
Torup, februar 2019 

Torup Bogby Årsberetning 2018 

 Torup Bogby har haft sin 12. 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, 

Kældergalleriet/Kunst i Torup, Torup Musikforening, Torup DOKby, Halsnæs Lilleskole, Halsnæs 

Bibliotekerne, Kulturelt Samråd, Statens Kunstråd, andre bogbyer i Danmark og de nordiske lande 

– og International Organisation of Booktowns. Der er godt 100 medlemmer og stor aktivitet. 

 Dyssekilde Station - med medie-virksomheder på 1. sal og Torup Marked om sommeren, nu på 7. 

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. Bogskurvognen huses fortsat velvilligt af Toruphus på Haldvejen overfor Brugsen, hvorfra 

der også sælges bøger, nu også via Mobile Pay; i alt 5 udsalgssteder i og omkring Torup. De store 

salgsdage er fortsat ifm Torup Marked hver anden lørdag sommeren igennem – og i 2019 vil 

Nordsjællands Veterantog igen gøre holdt på Dyssekilde Station. Der doneres løbende ganske 

mange bøger: om sommeren og efteråret kan det til tider være noget overvældende: det er en 

stor opgave at sortere, bortskaffe, fylde op på hylderne og prismærke og passe salgssteder i Torup. 

Vi lægger vægt på at kun de bedste og pæneste bøger præsenteres i bogsalget og lægger vægt på  

kvalitet frem for kvantitet. Der bliver solgt nogle få bøger via internettet og via et samarbejde med 

Bogsalonen, Frederiksværk, som i øvrigt begynder at ligne Torup Bogby ift aktiviteter mv. 

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).  Selv 

Erhvervsministeriet har fået øje på Torup, herunder Torup Bogby: på årets 

Landdistriktskonference, september 2018, bidrog formanden med et oplæg om bla kultur som 

drivkraft i landdistriktsudvikling. Og, mere lokalt, har formanden holdt oplæg om borgerdreven 

udvikling i Netværket, Frederiksværk og i Turbinehuset, Frederiksværk. Og en ny 2-sproget folder 

om Torup Bogby / Torup Booktown er blevet produceret i 2018. 

Foreningens økonomi: regnskabet udviser et mindre underskud (se regnskab 2018 som 

fremlægges på generalforsamlingen). Indtægter fra bogsalg ligger på samme niveau som i 2017, 

men tilskudsbeløbene er mindre pga arrangementernes karakter. 

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 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 i bestyrelsen, i arrangementsgruppen og i bogsælgergruppen. I over 12 år. En 

imponerende præstation.  

Peter Plant, formand for Torup Bogby.       Torup, 4. februar 2019 



Perlerækken af arrangementer i 2018: 

 Maria Sibylla Merian – en fortælling om sommerfuglekvinden v/ Rose Marie Tillisch 

Onsdag, 10 januar, 2018 - 15:00 
Kældergalleriet under Brugsen, Torup. Torup Bogby i samarbejde med Kældergalleriet. Støttet af Kulturelt Samråd  

 Kirketræf 

Fredag, 19 januar, 2018 - 19:30 
Præst Lotte Grønborg og forfatteren Anne Lise Marstand Jørgensen - ud fra hendes bog Sorgens Grundstof. Torup 
Kirke. Torup Bogby i samarbejde med Torup Kirke Støttet af Kulturelt Samråd, Halsnæs Kommune og Kunststyrelsen  

 Torup Bogby generalforsamling TOR 15 MAR kl 19.30  

Torsdag, 15 marts, 2018 - 19:30 
Torup Bogby generalforsamling på Dyssekilde Station, iflg dagsorden.  

 Blå Bjarne - kom tilbage 

Torsdag, 5 april, 2018 - 19:30 
Med Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, folketingskandidat i TLC/ Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, Torup 

 Darwin: Naturvidenskab og kristendom brydes  

Tirsdag, 24 april, 2018 - 15:00 til 17:00 
Rose Marie Tillisch i Torup Bogby, Torup Forsamlingshus, TLC, Hågendrupvej 6, Torup, 3390 Hundested  

 På side 46: Thomas Wivel 

Fredag, 25 maj, 2018 - 15:00 
Digte i Ventesalen Torup Bogby, Dyssekilde Station, Torup  

 Skrivekursus - bliv skarp på din historie 

Onsdag, 27 juni, 2018 - 10:00 til Fredag, 29 juni, 2018 - 13:00 

Med Anette Ellegaard, forfatter og forlægger, Melby: Skrivekursus på Røjlegården, i samarbejde med Fritidsskoler 

 TorupDOKby - Dreaming Murakami - på Dyssekilde station 

Lørdag, 1 september, 2018 - 10:00 til 15:30 
Lørdag den 1. september viser TorupDOKby i samarbejde med Torup Bogby Dreaming Murakami på Dyssekilde station  

 Forfatteraften med Amalie Smith 

Torsdag, 13 september, 2018 - 19:30 
Et møbiusbånd mellem mennesker og verden. Dyssekilde Station. Støttet af Kulturelt Samråd 

 Fake News 

Torsdag, 22 november, 2018 - 19:00 
Chefredaktør Lea Korsgaard i Torup Forsamlingshus, Hågendrupvejen 6, 3390 Hundested Entre kr 40,- (50,- for ikke 
medl). Støttet af Kulturelt Samråd. Elever fra efterskolen NNY, Torup inviteret.  

 

 Visuel journalistik v/Ole Munk 

Torsdag, 29 november, 2018 - 19:30 
Mejeriet Torupvejen 135B Torup 3390 Hundested. Gratis adgang. I samarbejde med Mejeriet. Støttet af Kulturelt 
Samråd. Alle foreninger i Halsnæs Kulturelt Samråd inviteret. Elever fra efterskolen NNY, Torup inviteret.  

 En fornyet kirke i et aldrende samfund? 

Fredag, 14 december, 2018 - 14:00 til 16:00 
Med Rose Marie Tillisch, i samarbejde ml Torup Kirke og Torup Bogby. TLC/Torup Forsamlingshus.  
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