Torup Bogby Årsberetning 2008
Årets hovedbegivenhed var Torup Festival 2008 i juli, hvor Viceborgmester
Torben Hedelund åbnede Torup Festival 2008 med at minde om at Torup en tid
lå noget langt ude på Herrens Mark - men at de mange kulturelle aktiviteter i
Torup med Torup Bogby og Kunst i Torup har bragt Torup tilbage på
landkortet, midt på Halsnæs. Torben Hedelund sagde at det ikke er alle
initiativer som kommer fra politikere. Tværtimod er de mest bæredygtige idéer
ofte dem som kommer nedefra - netop som i Torup hvor der er et rigt kulturelt
liv og mange lokale initiativer.

Forfatterne Jacob Berner Moe, Kim Blæsbjerg og Jack Thimm talte om, hvad
det vil sige at være forfatter - og gav prøver på deres skrivekunst. Bandet
Phønix bragte stemningen til nye højder med deres dejlige nye og gamle
folkemusik lørdag aften og Erik A. Nielsen talte om Soning. Dertil kom som
noget nyt arrangementerne uden om selv festivalen: John Larsen viste rundt i
Torup Kirke, Irene Pedersen holdt et 3-dages forfatterkursus og Annie
Frederiksen havde lavet en Haiku digtvandring. Alt i alt kom ca 2000
mennesker til Torup i den weekend i juli 2008.
Som formand for Torup Bogby sagde jeg efter festivalen: 'Det har været nogle
sjove dage med plads til eftertænksomhed og nye indtryk til mange sanser.

Torup har igen vist at folk her kan samarbejde på tværs af grupper og
interesser. Det er dejligt at opleve. Og her behøver vi ikke et oprydningshold:
søndag aften lå der ikke så meget som et stykke henkastet affald i Torup. Det
er flot og siger meget om publikums kvaliteter.'
Derudover har Torup Bogby arrangeret forfatteraftener/foredrag i årets løb
med Marianne Erikssson om Astrid Lindgren og Mathilde Gamrath om Halfdan
Rasmussen - og fællessangaften efter Højskolesangbogen med Johannes
Berggren. Desuden har Jan Kløvstad fra vores norske søsterbogby,
Tvedestrand, været på besøg og holdt et oplæg om bogby-udvikling. Torup
Bogbys formand og kasserer har desuden i 2009 været på genvisit i Wigtown,
Scotlands bogby - og i Tvedestrand - og dér orienteret om udviklingen af Torup
Bogby.
Foreningens økonomi er solid (se regnskab 2008), der er 60 medlemmer og
stor aktivitet.
I foråret 2009 skal Torup Bogcafe finde nye lokaler – og erstatningen er blevet
en bogskurvogn, som velvilligt huses af Toruphus på Haldvejen lige overfor
Brugsen. Hermed har Torup Bogby ni udsalgssteder. Torup Bogbys centrallager
bugner af bøger, som er parate til forårets og sommerens aktiviteter.
Det kan ikke lade sig gøre at arrangere en så omfattende festival og løbende
arrangementer og bogsortering og –udsalg uden manges medvirken og et godt
samarbejde. Foreningens medlemmer skal derfor have en stor tak for deres
vedvarende engagement.
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