
RAKETVÆKST: Siden 
2012 har alle virk-
somheder i Ringsted 
kunnet deltage i ini-
tiativet RaketVækst. 
Formatet har hjul-
pet mange virksom-
heder på rette vej 
- nogle så meget, at 
de ikke kan forstå, 
at RaketVækst ikke 
har højere besøgs-
tal.

Af Niklas Majgaard

RINGSTED: Mange virksom-
hedsejere og iværksættere 
kender det. Det hele går så-
dan set udmærket, og du sy-
nes selv, det går godt. 

Men så alligevel ikke, for 
væksten er måske ikke læn-
gere helt så stor, som du ger-
ne vil have den, og måske er 
entusiasmen ved at ebbe lidt 
ud. 

Her kommer RaketVækst 
ind i billedet og giver et ind-
spark, hvilket for Christi-
an Torp var lige hvad hans 
IT-fi rma, Torp IT, trængte 
til.

- Meningen med Raket-
Vækst er at trække os ud af 
vores komfortzone. 

Vi får at se, hvor vores egen 
virksomhed kan optimeres, 
og vi får analyseret dens 
styrker og svagheder, så vi 

kan gå ud og lave de nødven-
dige forbedringer, forklarer 
direktør Christian Torp.

Ny struktur
Netop forbedringerne er 
sket mange steder i Torp IT 
- mest udpræget med en ny 
struktur omkring alle med-
arbejdere, så alle kender de-
res ansvarsområder bedst 
muligt. 

I forbindelse med den til-
gang har det syv mand store 
foretagende fået en ny titel i 
huset -  Claus Christensen 
er nemlig sat ind som værk-
stedschef, hvilket letter 
presset på direktøren gan-
ske betragteligt.

Bedre arbejdsfordeling
At alle har fået simplere job-
beskrivelser har også åbnet 
op for, at det er blevet lidt 
nemmere at lede virksom-
heden - både for Christian 
Torp, men så sandelig også 
for sønnen Andreas, der er 
IT-konsulent og har hoved-
ansvaret for erhvervskun-
derne hos Torp IT:

- At én har fået ansvaret 
for værkstedet har gjort det 
meget lettere for os at drive 
virksomheden, for det er 
svært at være leder samti-
digt med, at man skal køre 
rundt til kunder dagen lang. 

Vi har også lige ansat en 
mere til Erhverv - igen så jeg 
heller ikke står alene med et 
stort område, siger Andreas 
Torp. 

Den udmelding bakker 
Christian Torp op om:

- Det har klart givet mig 
mere frirum som direktør, 
at vi har fået en bedre ar-
bejdsfordeling. Det er hårdt 
at skulle følge op på alt, sam-
tidigt med man også har an-
svaret for alt. Det problem er 
væk, og jeg er virkelig glad 
for det.

God opfølgning
Tiltagene, som sparringen 
i RaketVækst programmet 
har givet Torp IT, er fortsat 
nye, men det får ikke Chri-
stian Torp til at tøve med at 
vurdere effekten:

- Det her var ikke sket uden 
RaketVækst, det er helt sik-
kert. Vi tænker på en helt 
anden måde i ledelsen, og 
det har givet os et godt skub. 
Specielt på Erhverv er æn-
dringerne meget nye, men 
jeg er sikker på, at vi vil se 

en meget fornuftig udvik-
ling på den front om cirka 
tre måneder. 

At det fungerer så godt til-
skriver han programmets 
evne til at følge op på delta-
gerne:

- Det er meget lækkert for 
os, at man ikke skal kommu-
nikere længe for at fi nde den 
rette rådgiver. Det klarer 
Lisbeth Eichen fra Raket-
Vækst for os, siger han og 
uddyber:

- Det er også en stor fordel 
at der hele tiden følges op på 
udviklingen - det betyder, at 
vi alle bliver holdt til ilden, 
så vi helt sikkert når mål-
sætningerne, afslutter Chri-
stian Torp. 

- Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke er � ere
FAKTA

5
DAGBLADET  ■   ONSDAG 01. APRIL 2015SEK TION 1

 Torp IT beskæftiger seks 
på fuldtid samt en en-
kelt på deltid. 

 Christian Torp har altid 
arbejdet med IT, og 
skrev en række pro-
grammer i 90’erne.

 I 1998 udvidede han til 
at bygge computere, og 
Torp IT kom til.

 Firmaet er grundlagt 
i september 1998, og 
udvidede sig med årene 
til at levere programme-
ring såvel som service af 
computere.

 I 2003 voksede Torp IT 
ud af hjemmet og rykke-
de til Ringsted.

 Sønnen Andreas Torp 
kom med i 2005, og si-
den er datteren Christi-
na også kommet med.

 Udover opbygning og 
service af computere er 
service af Apple iPhone 
og iPad blevet til en stor 
succes for Torp IT.

Idéen om at reparere Apple iPhone og iPad kom som en pludselig indskydelse, men er i dag en stor succes for Torp IT. Her er Louis Jensen i gang med at skifte en iPhone-skærm. 
 Foto: Niklas Majgaard

Christian Torp og sønnen 
Andreas føler begge, at Ra-
ketVækst har været til stor 
gavn for overblikket - og der-
med også den daglige drift af 
Torp IT. 

RINGSTED: »Gud taler al-
tid kort«, har Knud Rønne 
Hansen en gang udtalt, i for-
tællingen om sit kald og vej 
fra ung landmand på Midt-
sjælland til baptistpræst 
og missionær i Burundi og 
Rwanda, sammen sin livs-
ledsagerske Jytte.

Deres vej blev valgt efter, 
at Knud Rønne Hansen til en 
julegudstjeneste havde hørt 
ordene om at bære en bjæl-
ke: »I den ene ende er der 
mange, der bærer, i den an-
den få. Hvor vil du tage fat?«.

Knud Rønne Hansens op-
gave i Afrika blev uddannel-
se af præster, mens Jytte tog 
sig af de syge. Ofte handlede 
det imidlertid om at hjælpe 
fl ygtninge i enten Burundi 
eller Rwanda.

Denne spændende fortæl-
ling vil Knud Rønne Han-
sen folde ud i ord og billeder, 
når han fredag den 10. april 
klokken 14.00 gæster Ha-
raldsted Præstegård. Alle 
er velkomne. Der kan kø-
bes kaffe og kage. Hvis man 
mangler transport, står kir-
kebilen til rådighed på tele-
fon 70200211. 

Gud taler altid 
kort

FJENNESLEV: Der er noget 
utroligt afstressende ved, 
at gå i naturen og sanke ur-
ter til vild mad. Hos nogle 
vækker det en form for urin-
stinkt.

Mindfulness haven, Gyr-
stinge Skovhuse 27, Fjen-
neslev har en gåtur i natu-
ren den 12. april klokken 11-
14, hvor man fi nder spiselige 
planter i naturen.

Naturen bugner nu af fri-
ske spiselige planter og ur-
ter. Det er lige nu, de er bedst 
at spise, da de senere på året 
bliver bitre.

Man mødes på adressen 
og går en tur rundt i lidt for-
skellig natur, både mark og 
skov og samler. 

Deltagerne skal huske at 
medbringe en notesblog og 
noget, at skrive med.

Natur- og stressvejleder 
Doreen Møller Holmquist 
gennemgår de mest almin-
delige spiselige planter og 
urter, og dermed kan man 
selv forsætte derhjemme.

Det er en god idé at have 
en kurv med og nogle poser. 
Turen er på cirka to til tre 
kilometer.

Den henvender sig både til 
begyndere og andre interes-
serede

Der vil være lidt smags-
prøver på mad med vilde 
planter samt vand, te og kaf-
fe. Der gives opskrifter på de 
forskellige ting.

Tilmelding og mere in-
formation foregår på www.
mind4nature.dk under kor-
te kurser.

Tur med fokus 
på spiselige 
planter




