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Sommeren er like om hjørnet, med både midtsommerfeiring
og medlemstur til Urskog-Hølandsbanen! Les mer om begge
arrangementene inne i bladet.

Fra lokalavdelingens tur til Otteid kanal 12. mai 2004. (Leif-H Ruud)
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Hallo folkens!
Vår har etter hvert blitt sommer,
og det lakker og lir mot stunder da
mange av medlemmene våre enten kjøper interrailbilletter eller
starter opp firehjulingen for å fotografere tog på de merkeligste steder.
Men før sommeren tar av for alvor, står to begivenheter for tur i
regi av lokalavdelingen! Lørdag
22. juni rigger vi til for midsommerfeiring utenfor Den Røde Baron på
Kråkstad, og allerede åtte dager
senere besøker vi for første gang
Urskog-Hølandsbanen. Begge
disse arrangementene er naturligvis beskrevet i detalj et annet sted
i bladet.
For øvrig blir det naturligvis «business as usual» på Kråkstad hele
sommeren, både på mandagskveldene og den første lørdag
hver måned. God sommer!
Hilsen Leif-Harald

NJK LOKALAVDELING ØSTFOLDBANEN HAR ENDA TO
ARRANGEMENTER PÅ PROGRAMMET FØR SOMMEREN
STARTER FOR FULLT!

Folksomt ved spor 4 på Kråkstad 23. juli 2009. (Leif-H Ruud)
Midtsommerfeiringen vil i år bli avholdt lørdag den 22. juni fra kl.
17.00. Det blir tradisjonelt opplegg med grilling og lotteri. Ta med
grillmat etter eget ønske. Mineralvann kan kjøpes fra klubbens
kjøkken!
Søndag 30. juni arrangerer vi for første gang i lokalavdelingens historie tur med Tertitten (Urskog-Hølandsbanen)!
Oppmøte på P-plassen syd for Waldemarhøy ved Kirkeveien i Ski.
Turen arrangeres i samarbeid med Ski historielag.
Avreise fra Ski ca. kl. 09.30 slik at vi rekker første tog fra Sørumsand kl. 11.00.Reservert vogn for oss.Det blir mulighet for befaring
langs den gamle traseen til Skulerud. Påmelding innen den 20. juni
til Bjørn Næss på telefon nr. 97 79 58 75.
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Ved spor 4 på Kråkstad stasjon fyrer vi stadig opp
grillen første lørdag hver måned fra kl. 14.30!
For øvrig møtes vi hver mandag fra kl. 18.30.

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.

