
Kanoerne Thora og Thyra 
En beliggenhed så tæt på Danmarks smukkeste søer forpligter. Derfor har 
beboerforeningen købt to kanoer, som medlemmer kan bruge. De ligger i 
hele året ved Knudsø. Man køber en nøgle for 200 kr. årligt pr. husstand og 
kan herefter bruge kanoerne ubegrænset. 
 
 
Byfest  
I Tørring holder vi hver sommer byfest - og det er en begivenhed, som du 
ikke vil gå glip af! Afsæt hele dagen, for ofte mødes vi allerede til fælles 
morgenmad og fortsætter dagen med eksempelvis lege, boldspil, 
konkurrencer, hygge for børn og voksne eller måske en udflugt. Om 
aftenen er der fest med fællesspisning, musik, dans, bar og andet godt. 
MEN faktisk kan man ikke forudsige, hvad der kommer til at ske, for 
festudvalget har frie tøjler. Det skal opleves! Festudvalget til det 
efterfølgende år vælges under byfesten. Og man skal ikke have boet ret 
længe i Tørring for at få æren. Byfesten afholdes i store festtelte på vores 
fællesareal.  
 
 
 
 

 

 
 

Velkommen til Tørring 
 
 

 
  



Hvorfor melde sig i Tørring Beboerforening? 
Landsbyen Tørring på højdedraget nord for Ry har en meget aktiv 
beboerforening, og der er mange gode grunde til at melde sig ind: 
 

 Beboerforeningen arrangerer fællesspisning, månedlig fredagsbar, 
Sankt Hans, juletræstænding, fastelavnsfest samt tiltag, som vi 
løbende finder på (naturvandringer, foredrag, vinsmagning, 
boldspil mv.) Alt det støtter du via et medlemskab 

 Du har indflydelse på byens udvikling, beboerforeningens 
aktiviteter og du kan vælges til bestyrelse og udvalg på den 
årlige generalforsamling 

 Du er med til at give beboerforeningen en stemme og styrke, 
hvilket har betydning, når vi for eksempel søger puljer og andre 
midler til forbedring af landsbyens forhold  

 Du bliver del af et hyggeligt fællesskab med mennesker i alle aldre 
og overbevisninger 

 

      
 
Kort om Tørring Beboerforening 
Tørring Beboerforenings bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges 
på den årlige generalforsamling i foråret for to år ad gangen. Aktiviteter og 
opgaver udføres ikke kun af bestyrelsen, men også af udvalg og andre 
frivillige. 
 
Sådan melder du dig ind 
Man melder sig ind ved at indbetale kontingent på konto: 6129 - 
0011976166. (Kontingent i 2017: 250,- kr pr. husstand). Husk at påføre 
navn og adresse.  
 
Hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook 
Vi har en hjemmeside, som hedder toerringpaatoppen.dk Her kan du se 
billeder fra arrangementer, orientere dig om kommende aktiviteter, læse 
referater fra bestyrelsesmøder og få andre praktiske oplysninger. Her kan 

du også tilmelde dig beboerforeningens nyhedsbrev, så du får de lokale 
’breaking news’ direkte i din indbakke.  
På vores Facebookside (tørringpåtoppen) kan du følge med i sjove 
opdateringer om stort og småt - mest småt. Facebooksiden bliver også 
brugt, hvis man har brug for hjælp i en snæver vending eller hvis man har 
et godt tilbud til landsbyens øvrige beboere, såsom frugt og grønt fra 
haven. For dem med OK benzinkort er det muligt at vælge at støtte 
beboerforeningen.  
 
 

   
 

 
 
Lysthus og fællesareal 
Landsbyen råder over fællesarealet for enden af Selvejervej, 
som beboerforeningen i 2015 fik skænket af to beboere. Indtil videre troner 
byens nye vartegn, lysthuset, på området og frivillige kræfter har plantet 
hæk, etableret boldbane på arealet og børnene har deres egne haver med 
blomster og grøntsager. Fællesgrunden vedligeholdes ved fælles indsats. I 
efteråret 2017 kommer vores nye legeplads på fællesgrunden. Vi har ikke 
noget beboerhus, så ofte mødes vi privat hos hinanden eller på 
fællesgrunden. Vi har også mulighed for at låne Knudsøskolen, hvilket vi 
bl.a. gør til vores fællesspisninger.  


