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Modeljernbaneklubben DrejeSKIVEn, Slotsgade 5, Skive

Ferielukket i juli måned.

God sommerferie



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

Forsiden: Dværgflodhesten ”Viktor” i Givskud Zoo har taget forskud på sommerferien.

Nogle medlemmer har navngivet flodhesten efter en vis sammenlignelighed med et af

klubbens øvrige medlemmer. Redaktøren er dog uden ansvar for dette.

Skive, Salling og seværdigheder fra resten af landet –

Kan blive Skives største turistattraktion om få år ?
Udbygningen af anden del af det store modelbaneanlæg begynder at tage form.

Flere kendte bygninger og anlæg fra Skive og omegn er under bygning og flere

markante bygninger fra andre dele af landet kommer til at præge det nye anlæg.

Mønsted Kalkgruber – endnu et mesterværk

Kalkgruben med bygninger og minetog 

bliver en af de nye attraktioner på anlægget.



Minetoget med tipvogne skal automatisk læsse kalken af på de ladvogne, der parkeres under slisken. 

Hancock bryggeriet – en markant bygning på det store anlæg.



Vi arbejder også ”under jorden”
– Den nye undergrundsstation er færdig.

Med 4 kameraer overvåges trafikken på 

undergrundsstationen. Her kan togstammer 

parkeres og passere hinanden.

Overvågning og skjulte kameraer !

Der er også hygge under jorden.



Jebjerg er 

kommet på 

landkortet med 

kirken.

Der er også 

realistiske 

gademiljøer

fra Brande.



Lange strækninger med lange togstammer – det er en ny mulighed

på den udbyggede banedel.

Flere stationer, byhuse

samt fabriksområder er

langt fremme og en del

af strækningerne kan

der allerede køres på

med lange togstammer.



Holstebrovej – Boligblokken er færdigbygget og klar til indflytning.

Blokken er meget virkelighedstro 

– selv de mindste detaljer er med.

Den flotte villa er næsten færdig. 

De små detaljer drøftes så bygningen 

ligner den oprindelige på fotoet.



Green City Skive.

Genbrugsplads og gasanlæg er klar til brug.



Det nye savværk

Næsten alle dele af forarbejdningsanlægget er nu 

monteret. Når træstammerne er læsset af, sker 

den videre bearbejdning automatisk på det fine 

anlæg.



En ny værksteds-

bygning er på vej.

Her kan togvogne

serviceres.

Bygning til vognservice.



Teknisk afdeling – alt skal være tip top !

Klubben modtager mange gaver

med ældre tog og skinner mv.

Alt bliver renset og klargjort

inden det bruges eller kommer

i depot.



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

Formanden har ordet

I kaffepausen informerer 

formanden om nyheder. Andre 

kan give meddelelser fra 

udvalgene. Derefter går snakken 

om alt mellem himmel og skinner.
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