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UNGDOM PÅ VEJ – MODELBANEBANDEN
Modeljernbane hobbyen er ofte præget af voksne mænd med høje tindinger eller gråt hår,
og selvom mange klubber gør en god indsats for at tiltrække yngre medlemmer er det op
ad bakke. DMJU har sat tilgang af børn og unge øverst på dagsordenen i 2015, og har
netop udgivet en folder der kan anvendes til at gøre opmærksom på vores hobbys
mangfoldighed.
Men der findes faktisk en del unge der allerede nu er stærkt engageret i modeljernbane
hobbyen, bl.a en gruppe teen-agere fra Nordsjælland der kalder sig ModelBaneBanden
(MBB), og som netop har meldt sig ind i DMJU.
Klubben har 12 medlemmer og formand Hans Lolk Hauge siger at der er et godt
sammenhold og god kontinuitet i arbejdet i klubben. Der køres Märklin, 3-skinne drift med
digital styring, og klubbens medlemmer bygger moduler som i sammenhæng med private
anlæg udgør udstillingsanlægget, som MBB allerede har vist flere steder, bl.a. på Teknisk
Museum’s modelbanetræf i Helsingør i september. ’Og vi regner bestemt med også at
deltage i DMJU’s udstilling i Køge’ siger Hans Lolk Hauge, ’det vil være en fantastisk
lejlighed for vores entusiastiske medlemmer til at præsentere anlægget og vise hvad vi
kan, så det glæder vi os alle til’.
DMJU’s formand, Jan-Ole Hansen, byder ModelBaneBanden særligt velkommen i DMJU:
’Det er vigtigt for vores fælles hobby at vi flere unge ind i klubberne, ellers bliver det jo
vanskeligt at fastholde og udbygge interessen når den gamle garde falder fra’ siger JanOle, ’så det er særdeles glædeligt at se dette eksempel på at der findes unge mennesker
derude som også vil køre med tog, og vi i DMJU vil arbejde for at dette spreder sig
yderligere’.
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