
Tirsdag d. 11. september afholdt
vi et lidt specielt arrangement.
Vi inviterede alle interesserede
til en snak om, hvordan byen så
ud i 60’erne, som jo er den tid,
hvor vores bane er bygget op
omkring.
Efter en kort introduktion om
Bramming gennem tiderne ved
Museumsinspektør Mogens
Hansen fra Egnsmuseet var der
en livlig diskusion, hvor de
fremmødte var rundt og se på
banen og kommenterede, hvor-
dan de kunne huske, byen så
ud.

Mogens Hansen og Ulla Koman-Mejer
diskuterer udseendet på Hotel Kikken-
borg

(H)Julehygge
Den 11. december var der hyg-
geaften med gløgg og æbleski-
ver.

Jul i den gamle stationsby
I december måned frem til jul
var vi blev inviteret af HHI til at
vise tog frem i byen. Deværre
fik vi meget kort tid til at
bestemme os, og vi kunne ikke
få forretningen i Nørregade,

som vi havde håbet på.
I stedet fik vi mulighed for at
stille tog op i Storegade. Det
viste sig at være tæt på ubruge-
ligt. Meget få folk kom forbi.
Det skal laves om til næste jul.

Nytårskur
d. 11 januar var der afslutning
på året ved en festlig sammen-
komst for seniormedlemmerne.

Generalforsamling
Den 12. februar er der general-
forsamling. Igen i år er der Lail-
as lækre smørrebrød til alle kl.
18.00, hvor klubben er vært
(også til evt. forældre). P.g.a.
maden 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 Kim,
Lars og Jørn.

Ny medlemmer
Vi har fået et par nye medlem-
mer, men vi kunne godt bruge
endnu flere. Der er mange ting,

der trænger til at blive lavet.
Så kender du nogle, der kunne-
være interesesseret i at være
med, så spørg dem bare.

Ud af huset
Så er det igen tid til diverse
Modeltogsmesser slår dørene
op:

Traditionen tro er der en del
medlemmer, der tager til Neu-
münster d. 2. el. 3. marts, hvor
én af Tyskland store modeltogs-
messer finder sted. 
Man finder selv ud af transport,
men allerede nu er der i hvert
tilfælde 1 - 2 biler, der skal
afsted.
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