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Et riktig godt nyttår til alle lokalavdelingens medlemmer
samt øvrige lesere av Sydbane-racer’n! Det er med stor
glede redaksjonen allerede i årets andre uke kan annonsere de to første medlemsarrangementene i 2013:
Onsdag 23. januar kl. 18.30 medlemsmøte på Waldemarhøy.
Tema for kvelden er lysbilder og film fra UHB v/Bjørn Næss.
Onsdag 13. februar kl. 18.00 årsmøte i lokalene til Krohne på
Høyden mellom Moss og Rygge. Flere av dere har nok vært på
de forrige møtene vi har hatt i lokalene i Ekholtveien, men for
ordens skyld finner dere en veibeskrivelse på denne linken:
http://no.krohne.com/no/kontakt/veibeskrivelse/
Ettersom vi må være ute av lokalene innen klokka 21.00, vil
møtet starte eksakt 18.00!

Adresse:
NJK lokalavdeling
Østfoldbanen
Postboks 2
1581 Rygge.
Bankgiro: 1080 18 62565
Redaksjon:
Leif-Harald Ruud
Stoff til «Sydbaneracer’n»
sendes til redaktørens epostadresse leif-hr@live.no
eller til lokalavdelingens
postadresse, merket med
bladets navn.
«Sydbaneracer’n» utgis som
aktuelt nyhetsblad for Norsk
Jernbaneklubb lokalavdelingen Østfoldbanen.
Bladet kommer før årsmøtet
og andre medlemsarrangementer i lokalavdelingen, og
trykkes i et opplag på 205
eks.
Stoff til neste utgave av
«Sydbaneracer’n» må være
redaksjonen i hende senest
tre uker etter utsendelse av
dette nummer.
Husk å melde adresseendring til lokalavdelingen dersom du flytter og fortsatt vil
motta Sydbaneracer´n.

Hallo folkens, nå kan dere angre på at dere ikke var med på turen til Lommedalsbanen. Det var
en morsom og interessant opplevelse. Vi takker personalet på banen som orienterte oss stadig og
la til rette for oss, så pølser og koteletter fikk en stek på en noe improvisert grill, og vi en stående
buffé. Ikke umulig at vi kommer
tilbake senere.
Turen ble avslutta på Bærums
verk med glohet suppe og pannekaker på størrelse med et kumlokk. Vi trengte det i en kjølig høstkveld.
Så har jeg en spennende beskjed til dere. Vi er velkomne til et
besøk hos Idd og Enningdalen
Historielag på Gamle Prestebakke
der vi kan drøfte et samarbeid
med historielaget om leie av Prestebakke stasjon (som er fredet).
Bedre orientering får dere når vi
møtes på medlemsmøtet på Prestebakke lørdag 10. november kl.
1200!
Hilsen fra Kari

Julemøte på Waldemarhøy 2012

Den 19. desember var det atter tid for tradisjonelt julemøte på Waldemarhøy i Ski. Snøen hadde lagt et hvitt teppe over landskapet og
ga den rette julestemningen.
Klokken 18.30 begynte den store salen å fylles med glade møtedeltagere. På et bord i hjørnet av lokalet bugnet det av sirlig innpakkede julegaver til utlodning, og fra kjøkkenet sivet den kjente og kjære
duften av kaffe og ferske kaker.
Da møtet omsider startet kunne man telle 27 medlemmer rundt
langbordet, og som vanlig var stemningen upåklagelig.
Loddsalget startet umiddelbart, men det gikk ikke lenge før selgeren erklærte at han snart var utsolgt. Her var gode råd dyre, og undertegnede ble sendt ut til nærmeste bokhandel for å kjøpe flere
loddbøker.
Med nye forsyninger kunne loddsalget fortsette til bøkene igjen var
tomme, og da noterte vi oss for et salg på hele 7000 kroner - et
kjærkomment bidrag til klubbkassa!

Deretter startet fremvisningen av oppgavene til den store konkurransen med jernbaner fra hele verden som tema. Oppgavene var av
varierende vanskelighetsgrad, og ble presentert på en fremragende
måte som høstet stort bifall. En stor takk til Ellen Fuhre! Og sannelig stakk ikke redaktøren for et herværende medlemsblad av med
seieren også.

En sitrende spenning preger deltakerne før julekonkurransen starter.
Rett etter konkurransen, og presentasjonen av de rette svarene og
vinnerne, startet trekningen av kveldens lotteri. Underveis hadde
alle forsynt seg med kaffe og kaker fra kjøkkenet. Med et så stort
antall gevinster tok trekningen naturlig nok noe tid, men alle oppfattet tydeligvis dette som positivt.
Det var en munter og fornøyd gjeng som kunne ønske hverandre
god jul og forlate lokalene i 22-tiden. Nok et julemøte var med andre ord gjennomført på beste måte!
Geir-Widar Langård (tekst)
Leif-Harald Ruud (bilder)

Medlemsmøter 2013
NJK Lokalavdeling Østfoldbanen vil avholde følgende medlemsmøter på Waldemarhøy i Ski i løpet av året:
Onsdag 23. januar:

Bjørn Næss viser lysbilder og film fra UHB
også kjent som ”Tertitten”.

Onsdag 13. mars:

Jernbaneverket presenterer prosjektene
Follobanen og nye Ski stasjon.

Onsdag 22. mai:

Ulf Berntsen viser lysbilder fra 60- og 70-tallet.

Onsdag 21. august: Sommerens bilder og film. Her er det mulig å
ta med egne bilder og videoopptak for visning.
Onsdag 23. oktober: Modelljernbanemøte etter gammel oppskrift.
Onsdag 11. desember: Tradisjonelt julemøte.

Alle møtene starter kl. 18.30. Skulle det inntreffe endringer, vil disse bli varslet i god tid på forhånd.
Waldemarhøy ligger i Waldemarhøyveien 13 i Ski.

Vel møtt!

Kun to måneder til MJ-messa i Kråkstad Samfunnshus!
Og lokalavdelingen satser på at så mange frivillige som mulig stiller
som kjøkkenhjelp, billettselgere eller ryddegjeng!

Over: Hektisk aktivitet på scenen i samfunnshuset.
Under: Live Steam-gjengen er et fast innslag på messene.

Over: Både småbarn og MC-folk var å finne ved MJ-anlegget på scenen.
Under: Høyfjellsstemning hvor snøen til en avveksling er byttet ut med
syntetiske materialer.
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Ved spor 4 på Kråkstad stasjon fyrer vi stadig opp
grillen første lørdag hver måned fra kl. 14.00!
For øvrig møtes vi hver mandag fra kl. 18.00.

Har du tenkt på å selge brukt
modelljernbaneutstyr?
Hva med en annonse i Sydbaneracer’n?
Ta kontakt med redaksjonen eller styret i
lokalavdelingen. Prisen blir vi nok enige om.

