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RIKTIG GOD JUL!
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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.

Det var fortsatt høst da redaktøren skrev denne lederen, men
likevel en stund siden første frostnatt.
Ikke desto mindre stunder det
mot jul, og tradisjonen tro inviterer
vi lokalavdelingens medlemmer til
julemøte på Valdemarhøy i Ski
onsdag 11. desember! Det blir
både loddsalg og lysbildekonkurranse; salgsavdelingen vil stille
med et rikholdig utvalg, og kaffe
og kaker er gratis denne kvelden.
Ellers liker vi å legge langsiktige planer i NJK Østfoldbanen, så
messegeneral Langård er fortsatt
interessert i mange frivillige til MJmessa i Kråkstad Samfunnshus
helga 26.-27. april! Da er det
sannsynligvis varmt i været og
museører på trærne…
Men dette er en stund til - i
mellomtiden ønsker jeg medlemmene er riktig god jul og et godt
nytt år!
Hilsen Leif-Harald

Bildet over er fra MJ-møtet på Valdemarhøy 23. oktober, da mange medlemmer byttet klingende mynt i
modelljernbanetilbehør.

Onsdag 11. desember klokka 18.30
åpner vi igjen dørene til den staselige dragestilvillaen på Ski, denne gang for å samles til lokalavdelingens tradisjonelle julemøte! Og vi holder fast på
våre tradisjoner; også denne gangen blir det julekonkurranse med lydbilder, loddsalg og gratis kaffe
og kaker. Naturligvis stiller også den lokale salgsavdelingen opp med sitt rikholdige utvalg slik at det
blir mulig å kjøpe julegaver til både seg selv og
andre.
Vel møtt – og en riktig god jul til dere som av en eller
annen grunn er avskåret fra å komme!

B

Returadresse:
NJK lokalavdelingen
Østfoldbanen
Postboks 2,
1581 Rygge.

Ved spor 4 på Kråkstad stasjon fyrer vi stadig opp
grillen første lørdag hver måned fra kl. 14.30!
For øvrig møtes vi hver mandag fra kl. 18.30.

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.

