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Kæmpe katastrofe på Skive banegård



Ren kaos
3 tog stødte sammen ved Skive gamle banegård.

Signalsystemet svigtede helt. Nyt styresystem på vej, men er
først klar i næste måned. Ledelsen lover bod og bedring og
beklager meget uheldet. Heldigvis var der ingen tilskadekomne.



Generalforsamling 23. marts 2022
Kl. 19.00.
HUSK: Medlemmer, der har betalt kontingent for 2022, har stemmeret.

Dagsorden udsendes senere.

Store sy-dag er skudt i gang.

Hele vejen rundt omkring anlægget (godt 50 meter) monteres der nu hvidt forhæng, 
så det fremtræder meget flottere. Fra venstre ses sy-holdet: Birthe Christensen, Lis Søegaard, 
Dorthe Bracht Thomassen og Ellen Møller Andersen, som har brugt flere dage på at hjælpe
Klubben. Tusind tak for det.



Flotte gamle DSB-plakater 
Klubben har fået 2 gamle DSB-plakater fra henholdsvis 1947 og 1959. De har hængt på alle 
danske stationer gennem tiden. De er begge tegnet af Aage Rasmussen i de respektive år. 
De får nu en fremtrædende plads i klubben.

Formand Gert og Viktor er her ved at ramme de 2 plakater ind.



Mange gamle detaljer fra en ny vinkel 
- og tæt på mange nye detaljer

Anlægget forsynes løbende med fantasifulde detaljer. 
Små figurer i filurlige situationer og smukke anlæg med 
skønne blomster og grønt. Nyd nærbillederne af det.



Kirkelivet



Arbejdslivet





Landbrug og gartneri



Jenle – ekstra detaljer med Jeppe Aakjærs grav

Derude i Jenles grønne park hviler Jeppe Aakjær. Hans 
gravsten er naturligvis med – og tejsten på stenen er 
gengivet korrekt i størrelse 1:87. Let at læse hvis man har 
gode briller.



Banen fra oven





Fritidslivet



Præcis efterligning af de ægte bygninger, blot i størrelse 1:87.

Her et godt eksempel. I 1907 opførte trælasthandler P. Knudsen (Roslev Trælast), denne 
imponerende købmandsgård med pakhus på adressen Jernbanegade 17, Roslev.

Flot og detaljeret bygning i model øverst. Selv kaffemøllen i vinduet er med.



Redaktørens dårlige samvittighed
Det er let at synliggøre det store arbejde, der ses oven på pladen. Men vær opmærksom på, at der 
ligger et kæmpe arbejde i at lave alle de teknologiske løsninger, der gemmer sig under bordet.

Redaktøren, som desværre ikke er særlig indsigt i alle de IT- og teknologiske løsninger, som uge 
efter uge dukker op og får det hele til at fungere – togene til at køre via IPAD og lys i husene 
og langs vejene. Opbygning af styresystemer, trækning af kabler, fremstilling af printplader osv.
Et kæmpe arbejde.

Jeg forsøger løbende at indhente bidrag om alle disse ting. Jeg ved at det er svært at beskrive
i simple termer, men det skal nok komme. Der er manges arbejde, som fortjener at blive bedre 
belyst i Nyhedsbrevet.

Stillingsannonce

Medredaktør til IT- og
elektronikområdet søges

Da redaktøren ønsker at udvide Nyhedsbrevets
hjernekapacitet, især på det digitale og 
elektroniske område, søges en medredaktør, 
der kan deltage i det spændende arbejde med 
at bevare bladets læseværdighed.

Arbejdstid: Ubegrænset

Lønforhold: Arbejdet bærer lønnen i sig selv.

Kontakt redaktøren på tlf. 20116771

eller mail: finnchristiansen@mail.dk

Vær med til at
beskrive
de løse 
ender !!
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