Nyt fra Thisted Lilleby - Januar 2022.
Kontingentopkrævning.
Så er det blevet tid til opkrævning af kontingent. Kontingentet er uændret 100 kr. så vi
håber alle er med igen i 2022. I starten af februar vil I få besøg af opkræverne, som vi
håber I vil tage godt imod.
Har du mail adr. og ønsker opkrævningen tilsendt med mail bedes du fremsende mail
til post@thisted-lilleby.dk med oplysninger om din mail adr. navn og medlems nr.
Kontingentet skal være betalt senest den 1. marts 2022 for at få adgang til
Generalforsamlingen.
Generalforsamling.
Der afholdes
Generalforsamling torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.00 i Plantagehuset.
Støttemedlemmer er hjertelig velkommen til at deltage og høre om ”livet og arbejdet
med ”Thisted Lilleby. Vi håber I har lyst til at deltage.
Dagsorden finder I hjemmesiden www.thisted-lilleby.dk fra den 14. februar 2022.
Efterlysning.
Thisted Lilleby mangler billeder af området Torvegade, Nytorv, Lillegade,
Havnestræde, Storegade samt den tidligere Havnegade. Det er især billeder af
bagsiden / gårdene af husene fra 1945 til 1960.
Fortællinger og beskrivelser om husene hører vi også gerne.
Vi er meget interesseret i billeder og oplysninger om alle bygninger i midtbyen.
Ønsker man at beholde evt. materialer, vil vi gerne låne dem til kopiering.
Man er meget velkommen til selv at aflevere materialerne i Thisted Lilleby mandag eller
torsdag mellem 9.00 -12.00, evt. henvendelse på tlf. nr. 23 26 05 34.
Thypisk.
Torsdag den 20. januar 2022 blev vi overrasket med besøg af Michael Søndergaard og
Camilla Holm fra Nybolig i Thisted. De medbragte kage, kaffe og en check på 2.500 kr.
Thisted Lilleby blev påskønnet for
samarbejdet, fællesskabet og arbejdet
med at bygge Thisted Lilleby.
Tak for hilsenen, det er med til at gøre
arbejdet endnu bedre, når andre også
syntes, vi gør det godt.
Se evt. mere på www.thypisk.nu

Åbent hus 14. august 2021.
Arrangementet blev rigtig vellykket, vejret var med os og rigtig mange besøg. Tak til
alle som kom forbi. På vores hjemmesiden kan du se en video som TV-Fritid optog på
dagen.
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Hverdagen i Thisted Lilleby.
Byen er pakket ind og udpakningen starter når vejret bliver mere stabilt, vi er klar til at
vise byen frem ca. 1. maj 2022.
På værkstedet arbejdes der på Thisted Arbejderforening - Lilletorv 1 - Jernbanegade /
Asylgade 19 – baghuse til Storegade 1 og 8.
Lokalerne Plantagevej 20.
Hovedbygningen og værksted gennemgår i den kommende tid en større renovering.
De gamle bygninger er meget dyre at varme op, vinduer og døre er utætte, derfor
udskiftes de.
Den ældste del af bygningen er opført som
helårsbolig med køkken i 1887. Den del af
bygningen der bliver brugt til værksted er
opført i 1968.

Vi begyndte i 2018 med at lægge nyt tag,
og nu er turen kommet til resten. Vi
startede med at skifte porten og flere
vinduer og døre er udskiftet. Arbejdet
udføres af håndværkerne i Thisted Lilleby, vi forventer af være færdige i løbet af maj
måned.
Besøg Thisted Lilleby:
Husk, at du som støttemedlem altid har gratis adgang til Thisted Lilleby, fra mandag
den 20. juni til 31. august 2022 er der åbent mandag – fredag fra kl. 13.00 – 16.00 og
hele året åbent på værkstedet mandag og torsdag formiddag fra kl. 10.00 – 12.00.
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 i Thisted Lilleby.
TAK:
Tak for alle jeres besøg og de 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

Thisted Lilleby - Plantagevej 20 - 7700 Thisted - CVR: DK 31522501.
post@thisted-lilleby.dk – www.thisted-lilleby.dk

