
Modeljernbanens dag
For 3. år var det Modeljernba-
nens dag lørdag d. 2. decem-
ber. 

Modeljernbanens dag er en fæl-
les europæisk begivenhed.
Vi havde fra BMBK lånt den nu
lukkede Jagt- og fiskeriforret-
ning i Nørregade. Der kom ret
mange forbi og kiggede på
vores modulbane på trods af, at
der ikke  var mange menneker i
byen.

(H)Jule-hygge-aften
Den 12. december var vi samlet 
ca. 20 børn og voksne til æble-
skiver og gløgg. Der blev hyg-
get, sunget julesange og klippet
julepynt.

3D Printer
Så er vi blevet de heldige ejere
af en 3D Printer. SE Vækstpulje
har været så flinke at sponsore-
re en XYZ DaVinci Pro printer til
os.
Nu skal vi igang med at lære at
bruge den, og få det meste ud
af de nye muligheder.

Kun fantasien sætter grænser.
Max printformat er 20x20x20
cm - skal det være større kan
det selvfølgelig laves af flere
dele.
Oplagt er fx vinduer, døre, hegn,
trapper, tunnelporte, perroner,
tag- og murplader, banegods
osv.
Kom jeres ideer, og vi vil prøve
at føre dem
ud i livet.
Senere vil vi
lave nogle
kursusdage,
så alle der har
lyst kan desig-
ne modeller
til printeren.
Her ses det første forsøg på en
trappe.

Generalforsamling
Den 6. marts er der generalfor-
samling. Som noget nyt er der
spisning for alle kl. 18.00, hvor
klubben er vært et par stk.
smørrebrød (også til evt. foræl-
dre). P.g.a. antal madder bedes I
tilmelde jer på facebook eller i
klubben. Kl. 19.00 holder vi
stormøde - kom endelig frem
med gode ideer. 
Kl. 20.00 afholdes ord. genera-
forsamling i flg. vedtægterne.

På valg til bestyrelsen er Preben
og Flemming - begge modtager
genvalg.

Udflugter
Traditionen tro er der en del
medlemmer, der tager til Neu-
münster d. 3. el. 4. marts, hvor
én af Tyskland store modeltogs-
messer finder sted. 
Man finder selv ud af transport.
Til efteråret vil vi prøve at arran-
gere 1 eller 2 ture.
1) En éndagstur til Modelbane
Europa i Hadsten evt. kombine-
ret med et besøg på en nærlig-
gende klub.
Se mere her: www.modelbane-
europa.dk
2) En tur med overnatning til
Leeraner Miniaturland i Leer tæt
ved den hollandske grænse. Se
mere her: www.leeraner-minia-
turland.de
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