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En sjelden gjest på Østfoldbanen! Supportertog på vei til Fredrikstad passerer Holmlia 03.05.2004. (foto: Leif-H Ruud)

Årets MJ-messe er nettopp blitt avviklet.
Bildereportasje inne i bladet, pluss mer
info om flere av årets begivenheter!
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Hallo folkens – dagene er blitt enda lengre og varmere, og trærne
har fått et grønt skjær (skrevet
12.04, ikke med optimisme, men
viten om at det blir vår…)!
Først en stor takk til alle frivillige som bidro til at vi kan se tilbake til nok en vellykket MJ-messe i
Kråkstad Samfunnshus! Omtrent
200 besøkende fant veien ut til
oss lørdag 11.04 og et noe mindre
antall 12.04, så det er all grunn til
å være fornøyd med både oppslutning og gjennomføring. Og
når dette bladet har kommet fram
til dere, har vel allerede skrevet
seg opp på listen over frivillige til
neste års messe.
Ellers er det duket for to arrangementer på Waldemarhøy:
29. april kommer Kjell Navestad
og forteller om sine opplevelser i
et langt liv i NSB, og 23. juni arrangerer vi sankthansfeiring samme sted. Vi ser deg vel?
Hilsen Leif-Harald

To arrangementer er allerede plottet inn på lokalavdelingens kalender. Notér deg dem, du
også – her er noe både for deg som har sans
for jernbanenostalgiske beretninger samt grilling i lyse junikvelder!

Onsdag 29. april får vi nemlig besøk av en
av veteranene i Norsk Jernbaneklubb. Kjell
Navestad har lang fartstid fra NSB, både som
konduktør og togekspeditør på forskjellige kanter av landet. Han har vært en flittig bidragsyter til På Sporet, og flere har hatt stor glede av
hans interessante og underholdende beretninger. Noe av dette har han samlet i et foredrag som vi vil få anledning til å høre på Waldemarhøy i Ski den siste onsdagen i april. Møtet starter som vanlig klokka 18.30!
Waldemarhøy er også åstedet for årets sankthansfeiring. Tirsdag 23. juni sørger vi for å
ha grillen varm klokka 18.30, og i tråd med de
beste tradisjoner blir det naturligvis loddsalg
med mange flotte gevinster. Vi holder på helt
til klokka 23.00, da kobles stedets alarm inn slik
at vi må trekke oss tilbake.
Vi har heller ikke gitt opp å få til en heldagstur
over grensen i løpet av våren/forsommeren,
men her må vi få lov til å komme tilbake med
detaljer.

En dobbel dose nostalgi fra mer enn 20 år tilbake – dampkjøring med
30a.271 i Solør våren 1990 (over) og Di3.631 under rangering på Trondheim stasjon sommeren 1994 (under). Foto: LHR

For 10. gang har
NJK Lokalavdeling
Østfoldbanens MJmesse gått av stabelen i Kråkstad
Samfunnshus, og
tradisjonen tro iler
vi til med en liten
bildekavalkade fra
arrangementet. Og
hva er vel mer naturlig enn å starte
opp med Kjell Sand
i billettsalget!
…og ikke før hadde man løst billett hos Kjell, så passerte
en Olaf Ammeruds rikholdige utvalg av rullende materiell i
diverse skalaer. Han hadde selskap av Erik Hajum og Wolf
Reinecke, som også trådte støttende til dersom man ønsket
å fornye utstyret på MJ-anlegget hjemme i kjelleren.

Live steam og detaljrikdom hos Styrkar Braaten (over)
mens det gikk enklere for seg på MJF sin stand (under).

Peer Hovland (over) fra O’Horten-gjengen sverger til amerikansk diesel i skala 0, mens Per Martin Kjeldaas (under)
klargjør et live steam-lokomotiv.
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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.

