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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.

Når dette skrives (29. april) er
den 9. MJ-messa i regi av lokalavdelingen nettopp avsluttet. Selv
om vi naturligvis kunne ønske oss
at folk virkelig gikk mann av huse
for å besøke arrangementet, må vi
nesten likevel si oss fornøyd med
ca 250 besøkende fordelt på 26.
og 27. april. Tross alt snakket vi
om en av de flotteste helgene hittil
i vår rent værmessig, og i tillegg
gikk et ukjent antall konfirmasjoner
av stabelen samtidig.
MJ-messa markerer også den
virkelige starten på våren i lokalavdelingen, som i år når sitt høydepunkt med en utflukt til Haldentraktene 24. mai. Naturligvis følger vi også opp tradisjonen med
midtsommerfeiring på Waldemarhøy i Ski 23. juni, så det er bare å krysse av i almanakken!
Hilsen Leif-Harald

Så står Halden på programmet igjen! Lørdag
24. mai møtes vi på byens jernbanestasjon
klokka 11.00, samles i biler og drar mot et mål
som nok er ukjent for de fleste. Husk å ta med
niste samt fottøy beregnet for vandring i terreng.
Vi regner med å være tilbake på Fredriksten
festning ca. klokka 16.30, og da vil det bli arrangert en omvisning på 1814-utstillingen.
Vel møtt til en forhåpentligvis vakker forsommerdag i Norges sørøstligste hjørne!

Arne Augestad gir Steinar Schei og Erik Hajum førsteklasses forpleining i
samfunnshusets kafeteria. (Leif-H Ruud)
Vi har lagt bak oss nok en vellykket modelljernbanemesse i Kråkstad samfunnshus, og i tråd med de beste tradisjoner bringer Sydbaneracer’n et utvalg bilder fra arrangementet. Det ryktes at messegeneral Langård allerede er i gang med å rekruttere frivillige til
neste års arrangement, som vil gå av stabelen 11. og 12. april. Så
det er bare å notere datoene i almanakken!

Over: Arild Gunby ruser jernet. (Leif-H Ruud)
Under: Herrene Hajum og Ammerud i kremmermodus. (Leif-H Ruud)

Over: Finn Moe, stø på labben og med tunga rett i munnen.
Under: Per Martin Kjeldaas kjørte en mer kompakt stil.
(Leif-H Ruud)

Elektronikk på høyt nivå. (Leif-H Ruud)

Mandag 23. juni er det igjen tid for
sommerens store begivenhet i lokalavdelingen, nemlig midtsommerfeiringen
på Waldemarhøy i Ski! Vi gjør som vi
alltid har gjort; fyrer opp grillen slik at
alle kan begynne å forberede sin medbrakte proviant klokka 18.30. Mineralvann og kaffe fås kjøpt, og naturligvis
blir det loddsalg så det monner. Hjertelig velkommen!

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.

