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Red train in the sunset – på Vestby stasjon 24.10.2005. (LHR)

Vel overstått sommer, og
velkommen inn i en ny høstsesong i
lokalavdelingen!
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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.

Lørdag 27. august 2016 gjennomførte NJK Lokalavdeling Østfoldbanen en svært vellykket medlemstur til Dalsland. Det var gått
mer enn 12 år siden vi sist arrangerte utflukt til traktene mellom
Riksgrensen og Vänern, og årets
tur sto så menn ikke tilbake for
den forrige.
I 2002 foregikk hele reisen i
buss, mens vi denne gangen fikk
anledning til å reise med skinnebuss mellom Bengsfors og Mellerud. Dal - Västra Värmlands Järnväg ligger jo ikke lengre unna vårt
nedslagsfelt enn at det lett lar seg
gjøre å arrangere en dagstur dit.
Onsdag 12. oktober er det så
tid for neste medlemsarrangement! Da samles vi Arne Børresen i modelljernbanesenteret hans
i Gamlebyen i Fredrikstad, og flere
detaljer om møtet finner du et annet sted i bladet.
Hilsen Leif-Harald

Sensommer ved Vänerns vestre bredd

Over: En lystig gjeng i Ørje, på vei til vårt naboland i øst. (GWL)
Under: Gjengen tar plass i motorvogna i Bengtsfors. (GWL)

Over: MJ-klubben i Mellerud tok oss vel imot, og stilte med 6-7 mann
denne lørdagen. H0-anlegget viser Mellerud st. (GWL)
Under: Kulinariske tildragelser ved torget i Mellerud. (GWL)

"Familiebilde" på perrongen i Bengtsfors i kveldssol. (GWL)

Redaktøren var dessverre forhindret fra å delta på turen til Dalsland, så
han lagde sin egen versjon av «De Vackra Vyernas Järnväg»… (LHR)

Høstens første medlemsarrangement –
vi besøker Arne Børresens modelljernbanesenter i Gamlebyen i Fredrikstad!
Mange av oss har besøkt dette flotte anlegget tidligere, men det forhindrer ikke at vi nok en gang legger turen til byen ved Glommas utløp. Datoen er onsdag 12. oktober, og klokkeslettet er 18.30.
De som ønsker å ta seg til Fredrikstad med tog, bør velge 17.01avgangen fra Oslo. Den anløper Ski 17.23, Moss 17.45, Rygge 17.52 og
Råde 17.59 for så å ankomme Fredrikstad 18.12. Tilbake i retning Oslo
går det tog 20.40, 21.38 og 22.38. De som ønsker annen skyss, kan
kontakte lokalavdelingens styre via hjemmesiden.
Vi ønsker alle velkommen til en trivelig kveld i alle store og små MJentusiasters Mekka i Østfold!

Når plassen og kreativiteten er til stede, er det ikke grenser for hvor naturtro et MJ-anlegg kan være. Innehaveren lot villig fotografen plassere
kameraet på skinnestrengene da han og Geir-Widar besøkte Modelljernbanesenteret høsten 2011, og resultatet uteble ikke. (LHR)

Vi unner oss et bilde til fra Modelljernbanesenteret i Gamlebyen. Begeistringen er å ta og føle på uansett alder, og hver kvadratmeter i den gamle
bygningen er utnyttet med nennsom hånd. (LHR)

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.

