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Nyt fra Thisted Lilleby - Februar 2023. 
  
Kontingentopkrævning. 
Så er det blevet tid opkrævning af kontingent. Kontingentet er uændret 100 kr. så vi 
håber alle er med igen i 2023. I får besøg af opkræverne, så tag godt imod dem.  
Har du mail og ønsker opkrævningen tilsendt, skal du sende en mail til  
post@thisted-lilleby.dk med navn og medlems nr. 
Kontingentet skal være betalt senest den 15. marts 2023 for at få adgang til 
generalforsamlingen. 
  
  
Generalforsamling.  
Der afholdes  
Generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 i Plantagehuset. 

Støttemedlemmer er meget velkomne til at deltage og 
høre om ”livet og arbejdet med ”Thisted Lilleby. Vi 
håber, vi ser mange af jer. 
Dagsorden finder I på hjemmesiden www.thisted-
lilleby.dk fra den 20. februar 2023.  
  
 

 
Frivillige til rundvisning. 

Kender du Thisted anno 1950 og kunne 
tænke dig at fortælle det til andre, har vi 
brug for rundvisere i perioden 26. juni – 
30. august 2023.  
Har du lyst til at være med en eftermiddag 
om ugen i perioden så kontakt Elisabeth 
tlf. 23 26 05 34.  
Du er altid sammen med en af de faste 
frivillige. 
 
 
 

 
Rejsegilde på Bendixen guldsmed, ure og briller den 13. juli 2022.  
Bygningerne på Lilletorv og i Skovgade 
blev opført i forbindelse med en donation 
fra Claus Bendixen, som sammen med sit 
personale, familie og venner var med til 
indvielsen. Der var stor ros til Thisted 
Lilleby for opførelsen af Bendixens 
bygninger. .  
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Rejsegilde på Arbejderforeningen 14. september 2023. 

I samarbejde med Super Brugsen Thisted 
var der åbent hus i Thisted Lilleby for 
præsentation af Thisted Arbejderforening 
anno 1950 i Torvegade. 
Rigtig mange lagde vejen for denne 

eftermiddag og efter indvielsen var der 
pølser med tilbehør. Den officielle indvielse 
var ved formand for butiksbestyrelsen Vagn 
Nørgaard og tidligere uddeler Knud Ravn 
Sørensen. 
  
 
 
Hverdagen i Thisted Lilleby.    
Byen er pakket ind og udpakningen starter når vejret bliver mere stabilt, så vi er klar til 
at vise byen frem midt i april 2023. På værkstedet arbejdes der på bygninger i 
Torvegade / Lillegade Arbejderforeningen og manufakturhandler Kamp. Planlagte 
byggerier er del 3. af Arbejderforeningen, derefter fortsættes der med Storegade 3. og 
5. Der er også renoveringer af flere af husene, som er medtaget af vind og vejr. 
  
 
Lokalerne Plantagevej 20. 

Renovering af hovedbygningen og 
værksted er færdig.  
Thisted kommune afsatte i 2022 ekstra 
bevilling til renovering af klubhuse. 

Vi blev tildelt midler fra puljen og fik 
renoveret gårdhaven og køkkenet, så vi nu 
har nogle rigtig gode lokaler.  
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Nye borde og bænke. 

Besøger du Thisted Lilleby er der god 
mulighed for et lille hvil. 
I 2022 modtog vi donation fra Velux 
Fonden som blev brugt til nye borde, 
bænke og parasoller ude i Lillebyen. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Aktive i Thisted Lilleby. 
Mandag og torsdag formiddag mødes 21 aktive frivillige i Thisted Lilleby og arbejder  
med opførelse af husene og alt det der skal anvendes. Alt laves af de frivillige som  
støbning af sokler, fremstilling af mur- og tagsten, vinduer, døre, tagrender og evt.  
udsmykning. De grønne arealer og udenomsarealerne skal også vedligeholdes lige  
som husene.Der er stor aktivitet de to formiddage og vi glæder os til at vise jer  
resultaterne når byen igen bliver pakket ud  
  
Besøg Thisted Lilleby: 
Husk, at du som støttemedlem altid har gratis adgang til Thisted Lilleby, fra mandag 
den 26. juni til 30. august 2023 er der åbent mandag – fredag fra kl. 13.00 – 16.00 og 
på værkstedet mandag og torsdag formiddag fra kl. 10.00 – 12.00 hele året. 
  
Kender du en, som har lyst til at støtte arbejdet, så har vi plads til mange flere 
støttemedlemmer. Det koster 100 kr. pr. år og giver gratis adgang til Thisted Lilleby i 
åbningstiden. Indmeldelse ved henvendelse til Thisted Lilleby. 
  
TAK: 
Tak for alle jeres besøg og de mange rosende ord, det giver os energi til at fortsætte 
projektet. 
  
Du kan følge med i arbejdet på vores hjemmeside www.thisted-lilleby.dk og på 
Facebook. 
  
På bestyrelsens vegne  
Elisabeth Pedersen 
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