
Sommerfest i Tyskland
Lørdag d. 25. august var vi 6
medlemmer, der var taget til
sommerfest hos Eisenbahn-
freunde Schwarzenbek.
Det var meningen vi skulle med
toget fra Niebüll, men da vi
nåede frem var toget aflyst, så
vi valgte at fortsætte turen i de
2 biler.
Vel fremme kun vi konstatere at
det var ”lidt” større end vores
Åbent hus. Langt over 1000 var
mødt frem. Masser at se på og
få inspiration af. Toge i str. N
samt AC+DC i str. H0, sejlende
skibe, fjernstyrede lastbiler og
gravkøer og meget andet samt
30-40 boder med tonsvis af
brugt og nyt materiel. DJ med
70’ er og 80’er musik, flere
stande med mad og drikke. Og
så deres havebane, der kon-
stant kørte folk rundt med to
togsæt.

3D Printeren
er i fuld gang. Jeg vil prøve at
lave et on-line kursus i, hvordan
man designer egne modeller.

Tirsdag d. 11. september invite-
rer vi alle interesserede til et
specielt arrangement.
Nemlig til en snak om, hvordan
byen så ud i 60’erne, som jo er

den tid, hvor vores bane er byg-
get op omkring.
Kender I nogen, der boede eller
bare kom i byen på den tid, så
tag dem med til en kop kaffe og
en kage.

Ud af huset
Så er det igen tid til diverse
Modeltogsmesser slår dørene
op:
15. september: Modeltogsmes-
se i Vamdrup - Kl 10-15.30.

18. - 21. sep: 
Innotrans 2018 i
Berlin. 

29. - 30. sep:
Hobbymesse i
Kjellerup.
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Lastbilen med sand er på vej væk efter at 
være blevet fyldt op af den fjernstyrede gravko

Besøg i Schwarzenbek - Husker du 60’erne - mm
Det nu nedrev-
ne vogterhus
på hjørnet af
Storegade og
Jernbanegade.

Nedrevet nov.
1977.
Nu som model
på vores anlæg

Togskrotplads - fra Schwarzenbeks N-anlæg


