
Nyhedsbrev
Marts 2018

Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive
onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22.

Det gamle anlæg med Sallingbanerne nærmer sig sin afslutning 
og ny stor udvidelse er godt på vej.

HUSK

Generalforsamlingen
onsdag den 21. marts 2018
kl. 19.00

Dagsorden i henhold til
vedtægterne



Utallige timer og stor 
omhu ligger bag de 
mange detaljer, som
både er synlige i form 
af bygninger, anlæg 
og figurer, men også
de mere usynlige 
dele, som gemmer sig 
under banen i form af
meget avanceret 
elektronik.

Det ligger også i detaljen –
MJBK-DrejeSKIVEns anlæg er fyldt med fine detaljer

I det efterfølgende har 
redaktøren forsøgt at 
finde nogle af de
mange flotte detaljer 
frem.



Kurvemagerens hus i Vestergade



Skive omkring rådhuset

A&G og Skive Sparekasse

Løveapoteket

Skive gamle rådhus

De gamle toiletter 
(nu POTTEN)
og
Isenkræmmer Ladefoged



Adelgade
Thinggade
Nordbanevej
og
Brogårdsgade





Klubbens bestyrelse:
Gert Pedersen, formand, Erik Christensen, Peder Møller, Finn Christiansen, kasserer 
og  Pauli Damgaard, sekretær.



På landet – fine detaljer og livlig aktivitet



Salling – et fantastisk område 

Borgen og
Brokholm sø.



Roslev





En lille fin (de)talje 
fra indmaden til
remissen på
Glyngøre Station,
som Henrik
Mikkelsen har hygget
sig med at lave. Der
mangler intet, selv
ikke rigtigt toiletpapir.

Glyngøre Remissens 
fremtidige interiør

Værkstederne indeholder
et hav af små, lækre
detaljer.



Det store internationale fødevaremarked 
i Skive genopstår som model



Skive havn – før og nu

Viktor har leveret 
de flotte gamle
fotos fra aviserne





Hurtig hjælp til en cyklist,
der mødte en uforsigtig 
bilist.



Elektronikken UHA – jeg 
holder mig lige
for ørene !

Der eksperimenteres meget i 
klubbens elektronikværksted.

Der bygges mange boostere til det nye

anlæg.



”Egon Olsen” har en ny justeret plan

Containerterminalen placeres ved ”ben 2”, 
hvor et stort MAERSK-containerskib lægger
til kaj. Der bliver 2 selvkørende mobilkraner, 
der kan losse/laste ca. 18.000 containere. 
Måske bliver der tale om lidt færre på vores 
anlæg.



Nogle tanker om det nye 
baneareal. Der planlægges
en containerhavn i den
midterste del og program-
meringsspor og parkering
i den nederste del.

Forbindelse til
det ”gamle” anlæg.



Klubben afholder I løbet af året flere kurser i bl.a. modelbygning 
og elektronik. Vi deltager også i mange udstillinger med klubbens 
flotte minianlæg. 

Alle hygger sig med den rå 
men hjertelige omgangsform.
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