
Nyhedsbrev
December 2019

drejeSKIVEn

Bestyrelsen ønsker alle 
medlemmer og sponsorer en 

rigtig glædelig jul og et godt nytår.



Husk kontingent senest 15/1-20.

Reg.nr.: 8500   Kontonr.: 594 1539
Husk: NAVN og medlemsnummer
Helårlig 950,- / halvårlig 475,- / familiekont. 1.600,-

Nyheder fra anlægget



Cirkus Fidusia har fået nye elefanter og flot manege.

Det nye cirkus er
snart klar til første
forestilling.
Elefanterne er i hus
og siddepladserne 
er opstillet. Der er 
også heste med.
Klovnerne er der
lidt usikkerhed om.
Talenter efterlyses.
Henv. til Erik



Nogle ikoniske anlæg og bygninger



Lange banestrækninger til lange togstammer

Der planlægges og drøftes detaljer i lange baner.



Det er ikke ”bare lige”. Der
tænkes og måles meget før
der træffes en beslutning. Til
gengæld er resultatet også
særdeles flot.



Fra baglokalet
Her arbejdes der ihærdigt på at sikre de mange, flotte bygninger 
til anlægget – både det gamle og det nye.



Skøjtebanen snart klar til Posthustorvet

- både i størrelse 1:87 og i virkeligheden





Endelig tid til en pause og lidt eftertanke.



Elektronikafdelingen har travlt

Afdelingen har travlt med at 
fremstille elektroniske 
komponenter til styring af 
skiftespor, signaler og belysning 
på det nye anlæg. Det kræver 
viden og en sikker hånd.



3D-printeren
Printeren er altid i gang. For tiden printes standere til nye lyssignaler.
Peder programmerer og styrer maskinen til alles tilfredshed. Selv
de mindste enheder kan printes.



Første del af udvidelsen nærmer sig sin afslutning. Nedenfor ses 
minitoget ved Mønsted Kalkgrupper.



De indviklede arbejdstegninger kræver 
en sikker hånd og tungen lige i munden.



Inger Støjberg på besøg 28. oktober

Inger Støjberg besøgte klubben efter at Erik Bech Hansen og 
kassereren havde indbudt hende. Peder Møller lavede en vogn 
med hendes billede og Venstre-logo. Det vakte stor begejstring 
og mens vognen kørte rundt med Henning ved styrepulten, blev den 
filmet. Videoen blev straks videresendt til Pihl Lorentzen med syrlige 
bemærkninger om kørsel uden afbrænding .

På grund af
kassererens 
fødselsdag, 
blev det 
tilladt at 
tage en 
selfie.



Nyt fra MJBK-laboratoriet

Fantastisk opfindelse med 2- og 3-skinnesdrift

Det forlyder fra klubbens hemmelige laboratorium, at det nu er 
lykkedes at skabe et system, hvor man samtidig kan køre både 
2 – og 3-skinnedrift på samme anlæg. Ifølge opfinderne vil 
opfindelsen blive tilbudt andre, når den er patentanmeldt.

Her offentliggøres den store nyhed for medlemmerne
under festlige former



Grøn strøm - naturligvis 
– endnu en vild opfindelse i MJBK-laboratoriet til modelbanedrift

Ideen opstod en dag hvor
Søren kom til at blande en 
Hancock Sportscola med en 
Høker. Det udviklede en 
voldsom energi som det ses på 
billedet. Det måtte jo 
kunne bruges til noget 
grøn energi.

Her fortæller Søren om den epokegørende 
opfindelse og viser den grønne energi frem
mens Kjeld lidt træt ser på.
Nu forsøges kørselsdistancen forøget med 
flere meter ved at anvende stærkere grønne 
råvarer i større mængder.



Fra bestyrelsesmødet på Møllevænget
Bestyrelsesmøderne holdes på skift hos b-medlemmerne.
Dagsordenen følges og bagefter er der et par timers snak om
løst og fast. Der holdes møde hver måned, bortset fra sommerferien.

Først den seriøse del 
af mødet med 
dagsorden, øl og 
snacks. 

Derefter kaffe 
og kage samt løsagtig 
snak om alt hvad der
rører sig i byen og 
omegn. 



Juleudstilling hos sponsorerne Thiele og Søegaards Vinhus



Julefrokosten 6. december 2019

Årets julefrokost var som i de foregående 
år meget hyggelig og munter.
Stemningen var høj og snapsetoget kørte 
sikkert rundt styret af klubbens
blinde medlem, Michael. Formanden 
havde lavet den lækre sildeanretning
og slagteren i Adelgade resten. Dertil 
gode øl fra Hancock.



Tak til sponsorerne af de mange gaver:
ROSLEV
God ven af huset
Skive Boligmontering
SMT
Torben P 037
Viktor Ø 029
HANCOCK
Kjeld 003

Også tak til aftenens arrangører

Aftenens næste højdepunkt: Viktors lotteri



Nogle oversigtsbilleder fra Sallingbanerne.



Tak til vore sponsorer:

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


