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Forsiden: Maskerede medlemmer fra togbanden klar til det store ædegilde på restaurant 
Italia 20. september 2020. 

10-års jubilæumsfesten foregik på festlig vis trods maskePÅBUD.

Formanden hilsner på gæsterne på bedste 
Coronamanér

Stor jubilæumsfest på restaurant Italia
- med masker

Gæsterne var udstyret som til et fransk maskebal.





Bortset fra festen har Coronaen været
en brydningstid for klubben og dens
medlemmer. Også bestyrelsen har været
ekstra udfordret på grund af de svingende
udmeldinger fra regeringen. Det har betydet
skiftende åbningstider og ind imellem også 
lukning af klubben. Alle har udvist stor 
forståelse for bestyrelsens dispositioner.  
Tak for det.



Formanden holdt velkomsttale og fortalte bl.a. om hvordan 
klubben startede. Det var lidt af en tilfældighed, at stifterne 
fandt sammen på Holstebrovej og enedes om at indkalde til 
en stiftende generalforsamling for 10 år siden, hvortil der 
mødte omkring 40 interesserede. Overvældende mange.

Derefter holdt kassereren en tale:

Kære medlemmer og ledsagere

Kl. 5 i morges blev jeg kastet ud af min køje i sovevognen på 

Hamborg station, da vognen blev koblet sammen med en anden. 

Det måtte være et signal om at jeg i dagens anledning skulle sige 

nogle få behjulede ord. Derfor stod jeg op og begyndte at 

nedfælde de ord, som jeg i min underbevidsthed havde ligget og 

samlet sammen under nattens drømmetur i en sovevogn.

Der er nu gået mere end 10 år siden nogle legesyge mænd på 

Holstebrovej indkaldte til en stiftende generalforsamling for en 

modeljernbaneklub. Overraskende mange mødte op –

heriblandt mig.

De følgende år blev en vandring i lokalhistorie, tekniske 

begreber, litraer og religioner om 2 og 3 skinnedrift.

Jeg har lært umådelig meget i disse 10 år trods min ellers store 

erfaring. I klubben fandt jeg noget hvor min viden ikke rakte 

langt. Hvem boede i det hus, hvilke forretninger var der i den og 

den gade, hvordan så facaden ud netop dengang – og en 

mængde andre spørgsmål blev besvaret.

Alle medlemmer har leveret deres bidrag til udviklingen af 

klubben. Vi har alle haft forskellig tilgang til arbejdet. 

Nogle bygger huse, nogle laver anlæg, nogle elektroniske 

komponenter, nogle organiserer, nogle kommunikerer, nogle 

programmerer mens andre fotograferer.

Nogle laver kaffe, nogle henter kage, nogle køber slik på tilbud, 

nogle gør rent, nogle spritter af mens andre køber små mænd til 

kolonihaverne – eller på anden måde hjælper til med at bruge de 

penge, som kassereren møjsommeligt forsøger at skrabe 

sammen.

Fælles for alle er at de drives af entusiasme og interesse for 

modeltog. 

Vi mødes på grund af hyggen, atmosfæren, interessen for at yde 

noget, bygge flotte huse, spændende anlæg og lave udfordrende 

elektronik. Jeg har selv forsøgt med at lave træer, men de blev 

for store, så jeg skiftede spor.



Der kommer hele tiden nye krav til klubdriften. Senest har vi skullet lave regler for 

registrering af medlemsoplysninger. På næste bestyrelsesmøde skal vi – aktualiseret af de 

hede debat i medierne om sexchikane – drøfte klubbens holdning til det. 

Det nærmeste jeg kan komme på sexistisk adfærd i klubben er Eriks fortælling om den 

gamle rebrussementsstation, hvor man først kører ind og så bakker man ud. Desuden har vi 

anbragt et par afklædte modeller på stranden ved Glyngøre, men ellers kan det eneste 

udestående næsten kun være vores omgang med halmballer. 

Kvindelige medlemmer har vi stort set ikke haft. De 2 jeg husker gav ikke anledning til regler 

om sexchikane, men alligevel forduftede de hurtigt – sikkert på grund af den frie 

omgangsform.

Det er ikke en selvfølge med en velfungerende klub, men på grund af vores forskellighed, 

dialogform, tolerance og den hjertelige men bramfrie omgangstone, er det dejligt at komme 

i klubben. Vores indtil nu 2 formænd har forstået at passe togfløjten på en fin måde, så alle 

– trods til tider forskellige meninger – lyst til at komme. Vi har gennem årene været ret 

konstant omkring 50 medlemmer. Det er godt gået.

Tak til jer alle for at yde et bidrag til klubbens gode liv. Det er et dejligt fællesskab.

Det er værd at fejre. Det er blevet gjort med et festskrift og så denne middag. Vi skal også 

udbringe et leve for klubben med 3 x FUT og så et langt HURRA.

Der blev serveret en lækker kyllingfillét med
diversen tilbehør. Nogle skulle naturligvis også
prøve en Sambuka med flammer.



Efter middagen kunne de stolte medlemmer vise anlægget frem 
for ledsagerne.
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