Så begynder udstillingen i Plantorama 2015
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Så er efteråret på sit højeste, med gode varme dage og de regnfulde. Så er det jo godt vi har vores model
bane hobby, som vi kan hygge os med indendørs.
I klubben er de første forberedelse til modul opbygning i lokalet hvor VMJK’s udstillingsanlæg påbegyndt.
Der er brugt en del tid til at drøfte, hvordan dette skulle bygges og kobles sammen med
udstillingsanlægget.
Ifølge de resultater der er nået, bliver der nogle fine køre strækninger, med mulighed for rangering og
kørsel med flere tog.
VMJK har været med på Kreativ fritidsmesse i år. Det var 3 gode dage, hvor vores stand var fin besøgt og
hvor VMJK fik vist noget om træbygning og digital kørsel. Selvfølgelig var der også en megen snak omkring
udstillingsanlægget og om klubben. En stor tak til de medlemmer der deltog i messen og det store arbejde
der var omkring denne messe.
Som der ser ud lige nu, kunne det nok være et sted hvor VMJK skulle deltage i 2016 igen. Dette bliver
drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.
VMJK fik i sommers en aftale med Plantorama i Viborg om opbygning af en udstilling på ca. 30 m2.
Opgaven var at bygge et landskab indeholdende alle de huse som Plantorama måtte have i deres sortiment
og gerne med rindende vand. Selve opbygningen skulle være på et underlag af paller og med 2 baner hvor
der ville være kørende tog. Togende skulle køre i 3 til 6 minutter og holde i ca. 3 minutter på stationen.
Sidste år holdt togende stille, tilfældige steder på anlægget, men i år skulle de holde på stationen.
Udstillingen må gerne nå en højde på minimum 2 meter og der må gerne være en ski løjpe.
Nu er opbygningen i gang og som det ser ud lige nu, ser det ud til at blive et fint resultat, i hvert fald det jeg
ser for mig. Der er indtil nu brugt 2 klubaftner og på onsdag mødes vi igen i Plantorama og bygger videre.
Det skal dog tilføjes, at der også bygges i dagtimerne for at nå at blive færdig til uge 41. Så skulle du have
løst til at hjælpe i dagtimerne, bliver der udsendt en mail omkring hvornår der er nogen i Plantorama, der
kan fortælle hvilke opgaver der er.
Når udstillingen er færdig i uge 41 vil der blive lavet en vagtplan, således at vi holder øje med anlægget.
Der vi også være mulighed for at bemande anlægget med egne tog, lave workshop og måske har du noget
tog du gerne vil sælge. Det med at sælge skal der ikke forventes meget af. Forsøget med at sælge fra sidste
år gav ikke megen omsætning, men muligheden er til stede. Plantorama vil vide hvornår vi ønsker at have
en workshop eller være der med en salgs stand, og gerne 14 dage før.
Klubben har siden sidst fået 5 aktive medlemmer og 1 passivt medlem.
VMJK byder velkommen til:
Lars Jørn Moesby
Ib Jakobsen
Mogens Chr. Jensen
Flemming Frederiksen
Gerhard Blinkenbrg
Esben Haugaard
VMJK nuværende medlemmer vil tage sig godt af jer på vore klubaftner.
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På kreativ fritids messe i Tinghallen havde vi fået en stor stand, hvor der blev vist film fra blandt andet
Miniature Wunderland i Hamborg. Dette anlæg var der en del der havde besøgt og en del der havde hørt
om. Så der gav en god snak og var en god indgangs vinkel til at snakke om vores klub – VMJK
Der var lavet plads til workshop på vores stand. På denne workshop blev der fremstillet træer og blev vist
med hvilke materiale og værktøj, disse træer blev fremstillet. Der blev fremstillet mange flotte træt til
senere brug i klubben.
På en skærm blev vist hvordan en bane kunne bygges op og styres med Rocomotion. Dette system styre
togene således at de ikke køre sammen, men bremse spor og køre strækningen til de forskellige tog. Meget
spændende at se dette system.
Vi viste også hvordan vi bygger huse i pap, med afstivning med træ og montering af lys med dioder. I den
forbindelse kunne vi ud fra vore kollager fortælle om opbygninger i klubben og vises billeder af Viborg
banegård fra klubbens store anlæg.
Tinghallen havde taget billeder af vores udstilling og dette langt det på Tinghallens face book side, som en
af de udstillinger, som tiltræk det mandlige publikum.
En stor tak til de af vore medlemmer var med til at løfte denne spændende opgave. Jeg er sikke på at de af
vore medlemmer der deltog, havde nogle gode og spændende timer i Tinghallen. Om ikke andet var der
ikke langt til vores kantine, hvor der var mad og kaffe hele dage.
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Efter VMjK’s deltagelse hos Plantoramas juleudstilling i 2014, her
var vi nok ikke for klar til at deltage i 2015.
2014 gav et stort arbejdspres til VMJK. Et arbejdspres som VMJK’s
medlemmer dog løftede meget flot.
Så hvis vi skulle deltage i 2015 skulle det være på andre betingelser.
Det fik VMJK.
Det der dog i 2015 er den helt stor opgave er opbygningen. Opbygningen i 2015 er helt fra bunden og dette
kræver stor indsats fra VMJK og klubbens medlemmer. Dette arbejde er dels på klubaftner og dels i
butikkens åbningstid. En helt fantastisk opbagning og meget stor iver på klubaftner. Der er fantastisk at
opleve denne store iver og kreativitet og samarbejde medlemmer imellem.
Fra ingenting og til et anlæg på 30 m2 og op til 2 meter høj, med 2 baner og en masse strøm og så skulle der
gerne komme rindende vand også. Det sidste er dog kun på ønske listen fra Plantoramas side, men mon
ikke dette lykkes.
Der er lavet et modul til styring af tog og dette kan reguleres, således at det kan styre kørsel af togene i det
minut interval som måtte være ønskelig. Helt fantastisk at dette kunne fremstilles af en af klubbens
medlemmer Gert Rueholm.
Opbygningen er foretaget ved hjælp at spånplader, flamingo, sandspartel, maling og så alt hvad vi kan finde
på Plantoramas hylder inc. rigtig mange huse med lys.
Vi skal gerne være færdig i uge 41, og som det ses på billederne er der stadig nogle opgaver der mangler at
blive lavet. Du har mulighed for at hjælpe de næste 2 onsdage og også på hverdag. Her bliver der sendt en
separat mail, på hvornår der vil være en der kan hjælpe med at fortælle hvilke opgaver der skal laves. Der
er mange. Opgaverne er landskabs bygning og placering af huse.
Der skal dog også laves noget flydende vand, så skulle det lige være dig, så mød op på klubaftenen i
Plantorama.
VMJK kommer til at bruge 4 klubaftner i Plantorama. 4 klubaftner hvor der er mulighed for at prøve nogle
ting af, som dels kan bruges på klubplan, men også på egen anlæg. Det der indtil nu er lavet, er fantastiks
flot arbejde, og mon ikke at resultatet bliver flot.
Fra uge 42, vil der være mulighed for at bygge lidt
videre på udstillingen, de detaljer der måtte mangle.
Der vi også være mulighed for at køre med egne tog,
lave workshop og vis egne ting frem. Ligesom der vil
være mulighed for at sælge noget af ens overskud.
Plantorama vil dog vide hvornår der er bemanding på.

4

Julefrokost
Igen i år holder VMJK julefrokost.

Det bliver onsdag den 9. december, så husk at sætte kryds i kalenderen.
Der vil komme mere information om denne aften sidst i
november. Men reserver dog datoen.
Det er på en klubaften at VMJK holder julefrokost.

Der forhandles med en nisse pige i øjeblikket.
Men forhandlinger er svære, da det er en travl pige og
agenten er svær at forhandle med.

Der vil nok være juleøl, men vi
kan ikke love at hele dette
sortiment vil være i baren.
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Bjerget i Plantorama. Her har jeg nævnt Matterhorn i forbindelse med bygningen af udstillingen hos
Plantorama.
Matterhorn er Schweiz højeste bjerg og en af de kendte turist attraktioner. Der køre speciel fremstillede
udsigtstog til denne attraktion. Det vil sige til et nabo bjerg, hvor der er mulighed for at spise og eller
overnatte på hotellet.
Turen er meget flot og der findes forskellige film om denne tur.
Turen kunne vi se på en klubaften, da den findes på DVD.
Toget der køre op til restauranten og hotellet.
En meget flot tur

Det rigtig Matterhorn, hvor der altid er sne

Opbygning af Matterhorn i Disneyland
VMJK bruger en anden teknik til ”vores”
Matterhorn
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