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Glædelig jul



Nyt fra       kassereren

Kontingent 
2021

Konto 

8500 - 5941539

Helårlig        1.000

Halvårlig         500

Familier       1.650

_________________

Passive pr år 500

Inden 15/1 2021



Coronatiden
I coronatiden er klubmedlemmerne 
været underkastet de samme strenge 
restriktioner, som resten af landet.  

Antal mødeaftener er udvidet, så alle 
kan få en chance for at møde, selv om 
der på den enkelte aften højst må 
være 10. Pauli har styret det hele via 
telefonen.



Ingen julefrokost i år –
men masser af hygge på klub-
aftener med max 10 medlemmer 
ad gangen.



Familien Frølich
bygger videre på deres
lille fine bane trods
Coronaen.

Udstillingsbanen gennemgår 
en større vedligeholdelse, 
mens der er god tid og langt 
mellem udstillingerne i år.

Her anlægges der et 
programmeringsspor 
og parkeringsområde.



Skive jul
Træ og udsmykning er på plads



- - og juletogene kører igen hos Thiele og Søegaards Vinhus



På det nye anlæg kan der køres med meget lange togstammer
selv om anlægget fortsat er under opbygning.



En fin gård – Ballingvej 29, HEM

- og en hyggelig bolig – Boagervej 7, FUR



Cirkus Fidusia er klar til forestillingen

- og elefanterne kan vises frem for sidste gang på dansk jord.



Skive havn

Frederiksgade

Containerhavnen
med den store 
containerbåd til venstre.



”Når enden er god er alting godt”. 
Korrespondancen bekræfter, at 
klubben har en rå men hjertelig 
omgangstone, som alle godt kan lide.

Endelig kom der indlæg fra medlemmerne.



Bestyrelsesmøder er andet end kaffe og kager –
her drøftes klubbens næste store byggeprojekt –
A. P. Møllers hovedkvarter. 



Fra den gamle udklipssamling



Dengang havde de ikke Metoo-bevægelsen på gaden 
– de gjorde i det mindste ikke opstand.

✔ Tophastighed på 200 km/t.

✔ 8.700 hestekræfter.

✔ 0 antal dieselpartikler og NOx.

✔ El-lokomotivet bliver bygget i München.

✔ Kan også køre i Tyskland og kan opgraderes til  

andre lande.

✔ Produceret siden 2010.

Vectron - Danmarks nye muskelbundt

- - - og så det helt nye



Tak til vore sponsorer:

Redaktion og design: Finn Christiansen
Foto og grafik: Finn Christiansen m.fl.

www.mjbk-skive.dk

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer 
og sponsorer en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår.


