NYTÅRSHILSEN FRA TORUP SOGN

Endnu et år er ved at være gået, og hermed en lille jule- og nytårshilsen fra
Torup.
Vi har traditionen tro holdt adskillige arrangementer i Torup.
Et af de store højdepunkter er vores fastelavnsfest, som vi altid holder
udendørs, med en stor flok udklædte børn, som alle kæmpede for at blive
kattekonge eller dronning. Naturligvis med en lille belønning for bedste
udklædning.
Til forårsmødet havde vi Frank Jensen, som kunne fortælle om sine
oplevelser som dansk turist på cykel, ude i den store verden – han havde
cyklet tværs over Australien.
Til forårskoncerten var vi så heldige at få besøg af marimbasolisten Kai
Stensgaard som også spillede på hegnsklokker.
Sankt Hans var ved at blive en ener for sig selv, da det var et rekord tørt år,
og der var afbrændingsforbud i det meste af landet op til. Men vejrguderne var
med os, og der nåede lige akkurat at komme nok regn til, at vi måtte tænde
både bålet og grillen. Provst Birgith Nørlund Jensen var åres båltaler.
Til høstgudstjeneste prøvede vi i år noget nyt: Nemlig at holde
gudstjenesten om eftermiddagen. Vi havde efter gudstjenesten dækket op,
til det helt store kagebord, og det blev en hyggelig eftermiddag.
Til efterårsmødet var det Niels Drescher Pedersen, der viste sine lysbilleder
og fortalte på sin helt egen og gode måde om hvert enkelt billede, der var fra
området omkring Langå og Torup.
Jeg vil også lige benytte muligheden til at fortælle, at vi har investeret i en ny
kirkegårdslåge, da den gamle var ved at gå til.
Vi er allerede godt i gang med planlægningen af arrangementerne til
det nye år, hvor vi til vores forårsmøde har fået Kurt Leth fra TV2, kendt fra
programmet ”Kurt kom forbi” til at komme til Torup, hvor han vil fortælle og
vise billeder fra programmerne.
Jeg vil slutte med at sige tak for året der gik. Og ønsker jer alle en god jul og
et godt nytår.
Peter Skovrider
Formand Torup MR

