
 

NMJK Nyhedsbrev 2, 2021 

Hermed nyhedsbrev nr. 2, hvor vi igen har 

samlet lidt nyt fra klubben. Jubilæumsåret må 

siges at begynde lidt afdæmpet, da vi slet ikke 

har haft mulighed for at mødes endnu. Vi håber, 

det hele retter sig, og at vi får fejret klubben 

efter alle kunstens regler senere på året.  

Vi må alle holde ud et stykke tid endnu, og huske 

at holde kontakten til hinanden, indtil vi igen kan 

mødes som vanligt. 

Bestyrelsen 

 

1981 - 2021 

Coronainfo 

Klubben fortsat lukket 

På baggrund af de forlængede restriktioner 

holder klubbens fortsat lukket. Det vides ikke 

hvornår der igen er mulighed for genåbning, 

da vi afventer myndighedernes udmelding.  

Vi orienterer naturligvis alle medlemmer, så 

snart der er nyt. 

Klublokalet inspiceres jævnligt, og alt er godt 

dernede i kælderen. 
Klubben hjælper brandvæsenet 

Klubben har modtaget en henvendelse fra Midt 

– og Sydsjællands Brand og Redning omkring 

jernbanemateriel i model til brug ved 

undervisning. 

Det er modeller der skal stå / ligge og ligne 

afsporinger, togulykker og lignende, så det er 

derfor vigtigt med korrekte modeller.  

Klubben og et par medlemmer bidrager derfor 

med korrekt materiel, således at brandvæsenets 

undervisning kan blive så korrekt som muligt.  

Der bliver lavet en lille artikel om dette i 

Særtoget i løbet af året. 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen holdt 27. januar 2021 

bestyrelsesmøde online. Det gik fint og 

teknikken fungerede tilfredsstillende.  

Vi har derfor haft mulighed for at drøfte 

klubbens drift og tage hånd om de forskellige 

ting, der trods coronaen fortsat skal klares. 

Der er pt. ikke planlagt arrangementer udover 

jubilæet i november. Der vil i marts / april 

blive taget endelig stilling til årets 

Banebørstedag.  

40 års jubilæum – nu med datoer 

Torsdag den 11. november 2021 har klubben 40 års jubilæum. Det skal 

naturligvis markeres om aftenen for klubbens medlemmer.              

Lørdag den 13. november 2021 er der reception i klubben på dagen 

samt festmiddag om aftenen for klubbens medlemmer med ledsager. 

 

40 år 

 


