
400 GLADE gæster besøgte 
Thisted Lilleby i forbindelse 
med Åbent Hus-arrange-
ment lørdag 14. august 
2021. Allerede før kl. 10.30 
kom de første gæster og det 
blev ved med gæster indtil 
kl. 15.00, hvor arrangemen-

tet sluttede. Arrangementet 
blev gennemført for midler 
der var modtaget fra Spare-
kassen Thy`s coronapulje.

I Lillebyen var der besøg af 
JYSK RC-Truck, som indtog 
byens gader med deres flotte 
køretøjer og landbrugsma-

skiner, som havde eget areal 
til rådighed. Der blev gravet 
og kørt rundt i gaderne med 
de flotteste lastbiler og an-
dre køretøjer. Var der op-
træk til lidt uro kom politiet 
med udrykning.

Fra JYSK RC-Truck var der 
20 glade medlemmer, store 
drenge og voksne mænd, 
som fik lov til at vise deres 
hobby for andre. De hyggede 
sig med deres køretøjer, hvil-
ket også gav liv i Thisted Lil-
leby denne lørdag.

JYSK RC-Truck`s medlem-
mer kom fra store dele af Jyl-
land og et par Fynboer hav-
de også lagt vejen forbi Thi-
sted Lilleby denne lørdag. 
Thisted Lilleby blev skabt i 
1950, og i dag er der godt 90 
færdigbyggede huse. Man-
dag og torsdag formiddag 
mødes 21 aktive, der bygger 
husene. Det er et spændende 
arbejde for husene opføres 
så autentiske som muligt og 
alle materialer fremstilles i 
Thisted Lilleby.  pd
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VI LEVERER EN KOMPLET 
OG EFFEKTIV LØSNING 
UDEN BØVL

DIN SPECIALIST NÅR 
DET GÆLDER ROBOT 
PLÆNEKLIPPERE

ROBOTKLIPPERE

TIL PRISER FRA

6.699,-
EXCL. INSTALLATION
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TRYGHED TRYGHED
Hos os er du i trygge hænder, vi laver alt selv, besøger dig og ser 

plænen, opsætning/igangsætning, instruktion, vinterservice på 

eget værksted, opbevaring (hvis ønskes) – ALT I ET HUS

MANGE ÅRS ERFARING OG EGET SERVICEVÆRKSTED
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VI KOMMER GERNE GRATIS OG 
UFORPLIGTENDE I HELE THY, MORS &
JAMMERBUGT – OG SER HVAD FOR EN

 LØSNING DER PASSER I NETOP DIN HAVE

VI HAR HELE HUSQVARNAS 
PROGRAM I AUTOMOWERE 
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