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Nyt for medlemmer af Mjk. Puffen - september 2017
Så er vi startet op efter sommerferien, hvor det på grund af ferie har været en begrænset
medlemsskare der mødte frem de forskellige dage.
Vi havde fået besked om, at elektrikerne ville starte med renoveringen af eltavlerne på skolen i
sommerferien og ville komme til os i starten af august. Så alt i løse huse og træer er blevet
pakket ned og anlæggene dækket til med plastic, for at beskytte dem for nedfaldende ting og
borestøv.
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Tirsdag den 15. august skulle alt være dækket af inden vi gik hjem, for elektrikerne ville starte
hos os onsdag morgen. - Det første elektrikerne gik i gang med var at sætte en ekstra række
lamper op over Nyborg/Svendborg og det gav da godt nok også noget mere lys. Inde under
gangbroen blev armaturerne skifter ud med nogle med dobbelt lys, så det har også hjulpet helt
enormt.
Men der er lang vej endnu, da mange af de kabler der løber igennem vores lokaler skal lægges om og i kabelbakker. Samtidig bliver alle de kabler der ikke bruges mere fjernet, så det
skulle blive mere overskueligt for fremtiden.
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Ved arbejdsbordene i den lave kælder er alle de strømudtag der var mellem bordene fjernet og
i stedet er der blevet sat strømudtag på væggen ved bordene. Det har bevirket at vi har fået
plads til en ekstra reol som er sat ind mellem bordene.
De nye lamper over arbejdsbordene er blevet hængt op i den nye kabelbakke der er kommet
til, så vi skal nok have revideret lidt på de ting vi har hængende på væggen over arbejdsbordene. Men det er noget af det vi kan tage efterhånden som vi finder os selv igen.
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I kaffestuen er der
også kommet 3 nye
lysarmaturer op i
stedet for de lamper
vi havde hængende
hen over bordet.
Ovre bag fjernsynet
er der kommet 6
strømudtag i stedet
for den stikkontakt
der var der.
Lyset i kaffestuen
tændes nu ved døren ud til pedellens
lager og korrespondanceafbryderen der
ellers var der, er nu
anbragt der hvor vores lamper før skulle tændes/slukkes.
En lidt ulogisk disposition, men det lærer
vi vel efterhånden.

Se også

på siderne 7, 8 og 9
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Under det tyske anlæg er alle strømudtagene blevet skiftet til nogle nye med jord. De stikkontakter hvor vi førhen tændte for anlægget er også blevet udskiftet til nye strømudtag. Alle disse
nye strømudtag bliver nu tændt/slukket på en afbryder, som sidder ved siden af døren ind til
kaffestuen.

Nede i den høje kælder er sikringstavlen forsvundet og der er kommet et par nye kontakter og et strømudtag. Men det fungerer som
det vi var vant til.
Når nu en gang elektrikerne
bliver helt færdige med at
fjerne gamle kabler, så kan
vi få fjernet det sidste afdækning. Så bliver der noget med at få fyldt diverse
huller og lappet på malingen, så det igen ser nogenlunde ordentlig ud.

Endelig
Sidst i uge 37 fik vi så endelig besked om, at
de var færdige i vores lokaler, så nu vi kan
få sat huse m.m. tilbage på anlægget og så
få gang i vores klubaktiviteter. Nu har vi fået
monteret vores køkkenloft igen, så nu mangler vi kun at få lyset op der også,
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Så fik vi plastikafdækningen af anlægget, så vi igen kan få en fornemmelse af vores bane. Nu
skal vi så ”bare” have alle husene og træerne tilbage på deres pladser. Men inden da skal vi
have støvsuget anlægget, da det er meget lang tid siden den sidst er blevet gjort. Den samme
tur syntes Casper også husene skal have, så han vil prøve og få blæst støvet af taget på de
bygninger, som blev pakket ned i kasser inden vi dækkede af.
Sporanlægget skal nok også have en aftørring med rensevæske, da de prøvekørsler der har
været har været meget problemfyldte på grund af dårlig strømoptag. Så det ligger et større arbejde foran os inden det kommer til at fungere rigtigt igen.

Til orientering kan det nævnes, at


vi forsøger at få en klubtur på benene til lørdag den 7. oktober



søndag den 29. oktober kl. 11-15 er der legetøjsmarked i Ejbyhallen.



næste køredag bliver afholdt den 18. eller 25. november. Skriv dig på listen når den bliver hængt op i kaffestuen.



vi deltager sammen med de 2 andre Odense-klubber i modeljernbanens dag den 2. december og holder åbent fra kl. 14-17.



næste medlemsmøde er tirsdag den 12. december kl. 20 i klubbens lokaler.



juleafslutningen er den 19. december, nærmere herom senere.



næste års DMJU-udstilling er den 7. og 8. april 2018 i ”Sydbank Arena” i Kolding. Vi
overvejer om vi deltager, eller om vi eventuelt laver en klubtur derover.
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Modeljernbanens Dag
2. december
Modeljernbanens Dag 2. december fejres i år for 3. gang
Der er kun tre måneder til Modeljernbanens Dag, så det er ikke for tidligt at planlægge aktiviteterne.
Den officielle dato, 2. december, er i år en lørdag, så der er gode muligheder for såvel klubber
som forhandlere for at arrangere lokale aktiviteter. Hvis ikke det lige passer på selve dagen er
det muligt at afholde arrangementer både før eller efter. DMJU anbefaler dog at aktiviteterne i
forbindelse med Modeljernbanens Dag afholdes i perioden lørdag, 25. november til søndag,
10. december.
Mange klubber vælger at afholde åbent hus på én bestemt dato (eller flere), eller lave en lokal
sær udstilling på biblioteket, i et supermarked eller i forbindelse med andre lokale aktiviteter.
Eventuelt i samarbejde med den lokale modeltogs-forhandler. Måske kan man arrangere en
præsentation på lokale skoler eller hos lokale attraktioner eller legelande. Der er mange måder
at gøre opmærksom på hobbyen på, og vil man have nye – og yngre – medlemmer – er det
oplagt at benytte denne fælles aktivitets dag.
DMJU understøtter som tidligere aktiviteterne ved udgivelse af en særlig brochure som kan
rekvireres til uddeling. Brochuren er en 'appetitvækker' til modeltogs hobbyen, og beskriver i
generelle træk lidt om de aktiviteter der afholdes, lidt om modeltog som hobby, og lidt om hvordan man kan komme i gang ved at besøge en klub, en forhandler osv.
Har I planer om en aktivitet på Modeljernbanens Dag hører vi naturligvis gerne om det. DMJU
vil på hjemmesiden omtale alle aktiviteter der er knyttet til dagen med en kort beskrivelse af tid,
sted m.m. F. eks. Modeljernbaneklub XX, adresse, by, afholder ÅBENT HUS, 2. december kl.
14-17. Kontakt: mail og/eller telefon.
Anmeld jeres arrangement til DMJU på mail naestformand@dmju.dk, og angiv samtidigt hvor mange brochurer I regner med at kunne få brug for.
Sidste frist for rekvirering af brochurer er 1. november 2017.
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DMJU Fotokonkurrence 2017
Så starter vi årets fotokonkurrence. Deltag og vind gode gavekort til modeljernbanen.
I år er temaet:

”Jernbanebro og jernbaneviadukter”
Krav:
For at overvinde dale, slugter, vand, andre baner og veje, har det været nødvendigt fra jernbanernes start, at bygge broer og viadukter. Denne gang skal der derfor indsendes billeder fra
jeres anlæg/moduler, hvor der indgår tog på broer eller viadukter.
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 skal 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. Billederne bliver lagt på unionens hjemmeside, hvorefter alle DMJU’s medlemsklubber får tilsendt en
afstemningsblanket, som skal bruges i forbindelse med afgivelse. Det er kun muligt at stemme
én gang, og ikke på egnede 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 gælder for de
klubber, der stemmer. Der trækkes lod om min. 5 stk. gavekort a 500,00 kr. på udstillingen i
Kolding.
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 2017
Fotos indsendes elektronisk til fotokonkurrence@dmju.dk og e-mailen skal indeholde oplysninger 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 2017, og afstemningen blandt de indsendte
fotos løber frem til 25. november 2017, hvor konkurrencen slutter, og vinderne offentliggøres.
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
8

9

9

