Torup Bogby Årsberetning 2014, Torup,
februar 2015
Torup Bogby er nu i sin 9. sæson – og er en vigtig del af liv & kultur i Halsnæs.
Bogbyen har en bred kontaktflade og samarbejder med Fritidsskoler, Torup
Kirke, Himmelstorm Festival, Brugsen i Torup, Halsnæs Bibliotekerne,
Kulturelt Samråd – og International Organisation of Booktowns
Dyssekilde Station er fortsat det vigtige og markante hovedkvarter for Torup Bogby –
udvidet med to extra lokaler i årets løb til nu at fylde 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 9 udsalgssteder.
Torup Bogbys lager ligger under Torup Præstegård, som velvilligt lægger kælder til.
Torup Bogby deltog i 2014 med bogsalg på Torup Marked hver anden lørdag sommeren
igennem, samt på Torup Julemarked, dec 2014. 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 Borrby, Sverige og Tvedestrand, Norge, hvor Torup Bogby var
repræsenteret ved formand og kasserer ved Tvedestrands 10-års jubilæum sidste år.
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, i 2014 fra Stevns og i 2015 fra Ramløse.
Foreningens økonomi er robust (se regnskab 2014); der er nu godt 100 medlemmer og
stor aktivitet. At afvikle løbende arrangementer, sortere/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.
Peter Plant, formand for Torup Bogby

Torup, 1. februar 2015

En perlerække af arrangementer igen i 2014 og lidt ind i 2015:
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

5 februar 2014
Lyrikeren Ursula Andkjær Olsen og Torup-præsten Lotte Grønborg taler ud fra bibelord og
en skæv digtsamling i Torup Kirke
23 maj 2014
Liseleje-forfatteren Ane Riel om ’Slagteren i Liseleje’ til cafeaften
10 juni 2014
Hanne Vibeke Holst om ’Knud, den Store’. En af de mest fremtrædende og bedst
sælgende danske forfattere kommer til Torup. Med folkekøkken.
30 juni -2 juli
Skrivekurset er en tradition i Torup Bogby. Igen i år med Maria Helleberg. Vi samarbejder
med fritidsskoler.dk
18 juli 2014
Ib Michael om sin nye roman "Himlen brændte". Tunguska 1908: En mystisk hændelse
sker, som trækker sine spor, frem og tilbage, til nutidens Danmark og datidens Rusland
25-27 juli 2014
Torup Bogby sponserer indslag på Himmelstorm Festival
.
2 – 16 august
Artist' Books udstilling på Dyssekilde Station i samarbejde med væver Paul Jensen
14 august
Ny bog med haikudigte fra Torup præsenteres v/ Annie Reichert Frederiksen: ’På sporet’
24 september
Datter & far: Lea Korsgaard om ’Orgasmeland’ (Sexpol-organisationen) & Ove Korsgaard
om ’Solskin for det sorte muld’ (erindringer). Og en enkelt sex-præventionssang
11 oktober
Nordisk Forfattertræf med Sissel Bergfjord, Danmark; Lisbeth Nebelong, Færøerne;
Hallgrímur Helgason, Island – i samarbejde med Halsnæs Bibliotekerne
1 december
Patricia Ryan debuterer med erindringsbogen ’Der var engang’/ ’Once upon a time’
5 februar 2015
Kirketræfning: forfatteren Josefine Klougart og Torup-præsten Lotte Grønborg taler ud fra
bibelord og en roman i Torup Kirke

