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Gnistrende flott høstvær 27.09.2004. Et 69-sett passerer Ulvøya. (LHR)
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Program NJK Østfoldbanen

Hallo folkens!
Når dette skrives om kvelden søndag 30. september, har redaktøren notert seg at høstfargene er
på full frammarsj til glede for oss
som dyrker «the noble art of railway photography».
For andre betyr dette rett og slett
at nok en sommer er over, og forhåpentligvis har alle tatt med seg
gode ferieminner. NJK Lokalavdeling Østfoldbanen både håper
og tror at dens bidrag i form av utflukten til Vestfossen 18.08.2018
føyer seg inn i rekken av slike
minner! I hvert fall har mangelen
på journalistiske bidrag gjort at redaktøren har spandert ekstra mye
plass på denne turen.
Vi er så smått i gang med å forberede høstsesongen, og i første
omgang er det en glede for oss å
følge opp tradisjonen med et medlemsmøte med MJ som hovedtema. Mer info etter hovedartikkelen!
Lørdag 18. August.
Hilsen Leif-Harald

Sensommerutflukt til Eikerbygdene
Så var da tiden inne for den store medlemsturen i regi av NJK Lokalavdeling Østfoldbanen! Lørdag 18. august klokka 10.30 rullet en
velvoksen turistbuss inn på plassen foran Den Røde Baron på
Kråkstad for å plukke opp de av medlemmene som hadde innfunnet
seg foran lokalavdelingens hovedkvarter. Det var tilløp til yr i lufta,
men ettersom mye av dagen ville bli tilbrakt innendørs skremte ikke
dette noen.
Neste påfylling av skjedde på Ski stasjon, og dermed var vi fulltallige med i alt 19 passasjerer. Ettersom bussen hadde ca. 50 sitteplasser sier det seg selv at vi hadde rikelig med armslag.

Gjengen fra Follo og Østfold har ankommet Burud. (LHR)
Ca. kl. 12.00, etter å ha lagt både Frogn, Hurumlandet og Drammen
bak oss, stoppet bussen omsider utenfor Norsk Motorhistorisk Senter på Burud i Øvre Eiker. Der ble vi tatt i mot av blant annet Kristian Svendsen og Kjell Arne Jacobsen, og nå startet en spennende
vandring gjennom en unik samling av kjøretøy av de forskjelligste
slag.

Over: To stk. Frankrike og et stk. Øst-Tyskland. (LHR)
Under: Det var en gang da Kjell Thue ledet Nitimen og Kjell Lund sang
«Her kommer guttemusikken»… (LHR)

I tillegg til det makeløse antallet personbiler og nyttekjøretøy inneholder samlingen også en stor mengde gjenstander som kan få noen hver som har levd en stund til å komme i mimremodus. Redaktøren falt særlig for et autentisk dagligstueinteriør fra sent sekstitall
eller tidlig syttitall.
Men alt kan ikke vare evig, og etter to timer bar det videre til neste
post på programmet. I det gamle industrimiljøet i Vestfossen ventet
to attraksjoner: Kraftanlegget som ble anlagt av Vestfos Cellulosefabrik både for industrivirksomheten samt tettstedet forøvrig, og
dioramaet «Vestfossen i miniatyr».

Interesserte tilhørere har tatt plass i den gamle kraftstasjonen. (LHR)
Vi fikk en grundig og profesjonell omvisning begge steder, og satt
igjen med inntrykk av hvor mye lokalt initiativ det finnes rundt omkring i landet. Dioramaet som viser tettstedet Vestfossen i etterkrigstiden kan få enhver modellbygger til å føle seg maktesløs, men
så er da det flotte sluttresultatet langt ifra noe enmannsarbeid.
Den begivenhetsrike dagen var ikke over ennå! Oppe hos Kristian
Svendsen i Ormåsen ventet en oppdekning som savnet sidestykke;
med en overflod av kaker med tilhørende forfriskninger. Det var
nesten så man begynte å planlegge en framtid som sumobryter på
hjemveien!

Over: En utrolig innsats ligge bak dette flotte dioramaet. (LHR)
Under: «Familiebilde» utenfor Kristians hus på Ormåsen. (LHR)

Velkommen til MJ-kveld i Råde onsdag 17. oktober
2018!
Møtet går av stabelen i Bøndernes Hus i Mosseveien 6, og starter
klokka 18.30.
Det blir salg av nytt og brukt MJ-materiell, framvisning av modeller
og – hvis vi er heldige – foredrag. Som vanlig stiller også kjøkkentjenesten opp med enkel (men god) servering.
Bøndernes Hus ligger midt i Karlshus sentrum, ca 800 meters avstand fra Råde stasjon.
Vel møtt!

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.

