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Ting&Talenter 
Mel: Guantanamera, Joseíto Fernández,1929      Text: Peter Plant,

2023

Ting og Talenter
om vi har Ting og Talenter

Ting og Talenter
ja vi har Ting og Talenter 
For vi har borde og telte
og bajonetsav for helte

Og vi har gasblus og griller
og stilladser der triller

Ref 
Åh vi har kværne og stiger

det’ der nogen der siger
Og når du blander betonen
er dit bålfad gonggongen

 Ref 
Ja vi vil dele maskiner
Det’ så let at det hviner
Og vi har flere talenter

De står nærmest og venter 
Ref 



Torup Ting    Generalforsamling 12.3.2023 
 Dagsorden iflg vedtægt

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Referat fra sidste møde

3. Tingrådets beretning

4. Beretninger fra Småtingene

5. Nedsættelse af nye Småting

6. Godkendelse af regnskab

7. Foreløbigt budget

8. Valg af formand

9. Valg til Tingråd

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Indkomne forslag

12. Fastlæggelse af næste møde



Hvad dækker Torup Ting?
3380 Dyssekilde







Årsberetning: nogle hovedpunkter
 Generalforsamling 29. MAR 2022,

borgermøder med Folkekøkken: APRIL
2022, Frilandsby; MAJ 2022, NÆRpleje;
AUG 2022, Lokale fonde; SEP 2022,
Grundvand; NOV 2022, Grusgrave

 Nytårshilsen fra Torup Ting, Halsnæs
Avis, DEC 2022

 Deltagelse i forsknings- og
udviklingsprojekter, både nationalt
(DELTAG - projekt (kulturhusene.dk) og
Varme Zoner (Torup — Varme Zoner) – og
internationalt (Torup – Smart Rural Areas
(smartrural21.eu)

 Småting: Torup Deleværksted, Stier &
Veje, Torup Kalender/Velkommen til
Torup, QR-koder, Torup Klatrevæg, Torup
Grejbank, Folkekøkken, ALrum

 Grønt Råd/Halsnæs Kommune

http://www.kulturhusene.dk/aktiviteter/deltag-projekt
https://www.varmezoner.dk/torup
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/


ALrum
Visionspuljen ansøgt 

 ALrum
Halsnæs i bevægelse: Torup i
bevægelse

Gammel lade bliver til bæredygtigt
bevægelsesområde for hele Torup

--- 

Halsnæs Kommunes strategiske 2035-
pejlemærker for Halsnæs i bevægelse:

1. Halsnæs tiltrækker borgere og
besøgende gennem levende bymiljøer,
enestående natur og et rigt foreningsliv.

2. Halsnæs styrker borgernes muligheder i
livet gennem sundhed og uddannelse.

https://halsnaes.dk/kommunen/vision-2035-halsnaes-i-bevaegelse/flere-borgere-og-besoegende
https://halsnaes.dk/kommunen/vision-2035-halsnaes-i-bevaegelse/flere-borgere-og-besoegende
https://halsnaes.dk/kommunen/vision-2035-halsnaes-i-bevaegelse/flere-borgere-og-besoegende
https://halsnaes.dk/kommunen/vision-2035-halsnaes-i-bevaegelse/mere-sundhed-og-uddannelse
https://halsnaes.dk/kommunen/vision-2035-halsnaes-i-bevaegelse/mere-sundhed-og-uddannelse


Tog & grus & energipark

 Lokaltoget/Movias planer om nedskæring af togdriften på
Dyssekilde Station: koordinerede henvendelser/protester ift
Movia/ Hovedstadsregionen, Folketingets Trafikudvalg og til
Halsnæs Kommune(s) repræsentant i Movia: taget af bordet

 Hovedstadsregionen planer om at udlægge arealer til
grusgravning i lokalområdet: koordinerede
henvendelser/protester/ høringssvar/pressemeddelelser ift
Hovedstadsregionen: (næsten) taget af bordet

 Halsnæs Kommunes plan om energipark: fortsatte drøftelser



Lokaldemokratimidler 
og andre tilskud & aktiviteter

• Teater/musik aktiviteter for & med unge. TING spillet.   

• Torup Klatrevæg. Også støttet af Nordeafonden og Halsnæs Kommune

• Videoer og Torup News, EU/SR21 (Torup – Smart Rural Areas (smartrural21.eu) 

• Folkekøkken bla på Torup Tingsted, som også benyttes ifm borgermøder

• Torup Grejbank, også støttet af Nordeafonden www.tingogtalenter.dk

• Landdistriktsmidler og LAG Halsnæs-Gribskov til bla Under Solen, Sykkel,
Landsbylæge, Tothaven, Mad & Mennesker, Hvidelands fælleshus, Brugsen

• Torup Ting og Halsnæs Kommunes Udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati:
7.11.2018, 25.9.2019, 13.1.2021 og 2.11.2022; sidste møde på Hvideland 

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
http://www.tingogtalenter.dk/


Og meget mere: Skoler, børnehave, butikker, Hvideland, ØD,
Andelsboliger, Musik, Folkeuniversitet, Bogby, Marked,

Stationshave, Grejbank, Kontorfællesskab, kirke, klatrevæg etc



Formål 
Fondens formål er at fremme
udviklingen af Torup i en økologisk,
økonomisk og socialt bæredygtig retning

Bæredygtighed skal forstås i forhold til:
det naturmæssige grundlag, fremme
genanvendelse og andre intelligente
løsninger på resurseforbrug
økonomisk bæredygtighed ved at tage
vare på økonomiske resurser til gavn for
en større, lokal kreds og geninvestere i
lokale løsninger
socialt inkluderende aktiviteter og tiltag



Hvordan kommunikerer Torup Ting?

• Lokale medier: 2 aviser,
lokalradio, lokal TV, ØDs
Ugenyt

• Direkte email til
Torup’ere: skriv dig på
listen

• Facebook Torup Ting og
Alle os i Torup

• Plakater ophængt i Torup
• Borgermøder
• Hjemmeside



Torup hjemmeside inkl kalender
www.torupting.dk



Årets Landdistriktspris
Peter Plant har fået Årets
Landdistriktspris pba af
indstilling fra Torup Ting.
Landdistriktsmin., Louise Schack Elholm udtaler: 
'Landdistriktsprisen er en hyldest til
alle dem, der rundt omkring i landet
spiller en ekstraordinær rolle i
udviklingen af de danske
landdistrikter…(og som) i det daglige
er med til at gøre landsbyer og
lokalsamfund til attraktive steder at
bo, arbejde og leve i.'

Landdistriktsprisens kriterier:
• Styrke sammenhængskraften og den grønne
omstilling i lokalsamfundet.
• Øge velfærden, udvikle servicetilbud og
fastholde aktiviteter i lokalsamfundet.
• Til inspiration for andre lokalsamfund rundt om i
landet.
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