forhindringsbane og blev  

 

 

belønnet med godter fra det kæmpe 

fastelavnsris i form af tennisbanen. 

 
Fastelavnshegn med godteposer 

Sammenholdet bærer frugt 

Det lader til at sammenhold og hårdt 

arbejde i byen har båret frugt. Tapdrup 

bliver en svinefarm mindre og nogle 

byggegrunde rigere. Viborg kommune og 

Lars Børgesen er i forhandlinger om 

jorden, og vi glæder os til at høre mere om 

den endelige aftale, når det hele falder på 

plads. Med dette og forårets komme, går 

Tapdrup en spændende fremtid i møde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapdrup set fra syd Foto: Kasper hjarbæk Olesen 



Forsøgsarealet i Nørreådalen 
Redaktionen er ofte blevet spurgt om, hvad der foregår i Nørreådalen syd for 

Vejrumbro. ”Hvad er det for hvide pinde, der stikker op af jorden?” 

Forespørgslen er sendt videre til Claus Bo Andreasen og Poul Erik Lærke fra 

Aarhus Universitet, og de svarer i det følgende. 
 
Når man kommer til Vejrumbro og ser ud 

over Nørreådalen, så kan man ikke undgå 

at lægge mærke til underlige rør og andre 

mærkelige ting, som stikker op af jorden. 

Hvis man kommer på de rigtige tids-

punkter, så kører der mystiske maskiner, 

og der er mennesker, som går rundt med 

mistænkeligt udstyr.  

Hvad mon det er - har mange nok spurgt 

sig selv om. Er der mon tale om en 

landingsplads til UFO’er eller er det et 

hemmeligt militært anlæg? Måske har det 

noget med Apple at gøre – eller er det Bill 

Gates?  

Nej – det er meget mere spændende. Der 

er nemlig tale om et forsøgsareal, som 

hører til Forskningscenter Foulum. Og 

hvad sker der så her?  

 
Prøveboring i jorden 

Klimagasser fra tørvejord 

Som de fleste ved, så har vi en klimakrise, 

som kort fortalt skyldes klimagasser, der  

forårsager opvarmning af atmosfæren. 

 
Rør til måling af afdampning 

Nogle af disse klimagasser kommer fra 

drænede (tørlagte) jorde med et højt 

indhold af organisk kulstof. Det vil sige 

tørvejord, som indeholder en stor mængde 

mere eller mindre nedbrudt plantema-

teriale. Det er sådan noget jord, der ligger 

i Nørreådalen.  

Fra politisk side er det ønske om, at 

tørvejordene tages ud af normal 

landbrugsdrift. Problemet er, at dyrkning 

af korn og andre afgrøder kræver dræning 

og kultivering. Når tørvejorden drænes og 

kultiveres, så iltes og nedbrydes det 

organiske kulstof i jorden, og det fører til 

stor udledning af klimagassen CO2 

Når jorden ikke længere drænes, så 

reduceres både iltningen og nedbryd-

ningen af det organiske kulstof. Det er dog 

kun, når jorden bliver helt iltfri, at 

nedbrydningen af det organiske kulstof 

reduceres markant.  

Det vil sige, at man i forhold til CO2 får 

den største klimaeffekt ved at oversvømme 
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jorden. Det kan så til gengæld give en 

større udledning af en anden klimagas, 

nemlig metan, som opstår under iltfrie 

forhold.  

 
Gravkøer mødes i leg på marken! 

Som en positiv sideeffekt vil iltfrie forhold 

i jorden kunne fjerne nitrat fra højere 

liggende marker, inden det når Nørreåen. 

Til gengæld kan vandmæt-ningen give 

problemer med udledning af fosfor, som 

også er uønsket i vandmiljøet. Og hvad er 

så det rigtige at gøre? 

Forsøg på lavbundsjord 

Der er faktisk rigtig mange ubesvarede 

spørgsmål omkring drift og udtagning af 

lavbundsjorde. Og de spørgsmål skal 

forsøgsarealet hjælpe med at få svar på.  

På arealet har forskerne eksempelvis 

mulighed for at lave forsøg med at hæve 

og sænke vandspejlet. Skal jorden være 

helt dækket af vand eller er det bedre at 

vandspejlet står lige under jordover-

fladen? De kan også undersøge, om jorden 

skal ligge urørt hen, eller om det er bedre 

at dyrke og høste biomasse på arealet? Og 

i givet fald, hvordan skal arealerne så 

plejes for at få den optimale effekt? 

For at få svar på sådanne spørgsmål er 

forsøgsarealet delt op i felter, som er 

markeret med hvide stokke. De forskellige 

felter får forskellige behand-linger, og så 

måles effekten af behand-lingen. Det vil 

sige at forskerne høster feltet og måler 

udbyttet. Samtidig måles den effekt, som 

behandlingen har på udledningen af 

drivhusgasser og tab af næringsstoffer. Det 

er derfor, at der stikker rør op af jorden, og 

at der går folk rundt med mærkelige 

apparater.  

Forskellige steder på arealet er der sat 

plader ned i grøfterne, således at vi kan 

undersøge, hvad vandstanden betyder. Og 

det er derfor, at der ind imellem kører 

maskiner rundt på arealet.  

Viden til at tage de bedste beslutninger 

Formålet med undersøgelserne i 

Nørreådalen er således at give et grundlag 

for at træffe gode og oplyste beslutninger 

omkring drift eller udtagning af 

lavbundsjorde. Hvis man ikke har 

tilstrækkelig viden, kan man komme til at 

træffe forkerte beslutninger, som kan være 

til skade for klimaet og miljøet.  

Det er ikke sikkert at politikere, myndig-

heder, landbruget, naturorgani-sationerne, 

lodsejere, naboer og andre interessenter vil 

være helt enige om, hvad der er de rigtige 

beslutninger. Men det er trods alt nok det 

bedste, at uenigheden bygger på et 

vidensbaseret grundlag.  

 
Målestationer på engene ved Vejrumbro 



Tapdrup Udeliv  

 
Af Birgit Rasmussen, formand, og 

Ole Nielsen, bestyrelsesmedlem. 

Orientering fra  

Tapdrup Udeliv Tennis 

Denne orientering fra TUT bliver noget 

begrænset, fordi vi i øjeblikket er udsat for 

en dobbelt nedlukning (Corona og det 

hårde vintervejr.)  

Det var ikke lige det, vi havde regnet med, 

nu da vi har fået udvidet banens åbningstid, 

helt til kl. 22, grundet vores flotte lysanlæg.  

På grund af Corona har vi i solidaritet med 

resten af Danmark aflyst alle vores plan-

lagte aktiviteter. Bla vores doublekampe, 

fordi formålet med disse kampe jo netop er, 

at man skal møde hinanden på kryds og 

tværs af foreningen. 

Det er dog tilladt selv at booke en bane og 

spille, når bare man spiller i den samme 

boble hver gang, men det har vejret så sat 

en stopper for, da sne og frost for en måned 

siden lagde sig som en uvelkommen dyne 

over Centre Court, og mange går nu rundt 

med tennisabstinenser. 

Vi prøver dog kraftigt på at finde en god og 

sikker (for banen) metode til at fjerne sneen 

på. 

 

 
 

 
Her arbejdes der hårdt på sagen 

  



 

11 

Tapdrup Udeliv 

SKATTEJAGTER 

Når nu vi ikke kan tilbyde ret mange 

aktiviteter på Centre Court, hvorfor så ikke 

gøre noget af det, vi også er gode til, 

nemlig SKATTEJAGTER... 

Stort set hver weekend arrangeres en 

skattejagt for børnefamilierne her i 

Tapdrup, hvor tennisboldene på jorden jo 

viser vejen frem til skatten, og tæt på hver 

tirsdag og torsdag er der lagt skattejagter 

ud for to af børnegrupperne fra Tapdrup 

Børnehus "så vi gør noget sammen, og 

holder samtidig afstand" ! 

Forhindringsbane 
I de seneste måneder har TUT også sat en 

forhindringsbane op på området omkring 

tennisbanen. Den bliver bygget om uge for 

uge - her er det såvel byens dagplejere, 

børnegrupperne fra Tapdrup Børnehus 

som familierne med børn, der er velkomne 

til at kigge forbi. 

Fastelavnsarrangement 
Søndag den 14. februar blev et alternativt 

fastelavnsarrangement stablet på benene 

via et samarbejde imellem foreningerne i 

Tapdrup - principperne omkring skatte-

jagten blev anvendt, og alle 125 tapper og 

hjælpere, herunder 55 børn nød varme 

drikke og godteposer på en flot vinterdag i 

TUT området. 

I arrangementet var der konkurrencer, 

både for voksne og for børn. De voksne 

blev udfordret med spørgsmål fra P. Erik 

Langvad's spændende bog, DET GAMLE 

TAPDRUP. Ole har trukket en vinder, og 

her vandt Jonas Lund Nissen og Nicoline 

Lund Nissen, en lille præmie, som blev 

leveret til døren. 

 

 
FOTO FRA TAPDRUP FACEBOOK DEN 14. FEBFUAR MED GODTEPOSER PÅ 

CENTRE COURTS HEGN, DER FUNGEREDE SOM ET ALTERNATIVT FASTE-

LAVNSRIS. 
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Tapdrup Udeliv  
Af børnene skulle de 2 bedst udklædte 

kåres til kattekonge og kattedronning. 

Valget var utrolig svært, da mange børn 

med rigtig flotte og fantasifulde 

udklædninger deltog. Valget faldt på 

Kasper Hvelplund Overgaard og Pui-ki 

Chan Ladefoged som hver får en lille 

ekstra præmie for flotteste udklædning. 

 
Kattedronning Pui-ki 

Juleturnering 

Som vi jo havde set rigtig meget frem til 

bliver selvfølgelig ikke helt aflyst, men vil 

blive afholdt på et senere tidspunkt, hvor 

vi igen må samles, temmelig sikkert i en 

anden udgave. 

 
Kattekonge Kasper 

Tennissportens dag: 
Afholdes den 8. maj kl 13.30 – 15.30 (hvis 

Mette Frederiksen giver os lov). 

Mød op og prøv ketcher og bold. Man kan 

også få gratis kaffe og kage. 

Hele familien kan deltage. 

Øl og sodavand kan købes i klubhuset. 

 

 

 

 

 

 

Som det tydeligt ses på billedet, 

så kan der nemt spilles tennis, 

selvom der er et lille lag sne på 

banen. 
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Tapdrup Kirke 

 

Tapdrup Menighedsråd 

Af Morten Jørgensen, formand 

Vi vil så gerne, men må ikke! Sådan lyder 

det for tiden blandt de tusinde frivillige i 

landets menighedsråd. Det, vi ikke må i 

Tapdrup, er at skabe aktiviteter for sognets 

beboere i rammen af kirken. Der er så 

mange gode ideer om babysalmesang, 

gudstjeneste & spaghetti, streaming af 

foredrag, fastelavns-gudstjeneste, frilufts-

koncert, boder på den runde plads osv, 

osv.. Alt det må vi vente på og meget mere. 

Men så snart, der åbnes op i samfundet, er 

menighedsrådet klar til at sætte skruen i 

vandet. Indtil nu er rådet mødtes virtuelt, 

spændende, men ikke befordrende for det 

personlige kendskab og lysten til at 

udfordre og være kreativ på tværs af 

mødedeltagerne. Vi glæder os til at møde 

jer til de mange og forhåbentligt snarlige 

aktiviteter i Tapdrup. 

Den 10. januar 2021 blev pastor Lise 

Uhrskov indsat som sognepræst ved 

Tapdrup Kirke. 

Sognepræst Per Bucholdt Andreasen 

oplæste biskoppens kollats og gav Lise 

Uhrskov nogle venlige ord med på vejen i 

hendes nye embede. Sognepræst Mads 

Bjerre Gram bevidnede indsættelsen.   

Restriktioner i antal forsamlede satte sine 

begrænsninger på fremmødet, men uagtet 

det, var det en højtidelig og stemningsfuld 

gudstjeneste. 

Velkommen til Lise Uhrskov! 

 

Gudstjeneste og andre kirkelige handlinger 

finder fortsat sted i Tapdrup Kirke. Der 

kan være begrænsning i antal deltagere, 

men vi skal nok melde ud i takt med 

ændringerne. Se, hvornår du kan komme i 

kirke, på https://sogn.dk/tapdrup/  

 

 

https://sogn.dk/tapdrup/


Ny præst i Tapdrup
 

 

Sognepræst Lise Uhrskov i Tapdrup Kirke 

Af Lise Uhrskov, sognepræst i Tapdrup 

sogn, og Asmild, fra 1. januar 2021. 

Mit navn er Lise Uhrskov og jeg er pr. 1. 

januar tiltrådt som sognepræst i Asmild og 

Tapdrup sogne. Jeg bor i Hald Ege med 

min familie, derfor føles det for mig ret 

lokalt nu at have fået arbejde lige på den 

anden side af Viborg midtby. Og det er 

noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. 

Jeg har været præst siden 2014 og har 

siden da været vikar mange forskellige 

steder rundt i Viborg og Aarhus stifter. 

Derfor har jeg lidt erfaring med, hvor 

forskelligt kirkelivet kan være fra sted til 

sted. Jeg er naturligvis også spændt på at 

finde ud af, hvordan det er her i Tapdrup. 

Jeg kender på forhånd ikke meget til 

Tapdrup sogn ud over, at det ligger 

naturskønt. Men jeg lader mig fortælle, at 

der foregår en masse forskelligt herude, og 

at man værner om en særlig 

landsbystemning. Jeg håber, at jeg i mit 

virke som sognepræst her kan bidrage til at 

kirkelivet fortsat er en del af denne stedlige 

kultur. 

Og så glæder jeg mig rigtig meget til at 

møde jer og at høre fra jer ude i sognet. Jeg 

går selv med ret høje forventninger til den 

kommende sommer, hvor jeg håber, at vi 

alle sammen kan komme lidt ud af vores 

små corona-bobler og igen frimodigt kan 

komme ud og hilse på mennesker, som vi 

ikke i det daglige mødes med. 

Men i det hele taget, må I ikke tøve med at 

henvende jer! Samtaler er en del af 

præstens arbejde og hverdag. Det gælder 

både jeres ideer til kirken, en hyggelig 

sludder eller mere alvorlige eller sjælesør-

geriske samtaler. 

 

 



Vandreture i omegnen 
Af Agnes og Niels, Stationsvej 34 

 

Har du brug for gode ideer til 

afvekslende og dejlige gåture? 

Læs, bliv interesseret, afprøv! 

 

Vi er to pensionister i Tapdrup, der her i 

coronatiden prioriterer gåture i det fri 

rigtig meget. Vi mødes næsten dagligt med 

venner eller familie og går et par timer i 

områdets flotte natur. Ind imellem sætter 

vi os i bilen og kører lidt udenfor 

nærområdet. Der er lavet utallige 

vandreruter i det danske landskab. 

Vandreruter, der blot venter på at blive 

brugt og udforsket. Vi har nedenfor kort 

beskrevet nogle af dem til inspiration for 

jer, der også har brug for lidt luftforandring 

i hverdagen. 

Disse ture er med til at bevare humøret til 

trods for restriktioner, nedlukning, mund-

bind mm. Herligt at bruge en del af dagen 

på frisk luft og forbrænding af de såkaldte 

“coronadeller”. 

Brochurer og beskrivelser på nettet har 

givet os ideerne til de forskellige ture. 

Asmild Naturområde, en del af “Den 

grønne Kvadrant”: 

I området med Klostermarken, Bruunshåb 

Skovene og Skovsgård er der lavet flere 

forskellige afmærkede ruter, der har en 

længde mellem 2 og 8 kilometer. Ruterne 

går gennem skov, over bakker og dale, 

golfbane mm. 

Sporet ved Nørreå dalen: 

Sporet starter ved Odsgårdvej og er 6 km. 

Det følger markskel og markveje. På et 

tidspunkt kan man holde hvil ved en af de 

opstillede bænke og nyde udsigten over 

dalen og Tapdrup by. En folder med kort 

og forklaringer samt gule trekanter viser 

vej. 

Ø Bakker: 

Start ved p-plads på Rydalsvej og følg den 

med gule pile markerede rute. Den fører 

igennem bakkerne op og ned i et 

formidabelt istidslandskab. Der er nogle 

fantastiske udsigtspunkter, hvor man 

virkelig kan følge Erik Grip, når han 

synger: “Jeg kan bedst med åbne vidder”. 

Turen er kun på 2,5 km, men man kan 

bestemt alligevel nå at få pulsen op i det 

bakkede terræn. 

 

Dollerup Bakker: 

Her er der utallige rutevalgmuligheder, og 

der er længder på ruterne for enhver smag. 

Sæt bilen på en af de mange p-pladser og 

kom blot i gang. Op og ned i rask trav giver 

sved på panden. Et på mange måder 

fascinerende område. Tænk sig, vi bor så 

tæt på et så skønt landskab. Specielt kan 

nævnes turen ”Inderøen” rundt på 8 km. 

En tur, der virkelig er skøn på alle tider af 

året, ikke mindst nu her til foråret, når 

bøgen springer ud. 

Troldeslugten og Stanghede: 

Turen starter ved p-plads bag naturskolen 

ved Hald. Den går forbi den nyligt anlagte 
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legeplads ned til Niels Bugges kro og 

videre gennem den ret spændende 

troldeslugt. Herefter åbner landskabet sig. 

Vi går gennem heden op til den lille 

Dollerup kirke. På tilbagevejen følges 

hærvejsstien en del af tiden. Turen er 

afmærket med gule og senere røde 

pletter/pile, og den er omkring 8km. 

Bøllingsø: 

Sæt dig i bilen og kør til p-plads lige 

udenfor Engesvang. En skøn tur rundt om 

den i 1994 anlagte sø venter dig. 

Rundturen er 12 km lang og går på små 

stier, så tæt på søen som muligt. Det er i 

dette moseområde, at både Ellingpigen og 

Tollundmanden er fundet. Historiens 

vingesus følger dig gennem det varierede 

landskab. 

 

Undallslund og Skrikes plantage: 

Igen et stort, ret afvekslende område (skov, 

søer, mose mm), som det er værd at 

udforske. Skilte og afmærkninger viser dig 

rundt i området. Pas på mountenbikerne, 

når deres rute krydses. 

Der er desuden et dejligt madpakkehus 

med mulighed for hyggestund, med grill, 

kaffe etc. 

Ruterne kan følges på begge sider af 

Skivevej. Desuden kan man gå fra Skrikes 

Plantage over Løgstørvej og ind i 

Neckelmanns Plantage, hvor der ligeledes 

er mange stier. I dette område kan alle 

være med. Du bestemmer jo selv længde 

og fart, når du bevæger dig rundt. 

Kapeldalen: 

I nærheden af Almind og nær hovedvej 13 

er der en rundtur på knap 6 km. Man går 

langs Hald Sø’s østlige bred på smalle 

stier, forbi kildevæld, et kapel, og langs en 

bæks slyngede forløb. En tur, hvor der ind 

imellem godt kan være områder, der er 

svære at forcere. Alligevel en så smuk tur, 

at den er værd at begive sig ud på. 

Krabbes grønne ring: 

En rundtur omkring Kjellerup med start 

ved sygehusets p-plads. Der er opstillet ni 

informationstavler undervejs, og ruten på 

9 km er godt skiltet. Turen har fået navn 

efter herredsfoged Krabbe (1833-1913), 

der var en meget betydningsfuld mand for 

Kjellerup. På et tidspunkt arvede han Hald 

Hovedgård. Desuden var han i Folketinget, 

og en periode var han forsvarsminister. 

Kjællinghøl: 

På vejen mellem Bjerringbro og Ulstrup lå 

borgen Kjællinghøl, som kontrollerede 

trafikken på Gudenåen i perioden fra 1300-

tallet til 1600-tallet, hvor byg-ningerne 

blev revet ned. Der er afmærkede 

vandreruter på begge sider af jernbanen. 

Hvis man følger skiltene, er der mulighed 

for rundture begge steder. Du støder på 

meget forskelligt på turene rundt: En ny 

bro over Gudenåen, tur langs Pram-

dragerstien, historisk center, kano-plads og 

meget mere. Visse steder er der en storslået 

udsigt. 

Med disse ord ønsker vi jer alle en god 

tur. 

Brug de sparsomme oplysninger til 

nærmere udforskning. Pas på jer selv og 

hinanden. 

Mvh. Agnes og Niels. 



Tapdrup Husflidsforening 

Af Herdis Kastaniegaard, 

medlem af bestyrelsen for  

Tapdrup Husflidsforening 

Renoverede lokaler 

Så er vi i gang med det nye år, og besty-

relsen glæder sig til at byde medlem-merne 

velkommen i de nyrenoverede lokaler i 

Tapdrup Husflid. I en tid med corona, 

nedlukninger og restriktioner har 

bestyrelsen og dygtige medlemmer af 

foreningen brugt tiden til at renovere de 

gamle lokaler på Tapdrup gl. skole ( 

Børnehuset), så de nu fremstår lyse og 

indbydende. Med 2 nye drejebænke, 

udsugningsanlæg, omrokering af dreje-

bænke og opførelse af skillevæg, er der 

tænkt på de sikkerhedsmæssige krav.  

En forening med humør og 

sammenhold 

Dygtige folk, der gerne bidrager med deres 

faglige viden og kvalifikationer, er netop 

kendetegnende for foreningens medlem-

mer. De står altid parat til at videregive 

faglig viden og give en hjælpende hånd, 

hvilket især nye medlemmer nyder godt af. 

Med en skøn blanding af murere, malere, 

montører osv. er det ingen sag at få 

istandsat lokalerne. En hjælpende hånd, en 

faglig støtte og et godt socialt sammen-

tømret hold er kendetegnende for for-

eningens medlemmer. Det sociale er meget 

vigtigt, hvilket kommer til udtryk under 

den fælles kaffepause, hvor der gerne 

hyggesnakkes, udveksles små anekdoter, 

vitser m.m. Derfor er Tapdrup Husflid et 

rart sted at mødes.  

 

Tak til sponsorer 

Tapdrup Husflid har også haft nogle gode 

sponsorer, der har bidraget økonomisk, så 

indkøb af byggematerialer og maskiner har 

været mulig. Her kan nævnes: Viborg 

Kommune, Velux Fonden, Nordea, 

Tapdrup Puljen og oplysningsforbundet 

FORA.  

Nyt kursus i foråret 2021 

Bestyrelsen ser frem til, at Danmark åbnes 

op igen, så vi kan holde åbent hus. Hvornår 

det bliver, ved vi ikke i skrivende stund, 

men når det sker, er alle interesserede 

velkomne. OG intet forår uden træarbejde. 

Da corona spændte ben for det anmeldte 

kursus i sidste nummer af Tappen, har 

bestyrelsen besluttet, såfremt Mette 

tillader det, at lave et kursus, der løber over 

marts, april og maj 2021. Som noget nyt 

kan foreningen tilbyde et forløb både 

tirsdag og onsdag aften fra kl. 19.00 til 

21.45 i sløjdlokalet under Tapdrup gamle 

skole.  

Foreningen håber også at kunne byde 

velkommen til nye medlemmer i 2021.  

 

Medlem af 
landsorganisationen 

 

 

 



Billeder fra Tapdrup Husflidsforening 

 

 

 

 

Renovering af lokale 

forberedes 

 

 

 

 

 

Ny og miljøvenlig opstilling 

af drejebænke 

 

 

 

 

 

Arbejde i de nyligt 

renoverede lokaler 
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Insekter er til vilde haver 
Af Poul Larsen, A. Nielsensvej 5, Tapdrup, peger på en måske irriterende, men 

absolut nødvendighed. Vi kan ikke undvære det flyvende og kravlende kryb. 

  

Vilde haver 

Mange har jo nok set Bonderøven i 

aktivitet i Hjørring Kommune på DR tv her 

i efteråret (ellers kan den stadig ses på 

nettet), hvor han forsøgte at overbevise de 

”indfødte” om, at man ikke nødvendigvis 

skulle have en velfriseret have. 

Selv om det var underholdning, er det jo 

også på en alvorlig baggrund, nemlig at 

insekter er i tilbagegang, fordi de mangler 

føde og levesteder. Nu er det jo nok de 

færreste, der har det helt tætte forhold til 

insekter, men insekterne er jo en væsentlig 

fødekilde for fugle og dyr.  

 

Land og by 

Udviklingen har stået på i mange år, men 

er accelereret de seneste år, dette skyldes 

dels, at insekter lever bedst, der hvor der er 

stor variation af plantearter. Igennem de 

sidste 50 år er markerne blevet større og 

større, samtidig med at variationen i 

afgrøder og planter lokalt er blevet mindre. 

Insekterne mangler steder, de kan finde 

føde og uforstyrret gå i vinterhi.     

Hvis vi ser på Tapdrup, er der de sidste 100 

år blevet bygget rigtig mange huse, det 

samme gælder i den øvrige del af 

Danmark. (Tyk streg viser udstrækningen 

i dag) 

 
Huse, hvor der er haver til, men også huse, 

hvor haverne bliver minutiøst plejet, gødet 

og nogle gange endda sprøjtet. Problemet 

ved velplejede haver er, udover at det tager 

tid, at de ofte primært består af plantearter, 

der ikke er hjemmehørende på vores 

kanter. Insekterne er ikke tilpasset disse 

plantearter, og de kan derfor ikke finde 

føde i prydhaverne. 

 

Hvad kan vi selv gøre? 

Et af de store problemer er, at vores haver 

igennem historien er blevet gødet. 

Græsserne trives i gødet jord og 

overskygger de fine urter. Hvis man vil 

have flotte naturligt blomstrende områder 

i sin have, hvor insekterne kan boltre sig, 

skal man have udpint jorden, altså fjerne 

nogle af næringsstofferne.  
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Foreningen ”Vild-Med-Vilje” har lavet en 

pjece, der kan findes på 

www.vildmedvilje.dk , hvori de beskri-

ver, hvad man som almindelig haveejer 

kan gøre for at skabe den naturlige 

variation, der kan medvirke til at skabe 

grundlag for flere insekter. I pjecen er også 

listet en række planter og urter, der kan 

vælges i haven. 

I Tapdrup er der nogle haveejere, der er i 

gang med deres egne små projekter, men 

jo flere jo bedre. Ellers kan man jo også 

vente på inspiration fra Bonderøven, når 

næste række af udsendelser bliver sendt. 

 

 

 

 

NYHED - NYHED - NYHED 

TUT har fået sin egen hjemmeside! 
Adressen er:          tuttennis.simplesite.com 

 

Der er links til: TUT’s facebook-gruppe, Bookingportal og Tapdrupby.dk 

-Under Om Os: Alt om medlemsskaber, priser og meget mere. 

-Under Aktiviteter: Alt om hvad der foregår hver dag i TUT. 

-Under TUT events: Noget om planlagte og afholdte begivenheder. 

-Under Bestyrelsen: Her kan du se den siddende bestyrelse, tlf. nr. m v. 

-Under Foto: Her vises nogle billeder, der er med til at vise hvem TUT er. 

http://www.vildmedvilje.dk/
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B/T Idrætsforening 

 

Af Anders Kristensen, formand, Bruuns-

håb/Tapdrup Idrætsforening (B/T) 

Forår 2021 
Det er forår, men ellers er intet helt som det 

plejer at være. Selvom foreningens aktivi-

teter er lukket helt ned og ikke har været i 

gang siden sidste indlæg her i Tappen, har 

vi på ingen måde siddet på vores hæn-

der. BT gør sig klar til at åbne igen. 

 

Projekt “fitness i det fri” 
I sidste nummer af Tappen fortalte vi om 

projektet “Fitness i det fri”. Vi har længe 

gået med tanken om at udvikle området 

ved klubhuset. Udendørs træning er meget 

populært, og med vores Open Fitness har 

vi og rigtig mange deltagere fået øjnene op 

for, at træning i det fri med egen kropsvægt 

både er sjovt og meget fleksibelt.  Det er 

nu lykkedes os at skabe den endelige 

finansiering til projektet, hvilket betyder, 

at vi i foråret går i luften med anlæggelse 

af udendørs trænings-redskaber ved og 

omkring klubhuset. Det bliver helt 

fantastisk, og vi glæder os til det færdige 

resultat. Et godt samarbejde med Bruuns-

håb Borgerforening har fået økonomien på 

plads, hvor vi både har fået tilskud fra  

 

Viborg Kommune, Nordea-fonden og 

Toms Guldpulje. 

BT Padel 
Nyheden om vores ambitiøse projekt med 

udendørs padel, er sikkert ikke gået din 

næse forbi. En gruppe på hele 11 personer 

fra Tapdrup, Bruunshåb og Arnbjerg er 

gået sammen og arbejder benhårdt på 

projektet, og DU kan være med til at 

realisere det. 

 

 
 

 Læs mere på www.btpadel.dk eller find 

vores Facebook-gruppe. Søg på “BT 

Padel”. Se også den husstandsomdelte 

poster. 

Fra Tapdrup deltager Dennis Krogsdal 

Madsen og Thomas Kristensen (TK).  

Formålet med etableringen af 4 udendørs 

padelbaner i Bruunshåb er at skabe 

muligheden for at dyrke padel i forenings-

regi for vores medlemmer, samt at skabe 

nye idrætstilbud for borgerne i lokal-

området. Padel er den perfekte forenings-

idræt. Den er utrolig nem at lære, mål-

gruppen er bred (6-100 år), og som 

foreningsidræt vil indgangen (pris, udstyr) 

til sporten være overkommelig for alle.  

Vi håber som idrætsforening, at 

etableringen af et padelanlæg vil kunne  

http://www.btpadel.dk/
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aktivere nye målgrupper, som vi måske 

ikke ser så ofte i vores idrætsforening (ikke 

aktive børn/unge, børnefamilierne gennem 

familie-padel og seniorer).  

Vi vil skabe et endnu stærkere fællesskab, 

hvorfor placeringen sammen med 

Møllehøjskolen, Møllehøjhallen og 

forsamlingshuset er essentiel. Padel i 

Bruunshåb-Tapdrup IF skal være for alle 

og skal bidrage til øget sundhed, 

fællesskab og sammenhold. 

 

 

 
Padel bane 

 

Nye klubdragter 
Vi har længe haft et ønske om en fælles og 

mere tydelig identitet i BT. Vi er stolte af 

at komme fra BT og det vil vi gerne vise 

verden. Det betyder blandt andet, at vi vil 

præsentere nye klubdragter og tøjpakker til 

trænere og instruktører i BT (og 

BT/SVIF).  

Vi har indgået en aftale med Sport24 om 

køb af klubtøj. Det betyder, at du som 

medlem af BT (BT/SVIF) kan logge ind på 

BTs webshop og købe træningstøj med 

logo og navn. Her er både klubdragt, 

hoodie, træningsbukser og meget mere. 

Samtidig har vi lavet nogle særlige pakker 

til klubbens trænere og ledere, da de er 

afgørende for vores gode foreningstilbud. 

 

Fællesskabet 
Foreningslivet er voldsomt udfordret. 

Fællesskabet, de ugentlige aktiviteter med 

kammeraterne, livet på banerne og i hallen 

er væk. Undersøgelser viser, at vi er blevet 

mere inaktive og mere ensomme. Det 

gælder især vores børn og unge. 

 Nedlukningen af foreningsaktiviteter vi-

ser i høj grad, at den frivillige forening har 

sin berettigelse i Danmark. Netop derfor er 

det vigtigt, at vi nu holder fast, og vi står i 

BT klar til igen at tage imod alle, når landet 

lukker op igen.  

Viborg Idrætsråd, DGI og DIF har de 

seneste måneder kørt en kampagne, hvor 

de opfordrer medlemmerne til at betale 

deres kontingent til idrætsforeningen. I BT 

har vi været rimelig forskånet, og vores 

medlemmer har været meget forstående, 

tusind tak for det. Vi har ikke kunnet 

tilbyde det, som I har betalt for i 

kontingent, men netop, fordi I betaler, kan 

vi fortsat stå på benene. Vi har stadig de 

samme udgifter til klubhus og hal, da vi 

bl.a. også har brug for, at Møllehøjhallen 

klarer sig nogenlunde igennem denne 

nedlukning. 

Vi glæder os virkelig meget til at kunne 

åbne op igen og få gang i idrætten. Vi har 

altid brug for frivillige hænder, trænere, 

holdledere, kagebagere og heppere. BT er 

din forening, og du er med til at skabe 

indholdet - hvis du vil. 

 

Generalforsamling 

BT afholder generalforsamling den 15. 

april 2021, kl. 19.00, i klubhuset på 

Vibækvej 43. Tidspunktet er flyttet i 

forhold til tidligere år pga. corona-

restriktioner. 
  



 

 

Æbleplantage i Tapdrup 
Klaus Væsel, Højtoften 11 i Tapdrup, fortæller her om den nye æbleplantage, 

”Æblerier”, i Tapdrup. 

Jeg er blevet opfordret til at fortælle lidt om, hvad der foregår på Højtoften 11, Tapdrup. 

Det er såre simpelt – vi er i færd med at etablere en frugt- og bærplantage. 

Hvorfor nu det, vil mange spørge? Jo, det er også ganske simpelt – jeg har en 

forkærlighed for specielt æbler – men kun de danske æbler, der med deres 

sødme/syrlighed er unikt dyrket i vores klima i Danmark. 

En anden grund er udfordringen med en plantage midt i Jylland uden havet som 

beskyttende faktor imod den tidlige frost, der de sidste 2 år har været forbi på det mest 

uheldige tidspunkt, nemlig under blomstringen. 

Flere har fortalt mig, hvor håbløst projektet var/er, og hvis det ville lykkes, ville ingen 

købe frugterne! – Men sjovt nok har de selv samme personer købt både æbler, most, bær 

og ikke mindst den æblevin (likør), vi producerer.  

Da vi startede projektet, anede jeg intet om, hvordan man etablerer en plantage, og hvad 

det indebærer af arbejdstimer – men det ved jeg nu!  

Det starter med udvælgelse af placering – en vigtig ting i forhold til verdenshjørnerne – 

rækkerne skal stå syd/nord for at få optimal sol. Nu jordarbejde, kalkspredning (for at 

opnå bedst mulig PH) – herefter sættes 3,5 m stolper i jorden, tråd mellem stolperne, 

bambuspinde for at holde træerne oppe, og så er det tid for plantning – alt sammen 

manuelt arbejde. Til sidst sættes et dyrehegn for at holde rådyrene ude. Havde jeg vidst 

alt dette fra begyndelsen, så havde jeg/vi måske tænkt lidt længere over, hvad det 

indebar. 

Vi har på nuværende tidspunkt omkring 3800 æbletræer fordelt på 7 forskellige sorter – 

en enkelt pæresort med ca. 130 træer og sluttelig 2800 stk. blåbærplanter. 

Arbejdet i plantagen er så småt begyndt – vi klipper træerne ind, således de står optimalt 

i rækkerne og får energi til blomstersætning og ikke mindst gør næste års skud klar. 

Blåbærplantagen venter endnu et år uden den store indblanding.   

Lidt længere fremme på sæsonen begynder vi endnu en tilplantning med frugttræer samt 

flere blåbær – men det kan vi 

vende tilbage med ved en senere 

lejlighed. 

Vi håber borgerne i Tapdrup vil 

byde vores lille projekt velkom-

men – og måske smage et æble 

eller et bær. Det fortjener både 

bær, frugt og borgerne. 

      Foto: Klaus Hjarbæk  

Højtoften 11 
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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: kontakt@bt-if.dk  

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:  ctl@viborg.dk  

Sundhedsplejen 

Dorte Wiederholt. Tlf. 8787 7761 

Mail: dow@viborg.dk  

Dagpleje Anna-Mette (privat) 

Anna-Mette Koustrup, Kokær 2, Tapdrup. 

Tlf. 2655 5749  

Mail: kroustrup@finferie.com 

Dagpleje ”Spiren” (privat) 
Anja Christiansen, Tapdrupvænget 28, Tapdrup. 

Tlf.  2782 5177 og 8667 3797. 

Mail: anjaogjan@webspeed.dk 

Tapdrup Forsamlingshus 

Tapdrupvej 108, Tapdrup.   

Formand: Laila Bondrup Jensen. Tlf. 3165 6404 

Udlejning: Anna-Mette Koustrup. Tlf. 2655 5749 

Husflidsforeningen 

Formand:  Karl Olsen, Asmild Eng 15,  

8800 Viborg.  

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

Tapdrup Kroketklub (afd. under B/T) 

Formand: Lars Rasmussen Tlf. 8660 0223 

Tapdrup Udeliv 

Formand: Birgit Rasmussen, 

Subækvej 11, Tapdrup. Tlf. 6062 8446 

Hjemmeside: tuttennis.simplesite.com 

 

Tapdrup Kirke                                                        

Præster:  

Per Bucholdt Andreasen, Gl. Randersvej 2, 

Overlund. Tlf. 8667 6347. Mail: pba@km.dk   

Mads Bjerre Gram, Gl. Randersvej 2, Overlund.     

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

Lise Uhrskov, Gl. Randersvej 2, Overlund 

Tlf. 3031 1232. Mail: lu@km.dk  

Graver: 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: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf.: 2639 9070, mail: aabrinken9@outlook.com  

KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe 

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

Mail: karen_haagensen@hotmail.com  

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

Tapdrup og Omegns Borgerforening 

Formand: Benjamin Overvad,  

mail: formand@tapdrupby.dk     

Sekretær: Per Juel Andersen,  

mail: sekretaer@tapdrupby.dk 

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk  

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns 

Borgerforening. 

DEADLINE næste nr.: 21. maj 2021 

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: Redaktionen. Ny, kreativ medarbejder 

søges.  

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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