Nyhedsbrev August 2020
Caféen er genåbnet, der har allerede været afholdt hverdagsmad, en rigtig hyggelig og velbesøgt 10-års
fødselsdagsfest, hornfiskeaften, Jensens madcirkus, Indisk aften + vi har d. 7. august endnu en Årstidsaften
med musik, denne gang med Jette og Sepper og menúen er Italienske sommerkoteletter, samt d. 18
september, igen i år, er der planlagt Gourmetaften med Martin Ib.
Den længe ventede generalforsamling afholdes d. 19. august og der er netop sendt indkaldelse til denne, på
mail, til foreningens medlemmer.
Er du medlem og ikke har modtaget indkaldelsen, så kontakt os venligst, da vi af og til oplever at vores mail
(af flere årsager) ikke når frem.
– så jo, man må sige vi er i fuld gang igen, men naturligvis med de begrænsninger der er fra
myndighedernes side ift corona.
Vi har nu fået akustik plader opsat på hele loftet, hvilket har givet en mærkbar forbedring af akustikken.
Det planlagte aktivitetsrum i det tidligere butiksareal, er meget tæt på at være fuld finansieret via
fundraising ift. et forventet budget på 155.000,-. Midlerne er øremærket til nyt gulv, maling osv. af rummet,
samt borde til spil, herunder bordtennis, billard, bobspil, shuffleboard, bordfodbold m.m.
Arbejdet skal fortrinsvis laves på frivillig basis og skal være færdigt senest 31.12.2021, for at få udbetalt
midlerne fra de velvillige puljer og fonde som er: forsamlingshuspuljen i Næstved Kulturudvalg,
Nordeafonden, Næstvedegnens Landbrugsfond, Bank Trelleborg Fonden (Sydbank).
Så nu har vi den økonomiske del på plads og vil rigtig gerne have flere frivillige til at deltage i det arbejde
der står foran.
Skriv til tybjerghus@gmail.com eller ring derfor til en af os, hvis du har et par timer engang imellem og har
lyst til at være en del af det sjove arbejde at få det nye Tybjerghus til at blive et pænt, aktivt, levende og
spændende sted at være, for alle beboere i området.
Herudover har vi fået bevilget midler til genetablering af vores internet i huset, ligeledes i Næstved
kommunes kulturudvalg, så det bliver igen muligt at gå online via WIFI i Caféen og resten af huset.
En aftale med Landsbyforeningen er desuden kommet på plads, denne handler om, at såfremt det lykkedes
Landsbyforeningen /legepladsudvalget, at få indhentet midler o.s.v. til en legeplads, lægger Tybjerghus
arealet til, dette vil i så fald blive den tidligere urtehave bagved parkeringspladsen.
Det var kort fortalt hvad vi har fået tiden til at gå med i de seneste måneder, hermed vil vi ønske alle en god
sensommer og vi glæder os til at vi ses i Tybjerghus.
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