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

Nyhedsbrev
December 2018

Klubben ønsker alle 
medlemmer og sponsorer 
en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår.



Husk kontingent 2019 
senest 15. januar 2019

950,-/475,-/1.600,- (helår/halvår/familie)

Konto: regnr.: 8500 kontonr.: 5941539

HUSK at angive medlemsnummer og navn !!

Klubbens bestyrelse 2018-19:
Gert Pedersen, formand, Erik Christensen, Peder Møller, Finn Christiansen , kasserer 
og  Pauli Damgaard., sekretær.

Klubben holder til i baggården til denne 
bygning fra 1961.

Adressen er Slotsgade 5, Skive.

Forsiden:
Det flotte juletræ på 
Posthustorvet.



Noget for øjet hos Thiele  . . . 

Klubbens tog kører rundt i butiksvinduerne 
hos nogle af vore sponsorer.

Brilletoget



. . . og noget for ganen hos Søegaards Vinhus. !

Toget kører rundt mellem de mange lækkerier.

Vintoget



Brogården mangler nu kun inventaret i butikkerne. Det bliver fra 
perioden omkring 1950. Det meste er lavet på 3D-printeren, dog er
spirets vejrhaner ægte håndarbejde, som kan dreje i vinden.



Brogården – nogle historiske fotos

Handel i Brogård omkring 1900

Kilde: Byhistorisk arkiv



Konsul, købmand 
Albert Dige opfører 
den nye Brogård i 
1905-07



Oprindeligt havde bygningen 2 flotte kobberspir. Under krigen
blev kobberet på det østlige spir solgt og erstattet af tagpap.



I anledning af julen har redaktøren fundet nogle nostalgiske 
togfotos frem.





Udvidelse af anlægget finansieret

Tak til Skive Kommune og bydelspuljen for tilskuddet.
Afrapporteringen er nu godkendt og tilskudssagen afsluttet.

Det nye anlæg kræver
drøftelser af de
mange medlemsforslag.

Hvordan drejer vi
lige dette problem?

- - men det store anlægs-
arbejde vil tage nogle år
endnu, selv om der arbejdes
ihærdigt.



Der drøftes skinne-
planer og hældninger.

Nogle er i gang
med at bygge
Hancock-
Bryggeriet. Nu
mangler de store
kobberkedler, 
som er godt på 
vej.

Landskabsbyggeri
kræver omhu og masser 
af lim. Til gengæld kan 
man næsten ikke 
skelne det fra den 
virkelige natur.



På det nye anlæg kan der
køres med meget lange togsæt.
Det skal lige afprøves her med
en række containervogne.

Se lige her! Små, fine detaljer på
huset fremhæves. Til højre er
entreprenørerne i fuld gang med 
at lave bakker og skråninger.



Store scene er nu klar til 
sommerkoncerterne

Storskærm, boder og lokummer er på plads. Her spiller 
Carpark North for gæsterne. Det hele kan også følges på 
den nye storskærm.

Efter meget forarbejde lykkedes det at få storskærmen sat i drift, 
så der nu kan vises video.



Klublivet
Far og søn
hygger sig med
bygningen af
vogne til trailer-
transport

Punkthusene
ved åen er nu
kommet på plads
efter at et prøve-
byggeri er
blevet permanent
i den ”rigtige”
størrelse.

Dyrlægeboligen
er godt på vej.



Foto fra sidste bestyrelses-
møde hos formanden.

Klublivet er også en masse 
”small-talk” om tog og meget 
andet. Der er altid en som har
noget at fortælle.

Alle hygger sig med et eller 
andet.



Tak til vore sponsorer:

Redaktion: Finn Christiansen
Foto og grafik: Finn Christiansen m.fl
Der er også vist fotos fra Byhistorisk arkiv samt fra
Skive Kommunes historie, Skive Museums Forlag 2002 

-og rigtig godt nytår,


