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Så er sommeren overstået og hverdagene er tilbage igen. Det gælder også i Puffen, hvor

medlemmerne igen er klar til at tage en tørn med sporlægning og landskabsdekoration på

anlægget.

Da vi jo som sådan ikke har sommerlukket i klubben, så er der i løbet af sommeren sket en

lille smule rundt omkring på anlægget, især i svinget bag Carlslund hvor sporet går fra

Hverkenby og over til Nyborg et der er sket meget.
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Her har Arne været i gang med at planlægge og „plante“ en skov med stier med indlagte

pausebænke til lidt eftertænksomhed.

I skovens dybe stille ro er der tid  til at sidde og fundere lidt over livet og fordøje den ægge-

kagen, som man nok har spist alt for meget af inde på Carlslund.
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I forbindelse med den nye skov er der også blevet anlagt en pløjemark og området omkring

det lille husmandssted er ved at blive ordnet.

I Nyborg er der kommet et benzinanlæg nede på havneområdet og elles så skrider det stille

og roligt fremad med klargøring til montage af  drev på alle sporskifterne ved Nyborg Station.
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Folket er ude og køre

søndagstur i deres biler

og nyde den dejlige danske

sommer, hvor de modne

kornmarker står klar til at

blive høstet.

Hyrden med sin lille fåreflok

på hedebakken.

Søndagstur med kone og

svigermor.

Sommervejret trækker folk

af huse, så der er trængsel

på Hverkenby station hvor

de afventer togets ankomst

for at komme videre ud i

landet.
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Fra køredagen i september

På en dejlig sensommerdag - lørdag den 10. september - havde vi igen en køredag i klub-

ben. Der deltog 7 af klubbens medlemmer, der mødte op med en masse af deres køre-

materiel.

Efter morgenkaffen begyndte vi at stille materiellet op på anlægget og kørslen kom så småt

igang både oppe og nede.

Der var stor aktivitet af både gods- og person-trafik på Stolzenback og Casper havde fundet

sit dobbeltdækker tog frem fra gemmerne, så det kunne komme ud og køre på dagen.
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På stationerne i Svendborg

og Nyborg var der også stor

aktivitet.

Arne var til dagen blevet

„ansat“ som rangerformand

på Nyborg Station og han

havde meget travlt med at  få

samlet og oprangeret diverse

godstogsstammer til de

forskellige destignationer og

indimellem kneb det ham da

også at holde styr på hvor de

skulle hen.

Så ved eftermiddagskaffen

blev det diskuteret, om der

evt. kunne findes en eller

anden form for markering,

så det blev lidt lettere at

overskue hvilke stationer

vognene skulle til.

OW var kommet til Svend-

borg med et godstog og

han måtte konstatere, at

det ikke kunne lade sig

gøre at vende maskinen på

drejeskiven, da maskinen

var lidt for lang til drejeski-

ven i Svendborg, så han

måtte finde en anden

løsning.
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Den gode vejr i eftersommeren

havde lokket mange mennesker

til stranden, hvor vejret og bøl-

gernes afsvaling blev nydt.

 Her inden for hegnet på

„Badeanstalten Friheden“ hvor

det nøgne look hersker nød de

rigtig solen.

OW havde taget sin „krokodille“ med i klubben. Det er ikke en af de maskiner vi ser så

mange af. - Sidste år i september var det muligt at se en rigtig af slagsen, den blev trukket

gennem Danmark på vej til en udstilling i Sverige og det trak mange af huse, for at se dette

sjældne syn.

Men også på den anden side

af „hegnet“ var der  mange

aktiviteter på stranden og i

vandet.
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Persontoget til Odense har stop på Skalbjerg station.

Da der var lidt problemer med skidt på skinnerne fik vi efter nogen søgning fundet vores

„støvsugervogn“, som Casper så sendte ud på nogle rundture på anlægget og man kan roligt

sige at den gjorde det godt. Det var både på det „underjordiske“ ved Tyskland og på spinde-

len at der blev fundet en del støv og nullermænd. Så støvsugervognen skal nok ikke pakkes

så langt væk igen, men derimod tages med en gang imellem når der køres på anlægget.
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Så kom der friske

forsyninger til korn- og

foderstoffen.

Og nede på pakhuset

var der også stor travl-

hed med at få videre-

ekspediteret alle pak-

kerne.

På Odense Station var

der også travlhed med

gennemkørende tog og

rangering. Men med

sådan et par „seje“

drenge (Kristian og

Arne) ved pulten, så gik

det jo som det skulle. -

Ingen panik!
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Kære  Alle.

Jeg og min Kone Anna vil sige jer mange
tak for opmærksomheden ved vores bryllup
i lørdags.

Vi er godt nok meget beæret over den fine
gave.

Vi havde en dejlig varm og god dag. Samtidig

blev der sagt ja fra begge parter ☺

Jeg skulle sige fra min kone at hun agter at
bage kage til tirsdag den 13. September og

jeg vil tage kolde genstande med ☺

Lige nu venter vores bryllupsrejse ☺ ses

Tirsdag d 13/9-16

Mange tak venner ☺

Hilsen

 Anna & Steffen

Til orientering:
n Næste medlemsmøde er tirsdag den 29. november kl. 20 i klubben.

n Efterårets indkøbstur  er lørdag den 29. oktober og programmet er så småt ved at falde

på plads. Med forbehold for ændringer ser det således ud: Afgang fra Puffen - handle ved

Felderbanen - besøge remisen i Lunderskov - og så noget af det vigtigste, vi skal have noget

at spise - derefter besøg ved Sydvestjydsk Modeljerbaneklub - retur til Odense.

Når tingene falder rigtig på plads kommer der en mail ud. Men du kan allerede nu tilmelde

dig på listen som hænger på opslagstavlen i klubben.

n Der er legetøjsmarked i Ejbyhallen, Halvej 5, 5592 Ejby, søndag den 30. okt. kl. 11-15.

n Næste køredag bliver en af de følgende datoer 12/11, 26/11 eller 3/12

n Juleafslutningen bliver i år tirsdag den 13. december kl. 20 i klubben. Koner og kærester

er velkommen til at deltage - også i lotteriet!

n Lørdag den 27. august blev Steffen Kristensen gift med Anna Rosenlund. Klubben gav et

gavekort til Cityforeningen til brudeparret. Vi har modtaget er takkebrev og viser det og bryl-

lupsbilledet nederst på siden!

- - - - -

n Selv om næste års DMJU udstilling i Køge virker meget langt væk, er forberedelserne

godt i gang og derfor er det nu igen tid til fotokonkurencen, så hvis du har en lille fotograf i

maven, må du meget gerne prøve lykken i Puffen så vi igen i år kan få nogle flotte billeder

med i konkurencen. - Se reglerne på side 12.
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I vores kaffestue er der blevet tyndet lidt ud i de ældste af vores faste blade. De er blevet

flyttet ned i en ny reol der står inde under Hverkenby.

Spørg evt. i klubben hvordan du kan

blive tilmeldt ordningen
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DMJU Fotokonkurrence 2016
Deltag og vind gode gavekort til modeljernbanen.

Så starter vi årets fotokonkurrence.

I år er temaet:

”Håndtering af gods på banen”

Krav:

Man har fra jernbanernes start, håndteret gods på skinnerne. Denne gang skal der indsen-

des billeder fra jeres anlæg/moduler hvor der bliver transporteret gods, eller omladet gods.

Der skal mindst være en godsvogn på billedet.

Små eller store anlæg eller måske moduler, det er lige meget. Det vigtige er, at fotoet yder

anlægget retfærdighed, og måske er taget fra en kreativ vinkel. Tænk på at det kal inspirere

andre modeljernbane entusiaster over hele landet. Klubber der ikke har et fast anlæg, kan

evt. sende et billede af deres modulanlæg.

Der må indsendes max. 3 stk. fotos fra hver deltagende klub af klubbens eget anlæg. Bille-

derne bliver lagt på unionens hjemmeside, hvorefter alle DMJU’s medlemsklubber får til-

sendt en afstemningsblanket, som skal bruges i forbindelse med afgivelse stemmer. Det er

kun muligt at stemme én gang, og ikke på egne billeder.

Specifikationer:

Fotos skal være i høj opløsning i JPG-format (min. 300 dpi) og må max. fylde 1 mb. Ved

indsendelsen til konkurrencen giver fotografen samtidig tilladelse til, at DMJU må anvende

billederne til kommercielle markedsføringsformål i brochurer, annoncer og lignende.

Præmierne:

Alle klubber, der indsender billeder, får et lod til lodtrækningen, og det samme gæl-

der for de klubber, der stemmer. Der trækkes lod om min. 5 stk. gavekort a 500,00 kr.

på udstillingen i Køge.

De 3 bedste fotos får hver et gavekort.

1. plads: 750,00 kr. 2. plads: 500,00 kr. 3. plads: 250,00 kr., der sendes til

klubberne.

Gavekortene kan kun indløses hos DMJU’s sponsorer

Send dit foto senest 1. november 2016

Fotos indsendes elektronisk til fotokonkurrence@dmju.dk, og e-mailen skal indeholde op-

lysninger om navn på klubben, navn på fotografen, og navn på kontaktperson fra klubben.

Hvert foto skal være mærket med en let identifikation i form af filnavn,

f.eks. SYDMJK-1.jpg

Sidste frist for indsendelse af fotos er 1. november 2016, og afstemningen blandt de ind-

sendte fotos løber frem til 25. november 2016, hvor konkurrencen slutter, og vinderne offent-

liggøres. Kun DMJU’s medlemsklubber kan indsende fotos og afgive stemmer.

Har du spørgsmål kan du kontakte DMJU via mail: webmaster@dmju.dk

Med venlig hilsen

DANSK MODEL JERNBANE UNION
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