Nordsjællands gamle damplokomotiv fra år 1900 med de omtrent lige så gamle vogne
fra forskellige danske privatbaner.
Alle vognene har åbne endeplatforme, som er meget populære at stå på især i godt
vejr. Toget har også sin kioskvogn med, hvor man kan købe souvenirs samt kaffe. te
og forskellige kager.
Man kan gå gennem alle vognene og se, hvor forskellige de faktisk er, selv om de er
bygget inden for bare 20 år, men hver privatbane havde sin helt egen idé
om, hvordan vognene skulle se ud netop på den bane.

Eller der er måske tid til at få bygget
sin have bane.
Billedet er fra Hotel Krogen i Ålborg.
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Formanden har ordet.
Efter en vinter hvor der har været koldt derude, er det jo godt vi kan mødes i
varmen og samle vores interesse om modeltog, og de aktiviteer der er i
klubben.
Der møder 8 til 10 medlemmer hver onsdag og der er en lille briefing inden
arbejder går i gang. Der arbejdes med moduler med hensyn til skinne lægning,
træ fremstilling og dette er nåletræ og løvtræs fremstilling. Der er lidt omkring
huse og andet der arbejdes med.
Så stor aktivitet blandt alle de mødte medlemmer på en klubaften.
Klubben skal lave juleudstilling i Plantorama i år igen og som det ser ud har
VMJK en aftale med Plantorama i 2017 og 2018.
Dette arbejde kunne godt fordeles på flere hænder.
Så en arbejdsgruppe der eventuelt ville være villig til at yde en indsats på
andre tidspunkter en klubaften kunne være en løsning.
Vi er også blevet inviteret til at hjælpe Plantorama i Horsens, men her var der
ikke opbakning og at afstand og service efter færdiggørelse var for langt væk.
Kreativ fritidsmesse i Thinghallen siger vi nej tak til i 2017.
I klubbens budget er der fokus på modul opbygning og så er der afsat et
mindre beløb af til det store anlæg, til de fejl og mangler der er på
skinnenettet.
Klubbens kontingent er uændret og er som følge:
Aktiv medlemskab:

kr. 250,- pr. kvartal

Unge under 18:

kr. 200,- pr. kvartal

Indbetales den 10. i januar, april, juli og oktober

Passiv medlemskab: kr. 200,- pr. år
Indbetales den 10. januar

Klubbens konto er 9255 590596313
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Køre aften
Køreaften efter Sørens fine køreplaner er ikke rigtig kunne lykkedes.
Derfor er der ikke blevet kørt i nogen måneder på det store anlæg.
Onsdag den 5. april blev der igen forsøgt at køre på det store anlæg.
Ideen var at der skulle køres med godstog og at der skulle flyttes godsvogne
fra A til B.
Der var ingen køreplan men at de der kørte skulle snakke sammen om hvem
der kørte hvor og hvem der skulle afleverer eller hente godsvogne forskellige
steder.
Der blev kørt med 4 lokomotiver og et antal vogne.
Der blev snakket meget sammen på kryds og tværs om hvem der skulle køre
hvor og hvem der skulle aflevere vogne eller hente vogne.
Der var ingen person tog der kørte, men det var der selvfølgelig plads til.
Ide oplægget var at der skulle rangeres og det var denne kørsel der skulle
være fokus på.
Min opfattelse var, at dette lykkedes.
Den første onsdag i maj, gentages denne form for kørsel.
De tog der skal køres med denne aften, skal klargøres onsdag den 26. marts
både lokomotiver og vogne. Når jeg skriver vogne, så kan nogle koblinger fra
DC vogne give problemer. Ligeledes skal koblinger kunne koble, det vil sige at
samme typer koblinger på sammen vogne stamme.
Der blev ikke kørt DC onsdag den 5. april, men disse kunne jo også køre.
Den 5. april blev der konstateret nogle fejl og mangler på AC anlægget. Disse
var klubben dog bekendte med i forvejen. Fejlene var dog ikke større end der
kunne køres på det meste af det store anlæg.
Grundideen til køre aften har været, at der skal køres efter et ur og hver tog
har sin køreplan at følge lige som godstogene har sin egen køreplan med
hensyn til hvor der skal henstilles godsvogne og afhentes godsvogne.
Vi må nok sande, at vi skal have indøvet nogen erfaring, med hensyn til kørsel
med godstog, inden vi kan køre efter den fine køreplan, som Søren havde
lavet.
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Modulerne
De 2 første hjørne moduler er ved at være færdig, det komme til at se rigtig
godt ud.
Så er der et modul som også ser ud til at snart bliver færdig.
Men der mangler jo 4 til 5 moduler og 2 hjørne moduler at blive gjort færdig.
Så vil du være med når skinne lægning går i gang til at lave et modul så ser
VMJK gerne du melder dig. Det vil være nogle opgaver omkring skinne lægning
der vil være nemmere hvis du melder dig inden skinne lægning er færdig.
Det der her tænkes på er hvor mange side spor som du måtte ønske på DIT
modul.
Des flere side spor des større mulighed for at kunne afsætte vogne og
ligeledes hente disse igen. Det vil jo værre dette der gør mere liv på
modulerne.
De bygninger der kan bruges kan være selvbyg med også færdige bygninger
fra byggesæt. Disse kan så patineres efter ønske.
På modulerne vil der være mulighed for at køre AC sammen med
udstillingsanlægget eller DC uden brug af udstillingsanlægget, som der så
køres AC på.
Klubben/styregruppen for modul opbygningen ønske gerne at så mange som
muligt melder sig. Du har en ide om hvad du kunne ønske dig at lave på sit
modul. VMJK hjælper i den udstrækning DU måtte ønske.
Alternativ bliver at styregruppen laver hele opgaven.
Så meld dig nu og få dine ideer med på modulerne.
Grundtanken for modulerne er:
Epoke 3, dansk og gerne med dansk landbrug i bygninger m.m.
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Træ fremstilling
Der skal bruges mange træer m.m. til modulerne.
Som tidligere skrevet er der nogle medlemmer der efter bedste evne fremstille
disse træer.
Men der er plads til flere til denne fremstilling.
Af grundmateriale bruges bindetråd (ståltråd) og bindergarn som til sidst
bejses i en passende grøn farve.
Disse træer kan til klippes i passende faconer.
Så bruges der tynd tråd som vikles med op til 90 tråde som så formes til
”løvtræer”.
Disse males og til sidst sprøjtes de med lim og der drysses forskellige farver
”blade” på.
Roden vil skulle være i underlaget og
vi ikke kunne ses.
Roden ser på billedet ”rodet” ud.

Af begge slags træer skal der bruges
mange og i mange forskellige
størrelser.
Her tænker jeg på buske som kunne
være frugt buske, og træer kunne
være frugt træer. Muligheder er
mange.
En mulighed er også at finde ting fra
naturen som kan bearbejdes således
de kan bruges som træer og buske.
Så når vi færdes i naturen kan vi
bruge vore øjne til at se muligheder.
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Formand
Per S. Kristensen
Gråmejsevej 107
8800 Viborg

Tlf.: 8661 1219 / 4083 1219
E-mail: psk@live.dk
På valg 2019

Næstformand
Erling Møller Pedersen
Sdr. Rindvej 14
8800 Viborg

Tlf.: 8663 9690 / 6028 9690
E-Mail: emb-model@hotmail.dk
På valg 2018

Kassere
Peder Pedersen
Mosevænget 27
8800 Viborg

Tlf.: 8660 0572 / 2327 6796
E-mail: peder@egpedersen.dk
På valg 2019

Sekretær
Carsten Juhl Hansen
Tulipanvej 9, Skelhøje
7470 Karup

Tlf: 6463 2054
E-Mail: carstenjuhlhansen@gmail.com
På valg 2018

Bestyrelsesmedlem
Finn Skov Pedersen
Ahornvej 53B
9632 Møldrup

Tlf.: 8660 0635 / 2064 6371
E-Mail: tunni@sol.dk
På valg 2018

1.Suppleant

Revisor

2.Suppleant

Revisorsuppleant

Gert Rueholm Kristensen
Knabervej 160, Fjeldsø
9620 Aalestrup
Tlf.: 9864 7039 / 2567 2112
E-mail: gert@rueholm.dk
Finn Nielsen
Vinkelvej 60
8800 Viborg
Tlf.: 8667 2117 / 2112 2431
E-mail: finnrask@c.dk

Steffen Hvidt
Rogenstrupvej 15A
8831 Løgstrup
Tlf.:8664 7478
E-Mail: sa.hvidt@elro.dk
Søren Helmer Hansen
Fredensgade 34
8800 Viborg
Tlf: 8662 8903 / 2989 8903
E-mail: shelmerh@gmail.com
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