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Rushtidstog like nord for Ås på vei mot Halden 23.06.2015. (LHR)

Tiden går fort fram til årets lengste
dag; møt opp på sankthansfeiring på
Valdemarhøy!
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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 (27. mai 2016),
kan lokalavdelingen se tilbake på
nok et vellykket medlemsmøte på
Valdmarhøy i Ski. Riktignok hadde antakelig det strålende vårværet lokket noen hver til friluftsaktiviteter, slik at kun ti medlemmer fikk
glede av Stein Olav Hohles foredrag om Sulitjelmabanen. Men vi
kan ikke bare tenke kvantitet…
Ikke desto mindre håper vi at
mange vil finne veien til den gamle
doktorboligen i Ski 23. juni 2016,
da vi følger opp tradisjonen med
god, gammeldags sankthansfeiring i beste lokalavdelingsånd!
Mer informasjon om dette finner
du i slutten av dette nummeret,
hvor det også er opplysninger om
sensommerens utflukt til DalVästra Värmlands Järnväg.
Riktig god forsommer!
Hilsen Leif-Harald

Forsommer og sol på Waldemarhøy
Onsdag 11. mai var det medlemsmøte på Waldemarhøy i Ski. Tema
for kvelden var Sulitjelmabanen. Denne ble presentert i et spennende foredrag med bilder av Stein-Olav Hole.
10 medlemmer fant veien til møtet denne kvelden, at vi ikke ble flere
hadde nok sin årsak i det fine forsommerværet.

Vi har behov for hjelp fra deg
Kjære NJK-medlem i Follo og Østfold, nå har lokalavdelingen din
behov for en hjelpende hånd fra deg. Etter 11 år med mj-messe i
Kråkstad samfunnshus er det nå behov for nye medlemmer i ledelsen av arrangementet. «Messegeneralen» har trukket seg fra stillingen og den ansvarlige for kjøkken og kiosk har vært sykemeldt
siden før årets messe.
I følge regnskapet utgjør overskuddet etter messa mer enn 1/3 av
lokalavdelingens årlige inntekter. Det vil derfor merkes i lokalavdelingens økonomi dersom messa må innstilles. Kassereren har varslet at dette kan bety kutt også i andre aktiviteter.
Styret har derfor besluttet å opprette en messekomite og ber alle
interesserte om å kontakte styret, send gjerne en e-post til ostfold@njk.no
MJ-Messekomiteens arbeidsoppgaver er som følger:
 Messeansvarlig sender ut invitasjoner til utstillere, har løpende kontakt med utstillere før messa og fordeler plass på messa. Det bør være minst to som deler denne jobben.
 Organisering avkjøkken. Dette består i innkjøp av varer til
kjøkkenet og organisering av arbeidet på kjøkken/kiosk under
messa. Til denne jobben hører også ansvar for innkjøp og tilberedning av middag for utstillere og andre som jobber med
arrangementet. Det bør være minst to som deler denne jobben.
 2 nattevakter. Må overnatte inne i utstillingslokalet.
 Ansvarlig for billettsalg og innkreving av bordleie. Holder orden på billettsalg. Skriver ut fakturaer for bordleie og fordeler
disse til utstillerne. Fører liste over betaling.
 Pr-ansvarlig som lager plakat, sørger for å bestille annonser
på nett hos MJF og NJK, bestiller annonse i mj-bladet, På Spo-

ret, Sydbaneracer’n, Hobby og Elektronikk og lokalavisen ØB
(hva skjer i helgen)
Disse oppgavene er i dag fordelt på to mann pluss en nattevakt.
Dette gjør oss for sårbare, og arrangeringen av messa kan til tider
fortone seg som et regulært sjansespill. Styret håper derfor på din
hjelp slik at mj-messa for 2017 kan gjennomføres som planlagt. Ta
kontakt med oss i dag.

Olaf Ammerud og Arild Gunby i aktivitet på messa i 2016. (LHR)

Det er snart midtsommer igjen!

Og i år som i fjor samles
vi på Waldemarhøy nord i Ski sentrum 23. juni, hvor grillen blir
fyrt opp klokka 18.30. Det eneste du trenger huske på å ta med er
grillmat + tilbehør samt kontanter til loddsalget. Lokalavdelingen
spanderer kaffe, kaker og alkoholfrie drikkevarer denne kvelden.
Vel møtt til en hyggelig feiring i tradisjonsrike omgivelser!

Endelig blir det Sverige-tur igjen!

Chartertog på Håverud viadukt 30.06.2009 (LHR)
I hvert fall hvis oppslutningen blir stor nok. NJK Østfoldbanen inviterer til tur til Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) i Sverige, og
planlagt dato er lørdag 27. august med Kråkstad som utgangspunkt.
Avgang er kl. 9.30, og vi planlegger å leie buss til formålet.
Vel fremme hos DVVJ i Bengtsfors blir det tur på museumsbanen
DVVJ. Avgang Bengtsfors 13.43 med ankomst Mellerud 14.42. Her
blir det tid til å se det store MJ-anlegget, samt få i seg litt mat.
Returen fra Mellerud går 17.55 med ankomst Bengtsfors 18.52. Deretter busser vi hjem igjen til Kråkstad.
Pris for turen er satt til kr. 500,-. Dette kan innbetales til NJK
Østfoldbanens konto 1080.18.62565. Husk å merke innbetalingen
med navnet ditt, da dette teller som påmelding til turen. Vi er forøvrig avhengig av et minimumsantall deltakere for at utflukten skal
kunne gjennomføres, og påmeldingsfrisen er 31. juli.

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.

