
Torup, februar 2020 

Torup Bogby Årsberetning 2019 

Torup Bogby har haft sin 13. 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. En ny 

2-sproget folder om Torup Bogby / Torup Booktown blev produceret i 2018 og genoptrykt i 2019. 

Dyssekilde Station - med virksomheder og Torupfondens sekretariat på 1. sal og projekt Sykkel i en 

ny tilbygning, samt Torup Marked om sommeren, nu på 9. 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 gjorde Nordsjællands Veterantog igen 

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 ligner Torup Bogby ganske meget 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).  Den største 

medie-opmærksomhed knyttede sig i 2019 til hæderen til Torup som Årets Landsby, SEP 2019 - 

pba ansøgning fra Torup Ting. Det afstedkom en festlig fejring, en kontant præmie og en sand 

mediestorm med indslag i DR1, TV Avisen, TV2, TV2 News, TV Lorry, Nordsjællands TV, 

Radioavisen, DR P1 og Radio 4 – og satte dermed Torup og Halsnæs på det mediemæssige 

landkort til stor glæde for Torup, Halsnæs Kommune og Torup Bogby. Se/hør fx: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/aarets-landsby-vi-kom-som-de-der-underlige-oekofreaks-udefra 

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/10-09-2019/2200/torup-arets-landby?autoplay=1  

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-09-09#!/20:10 

https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-09-10#!00:41:12 

https://www.radio4.dk/program/4-toget/ under 11.11.2019, time 2, tiden 32:30-43:50 er et interview med 

formanden for Torup Ting om Årets Landsby, Torup 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/aarets-landsby-vi-kom-som-de-der-underlige-oekofreaks-udefra
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/10-09-2019/2200/torup-arets-landby?autoplay=1
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-09-09#!/20:10
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-09-10#!00:41:12
https://www.radio4.dk/program/4-toget/


Foreningens økonomi: regnskabet udviser et mindre underskud (se regnskab 2019 som 

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

år, 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 13 år. En 

imponerende præstation. Og Torup Bogby hviler ikke på laurbærrene: i 2020 etableres Torup 

Bogbys Folkeuniversitet. Det vil løfte Torup Bogbys arrangementer. 

Peter Plant, formand for Torup Bogby.        

Torup, 4. februar 2020 

------------------------------------ 

Perlerækken af arrangementer i 2019:  

 Kirketræfning: Kim Leine og Lotte Grønborg 

Torsdag, 7 marts, 2019 - 19:30 
Kirketræfning: Kim Leine og Lotte Grønborg. Kim Leine fik en pris for Rød mand/sort mand ved kronprinseparrets nylige 
prisuddeling. Han kommer til Torup Bogby i Torup Kirke - sammen med Torups præst, Lotte Grønborg, til årets 
traditionsrige Kirketræfning. 

 SYLVIA 

Lørdag, 16 marts, 2019 - 19:30 
SYLVIA En monolog om forfatterinden Sylvia Plath med skuespilleren Pernille Lyneborg Torup Bogby i samarbejde med 

TLC /Torup Forsamlingshus  

 Torup Bogbys generalforsamling onsdag d 20. marts 2019. 

Onsdag, 20 marts, 2019 - 16:00 

Torup Bogbys generalforsamling onsdag d 20. marts 2019. 

 Røde Ran 

Torsdag, 13 juni, 2019 - 19:30 til 21:00 
Røde Ran og Kong Hal fra Halsnæs Forfatteren Bea Rosenkilde Nielsen genfortæller sagnet ud fra sin bog, Røde Ran, 
ledsaget af musik. 

 Torup Bogbys skrivekursus 2019  

Torsdag, 27 juni, 2019 - 10:00 
Torup Bogbys skrivekursus 2019 Kreativ skrivning med Cecilie Rosdahl 27.6. til 29.6.2019, 3 dage. 

 Sommerfortællinger m/ Dorte Futtrup 

Onsdag, 17 juli, 2019 - 19:30 
På Røjlegården 

 Livet er ikke det værste man har  

Torsdag, 5 september, 2019 - 19:30 til 21:30 

http://www.torupbogby.dk/node/187
http://www.torupbogby.dk/node/192
http://www.torupbogby.dk/node/194
http://www.torupbogby.dk/node/201
http://www.torupbogby.dk/node/193
http://www.torupbogby.dk/node/202
http://www.torupbogby.dk/node/205


Michael Goldman - Benny Andersens oversætter - læser op fra sine to dobbelt-sprogede samlinger af Benny Andersens 
digte, Something To Live Up To og Certain Days.  

 Claudia Westh Lonning om romanen “Skakmesteren fra Tirana” 

Torsdag, 12 september, 2019 - 19:30 
På Dyssekilde Station, Stationsvej  

 Susanne Clod Pedersen: Arnulf Viking  

Mandag, 21 oktober, 2019 - 19:30 til 21:30 
Om Arnulf sagaen - i 5 bind Historisk realisme og samtidsforståelse - og under huden på Arnulf, en rigtig viking. Susanne 
Clod Pedersen er en Daneskjald: hun formidler Danmarkshistorien.  
 

http://www.torupbogby.dk/node/204
http://www.torupbogby.dk/node/206

