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Julestemning på Kolbotn selv om vi er et lite stykke inn på nyåret - nær-
mere bestemt 30. januar 2005. (LHR) 

 

 
 

 

 

Modelljernbanens dag og  
Julemøte – se info i bladet! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Adresse:  
 

NJK lokalavdeling  
Østfoldbanen  
Postboks 2  
1581 Rygge. 

Bankgiro: 1080 18 62565 
E-post: ostfold@njk.no 

 
Redaksjon: 

Leif-Harald Ruud 
 

Nettsted: 
http://njk.no/ostfold 

 
Stoff til bladet sendes til re-

daktørens e-postadresse 
leif-hr@online.no eller til lo-
kalavdelingens 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! 
 

Mens høsten var i oppstartsfasen 
da forrige nummer gikk i trykken, 
får vi nå si at årstiden har satt seg 
skikkelig. Ja, hvem vet om ikke 
den første snøen har lagt seg når 
dette nummeret dumper ned i 
postkassen! 
 
I forrige lederartikkel skrev jeg om 
tilstanden til «Den Røde Baron», 
hvor behovet for vedlikehold har 
endret seg fra oransje til rødt.  
Som et hastetiltak er vogna blitt 
dekket av presenning slik at vann-
gjennomtrengningen blir redusert 
til et minimum. 
 
Tradisjonen tro blir også i år Mo-
delljernbanens Dag arrangert på 
Kråkstad, likeledes går julemøtet 
av stabelen på Waldemarhøy i Ski 
den påfølgende uken.  Detaljert 
omtale av begge arrangementene 
finner du i bladet. 
 
Riktig god jul! 
               

Hilsen Leif-Harald 
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Modelljernbanens dag 
Kråkstad samfunnshus 

30.11.2019 
 

 
 

Lørdag 30. november 
kl.12.00 – 17.00 

 

Modelljernbaneanlegg i drift 
Utstillinger 

Salg av nye og brukte modeller og utstyr 
Kafeteria 

 

Gratis inngang 
 



Alle mann til 
presenningene! 
Høyt prioritert  
vedlikehold på  

Kråkstad 
 
«Den Røde Baron» på Kråkstad 
har lenge skreket etter vedlike-

hold, og med jevne mellomrom har vi trådt til og forsøkt å lappe på 
det verste forfallet.  Det siste arbeidet besto i å forsterke gulvet inne 
i oppholdsrommet; en lettere oppgave enn å sette hele medlems-
massen på diett. 
 
Men så hadde det seg slik at 
det en kveld ble oppdaget 
mindre vanndammer inne i MJ-
rommet.  Vann er nok både vik-
tig og nyttig i tilblivelsen av 
elektrisitet, men hører som 
kjent ikke sammen med elekt-
roniske komponenter og dess-
like.  Nå var gode råd dyre, 
men den brav gjengen visste 
råd. 
 

Lørdag 4. oktober stilte de 
så opp utenfor vogna – en 
liten, men mannsterk gjeng 
bestående av Wolf Reinecke, 
Kjell Sand, Gylmer Bach og 
Geir-Widar Langård.  Planen 
var å kle «Baronen» med 
presenning fra tak til under-
gurt, og trass i at antallet fri-
villige godt kunne vært stør-
re, gikk arbeidet upåklagelig.  

Det er for øvrig Wolf som har tatt alle bildene til reportasjen, og de 
er såpass selvforklarende at bildetekster skulle være unødvendig. 



MJ-kveld i Råde 
 

 
 

Bøndenes hus i Råde har etter hvert fått status som et av våre 
stamsteder hva angår medlemsmøter.  Det passer slett ikke så dår-
lig: Karlshus ligger vel så sentralt plassert i nedslagsfeltet vårt som 
det går an.  
 

 



Onsdag 23. oktober 2019 var så tiden inne for å arrangere et med-
lemsmøte med hovedvekt på kjøp og salg av modelljernbanerekvi-
sitter.  Vi klarte vel ikke å oppnå et tresifret antall besøkende denne 
kvelden midt i uka, men det lot til at de frammøtte som stilte med 
salgsartikler fikk brukbar avsetning.  Selv Kristian Svendsen, som 
hadde kjørt nærmere 13 mil for å by fram sine produkter, kunne 
rydde sammen kartongene sine etter endt dyst med hevet hode og 
et smil på lur. 
 

 

 

 
 



 
 

Velkommen til julemøte 
på Waldemarhøy i Ski 
onsdag 4. desember! 

 

Vi starter opp klokka 19.00, og tradisjo-
nen tro blir det julekonkurranse, utlod-
ning samt gratis kaffe, mineralvann og 
kaker.  Salgsavdelingen stiller også 
med sitt utvalg. 
 
Velkommen! 



 
 

NJK lokalavdeling  
Østfoldbanen  
Postboks 2  
1581 Rygge 

 
                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Den Røde Baron på Kråkstad stasjon treffes vi hver 
mandag fra kl 18.30.  Kom gjerne innom – enten for å 
slå av en prat over en kopp kaffe, eller dersom du er 

interessert i å drive med dioramabygging! 
 

 

 

 

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. 


