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… små tog – stor hobby! 
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Endnu et nyt medlem i DMJU: Kalvehavevej Station, Hillerød 

 
For femten måneder siden etablerede en gruppe tog entusiaster en 
modeljernbane klub i Hillerød, og de har netop besluttet sig for at melde sig 
ind i DMJU. Klubnavnet stammer naturligvis fra adressen hvor anlægget hører 
hjemme. Klubben har p. t. 6 medlemmer, og et anlæg på ca. 70 m2. 
  
Formand René Nielsen erkender at for en ny klub er der naturligvis lang vej 
endnu til et færdigt anlæg, men glæder sig over at klubben med 
medlemskabet af DMJU kan komme med i en større sammenhæng, og han 
imødeser et godt samarbejde med de andre 89 klubber. ’Det er vigtigt at have 
et fælles ståsted for vores hobby’, siger René, ’og jeg fornemmer at DMJU kan 
blive rigtig værdifuld for os. Lidt hjælp fra andre kan vi måske også få behov 
for, og så er det godt at være medlem af samme forening’. 
 
Der køres digitalt, 2-skinne drift, og medlemmerne bygger huse og landskab, 
men ikke kørende materiel – i hvert fald ikke endnu.  
 
Kalvehavevej Station blev medlem nummer 90 i DMJU. En fremgang på 
næsten 10 klubber i løbet af 2014. Et godt tegn på DMJU’s aktiviteter og 
fremdrift, og ifølge DMJU formand Jan-Ole Hansen er der flere nye medlemmer 
på vej i den kommende tid. 
 
Kalvehavevej Station kan træffes gennem formand René Nielsen på mail: 
tinarene3400@gmail.com 
 


