
HUSK! Bindende tilmelding senest d.
tirsdag d. 29. august til årets udflugt.
Udflugten finder sted lørdag d. 30. september. 
Det er for alle incl. familiemedlemmer.

I bil Niebüll banegård  kl. 07.01 - vi nyder den medbragte kaffe
og rundstykker på banegården eller i toget. Ankomst kl. 10.47
til Schwarzenbek. Middag på restaurant i nærheden.
Afgang Schwarzenbek ca kl. 18.00 - ankomst Niebüll kl. 22.00. 
Priser pr. person: Tog Niebüll - Schwarzenbek retur ca. kr. 100,-
børnene halv pris. 

Tilmelding på opslag i klubben.

LIDT om klubben:
Eisenbahnfreunden Schwarzenbek er Nordtysklands største
modelbaneforening. På over 650 m2 har de anlagt både et 3-
skinne- og et 2-skinne anlæg i h0 (1:87) samt et anlæg i str. N
(1:160).
Klubben bygger meget 
i moduler, så der er rig 
mulighed for noget 
inspiration.
Se evt. mere her: 
www.ebf-schwarzenbek.de

Så er sommerferien ved at
være forbi, men heldigvis er
der i stedet fuld gang i
ModelBaneKlubben.

ModelbaneTræf, Bramming
For 4. år i træk afholder vi
ModelbaneTræf. Lige som sidste
år holdes det på Mødestedet i
Skolegade. 
Lørdag d. 2. sept. kl. 10-15.
Allerede fredag flytter vi 
modulanlægget ned på Møde-
stedet. Hjælp gerne med til
flytning samt opstilling af
anlæg og salgsbordene.

Andre modeltogsmesser
Efteråret er gennemgående tid
for modeltogsmesser. 
Lørdag d., 16. september er der
messe i Vamdrup.
Lørdag d. 14. oktober i Højer.
Søndag d. 22. oktober i Horne.
Desuden en legetøjsmesse d. 1.
oktober i Ejby på Fyn.
Traditionen tro kan der evt.
aftales fælleskørsel.

Modulerne
Siden opstillingen til vor Åbent
Hus er der blevet lavet 3 stk.
stopmoduler, der gør at togene
automatisk stopper, når der er
tog på det foregående modul.
Det skal nu stå sin prøve på
Mødestedet d. 2. sept.
Desuden har Flemming fået en
modulbyggerelev i Liucas, så
der er gang i grundmodulerne.
Er der nogen der ku’ tænke sig
at bygge et modul, er det bare
at sige til. Der kan både bygges
i klubben, eller man kan tage
modulet med hjem.
Et grundmodul med kasse, ben,
skinner lagt og ledninger truk-
ket koster kun 450 kr.
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