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

View over Skive og omegn



Balling gamle kro
er genopstået.

Storskærmen 
er installeret og 
klar til de store 
Koncerter.

Med stor omhu er 
de klassiske 
bygninger i Roslev 
genskabt.



Det ligger også i detaljen. 
Se blot her.

Brune vinduesrammer i de
nederste etager og hvide i 
resten – helt som i virkeligheden.

Skive banegård –
næsten som at være der.

Slæbebåden Krabbe.

Havnen i Glyngøre Remissen i Spøttrup.



Nogle
gade-
miljøer
i Skive

Thinggade

Adelgade

Nordbanevej

Thinggade/Adelgade

Resenvej



En dejlig tur på landet i Salling.



I haven og
på legepladsen
i Børnenes
Paradis.



D-maskinen foran
Roslev station.

Alvorligt uheld i
Landsbyen.

Rørarbejde ved
Skive gamle banegård.

Ikonisk købmandsbygning 
i Roslev.



Fokus på de
kirkelige 
handlinger. 
Gravstenene 
er kopier af 
virkelige sten.



Nybygninger på vej.

Medlemmerne bruger
utallige timer på at researche,
tegne og bygge forskellige kirker,
huse og fabriksbygninger mv.
Her er nogle eksempler, bl.a.
boligblokken på Holstebrovej.



Hancock-bryggeriet er godt på
vej – også i den store hal, hvor
kobberkedlerne nu er installeret.

Hancock-bryggeriet
- en flot virksomhed på det nye anlæg



Der arbejdes og udvikles på mange 
måder på en klubaften.

Man skal næsten kunne stå 
på hovedet for at ordne 
elektronikken under 
anlægget.



Det nye anlæg er godt på vej.
Her bliver der plads til lange tog på lange
strækninger.



Skiftesporet skal lige tjekkes.              Containerskibet mangler kajen.



Klubben byder velkommen til alle. Vi viser gerne anlægget 
frem for gæster. Vi holder åben hver onsdag og torsdag aften
fra kl. 19 – 22.

Oplev meget mere på hjemmesiden mjbk-skive.dk
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