
Tørring, 30. november 2015 

Indstilling af kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016 
 

Tørring Beboerforening indstiller Tørring som kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016. 

Tørrings beboere har lagt et kæmpe engagement i at skabe et nyt fællesareal til byen. Et fællesareal 

der har fået en stor betydning for byens selvbevidsthed og beboernes stolthed over deres by. Og 

ikke mindst er fællesarealet et kæmpe aktiv for byen i forhold til at tiltrække nye beboere.  

 

Tørring er en lille landsby lige nord for Ry – lige på den anden side af Knudsø. Umiddelbart, set udefra, kan 

Tørring ses som et bump på vejen mellem Tulstrup, hvor Knudsøskolen, Tulstrup Kro og Tulstrup Kirke lig-

ger og så Alling, som har Alling Beboerhus, Alling Kirke og det i Ry og omegn meget kendte Alling Julemar-

ked. 

 

Men Tørring er meget mere end blot et bump på vejen. Byen har ikke kirke, kro eller skole, men vi har vores 

nyanlagte fællesareal med Rys gamle havnepavillon som vartegn og samlingspunkt for alle byens borgere. 

Det fællesreal har byens indbyggere arbejdet for og med at etablere igennem de sidste par år. Mange frivilli-

ge hænder er brugt til at få fællesarealet op at stå. Med det nye fællesareal er der sket en markant forbed-

ring af det fysiske miljø i vores lille landsby. Nu har vi et godt sted at mødes og et sted at afholde de mange 

arrangementer, som byens borgere arrangerer og mødes om hvert år.  

 

Tørring er en lille landsby med ca. 40 huse inde i bymidten, men med en lang række ejendomme rundt om i 

landskabet, som også føler sig som en del af Tørring.   

 

Tørring er en landsby, hvor engagementet og fællesskabet er i front – en levende lille landsby hvor det so-

ciale samvær vægtes og hvor alle sætter kræfter ind for at ting kan ske. Alle - både dem der bor i byens cen-

trum og dem der bor på vejene omkring - har et ønske om at skabe en landsby, som gamle såvel som nye 

borgere kan føle sig som en del af.  

 

For otte år siden var der ikke den store tilflytning til Tørring. Men så fik Nis Hauberg og Gisela Hammer fra 

Tulstrupvej 17 lov af Skanderborg Kommune til at udstykke deres mark. I første fase kom først syv bygge-

grunde og i fase to kom så tre ekstra byggegrunde, hvoraf den ene fra start blev planlagt som fællesgrund 

for hele byen. 

 

Udstykningen betød at der fra 2008 og frem er flyttet fem familier ind på den nyetablerede Selvejervej. I den-

ne periode har der også været udskiftninger andre steder i Tørring og i dag bor der igen mange familier med 

små børn i byen.  

 

I Tørring har vi et stærkt fællesskab indbyggerne imellem og der foregår mange fælles aktiviteter. Det tror vi 

er en af grundene til, at der flytter flere og flere børnefamilier til byen. Det er et fællesskab som er vokset 

markant siden byen har fået sit nye fællesareal.  

 

På det nye fællesareal står i dag den gamle havnepavillon fra Ry, som Ry Borgerforening har skænket til 

Tørring komme til gavn og glæde for borgerne i Tørring. Som det kan læses i nedenstående artikler stod der 

et kæmpe frivilligt arbejde bag at få flyttet pavillonen fra havnen i Ry til Tørring. Med pavillonen har Tørring 

fået et vartegn og samlingssted for byens borgere.  
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http://ry.dk/da/pavillon-er-flyttet-fra-havnen-i-ry-til-toerring 

http://dinby.dk/ugebladet-skanderborg/pavillon-kom-sikkert-til-toerring 

 

Da først pavillonen kom på plads begyndte arbejdet med at etablere fællesgrunden. Der blev nedsat en ar-

bejdsgruppe og der blev ansøgt om midler fra Skanderborg Kommunes Skønpulje til etablering af grunden. 

Penge som byen fik tildelt. 

 

Og så gik det stærkt. Byen samlede frivillige kræfter og afholdt to arbejdsdage. Den første forløb i foråret 

2015. Her blev pavillonen istandsat, boldbane og bålplads blev etableret, der blev flettet en hule af pil og 

fragtet træstubbe til området som legeredskaber til børnene og så blev der samlet overskydende planter ind 

fra naboernes haver, som blev plantet ud. 

 

Den næste arbejdsdag blev afholdt i oktober, hvor der blev plantet levende hegn, sat masser af frugttræer og 

et kloakrør blev lavet om til legerør for byens børn og der blev indkøbt grill.   

 

Flere arbejdsdage er planlagt, da der er mange flere ønsker til byens nye fællesareal. Næste projekt er ind-

køb af et skur til opbevaring af grill, bolde, net og meget andet. 

 

Tørring har altid været en levende by at bo i. Årets gang i byen har i mange år indeholdt – og indeholder 

stadig:  

 

• Sommerfest 

• To årlige fællesspisninger 

• Fastelavnsfest 

• Græskarfest  

• Månedlige fredagsbarer på skift hos hinanden 

• Damefrokoster 

• Skt. Hans fest 

• Juletræstænding 

 

Nu glæder vi os til, at den nye fællesgrund i fremtiden kan huse mange af byens nuværende aktiviteter – og 

at endnu flere kan komme til.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

På vegne af Tørring beboerforening 

 

Bestyrelsesmedlem i Tørrings beboerforening 

Sanne Lindberg 

Selvejervej 3 

8680 Ry 
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Billeder af fællesarealet: 
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