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Lav vintersol over Hogstvedt ved Ås 28.12.2018. (LHR)

Første viktige dato i 2019 er
årsmøtet. Mer info inni bladet!

Adresse:
NJK lokalavdeling
Østfoldbanen
Postboks 2
1581 Rygge.
Bankgiro: 1080 18 62565
E-post: ostfold@njk.no
Redaksjon:
Leif-Harald Ruud
Nettsted:
http://njk.no/ostfold
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.

Hallo folkens!
Når dette skrives i en fredagskveld
i midten av januar, sitter redaktøren og funderer på om tiden kanskje er inne for en fototur langs
Østfoldbanen sånn utpå mårrada’n. Det begynner å bli lenge siden sist – en må være forsiktig så
man ikke bruker opp den delen av
nærmiljøet som er belagt med
skinner…
På Kråkstad går anleggsbyggingen sin gang, men redaktøren har
dessverre ikke fått anledning til å
stikke innom på mandagene for å
fotografere framdriften.
Forhåpentligvis blir det satt av tid til noen lørdagsdugnader utover vinteren?
Av begivenheter i de nærmeste
månedene må nevnes årsmøtet i
Råde 20. februar og MJ-messa på
Kråkstad 6. og 7. april. Som vanlig
håper vi på god oppslutning om
arrangementene!
Hilsen Leif-Harald

SKI-TRYGSTADBANEN I VINTERDRAKT

Over: Forney ved innkjør til Falsum st. Under: Consolidation under tømmerkran.

Falsum st. er til forveksling lik Kråkstad st. i sin originale utførelse.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019
Det innkalles hermed til årsmøte i NJK lokalavdelingen Østfoldbanen.
Tid:
Sted:

onsdag 20. februar 2019 kl. 19.00.
Bøndenes Hus, Mosseveien 6, Råde.

Dagsorden
1. Åpning/konstituering.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Valg.
Årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling vil bli delt ut
på møtet.

Vel møtt til årsmøte 2019!

Hold av lørdag 6. og søndag 7. april! NJK Østfoldbanens MJ-messe
går av stabelen i tråd med de beste tradisjoner, og vi trenger
naturligvis frivillige til billettsalg og kjøkkentjeneste.
For å oppmuntre til innsats, presenterer vi noen fotografiske
innslag fra messa i 2018!

Det var stor aldersspredning ved de forskjellige attraksjonene. (LHR)

Over: Det gjelder å vekke interessen hos etterslekten. (LHR)
Under: Tor Jørgen Moskaugs modeller av hus i tradisjonell norsk byggestil vekker alltid oppsikt. Her er byggeren i ivrig samtale med Roger
Halvorsen. (LHR)

NJK lokalavdeling
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.

