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September 2020 
 

Nyt fra Thisted Lilleby. 
 
Bestyrelsen i Thisted Lilleby har i 
nogen tid drøftet, hvordan vi kunne 
få flere informationer ud til vores 
støttemedlemmer, og alle jer der 
besøger vores hjemmeside og 
Facebookside. Det er vi glade for 
og meget vigtigt for, at synliggøre 
Thisted Lilleby. Derfor har vi 
besluttet at lave et nyhedsbrev  
3 til 4 gange årligt. 
 
Trods Covid19, som har ramt os 
alle på den ene eller anden måde, har vi haft en tilfredsstillende sæson (juli og 
august måned), hvor der har været åbent hver dag om eftermiddagen dog ikke 
søndag. Tak for alle jeres besøg og alle de rosende ord, det giver os mere energi til 
at fortsætte projektet.  
 
Den 18. februar 2020 var det netop 20 år siden Thisted Lilleby havde sin stiftende 
generalforsamling, og resultatet i dag, er vi meget tilfredse med. Når vi ser tilbage på 
starten og tiden til i dag, er der sket en stor udvikling i arbejdet og fremstilling af 
materialerne til opførelsen af husene. 
Men fortvivl ikke, vi har arbejde nok til de næste 20 år og meget mere. 
 
Der kommer løbende nye huse, Jernbanegade 17, er netop kommet på plads. På 
værkstedet er byggeriet i 
gang med Jernbanegade 6 
og 19. Vi forventer de kan 
komme på deres plads i 2021 
/ 2022. 
 
Der bruges også tid på at 
vedligeholde de bygninger 
der er i Lillebyen, det er 
vigtigt, at de bliver 
vedligeholdt, hvorfor vi hvert 
år i maj mdr. efterser hele 
byen og vurderer, hvor vi skal 
vedligeholde / reparere.  
 
Den 30. august 2020 havde vi besøg af TV-Fritid, som var her for at lave optagelser 
ude i byen. På hjemmesiden www.thisted-lilleby.dk kan du se optagelser fra TV-Fritid 
om arbejdet på værkstedet. Vi får besøg igen den 10. oktober 2020 af TV-Fritid. 
 

http://www.thisted-lilleby.dk/
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Vinterdækningen starter mandag den 19. oktober 2020 og der er lukket for 
besøgende, men I er altid velkomne på besøg i værkstedet mandag og torsdag 
formiddag mellem kl. 10.00 – 12.00. Hvis du er støttemedlem, er det gratis at besøge 
os hele året ellers koster det 25 kr. 
 


