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Tak
Nu er der gået 1 år siden statsministeren lukkede landets 
mange aktiviteter ned for at begrænse smittespredningen. 
Det var nødvendigt og de fleste accepterede den alvorlige 
beslutning.

Det har været hårdt for mange, at de ikke har kunnet mødes 
og dyrke deres interesse og opleve det sociale fællesskab, 
som klubber af alle slags bygger på. Det har været slemt for 
mange klubber. Medlemstallet er dykket mange steder, fordi 
medlemmerne ikke har tænkt på hvor værdifuldt det er at
have en klub at vende tilbage til, når det hele forhåbentligt 
snart er overstået.

Vores klubmedlemmer har forstået at sikre klubbens eksistens. 
De har på hjemmebanen fortsat deres aktiviteter med modeltog 
og har så ofte, det har været muligt, været i kontakt med 
hinanden. Redaktøren har forsøgt at understøtte denne 
proces ved at lave disse ekstra numre af Nyhedsbrevet for 
derved at formidle, hvad der har kunnet fremskaffes. 

Der skal hermed lyde en stor TAK til alle jer, der fortsat støtter 
klubben. Det bliver en stor dag når vi snart kan mødes igen og 
opleve det sociale samvær, den rå men barmhjertelige 
omgangstone og kaffen. Der er i den lukkede periode bygget 
en del derhjemme. Det bliver dejligt at se det REAL, når det 
præsenteres i klubben.

Hold humøret højt lidt endnu. Foråret er på vej og begræns-
ningerne ophæves snart.

Mange hilsner
Bestyrelsen og redaktøren



Erik Christensen har bygget en flot station

Han skriver til redaktøren: Jeg har bygget en station, der skal indgå i et 

typisk dansk stationsby-miljø på det tredie ben på baneudvidelsen. Jeg 

medsender et par fotos, som du måske kan bruge i et kommende 

nyhedsbrev.

Modellen er en kopi af Knabstrup station, der blev nedlagt i 1970'erne. 

Modellen har fået navnet "Østerbølle".

Forslag til tekst: Coronaen får skyld for meget. Byggeriet er et resultat 

af et medlems indestængte agressioner !!!!!!!



Kogletoget
Fra Chamonix til Buffet de la Gare i Alperne  
Redaktøren tog turen i 2008.

Toget var trukket med 
tandhjul på grund af den 
store stigning.



Målet var et besøg i den store 
gletcher, som er hulet ud, så 
man kan færdes inden i trods
gletcherens bevægelse. Den 
er dog kun nogle få millimeter 
om dagen. Den sidste del op 
foregik med svævebane.



Meget speciel fornemmelse at bevæge sig
rundt inden i en gletcher.



Her er lidt forklaring, hvis nogen af jer skulle få lyst til at opleve det.
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