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Store maskiner i den lille by
400 GLADE gæster besøgte

Thisted Lilleby i forbindelse
med Åbent Hus-arrangement 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 Sparekassen Thy`s coronapulje.
I Lillebyen var der besøg af
JYSK RC-Truck, som indtog
byens gader med deres flotte
køretøjer og landbrugsma-
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skiner, som havde eget areal
til rådighed. Der blev gravet
og kørt rundt i gaderne med
de flotteste lastbiler og andre køretøjer. Var der optræk 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, hvilket også gav liv i Thisted Lilleby denne lørdag.
JYSK RC-Truck`s medlemmer kom fra store dele af Jylland og et par Fynboer havde også lagt vejen forbi Thisted Lilleby denne lørdag.
Thisted Lilleby blev skabt i
1950, og i dag er der godt 90
færdigbyggede huse. Mandag 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

