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Redaktionen 
Af Morten Jørgensen, redaktør 

For mange år siden, da redaktøren var en stor dreng, iværksatte private initiativtagere en 

kampagne, hvor man på vejtræer og telefonmaster satte røde hjerter op med teksten ”Giv 

dig tid”. Teksten var rettet mod bilisterne, og formålet var at få dem til at sænke farten.  

Redaktionen vover også at sætte et rødt hjerte op med teksten ”Giv dig tid”, men med 

det formål at få læserne til at give sig tid til at deltage i de forskellige fællesskaber, der 

er i Tapdrup. Legepladsdag, BTs fællesarrangementer, borgerforeningens ditto, TUT, 

forsamlingshuset, kroket, Husflid, strikkeklub, fællesspisning, Sognehuset, streaming 

foredrag, Tapdrupkoret, skolen, børnehaven osv. Allerede nu vil læserne protestere 

højlydt over at skulle deltage i alle disse tilbud, og det kan ingen forlange, at man skal 

kunne overkomme. Blot viser det, at der i Tapdrup er talrige muligheder for at deltage i 

fællesskabet. 

Tak til de ildsjæle, der trofast stiller op for at arrangere de mange aktiviteter. Vi skylder 

dem at deltage – bare en gang imellem. 

Sommerferien står for døren, og flere vælger at holde den i Danmark. Måske også i 

Tapdrup, som nu ligger svøbt i en grøn frodighed at marker, enge og skov. Smukkere 

kan det ikke blive. 

Redaktionen ønsker læserne en god og fredfyldt sommer. 

Frist for indlevering af bidrag til næste nummer af Tappen er den 26. aug. 2022. 

 

Stationsvej 1, som stadig venter på kommunens byggetilladelse. 
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Borgerforeningen 

 

Camilla Juel Finderup Andersen, 

Borgerforeningen, skriver:  

Nu lysner det for alvor, og hvor er det 

skønt. Alt det grønne pibler frem, og 

Tapdrups smukke natur viser sig fra sin 

fineste side.  

Affald i naturen 

Fra borgerforeningens side skal lyde en 

kæmpestor tak til de ca. 30 personer, som 

deltog i årets affaldsindsamling. Vi vil 

også sige tusind tak til Jakob Kjær 

Madsen, som stod for hele dette arrange-

ment. Godt arbejde!  

 
På jagt efter affald 

 

I år blev der ikke indsamlet helt så meget 

affald som de tidligere år. Dette ser vi som 

et rigtig godt tegn, da det viser, at vi i 

Tapdrup er blevet gode til ikke at smide så 

meget affald i naturen.  Der blev dog 

fundet en del snusposer rundt omkring. En 

lille opfordring herfra til ikke at smide dem 

i naturen og ved vejen i byen. De er meget 

farlige for de firbenede Tapdrupbeboere, 

og det er heller ikke godt, hvis de lander i 

en barnehånd. Det er dog vores indtryk, at 

langt de fleste cigaretskodder og snusposer 

stammer fra de biler, som kører igennem 

Tapdrup og ikke fra byens borgere.  

 

 

En tilfreds indsamlingsleder 
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Fælles arbejdsdag 

Den 21. maj var der inviteret til fælles 

arbejdsdag på legepladsen og ved forsam-

lingshuset. Vejret holdt heldigvis, og der 

blev hygget og arbejdet. Det kunne godt 

mærkes på tilslutningen, at Corona er på 

retur, og der for alvor er kommet gang i 

mange begivenheder. De 13 voksne og 

næsten flere børn, der kunne komme til 

arbejdsdagen, lavede et stort stykke 

arbejde samtidig med, at alle havde det 

sjovt. Der blev renset alger af legered-

skaber, lagt fliser under skraldespanden, 

fræset, sået græs mm.  Vores nyeste 

medlem i borgerforeningens bestyrelse, 

Jesper, tog fat i den store forårsrengøring 

af toiletskuret ved legepladsen, og det er 

nu klar til mange flere besøg i den 

kommende tid.Børnene fik studeret 

haletudser, leget og kom og hjalp til 

indimellem. Tusind tak til alle der deltog, 

I var så seje.  

 
Der var også tid til hygge. 

Vi håber, I alle har lyst til at komme igen 

næste år, og at flere har mulighed for at 

komme med. Vi vil så gerne værne om 

vores skønne omgivelser. Skulle I komme 

forbi på fx legepladsen og opdage fejl eller 

mangler, er man meget velkommen til at 

kontakte borgerfore-ningen. Så kigger vi 

eller bypedellerne på det. Ligeledes skal vi 

også nævne, at vi er i gang med at se på 

nye mål mm til legepladsen. Vi er dog lidt 

udfordret af stigende priser og 

materialemangel, men håber på, at det 

lykkes på et tidspunkt.  

 

Ihærdige deltagere 

Plante – byttedag 

Den 29. maj var der plante-byttedag. Igen 

i år blev det en super hyggelig dag, hvor 

mange kom med de haveplanter, som er 

blevet i overskud. Der blev denne dag 

mulighed for at bytte til andre spændende 

planter, og en del gik hjem beriget med 

nyheder til egen have.   

Fjernvarme i Tapdrup 

Et af de helt store samtaleemner i Tapdrup 

er i øjeblikket fjernvarmesagen. Vi har for 

nylig modtaget følgende fra Viborg 

Varme: 

”Kære alle 

Viborg Varme har arbejdet med 

mulighederne for, at vi kan få fjernvarme i 

Tapdrup. Det er desværre ikke ligetil, og 
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samtidig ligger projektet noget ude i 

fremtiden; nemlig 2027-2028.Projektet 

indebærer i sagens natur etablering af et 

lokalt fjernvarmenet. Herudover vil der 

skulle etableres et selvstændigt varmepro-

duktionsanlæg i form af en stor luft/vand-

varmepumpe suppleret med et pillefyr. 

Anlægsinvesteringen beløber sig til over 

kr. 25 mio. 

Viborg Varme er kommet frem til, at det 

vil koste omkring kr. 2.000,00 om året i 

ekstraordinært fastbidrag pr. husstand målt 

ift. Viborg Varmes normale takstblad for 

Viborg by, hvis vi skal have fjernvarme. 

Forpligtelsen vil blive tinglyst på den 

enkelte ejendom. 

Tilkendegivelserne fra Tapdrup ligger 

mellem 75 og 80 % tilslutning, hvilket 

umiddelbart kan være nok. 

 Tilkendegivelserne har indtil nu været 

uforpligtende, og vi ved at flere har 

markeret interesse for at støtte naboen, 

uanset at de i forvejen har varmepumpe 

eller lignende. 

Der er derfor brug for en dugfrisk 

og FORPLIGTENDE tilkendegivelse på 

Slipgassen. 

Tapdrup er nulstillet torsdag den 26. maj, 

og vi vil derfor anmode om, at alle i 

Tapdrup markerer ”ja” eller ”nej” på 

siden www.slipgassen.dk inden udgangen 

af juni 2022.” 
 

Lokaldysten – for alle 

Lokaldysten finder sted d. 3. juni, og vi 

håber mange har mulighed for at deltage 

og møde andre fra vores dejlige lille by. 

Lokaldysten er et initiativ fra Viborg 

kommune, hvor de små byer i kommunen 

dyster mod hinanden i at samle flest 

mulige kilometer i forhold til antal 

indbyggere. Tapdrup har tidligere deltaget 

flere gange, og det har været en rigtig god 

eftermiddag/aften.  Der er mulighed for at 

gå, løbe eller cykle. Alle kan være med. Se 

den omdelte folder.  

Der skal lyde en kæmpestor tak til Thomas 

Højen og Dennis Krogsdal Laursen for at 

arrangerer denne begivenhed i samarbejde 

med borgerforeningen.  

Vi glæder os til at se jer alle. 
 

Sank Hans bål 

Den 23. juni er der Sankt Hans aften, og 

det fejres ved legepladsen. Det bliver som 

altid en rigtig hyggelig aften, og vi håber 

at se rigtig mange af byen borgere til dette 

arrangement. I år vil der være mulighed for 

børnene at lave en pandekage på et bål.  

Børnebålet tændes kl. 17.00, og kl. 17.30 

tændes grillen, hvor der er mulighed for at 

grille sin medbragte mad. Kl. 19.00 tændes 

det store bål, og kl. 19.30 er der båltale. 

Vi håber også at se en masse hekse til 

bålet. Vi glæder os. 

 

Halbal i Møllehøjhallen 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 1. 

oktober.  Her gentages succesen med 

Halbal i Møllehøjhallen. Sidste år havde 

mange fra Tapdrup og omegn fundet vejen 

til Bruunshåb og havde en skøn fest. Vi 

håber at se mindst lige så mange igen i år. 

Hold øje med postkassen i den kommende 

tid. Der kommer en flyer til alle med 

informationer omkring festen.  

Borgerforeningen ønsker en rigtig god 

sommer til alle I skønne Tapper. 

 

http://www.slipgassen.dk/
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Udstykning vest for Højtoften 
Af Redaktionen 

Der har et stykke tid været usikkerhed om en eventuel udstykning på Else og Lars 

Børgesen jord ved den vestlige indkørsel til Tapdrup, også kaldet Tapdruphøjen.  

Viborg Kommunes lokalplan 576 for området er godkendt, og der kan nu udstykkes 

grunde til 23 parcelhuse og 20 dobbelt- eller rækkehuse samt etableres grønne arealer 

og et regnvandsbassin. Men længe skete der ikke noget, og der var nogen undren blandt 

borgerne, om kommunen nu havde ændret mening. 

For ca. en måned siden kom forløsningen, da Else og Lars indgik en købsaftale med et 

privat byggefirma, Med God Grund a/s, der nu har købt såvel jordstykket udlagt til 

bebyggelse, arealet med gylletanken som skovstykket ved rundkørslen. Firmaet vil 

udstykke til beboelse jf. lokalplanen og endvidere anlægge rekreative områder og en 

legeplads. 

Viborg Museum er for øjeblikket i gang med arkæologiske forundersøgelser, der indtil 

nu har afdækket nogle bopladser og resterne af en gravhøj. Det er formodningen, at 

museets arbejde er færdigt sidst på sommeren i år, hvorefter en byggemodning kan 

begynde.  

 

Viborg Museums udgravninger på arealet vest for Tapdrup. 
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Tapdrup Menighedsråd 
Af Morten Jørgensen, formand for 

Tapdrup Menighedsråd 

Sommerkoncert på Torvet 

Menighedsrådet arrangerer i samarbejde 

med Borgerforeningen sommerkoncert på 

Torvet den 17. juni, kl. 18.00, hvor grillen 

tændes op, og der er aktiviteter for 

børnene. Kl. 19.00 starter koncerten med 

bandet ”3 mod 1”, hvori en Tapdrup-

borger er medlem. 

Borgerforeningen står for salg af 

grillpølser, øl og vand. Menighedsrådet 

betaler musikken. 

Tag selv en klapstol, festivalstol eller 

liggestol med og nyd fællesskabet og den 

gode musik. 

Velkomst til en sognepræst 

I fortsættelse af sognepræst Per Bucholdt 

Andreasen afsked med pension skal vi den 

1. juli sige velkommen (igen) til pastor 

Lise Uhrskov, der er konstitueret i den 

ledige stilling indtil forventeligt årets 

udgang, hvor den slås op til fastansættelse. 

Vi glæder os til igen at skulle samarbejde 

med Lise Uhrskov. 

Åben Kirke 

Tapdrup Sogn har fået mange tilflyttere og 

flere kommer til. Det forstår man godt, for 

det er et dejligt sted at bo. Tapdrup Kirke 

er et vartegn i byen, men måske alligevel 

ikke så synlig for alle i en travl hverdag. 

Derfor holder menighedsrådet ”Åben 

kirke” den 20. august 2022, kl. 10.00 – 

13.00, hvor beboere i sognet og andre 

interesserede inviteres ind i kirken for at 

høre om dens historie, og om hvad der sker 

i sådan en kirke.  

Erik Langvad vil være den historiekyndige 

guide og kl. 10.15, 11.15 og 12.15 fortælle 

om kirkens historie og klenodier. 

Graveren, Jonas Lund, vil også være 

tilstede og fortælle om sit arbejde.  

Der serveres grillpølser, øl og vand ved 

Sognehuset. 

Valg til menighedsrådet 

I 2022 er der valg til Tapdrup 

Menighedsråd. Det finder sted den 20. 

september 2022, kl. 19.30, i Sognehuset, 

Højtoften 3, Tapdrup. Valgforsamlingen 

er offentlig tilgængelig, men det er kun 

medlemmer af folkekirken med valgret i 

Tapdrup sogn, der har tale- og stemmeret. 

Menighedsrådet (herefter benævnt MR) 

vælges for en 2-års periode, og der skal 

vælges 5 medlemmer samt 2 suppleanter.  

Vi skal være ærlige og sige, at interessen 

for at blive medlem af MR indtil nu har 

været yderst behersket. Det er ærgerligt, 

for uden et MR har vi ikke en selvstændig 

kirke i Tapdrup. Så bliver det et anneks 

under Asmild med deraf følgende 

fjernstyring og uden de mange, fælles 

aktiviteter omkring Sognehuset.  

MR er frivilligt arbejde, og man får 

indflydelse på budget, drift, 

vedligeholdelse af kirken, aktiviteter og 

kirkelivet i sognet. Det nuværende MR 

arbejder sammen med præsterne og 

graveren på at implementere en grøn drift, 

solenergi og nutidige aktiviteter. 

Kunne du tænke dig at være en del af den 

omstilling, så kom frit frem og henvend 

dig til Morten Jørgensen på 26 39 90 70, 

aabrinken9@outlook.com eller kom forbi 

Åbrinken 9. 

 
 

mailto:aabrinken9@outlook.com
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Tapdrup Forsamlingshus 

 

Af Birthe Nørskov, formand for Tapdrup 

Forsamlingshus. 

Forsamlingshuset har nu fået installeret 

internet, så det kan komme brugere af 

huset til gode. Koden hertil er sat op flere 

steder i huset. 

Bestyrelsen i forsamlingshuset havde 

arbejdsdag den 9. marts. Her var det 

hovedrengøring i køkken og vask af 

service, der blev klaret.  Derudover blev 

det gamle klaver kørt til Revas - tak til de 

stærke fyre, der hjalp os med dette. På den 

fælles arbejdsdag den 21. maj var vi fire 

personer, der valgte at give et nap i huset. 

Vejret gjorde, at den planlagte maling af 

skur og de tre nye bord- bænkesæt måtte 

udsættes. I stedet blev der vasket vinduer 

indendørs, og vi fik vasket nye ølglas, som 

vi har fået af Benjamin - disse glas står nu 

står i baren. Ukrudt blev fjernet og 

beplantning om terrassen klippet til. Vi er 

desuden begyndt at kigge lidt nærmere på 

rummet ved siden af scenen. På sigt vil vi 

gerne kunne stille lidt spil og legetøj op 

her, så børn kan muntre sig med dette. På 

arbejdsdagen blev gammelt tapet fjernet 

og løst puds banket ned. Næste skridt er at 

få pudset væggen op, og siden hen malet.  

Der har længe været et stort ønske om at få 

installeret et projektor- og lydanlæg i 

huset. Internettet i huset har gjort ønsket 

større, da det vil kunne åbne op for mange 

spændende nye aktiviteter. Der har været 

et indledende møde med borgerfore-

ningen, der sammen med flere øvrige i 

byen også vil yde bidrag økonomisk til 

projektet. Der er nu sendt ansøgninger til 

en række fonde og puljer, så nu venter vi 

spændt på, om vi kan få penge nok til at 

realisere projektet. 

Mere om dette senere. 

Tapdrup Seniorklub 

  Af Pauli Birch Nielsen, formand for 

Tapdrup seniorklub. 

Kære seniorer i Tapdrup. 

Seniorklubben starter igen efter en lang og 

ufrivillig pause. 

Vi mødes torsdag den 13. oktober, kl. 

14.00, i Sognehuset, Højtoften 3. 

Bemærk tidspunktet 

Vi mødes herefter hver anden torsdag til 

hygge, kaffe m. tilbehør og drøftelse af 

verdenssituationen. 

Har man lyst, er der mulighed for at spille 

kort eller evt. et spil bob. 

Er der stemning for det, vil vi forsøge at 

lave fællessang med musikalske indslag 

eller evt. besøge nogle seværdigheder i 

området. 

Nye ideer er velkomne. Vi håber, at se nye 

ansigter. Alle er velkomne. 

Med venlig hilsen 

Tove    2960 0035 

Margit 4263 2765 

Pauli    4038 5420  
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Tapdrup Udeliv  

 

Af Susanne Østerby, TUT 

Ny bane på anlægget 

I skrivende stund er etableringen af multi- 

og tennisbane nr. 2 gået i gang. Processen 

er startet med, at Viborg kommune har 

fjernet et par af deres træer på hjørnet af 

bane 2. Samtidig er et større arbejde startet 

med at fjerne trådhegnet, der i mange år 

har adskilt den gamle sportsplads fra 

Tapdrupvej 121. Hegnet fjernes efter et 

ønske fra naboen, samt for at bedre det 

visuelle indtryk af området, og fordi 

træerne langs hegnet er groet fast i hegnet. 

Udgravning til bane 2 starter primo juni, 

og herefter følger selve etableringen af 

banen, samt opsætning af 3 nye lysmaster. 

Slutteligt lægges fliser ved banen, og hele 

området skal jævnes og reetableres efter 

kørsel med tunge maskiner. På nuværende 

tidspunkt forventes bane 2, senest at kunne 

tages i brug i september måned. 

 

Julefest på Center Court 

Det er ganske vist, at julen varer lige til 

påsken, for i begyndelse af april kunne 

flere julemænd, nisser mm ses på 

tennisbanen. Grundet Corona var julear- 

rangementet i TUT endnu en gang 

udskudt, og blev derfor afholdt lidt 

forsinket – og der var kun tilladt adgang i 

passende julepåklædning. Se på billedet, 

hvordan julemanden standsmæssigt kom 

kørende i kane med bil som forspand til 

arrangementet. Lene og Niels Kuhr vandt 

selvfølgelig præmien for bedste ud-

klædning og stunt.  

I løbet af arrangementet blev der spillet en 

hygge-turnering på små baner, med 9 

runder, og 18 deltagere. Endvidere blev 

der serveret gløgg, æbleskiver, kaffe og 

hjemmebag af nissepiger. Vinderne af 

juleturneringen kom naturligvis en tur i 

julekanen, som det kan ses på billedet. Stor 

tak til de frivillige arrangørerne af den 

festlige dag. 
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To medlemmer af TUT har været tæt på 

fornemme priser. Zackarias Worre var 

med sine bare 14 år indstillet til prisen som 

Årets unge Idrætsleder i Viborg kommune. 

Ole Nielsen var indstillet til prisen som 

Årets Ildsjæl under Landsdistrikts 

udvalget – for sit engagement og frivillige 

arbejde for både TUT, og i Tapdrup 

generelt. 

Begge blev udvalgt blandt mange andre, 

og nomineret, men hverken Zacharias eller 

Ole fik desværre priserne. Men det gør os 

i TUT ikke mindre glad for dem og den tid, 

og det engagement, de ligger i TUT. 

Udover banebyggeri, julearrangement mm 

”drifter” TUT som vanligt med bl.a. besøg 

af skoleelever fra Vejrumbro friskole, 

trænings-hold både tirsdag, onsdag og 

fredag, kampe i weekenderne, samt 

formiddagstennis – kampe afholdt om 

formiddagen, krydret med kaffe, kage og 

samvær. Hvis du har lyst til at prøve at 

spille tennis, kan vi helt klart finde en plads 

til dig. Kontakt Ole S. Nielsen via 

SMS/opkald på 40801754. 

14-årige Zacharias ses midt i billedet 
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Tapdrup Børnehus 
Af pædagog Jane S. Rasmussen, 

Tapdrup Børnehus. 

Så banker sommeren på igen, og vi nyder 

de mange lyse og lune timer udenfor. Vi er 

et børnehus, der bruger naturen og lege-

pladserne meget, på alle årstider.   

 

Vi skal ud….! 

Måske har I hørt dem? Måske har I set 

dem? Forventningsfulde glade børn, på vej 

ud i det smukke område, der omkranser 

Tapdrup og vores Børnehus. I Tapdrup 

Børnehus går vi på rigtig mange ture ud af 

huset, både børnehaven og vuggestuen. Vi 

bruger de skønne steder i lokalområdet, 

der jo byder på skov, marker og vand. 

Børnene kalder stederne Hekseskoven, 

Bøgeskoven, Legepladsen, Rævehøjen og 

Kokær.  

På vores ture ud af huset mærker vi 

årstiderne skifte.  

 

                                                           
1 Redaktionen: Natur, udeliv og science i dagtilbud handler 
om, at børn erfarer, eksperimenterer med og analyserer deres 

Vi er nysgerrige på de forskellige årstiders 

kendetegn. Det kunne være forårets grønne 

blade, sommerens varme, efterårets svam-

pe og frugter samt vinterens kulde og bare 

grene. Ved at færdes i det samme, men 

forskellige miljø, gør vi børnene opmærk-

somme på, hvordan årstiderne skifter.  

 

Læring gennem oplevelser 

Vi er meget ude på alle tider af året. Når vi 

færdes i naturen, er de voksne meget 

engagerede, lyttende og ”forklarende”. Vi 

følger børnenes spor, samt gør børnene 

opmærksomme på ting, de ellers ikke ville 

se. Det kunne være en snegl på vejen eller 

måske en sjælden sommerfugl, som f.eks. 

AURORA, hvor hannerne ofte i maj flyver 

langs stien, med deres flotte orange 

vingespidser. Ligger der mange agern på 

bakken i efteråret, kunne snakken handle 

om træerne og hvilke dyr, der kunne finde 

på at spise dem. Oftest leder de voksnes 

fortællinger til historier fra børnene, som 

gerne fortæller om oplevelser, de har haft i 

andre sammenhænge. Vi leger viden ind 

sammen med børnene.  

Vi kobler ofte udeliv sammen med 

science1 begrebet, for vi kan slet ikke lade 

være. I Tapdrup Børnehus arbejder vi med 

science ved at være optaget af det, som 

børnene er optaget af. Vi er nysgerrige 

sammen med børnene, så når et barn f.eks. 

siger; ”Hvordan kan det være, at….?” Så 

undersøger vi det pågældende emne 

sammen. Det kunne f.eks. være under-

søgelse af livet i vandet i overflade-

dammen ved Stationsvejens legeplads.  
 

omgivelser og derigennem bliver klogere på sig selv og 
verden. 
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Viden og leg 

Det er interessant og lærerigt at følge frøer 

og tudsers liv fra æg til voksen, og nogle 

gange fanger vi alle de spændende 

vandinsekter ved at benytte legepladsens 

materialer i skuret. Vi er rigtig glade for 

denne mulighed og for, at vi kan have 

vores net og spande til at stå, så vi ikke skal 

slæbe dem med hver gang, vi går derned.  

Vi arbejder meget med matematisk 

opmærksomhed udenfor med før-skole 

børnene, fordi naturen har mange former 

og farver og indbyder til leg. Sten, grene 

og kogler kan bruges til at tælle med, men 

i et svuptag kan de forvandles til penge i 

en købmandsleg eller blive til trolde eller 

dukker. Det er spændende at gå på tur og 

lede efter spor og det kilder i maven på de 

mindste hver gang, vi kommer tæt på 

heksens hus, for måske er det i dag, at hun 

er der... 

Ved at besøge de samme steder ofte, gør vi 

børnene trygge ved at færdes i naturen og 

de kan dermed bruge krudt på at være 

undersøgende og nysgerrige sammen med 

vi voksne. 

 

 

Ud i den friske luft 

I Tapdrup Børnehus er vi, som det kan 

læses, meget ude. Når vi ikke går på tur, 

bruger vi vores to skønne legepladser der 

indbyder til mange forskellige typer af leg. 

På den bagerste legeplads er der mulighed 

for stor motorisk udfoldelse, små gemme-

steder til ”hemmelige” lege, gyngen og 

sandlege. Vi har et bålsted, som vi ofte 

bruger, nogle gange blot til hyggebål men 

også til at tilberede små måltider på, 

sammen med børnene. 

 

På den forreste legeplads er der ligeledes 

mulighed for fysisk udfoldelse, da vi her 

kan cykle og spille bold samt hænge på 

hovedet og grave store vulkaner i 

sandkassen.  Vi indtager oftest vores efter-

middagsmad udenfor på de to legepladser.  

Mange indendørsaktiviteter blev flyttet 

udenfor under Corona, og det har holdt 

ved, så mange kreative udfoldelser foregår 

stadig ude. 

Med denne fortælling om vores udeliv i 

Tapdrup Børnehus ønsker vi jer alle en 

dejlig sommer. 
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At flytte fra Tapdrup 
Claus Bo Andreasen, nu Knudby, har været en af Tapdrups ildsjæle, men han og 

hustruen Bente har valgt at søge nye udfordringer ved at flytte bopæl.

 

Jo - man kan faktisk godt flytte fra 

Tapdrup. 

Hvorfor flytter I dog fra Tapdrup? Det 

spørgsmål har min kone og jeg i de seneste 

måneder fået stillet en del gange. Senest af 

Tappens redaktør, som ovenikøbet udbad 

sig en skriftlig redegørelse. I det følgende 

vil jeg forsøge at forklare sagen. 

Den 15. marts 2022 flyttede vi fra 

Tørvevejen i Tapdrup til Knudby ved 

Hjarbæk Fjord. Vi nåede at bo på 

Tørvevejen i næsten 28 år. Og vi har ikke 

bare boet i Tapdrup. Vi har været dybt 

engagerede i borgerforening, forsam-

lingshus, børnehave, menighedsråd, og 

hvad der ellers har rørt sig i området.  

Og hvorfor flytter vi så fra Tapdrup, og 

hvordan er det at flytte fra et sted, hvor 

man har boet i så mange år? For Tapdrup 

er jo det smukkeste og bedste sted på 

jorden, hvis man ellers spørger en lidt 

ældre Tapdrupborger. 

Først og fremmest er det da hårdt, ja - 

nærmest hjerteskærende, at flytte fra et 

sted, hvor man har boet i så mange år. Vi 

flytter fra et hus, hvor vi har minder om 

vores fire børns barndom – alle vores 

glæder og sorger. Vi flytter væk fra gode 

folk i Tapdrup, som vi har kendt i årtier, og 

fra nogle af vores bedste venner. Det bliver 

svært, at komme med en troværdig 

forklaring. 

Først og fremmest var der nogle praktiske 

grunde. Børnene bliver voksne og flytter, 

og vores gamle hus var blevet for stort. Det 

trængte til istandsættelse - og begynde at 

renovere et hus, som alligevel var for stort 

til to mennesker; det gav ikke rigtig 

mening for os.  

Vi kunne selvfølgeligt godt være blevet i 

området; der kommer vist nogle bygge-

grunde til salg. 
 

Et nyt sted med mange tilbud 

Vi er imidlertid flyttet til et nyt sted, 

Knudby. Vi har fået et hus, der passer i 

størrelsen. Det ligger midt i den smukkeste 

natur omkring Hjarbæk Fjord; vi har 

ligefrem udsigt over fjorden.  
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Hver morgen går hunden og jeg en tur ned 

til fjorden. Jeg ved ikke, om det er hunden  

eller mig, der nyder det mest. Det er som 

at være på sommerferie, selv om man skal 

på arbejde lige om lidt. 

Vi har fået nye naboer, og modtagelsen har 

været fantastisk. Helt overraskende, så bor 

der også gode mennesker andre steder end 

i Tapdrup.  

Vi skal nu til at lære vores nye 

lokalområde at kende. Men her er både 

borgerforening, forsamlingshus, sangkor 

og andre foreninger, som har aktiviteter og 

tager initiativer. Det kan kun blive godt. 

En gang i mellem er det godt at miste 

fodfæstet for en stund. Når man så finder 

fodfæstet igen, så står man et nyt sted. 

Verden ser anderledes ud, og måske 

trængte man selv til at se verden på en ny 

måde.  

Tilbageblik 

Tak til alle i Tapdrup for den tid, vi har 

boet der. Ikke mindst tak for samarbejde i  

forsamlingshus, borgerforening og hvad vi 

ellers har været involveret i.  

Jeg har ikke tal på, hvor mange 

bestyrelsesmøder, arbejdsdage, general-

forsamlinger, og sociale arrangementer, 

jeg har stået for i de 23 år, hvor jeg var 

formand for enten forsamlingshus eller 

borgerforening. Men der var altid op-

bakning, og nogen som ville hjælpe.  

I fælleskab har vi lavet legeplads og 

fællesområder, sti til åen, anlagt torv, 

renoveret forsamlingshus og mange andre 

ting. Jeg tænker på det med stolthed og 

glæde, og jeg håber, at vores arbejde vil 

gavne og glæde borgerne i Tapdrup i 

mange år frem. 

 

Vi er kede af at være flyttet fra Tapdrup, 

men glade for at være flyttet til Knudby. Så 

enkelt kan det siges.  
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To ophold på Sicilien 
Af Conny og Morten Jørgensen, 

Åbrinken 9 

En måneds ophold på Sicilien, i Palermo, 

bør være lægeordination til alle stressede 

danskere, danskere med kronisk træthed 

over et gennemkontrolleret og elitært 

styret samfund, danskere med ondt i 

egoismen og danskere med lyst til at 

opleve et fantastisk totalteater. 

Den almindelige mening om Italien er vel, 

at det er et dejligt ferieland, men ellers 

hjemsted for korruption, fallit og uduelige 

togfabrikker. Der går jo ikke røg af et bål 

uden flammer, men efter nu at have tilbragt 

to gange en måned på Sicilien og en del 

ferier andre steder i landet, kan vi mane 

nogle af spøgelserne i jorden. Andre er 

desværre vokset. 

 

 

Markedsgade nedenfor boligen 

 

 
Castellammare del Golfo 

 

Italien kan selv 

Italien bygger biler til italiensk klima. 

Desværre eksporterer de også til bl.a. 

Nordeuropa, og det er nok den største 

branding fejl, et land har begået. Fiat, 

Lancia og Alfa Romeo kører uden 

problemer i årtier i støvlelandet, endda ser 

man hyppigt bilmodeller i drift med 

nærmest veteranstatus, mens mødet med 

nordens kulde og fugtighed tager livet af 

selv den bedste italiener. På nærmest 

mirakuløs vis, vil nogen mene, er italiensk 

togdrift - med eget produceret togmateriel 

- præcist som et urværk i afgang og an-

komst og bemandet med både lokomotiv-

fører og togfører, det giver ro og tryghed 

under rejsen. Togmateriellet er af nyeste 

standard, fungere perfekt og elektrificeret, 

til forskel fra - nå ja, det er der vel ingen 

grund til at træde yderligere i. 

Italien er et u-land, altså et undervisnings-

land. Et velfungerende skolevæsen, der 
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prioriterer undervisning og en sund frokost 

til børnene. Ro, renlighed og regel-

mæssighed fornemmes at være en 

grundlov i skolen, og det giver et godt 

afsæt for barnets videre uddannelses-

forløb. Håndværk, teknik, litteratur og 

musik har en lang og smuk historie i 

italiensk sammenhæng og er fortsat i vore 

dage højt respekteret i alle dele af 

samfundet.  

 

 

Scene fra det gamle Palermo 

Sicilien vil selv 
Sicilien har efter foreningen af støvle-

landet til en fælles stat altid følt sig glemt 

af skiftende regeringer i Rom, og med god 

ret. Sicilianerne blev set på som uvidende 

og besværlige øboer, der blev holdt i live, 

fordi man ikke kunne være andet bekendt. 

Efterkrigsårene var slemme for befolk-

ningen, og stor armod herskede blandt de 

fattige landarbejdere. Det var nemt for 

mafiaen at rekruttere. 

Penge til udvikling og infrastruktur nåede 

sjældent mange kilometer syd for Rom, og 

først inden for de seneste 30 – 40 år er der 

begyndt at ske forbedringer. 

I det seneste årti er en regional stolthed 

over øens mange landbrugsprodukter og 

vin vokset stille og roligt sammen med et 

øget fokus på turisme. Vi handlede i et 

lokalt, lille supermarked, der kun forhand-

lede sicilianske fødevarer og produkter. 

Og kvaliteten er i top. 

 

Palermo er genfødt 

Palermo havde i 80'erne ry som en by med 

mord og skyderier på hvert gadehjørne, 

ligesom København og Malmø i dag. 

Disse tider er ovre nu, og byen er ved at 

genfinde sin fordums skønhed og charme.   

Palermo er en mosaik af charmerende 

ælde, pittoresk forfald og fattig armod. Vi 

boede begge gange i en bydel kaldet Capo, 

der vel nærmest er at sammenligne med 

det indre Nørrebro i 1920'erne. Tæt 

bebyggelse i 5 etager, skidt og affald på 

alle gader og et leben af folk, der råber og 

gestikulerer, kysser alle fætre og kusiner 

på kinden, handler lokalt og spiser 

sammen hver søndag. En kulisse, hvor kun 

Lady og Vagabonden manglede. Bag alt 

dette er der dog en alvorlig hverdag, hvor 

hver euro bliver vendt, og gadehandlere 

vanskeligt kan give til bage på en 10 Euro 

seddel. Italien har en såkaldt borgerind-

komst på 500,- EUR pr. måned til voksne 

uden arbejde eller anden indkomst. I 

Palermo er registreret ca. 65.000 

modtagere af denne ydelse ud af ca. 

650.000 indbyggere. Og der er naturligvis 

politisk slagsmål for og imod denne 

ydelse. Ser man under overfladen på dette 

forhold, er der ingen tvivl om, at denne 

ydelse holder mange familier på afstand 

fra armod.  
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Indtægten skal nemlig ses i sammenhæng 

med en udbredt tradition for løsarbejde 

(nogle kalder det sort arbejde) på 

markeder, i de mindre butikker og øvrige 

liberale erhverv. På det lokale marked 

genkendte vi mange mænd, der den ene 

dag hjalp fiskehandleren, den næste dag 

olivenhandleren og den tredje dag frugt-

handleren. Formodentlig fætre og onkler, 

men nyttigt og nødvendigt. 
 

 

Ikke et ord om Mafiaen 

Mødte vi mafiaen? Både ja og nej. Ikke 

fysisk, men hver dag i dagspressen, hvor 

der var nyheder om arrestationer, korrup-

tion og svindel. Både den offentlige 

forvaltning og det private erhvervsliv lider 

fortsat under mafiaens infiltration og 

ugerninger. Det er banditter i habitter. 

Griske embedsfolk, læger og entreprenører 

lader sig lokke af bestikkelse. 

 Erhvervsdrivende bliver truet til at indgå 

aftaler om fiktive ansættelsesforhold, 

hvilket desværre giver en kedelig rekord i 

ufærdige byggeprojekter. Mafiaen arbej-

der digitalt, men har dog ikke glemt 

færdighederne med at aflægge et ”venska-

beligt” besøg.  

Både det statslige og regionale retssystem, 

sammen med politiet, er blevet væsentlig 

bedre polstrede til at bide mafiaen i hælene 

og optrevle kriminelle grupperinger. Og 

blandt de erhvervsdrivende vokser en 

modstand mod mafiaens afpresning og 

beskyttelsespenge.  

Den 23. maj 1992 blev undersøgelses-

dommer Giovanni Falcone, hans hustru og 

en livvagt dræbt af mafiaen. Det var et 

chok for Italien og et vendepunkt i 

befolkningens holdning til mafiaen. Fra da 

af begyndte en afsky for et ellers accepteret 

uvæsen at vokse. Og fra da af holdt 

mafiaen inde med mord og skyderier. Den 

23. maj markeres hvert år kampen mod  

mafiaen  med  status  som  en  national  

mærkedag, hvor skoler, politikere og det 

offentlige mindes ofrene for mafiaens 

ugerninger og bekræfter den fortsatte 

indsats mod dens kriminalitet. 

 

Et besøg værd 

Sicilien er et miniunivers, der indeholder 

oplevelser for enhver smag. Store vidder 

med marker af kaktus, grøntsager, vinran-

ker, græsning og citrus- og olivenlunde. En 

aktiv vulkan. Små bjerglandsbyer og store 

havnebyer, kunst og kultur, talrige arkæ-

ologiske seværdigheder, storbyferie, bade-

ferie eller agriturismo. Vælg selv, men giv 

dig god tid til dit ophold. 

 

 

Affald i gaderne er et normalt syn 
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En pause et sted i Palermo 
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BT`s Idrætsforening 

 

Af Dennis Krogsdal Laursen, formand 

for Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening.  

Sommeren nærmer sig med hastige skridt, 

men der er fortsat rig mulighed for at være 

aktiv i BT. Fodboldene bliver driblet 

lystigt på boldbanerne, padelboldene 

flyver over nettet, og der bliver udspillet 

”drabelige” dueller på halgulvet til 

floorball. Det er bare nogle af de 

muligheder, du har for at være aktiv i BT. 

Læs om mere i teksten og læs også om 

seneste nyt på vores videoprojekt, hvor vi 

snart er klar til at filme. 

Tons og tummel  

Gymnastiksæsonen er slut, men vi har slet 

ikke lyst til at stoppe endnu, så derfor har  

TUMMEL d. 13. juni, kl. 16.30-17.30, for 

børn 2-6 år. Det foregår i Møllehøjhallen, 

hvor redskabsrummet bliver tømt, og der 

bliver lavet en sjov bane. Der vil være både 

udfordringer for små og store. Prisen er 25 

kr. pr. person, det betales via mobilepay på 

dagen. Se mere info i facebookgruppen for 

gymnastik: Gymnastik i BT / SVIF.  

Floorball  

Floorball har været godt kørende siden 

vores opstartsevent d. 27. marts, hvor vi 

havde besøg af en Floorballkonsulent fra 

DGI. Efterfølgende har der hver uge været 

god opbakning til at deltage og spille 

floorball. John Vutborg her fra Tapdrup 

har budt sig til som træner – det er vi meget 

glade og taknemmelige for. Stor tak til 

John.  

Floorball bliver spillet mandage kl. 19.30-

20.45 i Møllehøjhallen, hvor der vil være 

lidt træningsøvelser og spil. Vi fortsætter i 

juni, og du har mulighed for at komme og 

være med, hvis du har lyst – også selvom 

du aldrig har spillet floorball før. Hvis du 

vil med, kan du betale pr. gang via 

holdsport. Følg med på BT’s facebook-

side, hvor der hver uge vil være link til 

tilmelding.  

Efter sommerferien har vi fået tid i 

Møllehøjhallen mandage kl. 19.30-20.45, 

hvor det vil være muligt at komme til 

floorball i BT.  

Yoga 

Trænger du til et afbræk fra hverdagen og 

et pusterum, så kan yoga være noget for 

dig. Eller måske har du blot lyst til at prøve 

yoga. Torsdage kl. 16.45-17.45 kan du 

komme til yoga i Møllehøjhallen med 

vores yogainstruktør Mette Helene 

Graversgaard her fra Tapdrup. Alle kan 

være med uanset niveau. Det er muligt at 

tilmelde sig pr. gang via Holdsport. Hold 

øje med BT’s facebookside eller 

facebookgruppen Open Fitness Viborg.  

Open Fitness  

Open Fitness træner juni ud, så hvis du vil 

være helt klar til sommeren, så kan du 

fortsat komme med. Det er torsdage kl. 

17.00-18.00. Det er muligt at betale pr. 

gang, og alle kan være med, da der vil være 

variationer af alle øvelser. Den 9. juni  
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træner vi i Tapdrup, og ugen efter er det i 

Bruunshåb. De øvrige gange er det 

forskellige steder i Viborg. Vi bruger 

stedernes forskelligheder til at skabe 

variation i vores træning og bruger alt lige 

fra bænke, legepladselementer og bakker 

til at skabe en god og varieret træning, der 

giver udbytte for dig. Følg med i 

facebookgruppen Open Fitness Viborg.  

BT Padel 

Foråret har været helt fantastisk for vores 

nye padel-afdeling. Padel er for alle – og 

du behøver ikke have spillet ketchersport 

før. Du behøver heller ikke være i god 

form eller have et perfekt boldøje. Alle kan 

være med. Det gælder også aldersmæssigt, 

hvor vi har spillere fra 5 år til over 70 år. 

Vil du prøve, om det er noget for dig, kan 

du booke en bane på www.btpadel.dk. Der 

er gratis lånebat ved padelanlægget, hvor 

du også kan købe en forfriskning 

efterfølgende. 

Det har fra starten været vigtigt for 

klubben, at alle skal have glæde af 

padelanlægget. Vi har lavet et tilbud, så 

man som medlem kan spille alt det padel, 

man vil for kun 150 kroner om måneden i 

kontingent. Derudover arrangerer vi 

turneringer, klubaftener, træning mv. for 

foreningens medlemmer. Anlægget ligger 

nabo til Møllehøjskolen. 

Mange ”udefra” har spurgt ind til vores 

anlæg og den måde, vi har grebet 

processen an på som forening. Vi er lykkes 

i høj grad og har tilmed vundet 

Andelskassens ”Sammen kan vi mere”-

pris og 15.000 kroner, som vi modtog på et 

aktionærmøde.  

Fodbold Ungdom 

Der er liv og glade dage på boldbanerne i 

tiden. Fodbold Ungdom er rigtig godt i 

gang, og det er en fornøjelse at se børnene 

på banen.  

Vi har altid plads til flere i foreningen, så 

kig endelig forbi, hvis du har en dreng eller 

pige, som vil spille fodbold. Det vigtigste 

for os alle er, at det skal være sjovt! Se 

hvornår vi træner på www.bt-if.dk  

Udover de nævnte aktiviteter er disc golf 

og fodbold senior også godt i gang. Er du 

interesseret i at være med, kan du finde 

mere information på vores hjemmeside 

www.bt-if.dk.   

Videoprojekt  

Med støtte fra sponsorer er det blevet 

muligt at lave en video, der fortæller, 

hvilke muligheder man har for at være 

aktiv i BT/BT/SVIF, samt hvad vores 

lokalområde byder på. Stor tak til vores 

sponsorer af videoen. Torsdag d. 9. juni 

kommer produktionsselskabet og filmer 

aktiviteterne og steder fra lokalområdet, så 

hvis I ser nogle her i Tapdrup, der render 

rundt med et kamera, så er det derfor. 

Derefter klipper produktionsselskabet 

videoen sammen, og vi glæder os til at 

kunne løfte sløret for videoen.  

 

 

 

 

http://www.btpadel.dk/
http://www.bt-if.dk/
http://www.bt-if.dk/
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Tapdrup Husflidsforening 
Af Herdis Kastaniegaard, bestyrelsen for 

Tapdrup Husflidsforening. 

Farvel til et skønt forår 

Det er ikke kun det danske varierende vejr, 

vi tager afsked med, men også mange 

skønne timer sammen med medlemmerne 

af foreningen.  

De nyligt renoverede lokaler har dannet 

rammen om nogle hyggelige forenings-

aftener, og kreativiteten har været stor. 

Drejebænkene har snurret fornøjeligt og 

fremtryllet flotte skåle, fugle, lysestager – 

ja, og meget, meget mere.  

Med et meget bedre udluftningssystem og 

en del nye drejebænke er både støv og 

støjniveau faldet kraftigt - til stor glæde for 

ører og lunger. 

En ny dekupørsav er det også blevet til – 

til stor glæde for de saveglade medlemmer. 

Her saves der en lind strøm af engle, fugle, 

forskellige puslespil m.v.  

Mangler du en unik gave til en unik ven? 

Der er ikke langt fra tanke til resultat på 

dekupørsaven. 

 

Efterårssæsonen vinker forude 

Det sker til september med opstart den 13. 

og 14. september kl. 19.00 -21.45.  

Foreningen mødes i kælderen under 

Tapdrup Børnehus hver tirsdag – onsdag 

aften fra kl. 19.00 til 21.45, og som noget 

nyt et eftermiddagshold kl. 14.00 til 17.00.  

Er du nysgerrig og vil gerne se det med 

egne øjne, er du velkommen til at kigge 

ned, når vi har foreningsaftener.  

Bestyrelsen ser frem til at byde både gamle 

og nye medlemmer velkommen til en ny 

efterårssæson. Halvårligt kontingent er 

400,00 kr. 

 

Kreativ Fritid 

På Viborg-messen ”Kreativ Fritid”, den 2.- 

4. september kl. 10.00-17.00, har du mu-

lighed for at træffe nogle træfolk fra 

Tapdrup Husflid. Kig forbi og få en snak 

med os. Her kan du også se en udstilling af 

forskellige træting. På standen vil du også 

møde et af medlemmerne, som sidder og 

arbejder ved en dekupørsav.  
 

Åbent hus 

Lørdag d. 10. september, kl. 12.00-16.00, 

holder foreningen åbent hus. Kom og se 

udstillingen af de unikke træting og opleve 

det hyggelige sociale miljø. Her får du 

også mulighed for at opleve træfolkene i 

arbejde ved drejebænke og save.  

Skulle du få lyst til at prøve kræfter med et 

drejejern eller en dekupørsav og et stykke 

træ, så er der få ledige pladser tilbage på 

holdene. 
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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: Peter Møller Jacobsen 

Mail: peter@bt-if.dk  

Udlejning af flagallé  

Hans Chr. Meyn, Taphedevej 2, Tlf. 2370 2588 

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: Birthe Nørskov 

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.  2344 6599 

Tapdrup Udeliv 

Formand: Birgit Rasmussen, 

Subækvej 11, Tapdrup. Tlf. 6062 8446 

 

 

Tapdrup Kirke                                                        

Præster:   

Mads Bjerre Gram, Gl. Randersvej 2, Overlund.     

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

Konstitueret fra 1. juli 2022: 

Lise Uhrskov, Gl. Randersvej 2, Overlund 

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

Graver: Jonas Lund Nissen. 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.: 26. august 2022 

 

Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup 

Tlf: 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. 

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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