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Nyt fra Thisted Lilleby – Juli 2021 
 
Coronaen er kommet lidt på afstand, sommeren står for døren og i Thisted Lilleby, er der fuld 
gang i aktiviteterne igen.  

 
Igangværende byggerier: 
Lillebyen er pakket ud, husene er 
gennemgået for evt. reparationer, 
og vi er klar til at vise jer hele byen. 
På værkstedet er i byggeriet i gang 
med: Jernbanegade 6 – 
Jernbanegade 19 – Lille Torv 1 – 
baghuse til Storegade 1 og 8 – 
baghus til Asylgade 26. 
Husene opføres med mange fine 
detaljer 
 
 
 

 
Donationer: 
Vi er meget glade for, at det som vi syntes er flot og interessant også falder i smag hos 
mange andre. Det har blandt andet betydet, at vi i slutningen af 2020 modtog donationer fra 
Claus Bendixen til bygning af hans ejendomme på Lilletorv og i Skovgade. Byggeriet er i 
gang.  
Coop har med hjælp fra Super Brugsens formand Vagn Nørgaard doneret et beløb til 
opførelse af Danmarks første Brugsforening beliggende Torvegade / Lilletorv. Det byggeri 
forventer vi at sætte i gang sidst på året eller først i det nye år. 
Stor TAK for donationerne, de er med til at gøre arbejdet med opførelsen af Thisted Købstad 
anno 1950 mulig. 

 
Åbent Hus: 
Thisted Lilleby fik del i 
Sparekassens Thy`s Corona pulje, 
og i den anledning afholdes der 
ÅBENT HUS lørdag den 14. august 
kl. 10.30 – 15.00, hvor JYSK-RC 
Truck kommer og kører med deres 
flotte biler rundt i byen. Der er 
gratis adgang, og der er en 
forfriskning. Vi håber at se rigtig 
mange. Arrangementet annonceres 
i Thisted Posten i uge 31.  
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”Foreningsliv i Byen”: 
Vi er inviteret af Thisted Handel- og Industriforening til at deltage i deres onsdags 
arrangementer ”Foreningsliv i Byen” 
Fra uge 27 til 32 (inkl.) kan I møde Henry og Leif på Store Torv. Kig forbi og få en snak med 
dem. 
 
Generalforsamling: 
Den 1. juni 2021 afholdt Thisted Lilleby generalforsamling i Plantagehuset. 
Formanden omtalte i beretningen fra bestyrelsen, om de aktiviteter der var gennemført trods 
Coronaen, de kommende byggeopgaver, det store engagement fra de 21 aktive der mødes 
mandag og torsdag formiddag.  
Thisted Lilleby har i dag 175 støttemedlemmer. 
Bestyrelsen er:  
Formand Elisabeth Pedersen 
Næstformand Egon Steensgaard 
Kasserer Leif Faaborg 
Bestyrelsesmedlemmer Henry Thomsen og Niels Ole Kjærgaard.  
 
Besøg Thisted Lilleby: 
Husk, at du som støttemedlem altid 
har gratis adgang til Thisted Lilleby, i 
juli og august mdr. er der åbent 
mandag – fredag fra kl. 13.00 – 16.00. 
Hele året åbent på værkstedet 
mandag og torsdag formiddag fra kl. 
10.00 – 12.00. 
 
Kender du en, som har lyst til at støtte 
vores arbejde, 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 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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