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(H)jule-hygge-aften og Nytårskur - Fælles møde
og Modeltogsbyttemarked
Vintertid er byggetid!
Nu hvor kulden så småt har sænket sig over landet, er det rigtig tid til at gøre noget ved modelbanehobbyen. Og med nyindkøb af bygninger,
inventar og kørende materiel, er der alligevel
ikke råd til skiferie og sådan anden tidsspilde.
Så det er bare med at komme i gang i klubben.
(H)jule-hygge-aften
Året sluttede med en rigtig hyggelig aften for
juniorerne med familie tirsdag d. 13. december.
Alle andre medlemmer var selvfølgelig også velkomne med evt. koner, børn og børnebørn.
Med over 40 deltagere var en stor succes.
Da det var første gang, var der sæ’følig ting, der
kunne gøres bedre. Det gør vi næste gang.
Nytårskuren
Fredag d. 13. januar 2017. Vi blev 13, og det var
lavet som sammenskudsgilde, hvor hver medbragte en ret. Vi fik både sild, lune fiskefiletter,
frikadeller, medister, leverpostej og til sidst en
dejlig gang ris a’la mande med mandelgave. Der
var sponseret snaps og det blev besluttet, at hver
sku gi’ 20 kr, hvorefter man måtte drikke hvad
man kunne af øller (og det var der så en del, der
gjorde).
Der blev sluttet af med kaffe med lækre oste til
(og nogen fik fortyndet kaffen med brændevin og
Whisky).
Tak til alle, der deltog i en eller begge hyggeaftenerne.
Stort fællesmøde
Tirsdagen efter havde vi et fællesmøde, hvor vi
efterlyste ideer til, hvad vi skulle lave i de næste
måneder frem til vort
ÅBENT HUS d. 25. april.
Mange ting blev vendt og drejet, og mange
meldte sig til opgaver, der ventede på at blive
udført:
Ribe/Tønderbanen forventes klar til åbent hus
arrangementet.
Der vil blive lavet landskab med skov bag Grindstedbanen og bag Lunderskovbanen.

Fra Nytårskuren med fru Hyacint-lysestager på
bordet - så bliver det ikke meget mere stiligt.
Jes får gjort kolonihaverne færdige.
Jernbanegade får fortove og flere bygninger bliver klargjort med lys, haver mm
Bramming Banegår bliver klar med lys og perroner med trapppeopgange, ventesal og kontroltårn.
Slagteriet bliver færdigt.
Lys over banen (Er allerede klaret).
Nørregade/Storegade bliver lavet.
Flere meldte sig til at hjælpe med opgaverne og
juniorerne er også indstillet på at hjælpe til.
Modeltogsbyttemarked i Højer
Lørdag 4. februar kl. 11 – 15
Det er fjerde gang der bliver byttemarked i Højer,
det lader til at det er
blevet en god tradition for at finde ting til
modelbanen.
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