Nytår 2021
Nytårshilsen fra Torup Ting
I efteråret var vi til kommune- og regionsvalg. Det er vi hver fjerde år. Og hvert år er vi til valg i det
helt nære: Torup Ting, lokaldemokratiet.
2021 var året hvor Torup tog fat på at vokse med den nye bydel, Hvideland, og hvor de første
pionerer startede byggeriet i slutningen af 2021. Et nyt andelsbolig bofællesskab er også på vej.
Torup er en af landets meget få Varme Zoner, dvs en landsby med tilflytning. Den slags kommer
ikke af sig selv: bag meget af denne udvikling står den lokale fond, Torupfonden, som har sit
udspring i Torup Ting. Til støtte for nybyggerne og alle andre i Torup har Torup Ting etableret en
fælles Grejbank med støtte fra bla Nordeafonden og Landdistriktspuljemidler: vi deler
betonblander, hækkeklipper, stillads, el-sav, telte og andet grej. Vi behøver ikke alle at eje den
slags, - faktisk har miljøet godt af at vi deles om grejet. Og vi støtter Grejbanken med en landsbypedel ordning, som er ved at finde sin form: vi sætter hjælpsomhed og småjobs i system, så at de
kommer flere til gode… via en app, "Ting og Talenter". Disse aktiviteter indgår i EU-projektet
"Smart Rural 21" (SR21), hvor Torup er udvalgt som den danske deltager blandt 700 europæiske
andre landsbyer: på SR21-hjemmesiden ligger bl.a. en række løbende Torup-nyheder, stort og
småt, og meget andet inspirerende landsby-stof fra hele EU. Torup optræder også ifm. andre EUprojekter på internationale konferencer om fx bogbyer eller om små-virksomheder på landet:
landdistrikts udvikling er vigtigt for at skabe et Danmark i Balance. Og der er snart ikke det danske
forsamlingshus som ikke har haft besøg af Torup, virtuelt eller direkte, ifm. med landsbyudvikling,
bæredygtighed og udvikling af lokaldemokrati. Vi kommer langt ud over sognegrænsen.
Ift. Halsnæs Kommune har Torup Ting et tæt og løbende samarbejde, bla om trafik, veje og stier.
Med flere indbyggere, mange skoleelever, Torup Marked, lokale butikker og mange
musik/kulturarrangementer er der stigende trafik på de lokale veje: det kalder på en samlet
trafikplan. Torup Ting har også bidraget med høringssvar ift. Regionens planer om grusgrave i
lokalområdet og om Movias planer om forringelse af togdriften. Her har vi koordineret vores
høringsbidrag med både grundejerforeninger og med Halsnæs Kommune. Den slags peger på
behovet for et endnu tættere samarbejde mellem kommune og lokalrådet. Til den ende har Torup
Ting skrevet et udkast til en mere formel samarbejdsaftale, som pt er under behandling i Udvalget
for Kultur, Idræt og Demokrati. Vi glæder os til at få det på plads. Et levende lokaldemokrati er en
vigtig forudsætning for et demokratisk samfund, hvor alle bliver set og hørt.
Og så har Torup fået sin egen film: "Torupfilmen", som tager os med på en lokal tur i fest og
hverdag blandt de lokale. Filmens ramme er "Årets Landsby"-festlighederne i 2019, hvor Torup fik
denne fornemme pris. Filmen blev vist i efteråret ved et af Torup Tings fælles-spisninger, Torup
Folkekøkken, og den vil fra begyndelsen af 2022 kunne ses i ventesalen på Dyssekilde Station.
Godt Nytår – og ikke et ord om Corona
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Torup Ting er lokalrådet for Torup og omegn, dvs det gamle postnummer 3380 Dyssekilde, som
havde postkontor på Dyssekilde Station.

