
D. 25. april holdt vi åbent hus
For 4 år i træk fejrede vi forårets komme med et
velbesøgt ÅBENT HUS. 
50-60 besøgende kiggede forbi, og bl a var der
en del nye personer, som kunne se de mange for-
skellige tog køre.
Desuden var der flere der kommenterede bygnin-
gerne - også nogle som kunne huske, hvordan
det så ud i Bramming for 50 år siden.
En stor tak til Laila for kagerne og til Lise for at
passe køkkenet på bedste vis. Desuden en stor
tak til de fremmødte medlemmer for at godt
imod gæsterne - særlig til juniorerne for at passe
kørslen så godt.

Modulerne
Til Åbent Hus arrangementet havde vi for første
gang rigtig kørsel på modulanlægget. Det virkede
rigtig fint (takket være Flemmings ihærdige ind-
sats i dagene op til åbningen). Togene kørte per-
fekt, og det var en stor succes med Kims video-
vogn, hvor man kunne følge toget rundt på
strækningen.
Flemming arbejder videre med at klargøre flere
moduler, så køb et modul og gå igang med at
indrette det helt efter egen smag. Der er frit valg
på alle hylder.
Næste step er at start-og-stop modulerne kom-
mer til at virke efter hensigten.
Den næste gang vi skal vise modulerne frem, bli-
ver d. 1. juni i Banegårdens godsterminal i forbin-
delse med Kulturnatten i Bramming.

Sommeren står for døren
Og nogle skal måske i haven eller i sommerhus,
holde ferie eller andet unødigt pjat.
Både tirsdag og torsdag er der selvølgelig de nor-
male åbningstider, medens lørdag vil blive lidt
mere afhængig af vejr og vind. Snak sammen
eller skriv på BMBK-info, hvis I vil komme om lør-
dagen.

Udflugt til Schwarzenbek
Året udflugt bliver lørdag d. 30. september. Det er
for alle incl. familiemedlemmer.
Det bliver noget med at stå tidligt op (meget tid-
ligt). Vi kører i biler til Niebüll - Tog afgår fra Nie-
büll banegård  kl. 07.01 - vi nyder den medbragte
kaffe og rundstykker på banegården eller i toget. 
Tog fra Niebüll via Itzehoe og Hamburg til Schwa-
rzenbek - ankomst kl. 10.47
Ca. 1/2 times gang til Eisenbahnfreunderne, som
åbner specielt for os ca kl. 11.00.
Der er gratis entre. Der er mulighed for at købe
frokost på stedet. Efter 4-5 timers oplevelser spi-
ser vi på en restaurant i byen.
Afgang Schwarzenbek ca kl. 18.00 - ankomst Nie-
büll kl. 22.00
Priser pr. person: Tog Niebüll - Schwarzenbek
retur ca. kr. 100,-. Middag efter eget ønske.

Tilmelding på opslag i klubben.
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REJSE GRUK
Efter en tur med tog i år
nyder man ferien uanset hvor.
Og - efter endnu en rejse med dem
hviler man dobbelt, når man kommer hjem

Piet Hein

Dobbelt drejeskiven i Schwarzenbek


