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Solrik, men kjølig forsommerkveld ved Kjeppestad mellom Kråkstad og 

Ski 12. juni 2017. (LHR) 
 
 
 

 

 

 

Hold av tid til sankthansfeiring i 
Ski 24. juni! Mer info inne i 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 re-

daktørens e-postadresse 
leif-hr@online.no eller til lo-
kalavdelingens postadresse, 

merket med bladets navn. 
 

«Sydbaneracer’n» utgis som 
aktuelt nyhetsblad for Norsk 

Jernbaneklubb lokalavde-
lingen Østfoldbanen. 

 
Bladet kommer før årsmøtet 
og andre medlemsarrange-

menter 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 adresseend-
ring til lokalavdelingen der-
som du flytter og fortsatt vil 

motta Sydbaneracer´n. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hallo folkens! 
 

På en riktignok forsiktig måte har 
vår omsider blitt til sommer, og 
NJK lokalavdeling Østfoldbanen 
har nok en gang fått anledning til å 
vise seg fram på den årlige byg-
dedagen på Kråkstad. Den gikk av 
stabelen 02.06.2019. 
 
Halvannen uke før bygdedagen 
var det markering av NJKs 50-
årsjubileum over hele Norge.  På 
Valdemarhøy i Ski ga Carl Frede-
rik Thorsager en interessant og 
underholdende innføring i klub-
bens historie 22. mai. 
 
Både bygdedag og jubileumsmøte 
er behørig omtalt i dette numme-
ret, og naturligvis rigger vi i stand 
til midtsommerfeiring i hagen uten-
for Valdemarhøy mandag 24. juni. 
Forøvrig ønsker redaktøren alle 
medlemmer en riktig god sommer, 
samtidig som han ønsker seg flere 
bidragsytere til «Sydbaneracern»! 

 
               Hilsen Leif-Harald 
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Jubileumskveld på Waldemarhøy 

 

Hovedattraksjonen: Carl Frederik Thorsager loste de fremmøtte gjennom 

tilblivelsen av NJK på en mesterlig måte. (Foto: Gylmer Bach) 

Til høyre: Geir-Widar tar for seg av det 

ene av de to konditoristisk mesterstyk-

kene som var brakt til veie i anledning 

møtet. (Foto: Gylmer Bach) 

Onsdag 22. mai fylte NJK 50 år. Lo-

kalavdelingen Østfoldbanen mar-

kerte dette med et medlemsmøte på 

Waldemarhøy der kveldens hoved-

attraksjon var et foredrag av Carl 

Frederik Thorsager. Dette ble et 

meget interessant foredrag, som 

strakte seg over to timer, med per-

sonlige fortellinger fra tiden da 

ideen til en jernbaneklubb først slo 

rot, nedleggelsen av Setesdalsba-



nen og Urskog-Hølandsbanen og senere bevaring av disse, stiftel-

sen av NJK i 1969 og diverse prosjekter for å ta vare på gammelt 

jernbanemateriell og hele banestrekninger.  

14 medlemmer av klubben hadde tatt turen til Waldemarhøy denne 

fine maikvelden, og alle fulgte spent med i beretningen om de første 

50 år med NJK. Midtveis i foredraget ble det en pause slik at de 

fremmøtte kunne forsyne seg med kaffe og kaker på kjøkkenet. Rå-

de bakeri hadde produsert en flott kake med marsipanlokk, der 

klubbens jubileumslogo var gjengitt med spiselige farger, denne 

vakte stor beundring og forsvant i løpet av en halv time. I tillegg 

kunne salgsavdelingen friste med rykende ferske bøker om klub-

bens første 50 år; praktverket som bør finnes i enhver jernbaneen-

tusiasts hjem.  

 

Et must for ethvert NJK-medlem, og et viktig supplement til boka som 

kom for 10 år siden i forbindelse med 40-årsjubileet! (Foto: Gylmer Bach) 

Kvelden ble avrundet med kringle og kaffe da klokka nærmet seg 

22.00. Dette ble en svært hyggelig kveld som vil bli husket lenge. En 

stor og velfortjent takk ble rettet til kveldens foredragsholder Carl 

Frederik Thorsager. 



Det er tid for 
midtsommerfeiring! 

 

 
 
Og som vanlig rigger vi oss til i hagen utenfor 
Valdemarhøy i Ski.  Denne gangen går feiringen 
av stabelen 
 

Mandag 24. juni klokka 19.00, 
 
og vi tar med oss grillmat og tilbehør selv.  Lo-
kalavdelingen stiller med drikkevarer og kaffe, 
og tradisjonen tro blir det naturligvis loddsalg. 
 
Vel møtt! 



Rurale tildragelser i Kråkstad sentrum 
 
Det har blitt tradisjon at NJK lokalavdeling Østfoldbanen er med på 
å sette preg på den årlige bygdedagen i Kråkstad.  Arrangementet 
går av stabelen den 1. søndagen i juni, og i år har Wolf Reinecke bi-
dratt med flotte bilder. 
 

 
 
Mangfoldet er stort under bygdedagen.  Vi understreker at ingen hadde 

en høne å plukke med lokalavdelingen… (Foto: Wolf Reinecke) 
 

 



 
 

Gylmer Bach (over) kunne friste gutter i alle aldere, men også Evas 
døtre fant det de var på jakt etter. (Foto: Wolf Reinecke) 

 

 



 
 

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. 


