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Lokalavdelingen ringer julen inn
med MJ-dag på Kråkstad og i Råde
lørdag 2. desember!
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Hallo folkens!
Stoff til bladet sendes til redaktørens e-postadresse
leif-hr@online.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.

Det lakker mot jul; høytiden de
fleste av oss forbinder med modelljernbane. Hvor mange av oss
har ikke kjent spenningen før den
store, firkantede pakken under juletreet skulle åpnes?
Førjulstid er imidlertid også alvor.
En mørk skygge la seg over lokalavdelingen da nyheten om Stein
Johannessens bortgang nådde
frem til medlemmene. I nekrologen kommer vi litt tettere inn på
denne mangfoldige fyren som
nærmest gjorde MJ til en livsstil.
Men livet må gå videre, og allerede 2. desember står i modelljernbanehobbyens tegn, både i Råde
og på Kråkstad. Dessuten har vel
alle merket seg julemøtet som
denne gangen er lagt til en tirsdag, nærmere bestemt 12.12.?
Riktig god førjulstid!
Hilsen Leif-Harald

SKI-TRYGSTADBANEN, ERFARINGER MED
MODELLJERNBANEN UTENDØRS
Av Geir-Widar Langård
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Litt om bakgrunn
Når modelljernbanen plasseres innendørs har man flere valg når det
gjelder bakgrunn, dette kan være blå maling på veggen, fotografier
eller landskapsmaleri. Utendørs ligger valget mer på plasseringen
av banen. Som bildet over viser, kan dette bli vellykket dersom man
er så heldig å ha en åker eller grasslette som nabo.
De fleste av oss bygger selvsagt banen hjemme i vår egen hage, og
da er det ikke til å unngå at nødvendige gjenstander som hus og garasjer danner bakgrunn for modellene. Dette kan avhjelpes ved å
plante hekkplanter eller lignende, som vil skjule noe av de virkelige
bygningene sett fra modelljernbanen. Kinaeiner er en plante som
kan bli ganske høy, men samtidig kan se ut som en klynge grantrær
i denne målestokken. Og når modellene så attpåtil danner silhuett
mot himmelen kan det vel ikke bli bedre.
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Så ringer vi atter julen inn i
lokalavdelingen!
I år har konkurransen om å leie Waldemarhøy vært
ekstra sterk, så denne gangen måtte vi flytte julemøtet til en tirsdag. Vi ønsker derfor velkommen til en
trivelig sammenkomst 12. desember klokka 18.30, og
selv om ukedagen er forandret blir naturligvis programmet slik det alltid har vært.

Vi kan glede alle de fremmøtte med gratis kaffe, mineralvann og kaker, loddsalg og lysbildekonkurranse. Naturligvis møter også salgsavdelingen møter
opp slik at noen hver kan få supplert eget lager av
bøker og kalendere – samt løst noen julegaveproblemer. Hjertelig tilstede!

Stein Johannessen in memoriam
Tirsdag 24. oktober 2017 mottok vi den triste beskjeden om
at Stein var gått bort dagen i
forveien. Noen dager tidligere
ble han innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt, og livet sto
dessverre ikke til å redde.
Mange av oss fikk gleden av å
bli kjent med humørsprederen
og elektronikkgeniet fra Tårnåsen, som gjennom et kvart
århundre satte sitt preg både
på Norsk Jernbaneklubb og
Modelljernbaneforeningen
i
Norge. Det begynte allerede
da NJK Lokalavdeling Østfoldbanen kom i gang med sitt første MJanlegg på Holstad i 1990, under det vi trygt kunne kalle primitive
forhold. Stein var imidlertid høyst tilstedeværende fra første stund
og delte villig sin tekniske innsikt med oss andre.
I februar 1995 flyttet lokalavdeling basen sin til «Den røde Baron»
på Kråkstad stasjon, og vi fikk muligheten til å starte byggingen av
et langt mer avansert MJ-anlegg. Dette ble nærmest et annet hjem
for Stein, hvor han virkelig boltret seg med elektroniske løsninger i
slik grad at vi andre bare sto og måpte.
Det var ikke bare tekniske ferdigheter som kjennetegnet Stein: Han
var både raus, sosial og vitebegjærlig, og hadde et vidt spenn av
interesser. Undertegnede fikk blant annet anledning til å bli kjent
med jazzinteressen hans, så rundt bordet i «Baronen» kunne vi
sogar diskutere hvilken innspilling av Stardust som var den beste.
Via NJK kom Stein etter hvert i kontakt med Modelljernbaneforeningen i Norge, hvor han i en årrekke hadde flere styreverv.
Som flerårig representant i MOROP utøvde han stor innflytelse,
samtidig som også landets MJ-miljø fikk gleden av hans kunnskaper på det tekniske området.
Mange i MJ-miljøet har mistet en god venn, og savnet er tungt. Vi
lyser fred over Steins minne.
Leif-H Ruud

25.07.15 (over) og 20.05.17 (under). En kan trygt si at gravemaskinene
og boreriggene har satt spor etter seg mellom Langhus og Ski! (LHR)

Returadresse:
NJK lokalavdelingen
Østfoldbanen
Postboks 2,
1581 Rygge.

Ved spor 4 på Kråkstad stasjon treffes vi stadig hver
mandag fra kl 18.30 samt den første lørdagen hver
måned fra kl 14.30. På nettsiden bringer vi informasjon i tilfelle forandringer!

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.

