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Jernbaneklubb lokalavdeling Østfoldbanen  
 MEDLEMSMØTET SOM TIDLIGERE ER ANNONSERT 

14.OKTOBER ER FLYTTET TIL 7. OKTOBER OG 
AVHOLDES PÅ WALDEMARHØY I SKI. 

 
 Program for kvelden er 

lysbildeforedrag om Sulitjelmabanen 
ved Stein Olav Hole. 

 
 Vi ønsker alle medlemmer velkommen 

til medlemsmøte onsdag 7. oktober 
kl. 18.30 på Waldemarhøy i Ski 

 
 

NJK Lokalavdeling Østfoldbanen ønsker å nå flest mulig av 
medlemmene elektronisk. Vi setter derfor stor pris på om dere kan 

maile e-postadressene deres til leif-hr@online.no! 
 

Husk å melde adresseendring til lokalavdelingen dersom du flytter 
og fortsatt vil motta Sydbaneracer´n. 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

Adresse:  
 

NJK lokalavdelingen 
Østfoldbanen Postboks 2,  

1581 Rygge. 
Bankgiro: 1080 18 62565 

 
Redaksjon: 

 
Leif-Harald Ruud 

 
Stoff til «Sydbaneracer’n» 
sendes lokalavdelingens 

postadresse og merkes 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. 

 

 
Denne ekstrautgaven sendes ut 
for å melde ifra om flytting av 
førstkommende medlemsmøte, 
som tidligere var annonsert å 
skulle avholdes i Halden den 14. 
oktober. Dette møtet må flyttes 
på grunn av vanskeligheter med 
å skaffe møtelokaler. Løsningen 
ble å legge møtet til den 7. 
oktober da vi har muligheten til å 
benytte lokalene på 
Waldemarhøy i Ski. Lokalene 
skulle være kjent for de fleste i 
lokalavdelingen, men vi nevner at 
Waldemarhøy ligger i gang-
avstand rett nord for Ski stasjon i 
Waldemarhøyveien. 
 
Vel møtt til et hyggelig møte med 
Sulitjelmabanen som tema. 
 
 
Hilsen 
Geir-Widar Langård 
sekretær   
 



  
 

  
Eksklusivt live steam-materiell påkalte berettiget interesse. 

 MJ-MESSE 2016 AVHOLDES I 
KRÅKSTAD SAMFUNNSHUS HELGEN 

2. OG 3. APRIL. 
Åpningstid  lørdag: 11.00 – 17.00 
  søndag: 11.00 – 16.00 

 Inngang kr. 40,- 
 
Styret minner om at vi trenger hjelp til arrangementet av klubbens 
medlemmer. Kan du hjelpe til med salg av pølser og vafler, generell 
kjøkkentjeneste eller rigging og rydding, så nøl ikke, men ta kontakt 
med oss, gjerne på e-post til ostfold@njk.no 



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!  
 
 
 
 
 

 Grilling på Kråkstad st. lørdag 3. 
oktober fra kl. 14.30  

 Vel møtt! 
 


