Torup Bogby Årsberetning 2013, Torup, marts 2014
En perlerække af arrangementer igen i 2013 og lidt ind i 2014:
Torsdag, 17 januar, 2013
Forfatteren Kim Leine med romanen ”Profeterne i Evighedsfjorden” i dialog
med præst Lotte Grønborg. Arrangement i samarbejde mellem Torup Bogby og
Torup sogn – med fyldt kirke
Søndag, 24 februar, 2013
Med udgangspunkt i historien om Jern-Hans, fortolket af forfatteren Robert
Bly, fortæller Finn Hansen, Torup, sin historie
Lørdag, 16 marts, 2013
Stationsforstanderens søn husker sin opvækst på Dyssekilde Station. Ole M
Jørgensen øser af sine erindringer. Med jernbanehistorisk mad – fra 1916
Fredag, 12 april, 2013
Christina Hesselholdt er et af hovednavnene indenfor dansk minimalisme. På
Dyssekilde Station introducerer hun og læser op af sine seneste bøger
Søndag, 28 april, 2013
Bodil Bredsdorffs har ofte skrevet børnebøger. Hendes nye bog er en
voksenroman: 'Der er stjerneskud om dagen'. Den foregår i Udkantsdanmark
Lørdag, 4 maj, 2013
Koncert med bogpræsentation. ’Hugo’ er en portrætbog af en af Danmarks
største jazz-bassister Hugo Rasmussen. Koncert med Jeanette Arp & band
Tirsdag, 4 juni, 2013
Dialog og debat med Peter Øvig Knudsen og redaktør Janne Breinholt Bak om
Hippie-bøgerne. Fællesspisning og koncert
Tirsdag, 2 juli, 2013
Skrivekurset en tradition: en af sommerens aktiviteter i Torup Bogby. I år med
Maria Helleberg - udvidet med indledende foredrag
Lørdag, 13 juli, 2013
At vokse op på Dyssekilde Station, igen med Ole M Jørgensen
Lørdag, 27 juli, 2013
Himmelstorm Festival: Torup Bogby præsenterer Ernesto Piga Carbone med
’Grænsesyndrom’, frit efter Gazmend Kapllanis ’En Lille Grænsedagbog'.

Lørdag, 12 oktober, 2013
Nordisk Forfattertræf i Torup Bogby samler 3 prisbelønnede forfattere under
temaet Glesbygd/Udkant, med bla Ulla-Lena Lundberg, Finland/Åland.
Onsdag, 15 januar, 2014
Mette Sø's nye roman 'Snebær' fortæller den nervepirrende historie om 3 unge
kvinders liv under 2. verdenskrig. I dialog med Jørgen Tved, Frederiksværk
Onsdag, 5 februar, 2014
Lyrikeren Ursula Andkjær Olsen og Torup-præsten Lotte Grønborg taler ud fra
bibelord og en skæv digtsamling i Torup Kirke
Bogskurvognen huses fortsat velvilligt af Toruphus på Haldvejen overfor
Brugsen, hvorfra der også sælges bøger; i alt 9 udsalgssteder. Torup Bogbys
lager ligger under Torup Præstegård, som velvilligt lægger kælder til.
Dyssekilde Station er fortsat hovedkvarter for Torup Bogby – med lun & åben
bog-ventesal til glæde for mange mennesker: en vigtig kontakt-flade for Torup
Bogby, båret af mange frivillige.
Torup Bogby deltog i 2012 med bogsalg på Torup Marked hver anden lørdag
sommeren igennem, og ifm Torup Kirkes høstgudtjeneste, sept 2012, samt på
Torup Julemarked, dec 2013. Der doneres løbende ganske mange bøger: det
er en stor opgave at sortere, bortskaffe, fylde op på hylderne og prismærke og
passe salgssteder i Torup. Der bliver solgt nogle få bøger via internettet.
Torup Bogby er medlem af IOB (International Organisation of Booktowns) og
har især samarbejde med Tvedestrand, Norge, hvor Torup Bogby var
repræsenteret ved formand og kasserer ved Tvedestrands 10-års jubilæum,
juli 2013. Torup Bogby er genstand for stor interesse fra andre områder i
Danmark, hvor lokale kræfter ønsker at etablere en bogby: i 2013 bla
Hjørring/Brønderslev - og Durup i Salling, som kom på studiebesøg med en
busfuld borgere. DR har også opdaget Torup Bogby: ’Byen bugner af bøger’,
P1, 4.4.2013 var en times fremragende radio i programmet ’Stedsans’ med
Susanna Sommer. Hun gik en tur i Torup Bogby med Torup Bogbys formand.
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 og gamle frivillige skal derfor have en
stor tak for deres vedvarende indsats og engagement.
Peter Plant, formand for Torup Bogby

