Nyhedsbrev 1 - 2021 Tybjerghus
2020 var en svær tid for alle, men der har jo været lyspunkter.
I Caféen i Tybjerghus har der været aktiviteter i det omfang det har været muligt ift. Corona
restriktioner.
Det er vigtigt at fokusere på det der er godt, når tider er svære og derfor har vi også fundet lidt
fotos frem fra arkiverne for 2020.
Vi har bl.a. haft hyggelige oprydningsdage, kreativ café, hverdagsmad og kaffe, fredagscaféaftener
og 3 ud af 4 planlagte årstidsarrangementer med mad og musik – hvoraf den ene var i forbindelse
med Caféens 10 års fødselsdag d. 19. juni.
Vi glæder os derfor også rigtig meget, til det igen bliver muligt at åbne caféen for jer lokale
borgere og alle andre der skulle have lyst til at komme forbi.

Projekt Aktivitetslokale
I den ”stille” Coronatid har flittige frivillige været i gang med at få ryddet det tidligere butikslokale
og der er nu lagt et flot nyt gulv.

Så nu mangler - næsten ”kun” lofter og vægge, derefter kan vi få opsat billard, bordtennis, bobspil,
dart m.m. så er aktivitetsrummet færdigt og klar til at blive taget i brug.
Den økonomiske del til dette projekt har vi fået hjælp til fra: Næstved kommunes kulturudvalgs
forsamlingshuspulje, Nordea Fonden, Bank Trelleborgfonden og Næstvedegnens Landbrugsfond.
Men en pæn del af det praktiske arbejde, skal laves som frivilligt arbejde.
Som tidligere skrevet er alle velkomne til at komme og give en hånd med i Tybjerghus – også til
dette projekt, både til de forskellige håndværksmæssige og praktiske ting, maling m.m. men også
meget gerne til at stå for lidt frokost, kaffe o.s.v. til de praktiske frivillige.
Kontakt Sepper på 20 87 33 17 – eller skriv til vores mail tybjerghus@gmail.com, så får vi en
snak om hvad du kan bidrage med, så vi kan få dette projekt færdiggjort…..:

Corona - hjælpepakke
Foreningen søgte i december 2020 Næstved kulturudvalg om hjælp fra en Corona hjælpepakke,
der var etableret dér til forsamlingshuse og kulturhuse som Tybjerghus.
Det lykkedes at få et tilskud svarende til det vi havde mistet grundet Coronalukning og
restriktioner.
Det betyder at vi holder næsen oven vande, så vi kan betale for de udgifter der er forbundet med
driften af huset, ihvertfald indtil videre.
Heldigvis ser fremtiden lysere ud, ikke bare for Tybjerghus, men for hele verden for 2021 ift.
Corona, nu der er kommet gang i vaccinerne.
Så vi kommer jo i gang igen, såsnart det er muligt.
Medlemskab.
Foreningens medlemmer vil modtage opkrævning for medlemskab her i starten af året
– er du endnu ikke medlem af Foreningen Tybjerghus, så kan du blive det ved at skrive dit navn
og adresse til tybjerghus@gmail.com og at du ønsker at blive medlem, så sender vi
betalingsoplysninger, samt et sæt vedtægter til dig.
Medlemskabet er personligt og koster 150,- for 2021.
--------------------------Det var lidt tilbageblik, samt nyt for Tybjerghus, vi glæder os rigtig meget til at se rigtig mange
mennesker, dig og alle de andre, så huset igen kan ”summe af liv” i 2021.
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