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Gengivet med Bo Bonfils tilladelse

Så nærmer julen sig.
Julen er på en eller anden måde forbundet med jernbaner. Det skyldes formentlig, at julen ofte
betød rejseaktivitet i familierne – og det var tidligere næsten udelukkende med jernbane. Julens
fridage bød senere hen også på tid til at lege med modeltog – og som julegaveønske.
Nyhedsbrevet har spurgt lidt rundt blandt nogle af leverandørerne om, hvad der er af aktuelle nye
”sager” på markedet, som mange af os vil blive glade for at finde i en fin pakke under juletræet i
år. Der kom kun tilbagemelding fra følgende:
Heljan: henviser til nyhederne i nyhedskataloget sat til levering i 4. kvartal 2011. Det er alle gode
gaveideer.
Epoke modeller: De nye tilbehørsting eller trinbrættet ”Teufelsmühle”

Billeder leveret af Epoke modeller
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Hobbykæden: mener, at de nye kugletankvogne vil være et rigtigt godt bud på en julegave.
Freja H0: Har flere nyheder på programmet: ETJ M4 - nyt 4-akslet diesellokomotiv, HHJ M4 - nyt 3-akslet
ditto, PM tipvognslokomotiver, Færgegalge med alt tilbehør samt det flotte signal sæt til overkørsler. Og
nogle fine små stopklodser til skinner. Og ny hjemmeside med netbutik.

Ny medlemsklub i DMJU
Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til:

i Dansk Model Jernbane Union.
Klubben er stiftet i 2008 og har lokaler på Stenvad mosebrugscenter. Klubben bygger på moduler efter
Fremo standard. Samtidig bygges der på et anlæg på basis af Märklin M-skinner til udstillingsbrug på
mosebrugscenteret.
Klubben havde hele 2 anlæg med på Messen i Stoholm. Et H0 og et N anlæg.
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På besøg hos OMKJ
I forbindelse med generalforsamling i Odense, hvor OMKJ var ”vært” skulle der jo også kigges på
modeljernbane hos klubben.
OMKJ er en forholdsvis gammel klub – blev stiftet i 1949 og startede som - sædvanen var på det tidspunkt –
med spor 0 og en masse selvbyg. Det afspejler sig stadig tydeligt i klubben. Sporvidden er stadig spor 0 og
værkstedsfaciliteterne er fremtrædende og fine. Ellers er det en klub med meget fine forhold og en
imponerende modeljernbane med flotte detaljer.
Her er et par billeder fra klubben – Flemming Ormstrup har lagt mange flere på DMJU’s hjemmeside under
”gallerier”.

.

Dambrug med fisk i dammene!
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Messen i Stoholm
DMJU deltog med unionens stand på messen i Stoholm i weekenden den 26 /27. november. Her
afsluttedes fotokonkurrencen om ”billeder af maskindepoter på klubbens modelbaneanlæg”.
Vinderen blev valgt ved en publikumsafstemning.

Unionens udstillingsstand – publikum er i gang med at stemme.
DMJU havde også sit LGB sæt med til de yngste at lege med. Det var de vældig begejstrede for – i
hvert fald de knægte, nyhedsbrevets udsendte medarbejder talte med.
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Fascination af modeltog!

Hobbytrade viste F-maskinen i en montre

Felix Models viste bl.a. sine egne produkter
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.
Flotte store patinerede modeller hos Asmark Models.
Besøgstallet kendes endnu ikke, men arrangører ser ud til at være tilfredse.
Se i øvrigt Flemming Ormstrups foto rapport fra udstillingen på Unionens hjemmeside.

Bag om hjemmesiden www.my1287.dk
Da DMJU har valgt at lave links på hjemmesiden frem for selv at lave det samme arbejde, som
andre allerede har lavet, er kalenderen det første, der er blevet ”linket”
Hvem er det så, vi linker til? Det er hjemmesiden www.my1287.dk
Hvem gemmer sig så bag denne hjemmeside? Det gør Erik, som egentlig helst vil være anonym, da
det ikke er hans person det drejer sig om, men modeltog.
Så derfor spørger NYHEDSBREVET selvfølgelig Erik om, hvilke tanker og interesser der ligger bag
hjemmesiden.
Hvoraf kommer navnet ”my1287”? Ja det er en lidt spøjs sammenskrivning af det elskede MY
lokomotiv – og en datter med samme kælenavn, samt lidt pudsige sammensætninger af tallene
127, 87 og 80. Det er nærmere beskrevet på hjemmesiden.
Erik fortæller, at han som barn havde modeltog – og da han senere i livet fik en søn, så kom der
atter gang i modeltoget. Nu er Erik af den grundige type, så det skulle studeres nøje, og en
hjemmeside skulle fortælle om forløbet. Når tingene skal gøres grundigt, ja så griber det let om
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sig, hvilket har resulteret i en række flotte artikler og beskrivelser på hjemmesiden om stationer,
kraner, vand, helix’er, koblinger – ja alt hvad Erik er stødt på i arbejdet med modelbanen og derfor
dykket ned i. Når nu oplysningerne er samlet, er de gjort tilgængelige for alle andre – så spares
andre for dette kæmpe arbejde.
Modelbanen var estimeret til at være et byggeprojekt over et par år, er nu vokset og har ført en
masse andet med sig.
På samme måde beretter Erik – at der har været flere tiltag med MJ kalendere både på DMJU’s
hjemmeside og andre hjemmesider samt på ”sporskiftet”. Nogle kneb det med opdateringen,
andet kuldsejlede, ja så tog Erik fat med sin vanlige grundighed. Og da der ikke er megen fornuft i
at lave dobbeltarbejde, så henviser DMJU’s hjemmeside altså til ”my 1287”.
På spørgsmålet om, hvordan informationerne indsamles, fortæller Erik, at de samles fra forskellige
fora, hjemmesider, aviser, youtube, RSS og emails. Han opfordrer alle til, at sende en mail omkring
arrangementer, man vil afholde – det letter arbejdet.
Kalenderen er således blevet en fast bestanddel på hjemmesiden ligesom ”Nyt på nettet”.
Ud over kalenderen, er der mange spændende artikler og billeder at finde på Erik’s hjemmeside
www.my1287.dk . Og Erik kan berette en masse, men kig selv på hjemmesiden – det er umagen
værd.

Næste års DMJU udstilling
Udstillingen løber af stabelen den 14 – 15. april i Bramdrupdam hallerne. Der arbejdes allerede
med aftaler med udstillere og tilmeldingerne kommer ind.
Der vil snarest blive oprettet en speciel hjemmeside omkring udstillingen med alle relevante
oplysninger, ligesom man kan holde sig orienteret løbende om udviklingen i tilrettelæggelsen af
udstillingen. Det være sig udstillere, arrangementer og praktiske foranstaltninger.
Der skal kraftigt opfordres til, at så mange af foreningerne som muligt deltager med en stand. Det
behøver slet ikke at være med et modeljernbaneanlæg, det kan meget vel være med en lille
arbejdende stand, hvor foreningen viser, hvordan man laver noget til modeljernbanen som
bygning af vogne, huse, træer, sporskifter, signaler – ja alt hvad der arbejdes med i foreningen,
kan i princippet vises.
Så er der endelig diorama konkurrencen. Så mange som muligt opfordres til at deltage. Der er fine
præmier.
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Plan 2012
Formanden Jan-Ole Hansen forelagde ”Plan 2012” på generalforsamlingen i Odense. Denne plan
giver en række visioner for at bringe DMJU videre end det, vi tidligere har set, nemlig som det
danske MOROP medlem og som udstillingsarrangør.
Plan 2012 skal bringe unionen ind i en meget mere aktiv rolle i forbindelse med klubberne og
andre interessenter. Det vil i første omgang forgå ved, at der arrangeres et antal konkurrencer,
klubberne kan deltage i. Præmierne vil typisk være finansieret af sponsorater til DMJU. Der vil
således være mulighed for, at klubberne kan få en økonomisk støtte ved at være medlem af
unionen.
Plan 2012 i form af et power point show, ligger på unionens hjemmeside og kan downloades for
nærmere studier i klubberne.

Aktiviteter i DMJU’s bestyrelse
4. september, bestyrelsesmøde i Odense
10. september, generalforsamling i Odense
23 oktober, bestyrelsesmøde i Ringsted hos Sønder Park modeljernbaneklub.
Oktober: formanden besøger ”Modeljernbane klubben ”Grenå Banen””
Udarbejdet annoncer til næste års udstilling i Bramdrupdam.
26 – 27. november – det meste af bestyrelsen på DMJU’s stand på modelmessen i Stoholm

Nyt fra MOROP
Der er nu fundet de 2 MOROP konsulenter. Og det er:
Hans-Otto Wrang-Andersen og Jens Brietzke

Som noget af det første, vil man finde ud af, om der er en realistisk mulighed for at få oversat NEM
normerne til dansk.

Næste nyhedsbrev
Vil bl.a. indeholde:
Besøg hos ”Sønder Park Modeljernbane Klub” i Ringsted
Mere om DMJU udstillingen i Bramdrupdam
Deadline: 28. februar 2012
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IC4 førerplads

Alle fotos – hvor der intet andet er nævnt – er af Gert Frikke.
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