Torup, januar 2017

Torup Bogby Årsberetning 2016
Torup Bogby har haft sin 10. sæson – 2016 var vores jubelår - og er fortsat en
vigtig del af liv & kultur i Halsnæs. Bogbyen har en bred kontaktflade og
samarbejder med Fritidsskoler, Torup Kirke, Brugsen i Torup, Kældergalleriet,
Himmelstorm Festival, Torup Musikforening, Halsnæs Bibliotekerne, Kulturelt
Samråd, Dansk Forfatterforening, Statens Kunstråd, andre bogbyer i Danmark og
de nordiske lande – og International Organisation of Booktowns.
Dyssekilde Station - med tre virksomheder på 1. sal og Torup Marked om
sommeren, nu på 5. år - er det vigtige og markante hovedkvarter for Torup Bogby,
som fylder hele stueetagen….og med lun & åben bog-ventesal til glæde for mange
mennesker: en vigtig kontakt-flade for Torup Bogby, båret af mange frivillige.
Bogskurvognen huses fortsat velvilligt af Toruphus på Haldvejen overfor Brugsen,
hvorfra der også sælges bøger; i alt 6 udsalgssteder i og omkring Torup, ja helt til
Kikhavn og Asserbo. Torup Bogbys fjernlager ligger under Torup Præstegård, som
velvilligt lægger kælder til. Torup Bogby deltog også i 2016 med bogsalg på Torup
Marked hver anden lørdag sommeren igennem – også på de dage hvor det
lykkedes at få Nordsjællands Veterantog (flagsmykket) til at gøre holdt på
Dyssekilde Station ifm Hundested-Frederiksværk Jernbanens 100-års jubilæum i
2016. Torup Julemarked, DEC 2016, var også i år et vigtigt udstillingsvindue for
Torup Bogby, som deltog aktivt i både julemarkedets tilrettelæggelse og
udsmykning. Der doneres løbende ganske mange bøger – i sommeren og efteråret
2016 var det til tider noget overvældende: 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 genstand for stor interesse både fra medierne og fra andre
områder i Danmark, hvor lokale kræfter ønsker at etablere en bogby: i 2013 bla
Hjørring/Brønderslev og Durup i Salling, i 2014 fra Stevns og i 2015 fra Ramløse.
Kalundborg Bogby (DK) deltog i jubilæumsfestlighederne i 2016 – sammen med
Borrby, (S) og Tvedestrand (N) – hvor bogbyernes fremtid og udvikling var på
programmet. Og sågar en et bogcykel-kunstværk som blikfang dukkede op ifm 10års festlighederne, som også omfattede en bog-omslags workshop og bog-musik.
Foreningens økonomi er rimelig robust (se regnskab 2016 som fremlægges på
generalforsamlingen); der er godt 100 medlemmer og stor aktivitet. At planlægge
og afvikle løbende arrangementer, sortere/prissætte/ sælge/bortskaffe bøger - og at
søge & afregne tilskud fra fonde & puljer kræver manges energiske og kontinuerlige
medvirken og et godt samarbejde. Foreningens medlemmer og de mange nye og

gamle frivillige skal derfor have en stor tak for deres vedvarende indsats og
engagement. Det er denne store frivillige indsats som Torup Bogby bygger på – og
har bygget på i 10 år. En imponerende præstation. Torup var i øvrigt nomineret til at
blive årets landsby i Danmark, bla pba af det stærke frivillige engagement og det
imponerende kulturliv, som Torup Bogby er en vigtig del af.
Som en beskeden tak til de frivillige inviterede Torup Bogby alle frivillige til en dejlig
bog-dag i Bogforum i Bellacentret, NOV 2016 – og gav de frivillige et kaffe/kagegavebevis til Cafe Torup ifm Torup Bogbys Nytårskur, JAN 2017.
Peter Plant, formand for Torup Bogby
Torup, 25. januar 2017

En perlerække af arrangementer igen i 2016
3. marts 2016 Kirketræfning: forfatteren Peter Tudvad og Torup-præsten Lotte
Grønborg. I samarbejde med Torup Kirke
31. marts 2016 Ane Riel om sin nyeste bog ’Harpiks’
18.5. 2016 Ove Frankel om Expressionistiske farveoplevelser. I samarbejde med
Kældergalleriet
28. juni 2016 Jakob Vedelsby om sit forfatterskab som optakt til årets skrivekursus
29. juni 2016 Nordisk Bogbytræf med deltagelse fra bla Borrby (S) og Tvedestrand (N)
29. juni - 1. juli 2016 Årets skrivekursus med forfatter, formand for Dansk
Forfatterforening, Jakob Vedelsby som underviser. I samarbejde med Fritidsskoler
9. juli 2016 Indvielse af bog-cykel skulptur v/ Amalie Beckmann. Bogmusik v/ Simon
Hansen. Plus bog-omslag workshop med Joan og Ivar Ledang
19. juli 2016 Mary Uhrenholt: Dåsemakrellen - en strandroman
29. juli 2016 Lene Dybdahl på Himmelstorm Festival: skriveværksted for børn
10. september 2016 Fagbogens dag med Anne Hjælmsø & Nanna Stigel: Fra vugge til
krukke. I samarbejde med Dansk Forfatterforening
7.11.2016 Andrea Hejlskov fra de svenske skove: Kan man skride fra det hele?
28.11.2016 Henning Kirk: Godt nyt om gamle hjerner

- og i 2017 bla
16. januar 2017 Bredsdorff & Berthelsen: Udkant og Guldkant
1. marts 2017 Kirketræfning: forfatteren Pablo Llambias & Torup-præsten Lotte
Grønborg. I samarbejde med Torup Kirke
8. april 2017 Alex Riel m/ bog og musik. I samarbejde med Torup Musikforening
23. april 2017 Peter Øvig Knudsen: BZ – med spisning

