Torup Bogby Årsberetning 2012, Torup, marts 2013
En perlerække af arrangementer har været afviklet i 2012:
22 marts Allan Mylius Thomsen
31 maj Henning Kirk
18 juli Henriette E. Møller på Dyssekilde Station
4 august Ole Lindboe på Dyssekilde Station
13 oktober Nordisk Forfattertræf med Erlend Loe (N),
Sissal Kampmann (Færøerne), Camilla Stockmarr (DK).
Læsegrupper var etableret med Halsnæs Bibliotekerne
13 oktober Phønix band med Nordisk Musik
I juli afholdt Torup Bogby igen 3+2-dages forfatterkursus,
denne gang med to hold for hhv begyndere og øvede
I juli sponserede Torup Bogby to koncerter på
Himmelstorm Festival i Torup bla m/ Tobias Trier
Bogskurvognen huses fortsat velvilligt af Toruphus på Haldvejen
overfor Brugsen, hvorfra der også sælges bøger; i alt 9
udsalgssteder. Torup Bogbys centrallager er flyttet til Torup
Præstegård, som velvilligt lægger kælder til. Dyssekilde Station er
nu hovedkvarter for Torup Bogby – med lun & åben bog-ventesal til
glæde for rigtig mange mennesker: en ny kontaktflade for Torup
Bogby, båret af mange frivillige. Torup Bogby deltog i 2012 også
med bogsalg på Torup Marked hver anden lørdag sommeren
igennem – og ifm Torup Kirkes høstgudtjeneste, sept 2012. Der
doneres løbende ganske mange bøger: det er en stor opgave at
sortere, fylde op på hylderne og prismærke og passe diverse
salgsteder i Torup. Der er planer om at sælge bøger via internettet.
Torup Bogby er medlem af IOB (International Organisation of
Booktowns) og har især samarbejde med Tvedestrand i Norge.
Foreningens økonomi er solid (se regnskab 2013), der er nu ca 100
medlemmer og stor & stigende aktivitet. Det kan ikke lade sig gøre
at afvikle løbende arrangementer, bogsortering og –udsalg og
skaffe tilskud fra fonde & puljer uden manges energiske medvirken
og et godt samarbejde. Foreningens medlemmer og mange nye
frivillige skal derfor have en stor tak for deres vedvarende indsats
og engagement.
Peter Plant, formand for Torup Bogby

