Sydbane-racer'n
Nr. 129 November 2018
ISSN: 0805-7753
Organ for Norsk Jernbaneklubb Lokalavdeling Østfoldbanen

27.november 2004 var det full vinter på Greverud. (LHR)

Førjulstiden er snart her med MJdag og julemøte! Les mer i bladet.
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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.

Når dette skrives den siste helgen
i oktober, er høstfargene sakte på
retur og redaktøren har omsider
somlet seg til å få lagt om hjulene
på bilen.

«Sydbaneracer’n» utgis som
aktuelt nyhetsblad for Norsk
Jernbaneklubb lokalavdelingen Østfoldbanen.

Vinteren er som kjent tid for innendørsaktiviteter, det være seg
MJ-bygging hjemme i den lune arne eller i dertil egnede klubblokaler. Ikke desto mindre bringer dene utgaven av Sydbaneracer’n
noe så originalt som en bildekavalkade fra en utendørsdugnad på
Kråkstad.

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.

17. oktober ble det ellers arrangert
nok et vellykket medlemsmøte i
Råde, hvor temaet var MJ. Og
mer MJ blir det på Kråkstad søndag 2. desember, hvor vi håper å
gjenta de gode erfaringene fra i
fjor. Endelig går julemøtet av stabelen på ærverdige Valdemarhøy i
Ski 12. desember, så det er bare å
krysse av i kalenderen!
Hilsen Leif-Harald

Modelljernbanens dag
Kråkstad samfunnshus
02.12.2018

Ekstra

Lørdag 1. desember

Ekstra

Utstillingen rigges samtidig som det er åpent for NJK-medlemmer
fra kl. 14.00

Søndag 2. desember 12.00 – 16.00
Modelljernbaneanlegg i drift, Utstillinger
Salg av nye og brukte modeller og utstyr
Kafeteria

Gratis inngang

Det er snart førjulstid – og
det betyr naturligvis julemøte i lokalavdelingen!

Same procedure as last year – NJKs
salgsavdeling møter naturligvis opp, vi
selger lodd så det suser, det blir julekonkurranse med lysbilder og gratis
bevertning. Velkommen til

Waldemarhøy på Ski onsdag 12.
desember 2018 klokka 18.30!

Den røde Baron – ikke bare kaffe og
modelljernbane
Det har i de siste numrene av Sydbaneracer’n blitt fokusert på det
som foregår i de innerste gjemmene av «Baronen», nærmere bestemt inne i MJ-rommet. Det skulle da også bare mangle, med de
ambisjonene vi har om en modul av Kråkstad stasjon i skala 1:87
samt et kjørbart anlegg.
Det hender imidlertid at både MJ-bygging og kaffeslabberas må vike
for andre gjøremål. Dette skjedde lørdag 22. september 2018, da et
nydelig høstvær motiverte de frammøtte til manuelt arbeid som
krevde sterke armer, solid rygg og en betydelig grad av presisjon.

Gunnar Thomassen og Geir-Widar Langård poserer stolt før «Baronen»
skal flyttes inntil godsvogna i bakgrunnen. (Foto: Ellen Fuhre)
«Baronen» hadde fram til denne datoen stått utsatt til under et grantre man fryktet kunne bli en skummel nabo når høststormene setter
inn. Følgelig måtte den flyttes, og i mangel av skiftelokomotiv trådte Gunnar Thomassen, Geir-Widar Langård og redaktøren til.
Behørig dekket av canonfotografen Ellen Fuhre fikk arbeidslaget
vogna på plass på rekordtid; uten skader på klær eller legemsdeler.

Over: Herrene Langård og Ruud i fri dressur. (Foto: Ellen Fuhre)
Under: «Baronen» har tilbakelagt en respektabel distanse tatt i betraktning at vi kun hadde brødmotor til rådighet. (Foto: Ellen Fuhre)

Og med dette bildet fra strekningen
mellom Rygge og Råde den 2. dagen i
2010 ønsker vi alle medlemmer av NJK
Lokalavdeling Østfoldbanen en riktig
god jul og et godt nytt år!

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.

