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

Tog til tiden: Snapsetoget sikrede
en fantastisk julefrokost i december

Keld passede snapsepåfyldningen med sikker hånd mens medlemmerne væbnede sig med
tålmodighed indtil næste tog kørte en runde.

Klubbens bestyrelse:
Henning Koefoed, formand, Gert Pedersen, Erik Christensen, Peder Møller
og Pauli Damgaard.

Spillelidenskaben oversteg alle grænser

Gert solgte Viktors hjemmelavede lodder – alt udsolgt i løbet af få minutter.

Sponsorerne var:
SMT modeltog
Nettog
Hobbykæden
BJ Hobby
Torben Pedersen
Viktor Øgaard
Gavebunken var stor og mangfoldig. Der var togvogne, vinflasker, biler og de skønneste
badenymfer. Et par af dem blev senere på aftenen set på stranden ved Glyngøre.

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

Formanden tæt på at brænde klubben af!
Under et besøg af elever fra Ramsing Skole den 14. december, var formanden i sin
fortælleiver tæt på at brænde klubben af. Uden tanke for risikoen lagde han sin
håndbroderede MJBK-kasket over et fyrfadslys. Kun takket være redaktørens fantastiske
lugtesans, blev den ulmende kasket reddet, før den brød ud i lys lue.
Nu må formanden så i fremtiden bære den svedne kasket og den mobning, som den
slags sikkert medfører.

Formanden i fuld gang med at fortælle om klubben
inden han lægger kasketten fra sig over et tændt
fyrfadslys. På billedet til højre ses tydeligt
det brune mærke, som ilden efterlod.

Så tæt på var det !

Eleverne fra Ramsing Skole havde en god oplevelse den
14. december 2014.

Heldigvis havde formanden
medbragt alternativ kostume,
som om han var forberedt på
uheldet.

Hvert år i august tager vi på cykeltur ad de gamle Sallingbaner

‘BØRSEN’ færdigbygget

Den smukke bygning på hjørnet af Slotsgade og Adelgade er nu på plads med mange, flotte detaljer.

Bemærk især den nøjagtige gengivelse af tårnet
og balkonen. Men også reklameskiltet for
"Handelsbanken", der holdt til op i 80'erne.

Klubbens medlemmer laver selv alle bygninger, anlæg og
elektroniske systemer.

Vor Frue Kirke – gravstenene er nu på plads

Flaget kan nu hejses og
sænkes automatisk !
Peder lægger sidste hånd
på værket.

Med imponerende præcision
er gravstene forsynet med
original skrift og datering
– her for familien Dige.
Kan dårligt ses med det blotte
øje.

Klubben afholder I løbet af året flere kurser i bl.a. modelbygning og elektronik. Vi ser allerede nu frem til den herlige julefrokost i december, hvor toget kører rundt på bordet med
drammer efter behov. Vi deltager også i mange udstillinger med klubbens flotte minianlæg.

Klubben går helt amok – badepigerne har
indtaget stranden ved Sallingsund.
Helt uden bluser har de
2 anbragt sig i solen lige
neden for sommerhuset
ved det dejlige vand.

Sommerhusområdet ved Sallingsund/Glynøre er næsten
udbygget. Ellers er der kommet mange andre fine ting til.

Kularbejderne på Skive Havn og
kulkranen. Slæbebåden Krabbe i aktion og den elektroniske
styring af lys og anlæg er i funktion.

Skinnecyklen er klar til brug.

Klubben har fået sin
egen tranlampe !
Benny Hav Johansen forærer klubben en
gammel tranlampe, der har været anvendt
fra et ledvogterskur i Vildbjerg, hvor hans far
passede leddet. Viktor er straks gået i gang
med at prøve rød/grøn mulighederne af.

Ud og se med MJBK
Keld Christensen forærer klubben et meget
lille mobilkamera, der kan sættes fast på et
lokomotiv. Kameraet kan indstilles med en
lille zoom. Ret avanceret model.
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