Bramming ModelBaneKlub
NYHEDSBREV OKTOBER 2014
Som tiden spæner afsted, men heldigvis på den gode måde. Den forgange måned var en rigtig spændene
måned, hvor meget af den stod i modelbanetræfs tegn. Planlægning, få alle prikkerne til at falde på
plads, havde vi nu husket det hele og vel nok mest tankerne om, hvordan det vil gå. Og svaret kan
besvares med et ord.

SUCCES.
Det gik over al forventning i alle retninger. Vi fik gjort noget ved klub økonomien, fik nye medlemmer,
vist klubben frem, både lokaler og den trykte presse. Så her er lige lidt stemningsbilleder fra week-enden
.

Lørdag morgen. Der tankes op til dagens kamp.
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Så er der gang i hallen med salgsboder. Lars tænker lidt over ??????

I klubbens lokaler blev der stillet spørgsmål til den store guldmedalje.
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Da vi lukkede søndag eftermiddag fik alle medlemmer og udstillere en stille og rolig øl.
Og en snak om hvad der var godt og vi fik tips og ideer til næste års modelbanettræf. Og ja der bliver
sandelig træf igen til næste år . Nok om det.
I klubben er der sat sving i signal delen af skyggebanegården og mon Æ der kommer mere til.
Og vores udstillingsbane er på tur til Bramming banegård søndag d 5 oktober , hvor der skal køres og
snakkes tog med gæsterne der.
Og så lige noget om klubbens ture ud af huset i oktober måned.

Horne Søndag d 19 oktober .
Vi mødes i klubben til rundstykker og derfra er der fælles kørsel.

Reception hos SMT Lørdag d 25 oktober .
Under vores træf blev vi inviteret til deres reception og hvis der er interesse for det laver vi en tur op og
ser deres nye butik i Skjern. Råb op i klubben, hvis du er interesseret.

Tror de er på vej til modelbanetræf i Bramming.

Sekretær
Johnny Bekker.
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