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Tidlig vår ved Bølstadbekken (foto: Leif-H Ruud)

Nytt år, nye muligheter – og et spennende og innholdsrikt program for
hele året finner du inne i bladet!
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aktuelt nyhetsblad for Norsk
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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
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motta Sydbaneracer´n.

Hallo folkens - og
riktig godt nyttår!
Omsider later det til at vinteren
har stabilisert seg sånn noenlunde
i distriktet vårt, selv om de mest
ihuga skiløperne nok er en smule
utålmodige fortsatt.
For andre blant oss er snøen
et flott bakteppe når vi ferdes
skinnelangs med kamera for å feste motiver til minnebrikka. Det har
vel aldri vært et så stort utvalg av
materiell på Østfoldbanen, selv
om noen hver kan få et nostalgisk
anfall og savne 67-settene…
I dette nummeret presenterer
vi også lokalavdelingens foreløpige program for 2015, og vi blir naturligvis aldri lei av å forsøke å
verve frivillige til MJ-messa på
Kråkstad i april. I «Den Røde Baron» henger det en liste man kan
skrive seg på, og ellers er det bare
å kontake Geir-Widar Langård på
telefon eller e-mail. Vi sees utover
våren!
Hilsen Leif-Harald

Et rushtidstog fra Oslo til Halden haster over jordene i Råde en vakker
aprildag i 2005. (Foto: Leif-H Ruud)

Aktivitetsplanen for 2015 er som følger:
Årsmøte onsdag 11. februar kl. 18.00 i lokalene til Krohne
Norway AS, Ekholtveien 114, Rygge.
MJ-messe i Kråkstad Samfunnshus lørdag 11. og søndag
12. april.
Medlemsmøte onsdag 29. april kl. 18.30 på Waldemarhøy i
Ski. Program for kvelden: lysbildeforedrag ved en av klubbens nestorer.
Sankthansfeiring tirsdag 23. juni kl. 18.30 på Kråkstad st.

Medlemsmøte onsdag 26. august kl.18.30 på Waldemarhøy
i Ski. Program for kvelden: lysbildeforedrag ved en av
klubbens nestorer.
Medlemsmøte onsdag 14. oktober kl. 18.30 i Halden. Program og sted er ikke endelig avklart.
Julemøte onsdag 9. desember kl. 18.30 på Waldemarhøy i
Ski. Program for kvelden: tradisjonelt julemøte.
Vi har heller ikke gitt opp planene om å arrangere en tur til
et ferrovialt mål i løpet av året, og setter pris på forslag fra
medlemmene! Det bør da fortrinnsvis være til et sted som
er tilgjengelig i løpet av en dagstur uten altfor mye stress.

Selv om vi ikke alltid «tar’n helt ut» og spiser middag i restaurantvogn, er
det alltid trivelig på lokalavdelingens utflukter! Her på linja ÅmålSvanskog. (Foto: Leif-H Ruud)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015
Det innkalles hermed til årsmøte i NJK lokalavdelingen Østfoldbanen.

Tid:
Sted:

Onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00.
Ekholtveien 114, Rygge, lokalene til Krohne
Norway AS.

Dagsorden
1. Åpning/konstituering.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Valg.

Valgkomiteens innstilling vil bli delt ut på møtet.

Vel møtt til årsmøte 2015!

For de av dere som ikke har vært i Krohnes lokaler tidliger, legger vi ved dette kartet. Krohne
holder til i det store bygget der Ekholtveien
munner ut i Ryggeveien.

B

Returadresse:
NJK lokalavdelingen
Østfoldbanen
Postboks 2,
1581 Rygge.

Ved spor 4 på Kråkstad stasjon treffes vi stadig hver
mandag fra kl 18.30 samt den første lørdagen hver
måned fra kl 14.30. På nettsiden bringer vi informasjon i tilfelle forandringer!

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.

