
Efterår er udflugtstid
Vi starter med den hyggelige udflugt, vi havde til
Modellbahn Zauber i Friedrichstadt d. 15. oktober.
8 børn og 13 voksne, de fleste startede med
rundstykker i klubben og ellers mødtes vi på
Bramming Banegård ved 9.30 tiden og i højt
humør gik turen til Niebüll og videre mod Fried-
richstadt. Desværre kom vi med direkte tog til
Frankfurt, der IKKE stoppede i Friedrichstadt, så vi
blev nødt til at stå af i Husum og vente en halv
times tid på lokalbumleren.
Efter vi havde kigget godt og grundigt på banen,
og fået en masse inspiration til vor egen, gik vi
ned til byen. Nogen gik på is-cafe og andre fik en
fadbamse, inden vi blev samlet på Pizzeria La Tra-
toria på Marktplatz. Ved 19.30 tiden gik turen
hjemad.
Tak til alle, der var med og sørgede for vi fik en
dejlig dag. Og tak til Maria, for de fine billeder. Se
dem på BMBK info.

Horne
Traditionen tro var en del af medlemmerne en tur
til Horne søndag d. 23. oktober til den årlige
modeltogsmesse. Og der var vist osse en del, der
fik luftet tegnebogen.
Flere af resultaterne kan beses i klubben.

Jul og nytår
De to næste arrangementer i klubben er 
1. (H)jule-hygge-aften for juniorerne med fami-
lie tirsdag d. 13. december. Alle andre medlem-
mer er selvfølgelig også velkomne med evt.
koner, børn og børnebørn tilmelding på opslag i
klubben.
2. NYTÅRKUR fredag d. 13. januar 2017. (fredag
d. 13. - det blir bare pivuhyggeligt). Vi har aftalt
at det skal være sammenskudsgilde, hvor hver
medbringer deres specialitet. Der er blive
ophængt tilmelding på opslagstavlen, så tænk
over, hvad du ku' tænke dig at medbringe. Der vil
blive sponseret snaps og andre halsdråber,
medens øl (og vand) kan købes til sædvanlige
rørende priser.

Modulerne
Efter Flemming har monteret skinner, så de i det
mindste passer og den gennemgående strømfor-
syning er ved at blive monteret, er vi snart klar til
en prøvekørsel med de første12-15 moduler.
Så dem, der var lidt nervøse for børnesygdomme,
kan nu godt komme igang med deres egne
moduler.
Som det kan ses på nedenstående foto fra et sted
i Tyskland, mangler vi lidt endnu. Det bare med
at komme igang.
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Fremtidig modultræf!!!!!!!!

Der er gang i salgsboderne

BREAKING NEWS
Fremover åbner klubben tirsdag og torsdag kl 18.30


