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Dansk Model – Jernbane Klub 
Stiftet 25. marts 1938 

DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner og sporveje samt 

modeller heraf. Dette formål søges fremmet blandt andet ved: 
o Oprettelse og drift af modeljernbaneanlæg. 
o Afholdelse af møder, foredrag og udflugter. 
o Opretholdelse af et bibliotek, et tegningsarkiv og et fotoarkiv. 
o Indsamling af oplysninger og effekter med tilknytning til formålet 
o Samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland. 

Postadresse: Dansk Model - Jernbane Klub, Roskildevej 16A, 2620 Albertslund 
E-mail: dmjk@dmjk.dk, Website: www.dmjk.dk. 
Girokonto: 305-4578, reg.nr.: 1551.  
Overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK29 3000 0003 0545 78 

Modelbaneanlæg i størrelse 0 (”nul” – 1:45): 

Albertslund, Rørvang 2: Tirsdag fra kl. 14.00. 2-skinnedrift med dcc, under bygning. 
Nørrebro Station: Torsdag fra kl. 19.30. 3-skinnedrift, analog. 

Kontingenter: Indskud ved optagelse: Kr. 25,00.  

Alle medlemmer betaler grundkontingent: Kr. 140,00 halvårligt.  
Desuden betaler de, der benytter modelbaneanlæggene, byggekontingent: Kr. 310,00 
halvårligt. 

Formand: E-mail: formand@dmjk.dk 

Jan Bertelsen, Åstoftevej 63, 4550 Asnæs Tlf.: 2328 5749 

Næstformand: E-mail: naestformand@dmjk.dk 

Andreas Rasmussen, Drejøgade 27, 3.th, 2100 København Ø Tlf.: 6061 0496 

Sekretær: E-mail: sekretaer@dmjk.dk 

Bo Lilliedal, Næsbyholmvej 14C, 3., 2700 Brønshøj Tlf.: 3880 1765 

Kasserer: E-mail: kasserer@dmjk.dk 

Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: 4252 2927 

Suppleant: E-mail: suppleant@dmjk.dk 

Christian Wiinholt, Plantagevej 14, 2640 Hedehusene Tlf.: 2247 3220 

Bibliotek: E-mail: bibliotek@dmjk.dk 

Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: 4252 2927 

Fotoarkiv: E-mail: fotoarkiv@dmjk.dk 

Søren Monies, Pile Allé 29, 2000 Frederiksberg Tlf.: 3324 6530 

Tegningsarkiv:  E-mail: tegningsarkiv@dmjk.dk 

Preben Pedersen, Farendløsevej 118, 4100 Ringsted Tlf.: 5764 0391 

Nyhedsbladet:  E-mail: nyhedsbladet@dmjk.dk 

Jens H. Bondesen, Brydes Allé 70, 1.tv., 2300 København S Tlf.: 2623 2307 

Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 16. november 2014 
Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg 

Deadline for Nyhedsbladet nr. 1 - 2015: Tirsdag den 13. januar 2015 

Forsiden: Scene ved Ellidshøj på Aalborg ModelJernbanes anlæg.  

file:///B:/Gammel%20D/DMJK/Nyhedsblad/Nyhedsblad%202014/Nyhedsblad%202014-5/www.dmjk.dk
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Redaktørens pift 

Velkommen til årets femte og sidste Nyhedsblad. Denne gang byder bladet på 
både ferieoplevelser, noget fra klubbens anlæg samt beretninger fra klubbens ture 
til både GMJS i Göteborg og Spor 0 træf i Aalborg. God læselyst! 

Referaterne fra Albertslundmøderne giver sammen med formandens klumme ofte 
et godt indblik i aktiviteterne på anlægget. Det holder også stik denne gang, men af 
og til spekulerer jeg lidt på, om man mon kan udlede noget om de forhold, der ikke 
står noget om? Et par af dem har været oppe at vende her i redaktørens pift, men 
efterfølgende kan jeg ikke altid greje hvilken vej vinden blæser. 

Hvordan går det eksempelvis med ombygning af køretøjer til 2-skinnedrift? Det har 
der ikke rigtig været noget fremme om i meget lang tid. Faktisk ikke siden der var 
drøftelser om indkøb af et materiale, der dels er isolerende og dels er tilstrækkelig 
stabilt til at kunne anvendes til hjul mv. Er der nogen, der er gået i gang med en 
serieombygning og har erfaringer fra det at dele, bare et hjulsæt i ny og næ, eller er 
ligger det helt stille? 

Materielsituationen kan på den anden side heller ikke være helt problematisk. I 
dette Nyhedsblad kan det nemlig læses, at der er så meget materiel på anlægget, 
at strækningsspor må tages i anvendelse for at kunne have det stående. Jeg ser 
for mit indre en kopiering af situationen fra Roskilde ved kongelige begravelser 
omkring år 1900. For at få tilstrækkelig opstillingsplads ilagdes et sporskifte hvor 
nordvestbanen grener fra vestbanen, så nordvestbanens spor fra Roskilde til 
afgreningen kunne benyttes til opstilling, mens nordvestbanens tog førtes udenom 
ad vestbanen til sporskiftet ved afgreningen. Mon de kære køreplanlæggere sørger 
for at trafikken mellem Køge og Østerport (dobbeltsporet) i den nye køreplan kan 
afvikles med det ene spor spærret? Hvad der er godt for det ene, er ikke 
nødvendigvis godt for det andet. 

I forbindelse med Spor 0 træffet i Aalborg var jeg på besøg i modeltogsforretningen 
Hobbykæden i Nørresundby. Nu kommer jeg ellers kun yderst sjældent i 
hobbyforretningerne, men Poul lokkede. Det er imponerende hvad der kan købes 
af tog, omend det desværre kun i stærkt begrænset omfang er med dansk 
forbillede. Men en god del af de udenlandske køretøjer har også kørt mere eller 
mindre fast i Danmark. Jeg havde da også en lille æske 0 med hjem. Givetvis 
behøver man ikke at tage helt til Nørresundby for at finde en fin forretning, men det 
var så der min vej faldt. 

Fabriksfremstillet modelbane sætter givetvis modelbygger-hobbyen under pres, for 
så behøver man ikke selv at opøve færdighederne selv. Men der er jo herlige sager 
at købe, og nu er der ikke så længe til der slæbes træer ind i stuerne. Der skal jo 
også være noget at lægge under dem.  

Nu er bladet fyldt og tiden dermed inde til at ønske alle Nyhedsbladets læsere: 

God jul og godt nytår! 
Jens H B  
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Formandens klumme 

Som annonceret i sidste nummer af Nyhedsbladet havde vi den første 
søndagskøreplan i oktober. Ved en heroisk indsat fik vi sat dele af Østerport i drift 
inden vi startede, så vi kunne begynde at køre seriøst på denne station, som ellers 
har ligget stort set ubrugt hen siden jubilæet. Det var en herlig oplevelse at kunne 
køre med gode lange tog på den lange strækning og med den tilgang af materiel vi 
har, var det også en god aflastning for Køge, at der kom nogle vogne væk derfra. 
En del af materiellet holder dog fortsat på strækningen, men nu har vi da fået hul 
på bylden. I den efterfølgende ordinære køreaften indgik Østerport selvfølgelig 
igen, dog kun med særtog, idet den nugældende køreplan ikke dækker denne 
station. Heldigvis har Søren og Stig K&K meldt sig til at lave en ny, og det forlyder, 
at den skulle være klar i starten af 2015. 

Tilgangen af materiel i Albertslund vokser stadig. Siden sidste nummer af 
Nyhedsbladet er der landet ikke mindre end 15 yderligere vogne på anlægget, 
hvilket får bestanden til at runde de 100 og giver rigtig gode muligheder for at 
køreplanslæggerne kan lave nogle spændende oprangeringer. 

Søndagskøreplanerne er i øvrigt også vældigt hyggelige. Ikke alene får vi kørt en 
hel masse tog og har det sjovt, men der kommer også medlemmer på besøg for at 
se på og sludre, så der er en rigtig god stemning i klubben om søndagen. 

Selvom vi har kørt på Østerport enkelte gange i den forløbne tid, er der stadig 
problemer, primært med at få sporskifterne til at skifte pålideligt. Det har drillet en 
del, primært fordi vi ikke vidste om det var et Rocrail, dekoder eller et mekanisk 
problem og i skrivende stund ved vi stadig ikke præcist hvad problemet er. 

En af de ting vi har fundet ud af, er at kombinationen af Lenz dekoder LS150 og 
Cobaltdrev ikke er ideel, fordi LS150 primært er bygget til at trække spoledrev og 
selvom den fungerer fint sammen med de originale Tortoisedrev, så er lige netop 
vores kombination ikke optimalt og det efter en del søgen på nettet viste det sig at 
fabrikanten af Cobaltdrev frarådede netop denne kombination. Dette er en af de 
mange ting vi skal have af- eller bekræftet for at finde den endelige løsning på 
problemet. 

Som noget nyt har DMJU udskrevet en fotokonkurrence, i år med temaet 
perronmiljøer. DMJK deltager selvfølgelig, og der er heldigvis indtil flere 
medlemmer, der har indsendt deres bidrag. Når dette læses er fristen for flere 
billeder overskredet, men følg med i bidragene på www.dmju.dk. 

Juletiden nærmer sig og dermed også det årlige julearrangement i DMJK (se notits 
andetsteds i bladet), så kig forbi den 16. december. Herfra skal til slut lyde et 
ønske om en glædelig jul og godt nytår til alle vore medlemmer og deres 
nærmeste. 

Jan Bertelsen  

http://www.dmju.dk/
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DMJK Julemøde den 16. december 

Traditionen tro afholder DMJK igen i år julemøde. Der bliver som vanligt æbleskiver 
og gløgg, fremvisning af jernbanefilm og masser af julehygge. 

Skulle du ligge inde med nogle jernbanefilm (sporvogn kan også bruges) som du 
kunne have lyst til at tage med til julemødet, bedes du kontakte undertegnede, så 
vi kan koordinere programmet. Vi har udstyr i klubben til at vise DVD og andet 
digitalt, gammeldags smalfilm kræver, at der medfølger en fremviser, idet klubben 
ikke råder over en sådan. 

Jan Bertelsen 

Generalforsamling 

Dagen for Dansk Model-Jernbane Klubs ordinære generalforsamling 2015 skulle 
nu være fastsat til tirsdag den 17. marts. Indkaldelse følger i Nyhedsbladet nr. 1 - 
2015. 

DMJU udstilling i Køge 

DMJUs formand har udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at Dansk 
Model Jernbane Union igen i 2015 arrangerer en stor modeljernbaneudstilling i 
Køge Hallerne. Det sker i weekenden 25.-26. april.  

 

En skinnerensevogn 

Søren S. og jeg stod en dag og talte skinnerens i klubben, og jeg fortalte, hvordan 
jeg på mit N-anlæg havde bygget skinnerensevogne ved at montere en lille plade 
hård masonit mellem hjulene, som så slæber på sporet og skraber skidtet af 
skinnerne. På pladen er 2 pålimede søm, der går igennem to dertil borede huller i 
vognbunden og således holder den på plads over sporet. Pladen er passende 
affaset på kanterne, så den ikke fanges af evt. ujævne skinnestød o. lign. Fra tid til 
anden skal skidtet skrabes af pladen med en metalplade el. lign. og bliver der helt 
slemt, kan den slibes. Jeg har ikke selv fundet på konstruktionen, men set den i 
formentlig Model Railroader for mange år siden. Det virker fint i N. 

Søren mente godt, at det også kunne anvendes i spor 0, og tirsdagen efter havde 
han monteret en sådan plade på en af sine mindre værdifulde godsvogne. 
Ophænget var dog noget mere gennemtænkt, idet der sidder et par fjedre, der 
trykker pladen ned på sporet, hvilket formentlig er en god ide i de store skalaer, 
ligesom pladen sidder fast i vognkassen, så den ikke falder af, når vognen løftes af 
sporet. Vognen blev straks prøvekørt og kunne befare alt det spor vi testede uden 
problemer og bare på en enkelt tur til Østerport og tilbage, var der efterladt en del 
snavs på pladen.  
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På de vedlagte illustrationer kan konstruktionen ses, og de sorte streger på pladen 
er skinneskidt. Vi kørte med vognen ved sidste søndagskøreplan og konstaterede, 
at det kunne være problematisk, hvis den var indrangeret i en stamme efter nogle 
lette vogne, idet disse så let afsporedes i kurver, så den skal enten løbe alene 
sammen med maskinen eller eventuelt være første vogn. Alternativt kan 
fjedertrykket mindskes for at formindske trækket. Men den skrabede altså skidtet 
væk! Der er selvfølgelig også basis for at indlægge et særligt skinneslibetog i 
køreplanen for at sikre regelmæssig skinnerens. 

 

Der skal nok nogle flere testkørsler til for at afsløre andre mulige problemer med 
konceptet, men hvis det holder, skal der nok et par vogne mere til for at sikre, at 
der jævnligt renses overalt. 

Jan Bertelsen  
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Efterårstur til Öland 

I september var jeg for første gang nogle dage på Öland. 

 

På forhånd kendte jeg intet til jernbanerne på den 135 km lange ø, men på 
turistkontorer m.m. fandt jeg ud af, at der har været 2 smalsporede jernbaner med 
891 mm sporvidde, der begge udgik fra Borgholm. En kort bane nordpå og en 
længere bane ned til sydspidsen af øen. I 1928 blev de lagt sammen og i 1947 
overtaget af SJ.  

 

I Borgholm findes den gamle station stadig, og der er bevaret et signal. Sydpå, i 
Mörbylånga, fandt jeg stationen ved et tilfælde. Begge steder er bygningerne, 
busholdepladser og stationsnavnene bevaret efter nedlæggelsen i 1961. 
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Der findes sikkert flere rester fra banernes tid, men dette var blot, hvad jeg 
tilfældigt faldt over. 

 

Det skal nævnes at nordpå, ved Böda, findes en 4 km lang 600 mm veteranbane, 
men det bliver en anden gang, jeg får den at se. 

Olaf Hermansen 
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Ny køreplan til Albertslund. 

Anlægget i Albertslund er nu ved at være så vidt at vi får en længere strækning at 
køre på. Således er det muligt at køre mellem Køge og Østerport på begge spor, 
og på Østerport kan alle ankomst- og afgangssporene benyttes. Det betyder, at vi 
må have en ny køreplan, som ikke kun dækker fra Køge til Nærum. Derfor er Stig 
Kaspersen og undertegnede gået i gang med denne plan, hvor vi kører på hele 
anlægget. 

Vi havde tænkt os, at strækningen mellem Østerport og Køge er en hovedbane for 
DSB, og at banen mellem Køge og Nærum er en privatbane. Derved kommer der 
en mere varieret plan for kørslen, hvor der vil blive togskifte i Køge mellem DSB og 
privatbanen. Det betyder også et mere spændende arbejde end bare at sende 
toget frem og tilbage igen. Der vil også blive direkte tog som kører hele banen 
igennem, såsom skoletog og tog, som kører folk til og fra arbejde i den store by 
Østerport. Vi håber også, der vil blive mere kørsel med gods, såsom rutevogne til 
stykgods, så vi kan få brugt de rigtig mange godsvogne, der er kommet til 
anlægget på det sidste. Da klubben også råder over en del personvogne fra Søren 
Sørensen, er det også muligt, at der kommer flere persontog mellem Køge og 
Østerport. 
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Stig Kaspersen har lavet køreplan før; men for undertegnede er det første gang, 
jeg skal ud i den øvelse. Vi håber, at vi kan prøve den nye plan engang først i det 
nye år, og så skulle baneafdelingen også være så langt, at der er mulighed for at 
bruge Østerport. 

Denne plan vil selvfølgelig skulle involvere flere mennesker til at betjene anlægget; 
men vi håber, at der er flere, der vil bruge anlægget, da det skulle blive mere 
spændende at deltage i køreplanskørslen. For som det ser ud nu, vil der være 
arbejde til 8-9 personer, så vi håber I vil tage godt imod dette nye tiltag. 

Søren Kronholt 

S-tog i Albertslund 

Her menes selvfølgelig ikke den rigtige 1:1 Albertslund station, hvor der dagligt kan 
ses masser af S-tog, men vores klubanlæg i Albertslund. Som bekendt, er der i den 
store plan indlagt en S-togsstrækning på anlægget og som nogle har bemærket, så 
har vi ikke rigtigt noget S-togsmateriel at køre med. Men nu er der håb forude – 
Søren Sørensen har for en del år siden påbegyndt bygningen af en del 1. 
generations S-togsmateriel og forleden havde han det med i klubben.  

 

Vi satte det på sporet på Køge stations S-togsdel, så vi kunne få et indtryk af, 
hvordan det ville komme til at se ud. Selvom der mangler en del, før det er 
køreklart, så ser det da rigtigt lovende ud. Jeg prøvede også at få Søren til at indgå 
et væddemål om, at vi kunne få strækningen færdig før han fik materiellet klart, 
men den hoppede han nu ikke på. 

Jan Bertelsen  



   Nr. 5 – November 2014 11 

 

Klubtur til Göteborg 

Lørdag den 25. oktober havde klubben en tur til Göteborgs 
ModellJärnvägsSällskap (GMJS – www.gmjs.se). 

8 medlemmer deltog og de blev fordelt på to biler med aftale om at mødes i 
Göteborg. 

Lørdag formiddag gik turen med færgen til Helsingborg, på vejen op gennem 
Sverige, blev der holdt et enkelt pitstop, for at undgå knurrende maver under 
besøget. 

 

Da alle var ankommet til GMJS, fik vi snuset lidt rundt og set på anlægget. 

Svenskerne var ikke nok til at, bemande hele anlægget, så der blev kørt med lidt 
forskellige tog, som skulle ende samme sted som de startet, da det skulle stå klar 
til deres visnings ”køreplan” den efterfølgende weekend. 

Ved en visning betaler folk 70 SEK for 45 min, hvor man ser anlægget i drift. 

Anlægget er bygget op, som noget der ligner et dobbelt ottetal, med både 
dobbeltsporet og enkeltsporede strækninger, en del af dem er elektrificeret med 
køreledning. 

http://www.gmjs.se/
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Alle eltog på anlægget kører udelukkende med strøm fra køreledningen, og det så 
ud til at køre rigtig stabilt.   

 

Styringen af togene er analog og styres af kørelederen, som med en sindrigt 
system vælger hvilke cab's, der styrer de enkelte strækninger. 
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Cab's og køreleder sidder oppe i et tårn, så de kan se hele anlægget, og alle 
positioner har samtaleanlæg med headsets, så de kan snakke sammen. 
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Det hele blev traditionen tro krydret med kaffe, kage og en snak om.. ja tog. 

 



   Nr. 5 – November 2014 17 

 

 

Efter et fint besøg og en lille tur rundt på Göteborg Centralstation, gik turen igen 
hjemover. 

 

Deltagere: Jørn, Merete, Jan, Kristian. Nils-Erik, Lars, Poul og Andreas.  

Andreas 
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En salonspisevogn 

Mange konger og dronninger, samt mægtige personer har haft en salonvogn eller 
for nogle, et helt tog. Selv vores eget kongehus har igennem tiderne haft flere 
vogne som de kunne bruge privat eller til noget mere offentligt. 

På dette års ferie var jeg på jernbanemuseet i Koblenz, som er et jernbanemuseum 
der er under DB. Dette museum er et sted, hvor man kan se lokomotiver fra ca. 
1930 og frem til nu, altså næsten ikke noget damp; men rigtig mange diesel- og el-
lokomotiver. Men på dette museum stod der også vogne og deriblandt også tre 
salonvogne, som jeg ellers ikke troede havde overlevet krigen. 

Den vogn jeg her vil omtale er Salonspisevogn 10241 Bln, som er bygget i 1937 til 
NS-Reichsmarschalls Hermann Göring, som spisevogn i hans tog. Men vognen har 
overlevet krigen og blev beslaglagt af den engelske Rhinarme, som ombyggede 
den til salonvogn. Efter at Tyskland blev frit overgik vognen til Deutsche 
Bundesbahn, der brugte vognen til statsbesøg. Den blev blandt andet brugt, da 
den franske præsident Charles de Gaulle besøgte Tyskland i 1962. I 1978 blev den 
brugt af den engelske dronning, og derefter også benyttet af forbundskansler Willy 
Brandt. Så man kan roligt sige, at vognen har en lang historie. 
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Vognen er ombygget flere gange efter den blev lavet hos Wegmann i 1937, så nu 
kan den køre 140 km/t, vejer 63,7 tons og har en længde på 23,5 meter.  

De to andre vogne fra Hitlertiden, der stod på museet, var den tyske Reichs-
trafikministers vogn og propagandaminister Josef Goebbels private salonvogn. 

Museet i Koblenz er absolut et besøg værd, selv om det nok ikke er det mest 
besøgte i Tyskland. Den dag jeg var der, var vi kun to gæster, og man kunne bare 
gå ind i nogle af disse salonvogne. 

Søren Kronholt 

Spor 0 træf i Aalborg 

Lørdag den 21. september var Aalborg ModelJernbane (AbMJ) vært for årets Spor 
0 træf, og næste formiddag åbnede Modeljernbaneklubben H0-Aalborg dørene for 
de, der også havde lyst til at se og køre dansk i den lidt mindre størrelse. Det var 
en herlig weekend, der bød på gensyn med mange gode bekendte fra det ganske 
land samt også nogle stykker fra den skandinaviske halvø. 

 

AbMJ havde stillet an med et fornemt arrangement der bl.a. bød på et fint kursus i 
at bygge/lave/fremstille (hvad hedder det?) træer til modelbanen. Der var lagt op til 
at man under særdeles kyndig vejledning selv fremstillede et træ, og jeg så da 
mindst et DMJK medlem, der benyttede sig af tilbuddet. Desværre fik jeg hverken 
taget billeder af træerne eller noteret den kyndige lærers navn.  

På det næste par sider følger nogle få billeder af de mange flotte modelbanesager, 
der var/er at se i Aalborg. Hvis du vil se mere fra AbMJ og H0-Aalborg er 
klubbernes internetsider www.abmj.dk og www.h0-aalborg.dk.  

Jens H B 

http://www.abmj.dk/
http://www.h0-aalborg.dk/
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Aalborg Banegård er en halvkulisse med indvendig indretning! 
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Scene fra H0-Aalborgs anlæg 

Albertslundmøde den 10. oktober 2014 

1.  Opfølgning på august møde: 

Nærum: Lys i stationsbygning. (Poul) udestår. Udbedring af landskab efter 
sporombygning er ikke helt afsluttet. 

Modulanlæg: Overkørselselektronik skal færdiggøres (Andreas tovholder) – 
udestår. 

Fritrumsprofil ved perron. Efter diskussionen på forrige Albertslundmøde og 
efterfølgende undersøgelser blev det besluttet, at anbefale en standardændring, 
således at fritrumsprofil ved perron ændres til 76 mm (som det var i henhold til de 
gamle standarder) på lige stykker – der gøres opmærksom på at kurvetillæg stadig 
gælder. Bestyrelsen sender ændringen i høring med henblik på vedtagelse på 
næste Generalforsamling.  

Østerport: Klaus og Jan skal trimme sporskiftedrev klar til drift. Pågår, der er en del 
udfordringer. 

Signalfødder: Klaus laver en prototype – diodemodstande skal ikke sidde i 
signalfoden, men i soklen eller ved dekoderen. Besluttet, at den skal være ekstern i 
forhold til dekoder. 

Kantliste. Erik monterer kantlister og rækværk på højbanen. 
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Havnen: I gang, men med udfordringer mht. til ’rillesporet’. 

Højbanens udseende på den anden side. Der opsættes de gamle Vesterport buer 
fra anlægget på Godsbanegården. 

S-bane perronudvidelsen: Er sket, der er mærket op til sporlægning og kork kan 
pålimes. 

Ny køreplan, der dækker Østerport skal udarbejdes. Stig & Søren K er i gang. 

Vi skal have de originale tegninger fra Per (Jan) – udestår. 

2. Igangværende arbejder mm. 

Stig har fået køreplansuret sat op således at det nu kan ses fra alle nuværende 
betjeningssteder.. 

Sporlægning Østerport personvognsdepot er påbegyndt. 

Kurven i dobbeltspor skal rettes. I første omgang skal kurvecentrum findes (Klaus) 
– efterfølgende kigger Jan (og Stig??) på problemet. Poul bistår også. 

Richard har påtaget sig at montere tilbagemeldingsdekoder på Østerport. Skrider 
godt frem. 

Lenz udstyr til opgradering i Tyskland – materiel (fra DMJK, Jan, Søren M., Bo 
Dyja, Poul m.fl.) samles i klubben og sendes af sted. 

Efter at signalprototypen er færdig, skal der laves en større mængde signaler – der 
savnes en tovholder Søren M. vil godt se på opgaven. Klaus har div. råmaterialer. 

3. Evt. emner til næste møde: 

Intet 

Møde slut, ref. Jan  

 

DANMARKS STØRSTE SAMLERTRÆF FOR 

GAMMELT LEGETØJ 
TOG, BILER, DUKKER, BAMSER, FLY, SKIBE, FIGURER M.M. 

FREDERIKSBERGHALLEN 
i den nye hal 4, JENS JESSENSVEJ 16, KØBENHAVN F 

SØNDAG    7. DECEMBER 

SØNDAG  15. MARTS 2015 

kl. 11.00 – 15.00    GRATIS ADGANG 
3 x årligt:  forår,  efterår,  jul 

Arrangør tlf.: 4028 4057, postboks 83,  DK-2640 Hedehusene 
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Bagsidekalenderen 

Dag Dato Kl.   
     
Tirsdag 18/11 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  20/11 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 25/11 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19.30 Køreplanskørsel 
Torsdag  27/11 19.30 Nø Klubaften 
Søndag 30/11 11.00 Alb Køreplanssøndag 
     
Tirsdag 2/12 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  4/12 19.30 Nø Klubaften 
Søndag 7/12 11-15 Fb Samlertræf for gammelt legetøj i Frederiksberghallen 
Tirsdag 9/12 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
  20.00 Alb Albertslundmøde 
Torsdag  11/12 19.15 Nø Køreplanskørsel 
Tirsdag 16/12 14.00 Alb Kolonnen 
  19.30 Alb Julemøde – husk at tilmelde dine optagelser 
Torsdag  18/12 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 23/12 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  25/12   Juledag – intet møde 
Tirsdag 30/12 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19.30 Køreplanskørsel 
     
Torsdag  1/1   Nytårsdag – intet møde 
Søndag 4/1 11.00 Alb Køreplanssøndag 
Tirsdag 6/1 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  8/1 19.15 Nø Køreplanskørsel 
Tirsdag 13/1 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
    Deadline for Nyhedsbladet nr. 1 - 2015 
Torsdag  15/1 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 20/1 14.00 Alb Kolonnen 
Torsdag  22/1 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 27/1 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19.30 Køreplanskørsel 
Torsdag  29/1 19.30 Nø Klubaften 
     
Søndag 1/2 11.00 Alb Køreplanssøndag 
Tirsdag 3/2 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19.30 Køreplanskørsel 
Torsdag  5/2 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 10/2 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
  20.00 Alb Albertslundmøde 
Torsdag  12/2 19.15 Nø Køreplanskørsel 
Tirsdag 17/2 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  19/2 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 24/2 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19.30 Køreplanskørsel 
Torsdag  26/2 19.30 Nø Klubaften 

En glædelig jul og et godt nytår ønskes Alle! 


