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Museørene er i ferd med å gi seg til kjenne rundt Rosenholm holdeplass
en av de første dagene i mai 2003. (LHR)

Forsommeren lokker med Bygdedag og sankthansfeiring!
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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.

Og så kom da våren med et brak
etter en vinter noen kanskje oppfattet som lang og strid. Men snørike vintre gir i hvert fall oss hobbyfotografer gode muligheter!
MJ-messa 7. og 8. april ble en
suksess med det største antall
besøkende vi har hatt noensinne:
oppunder 400 er et tall vi kan
være bekjente av.
I bladet får du denne gangen vite
mer om Bygdedagen som går av
stabelen i og rundt Kråkstad samfunnshus 10. juni, for ikke å nevne
sankthansfeiringen på Waldemarhøy i Ski 23. juni.
Selv om det er nokså lenge til,
drar vi også til med litt forhåndsreklame for en planlagt busstur til
Vestfossen 18. august. For øvrig
de beste ønskene for en god
sommer!
Hilsen Leif-Harald

Bygdedag på Kråkstad
søndag 10. juni 2018

Bli med å presentere lokalavdelingen i vakre, landlige omgivelser
denne forsommersøndagen! Vi holder på fra 12.00 til 16.00, og det
blir bevertning for de frivillige etterpå.

Lørdag 23. juni kl. 18.30 er det igjen tid for
sankthansfeiring på Waldemarhøy i Ski! Som
vanlig stiller vi med grill mens du har med noe
å spise. Mineralvann og kaffe kan kjøpes, og
naturligvis blir det også denne gangen loddsalg. Vel møtt til den gamle doktorboligen!

Dessuten kan vi glede lokalavdelingens medlemmer med at vi planlegger en busstur til den
gamle papirfabrikken i Vestfossen lørdag 18.
august. Der ser vi nærmere på H0-anlegget
«Vestfossen i miniatyr», og det blir også anledning til å ta en kikk på Vestfosstrikken.
Meld deg på med e-post til ostfold@njk.no eller
ring Geir-Widar på 97 67 66 34!

Bildebrev fra MJ-messa 7. og 8. april 2018
Selv om Holmenkollstafetten for lengst har stukket av med betegnelsen
«vårens vakreste eventyr», tillater NJK Lokalavdeling Østfoldbanen seg
å adoptere den for den årlige MJ-messa på Kråkstad.
I år klarte vi å følge opp tradisjonen med å legge arrangementet til den
første helgen etter påske, og sannsynligvis bidro også et grått, ruskete
vær til at henimot 400 besøkende fant veien til det tradisjonsrike samfunnshuset sør i Ski kommune. For første gang opplevde vi at det ikke
var nok sitteplasser i kafeteriaen – ikke akkurat noen ønskesituasjon,
men det sier litt om hvor populært arrangementet har blitt!

Når skalaen blir stor nok, er det lettere å få fram detaljer som ville drukne
i et anlegg i skala 1:87! Nordmenn har alltid vært anglofile, og dette er
nok noe av grunnen til at livesteam stadig vinner nytt terreng! (LHR)

Over: Gaute Myhre stilte med sitt eget anlegg i skala 0. (LHR)
Under: Tore Christiansen stiller definitivt i en egen klasse som landskapsbygger. (LHR)

Over: Stor spredning i alderen blant livesteam-entusiastene. (LHR)
Under: Kjell Sand styrte billettsalget med nennsom hånd. (LHR)

Returadresse:
NJK lokalavdelingen
Østfoldbanen
Postboks 2,
1581 Rygge.

I Den Røde Baron på Kråkstad stasjon treffes vi hver
mandag fra kl 18.30. Kom gjerne innom – enten for å
slå av en prat over en kopp kaffe, eller dersom du er
interessert i å drive med dioramabygging!

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.

