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Våren er omsider kommet til området vårt!  For lokalavde-
lingens medlemmer innebærer det MJ-messe i Kråkstad 
Samfunnshus lørdag 6. og søndag 7. april, samt medlems-

møte på Waldemarhøy i Ski onsdag 22. mai.  

Inni bladet finner du mer informasjon om vårens to begi-

venheter i lokalområdet! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
REFERAT FRA ÅRSMØTE I NJK ØSTFOLDBANEN 

 

Adresse:  
 

NJK lokalavdeling  
Østfoldbanen  
Postboks 2  
1581 Rygge. 

Bankgiro: 1080 18 62565 
 

Redaksjon: 
Leif-Harald Ruud 

 
Nettsted: 

http://njk.no/ostfold 
 

Stoff til «Sydbaneracer’n» 
sendes til redaktørens e-

postadresse leif-hr@live.no 
eller til lokalavdelingens 
postadresse, merket med 

bladets navn. 
 

«Sydbaneracer’n» utgis som 
aktuelt nyhetsblad for Norsk 

Jernbaneklubb lokalavde-
lingen Østfoldbanen. 

 
Bladet kommer før årsmøtet 
og andre medlemsarrange-

menter i lokalavdelingen, og 
trykkes i et opplag på 205 

eks. 
 

Stoff til neste utgave av 
«Sydbaneracer’n» må være 
redaksjonen i hende senest 
tre uker etter utsendelse av 

dette nummer. 
 

Husk å melde adresseend-
ring til lokalavdelingen der-
som du flytter og fortsatt vil 

motta Sydbaneracer´n. 
 

 
 

 

 
    Hallo folkens! 
 
Ettersom Kari følte behov for en 
viss avlastning, og det normalt er 
redaktøren som jo skriver lederen 
i magasiner, tidsskrifter og liknen-
de, forsøker vi oss med en ny 
praksis denne gangen. 
 
En gledelig nyhet er at vi omsider 
har fått lagringsplass til den omfat-
tende bokgaven fra Arne Ekorn-
myr!  Lørdag 2. mars ble derfor 
hele samlingen fraktet fra Tisteda-
len til kjelleren på Waldemarhøy i 
Ski.  Redaktørens våte drøm om 
et klassisk bibliotek med en ches-
terfield ørelappstol i hjørnet og 
klassisk mahognipanel på vegge-
ne lot seg riktignok ikke realisere, 
men like fullt har vi funnet et trygt 
og (forhåpentligvis) permanent 
oppbevaringssted for bøkene. 
 
Med forventninger til et aktivt og 
interessant år for lokalavdelingen 
ønsker jeg medlemmene en riktig 
god påske! 

Hilsen Leif-Harald 
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ONSDAG 13. FEBRUAR 2013. 
 

Møtet ble avholdt i lokalene til Krohne Norway AS i Rygge. 
12 medlemmer var til stede. 
 

1. Åpning/konstituering. 
Kari Norheim åpnet møtet. 
Årsmøtet var lovlig innkalt. 
 
2. Valg av møteleder og referent. 
Møteleder: Kari Norheim. 
Referent: Geir-Widar Langård. 
 
3. Årsberetning. 
Årsberetning for 2012 ble utdelt på møtet og opplest av leder. 
Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetningen. 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
4. Regnskap. 
Regnskapet og revisors rapport ble delt ut på møtet og lest opp av 
kasserer og leder.  Regnskapet er avsluttet med et tap (avskrivning) 
fra 2011 på 7.639,82 kr. 
Årsmøtet godkjente regnskapet. 
Kasserer presenterte forslag til budsjett for 2013. 
Årsmøtet hadde ingen merknader til forslag til budsjett for 2013. 
 
5. Valg. 
Valgkomiteens forslag ble delt ut og lest opp av Rune O. Strandaas. 
 
Formann/leder:    Kari Norheim. 
Nestformann/sekretær:   Geir-Widar Langård. 
Kasserer:     Kjell Sand. 
Styremedlem:    Bjørn Næss. 
Styremedlem:  vakant, årsmøtet ba styre om å finne 

et nytt styremedlem. 
Revisor:     Hans Flågen Strømnes. 
Valgkomité:    Jan Aasen og Rune Olav Strandaas. 
 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Geir-Widar Langård 
referent 

 



Ikke glem å få med deg medlemsmøtet på  
Waldemarhøy i Ski onsdag 22. mai! 
 
Vi får besøk av selveste Ulf Berntsen, NJK-medlem nr. 1, som vil 
holde et av sine legendariske lysbildeforedrag om klubbens tidligs-
te aktiviteter, og kanskje får vi se bilder fra hans mange interessan-
te reiser verden rundt også! Møtet starter klokka 18.30. 
 

 
 

En mann gikk av toget – Ulf Berntsen ankommer Kråkstad for å slut-
te seg til gjengen i «Den Røde Baron» en lørdag i juli 2005. 



 
 

I kjølvannet av Follobane-foredraget: To glimt fra dagens trase mel-
lom Oslo og Ski:  Over i Liadalen i januar 2004, under mellom Op-
pegård og Vevelstad tre måneder senere.  Foto: Leif-Harald Ruud 

 

 



Lørdag 6. og søndag 7. april  
er det igjen duket for MJ-messe i Kråkstad Sam-
funnshus! Åpningstidene er 11.00 – 17.00 på lørdag, 
og 11.00 – 16.00 på søndag.  Som vanlig vil det være 
et rikt utvalg av forskjellige stands, og flere forhand-
lere vil også være til stede med sitt utvalg.   
 
I kafeteriaen i kjelleren vil det være mulig å få kjøpt 
kalde og varme drikker, vafler, sjokolade og pølser. 
 
Vel møtt til den åttende MJ-messa i rekken i regi av 
NJK Lokalavdeling Østfoldbanen! 

 

 
 

Fra messa i 2008 – småbruk med gråtass! (Foto: Leif-H Ruud) 



  
 

Over:  Geir-Widar Langård intervjues av lokalpressen i 2010. 
Under:  Inge Stuestøl ved sitt anlegg på messa i 2011. 

 

 



B 
Returadresse: 
NJK lokalavdelingen  
Østfoldbanen  
Postboks 2,  
1581 Rygge.  

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spor 4 på Kråkstad stasjon fyrer vi stadig opp 
grillen første lørdag hver måned fra kl. 14.30!     
For øvrig møtes vi hver mandag fra kl. 18.30. 

 
 

 

 

Har du tenkt på å selge brukt  
modelljernbaneutstyr? 

 

Hva med en annonse i Sydbaneracer’n? 
Ta kontakt med redaksjonen eller styret i  

lokalavdelingen.  Prisen blir vi nok enige om. 
 


