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Aktivitetskalender sommer-efterår 2018
Lørdag d. 4. august 2018 kl. ca. 12.30- ca. 16.00
Klubbens sommerudflugt går i år med Vestsjællands Veterantog fra Holbæk til Hørve og retur. I Hørve er der mulighed for at
besøge Odsherreds Trafikmuseum. Vi mødes på Holbæk station ca. 12.30. Toget til Hørve afgår kl. 12.48. Vi er tilbage i Holbæk kl. 14.50.
Billetprisen Holbæk-Hørve retur er 130,- kr. for voksne og 65,- kr. for børn.
Entré til Odsherreds Trafikmuseum koster 30,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn.
Yderligere informationer om Vestsjællands Veterantog og Odsherreds Trafikmuseum kan findes på www.vsvt.dk henholdsvis
www.trafikmuseet.dk
Tilmelding til sommerudflugten sker til Hans Andersen, mail: kasserer@fragtmaerker.dk
eller på telefon 36 41 02 71.
Tilmelding skal ske senest lørdag d. 28. juli 2018.
Forhåbentlig vil trækkraften være damplokomotivet OHJ 38, men i denne sommer må vi jo også være forberedt på, at det
kan være for tørt til at køre med damp.
Lørdag d. 6. oktober 2018 kl. 10.00 - ca. 16.00
Klubben afholder byttemøde (’Vis mig din banemærkesamling’) med auktion på Danmarks Jernbanemuseum i Odense (mødelokalet Filskov). Vi mødes ved indgangen kl. 10.00, når museet åbner. Medlemmer, som kommer lidt senere, skal ved indgangen oplyse, at de deltager i DFBK’s møde. Klubben giver entreen til museet, så deltagerne har hele dagen til deres disposition. Klubben byder også på en kop kaffe og et rundstykke til de friske, og senere frokost. Auktionen over spændende materialer påregnes afholdt lige efter frokosten, så der er lejlighed til eftersyn.
Husk tilmelding til Jan Hartvig Petersen på mail: janogmona@gmail.com eller på telefon 23213561. Sidste frist for tilmelding
er lørdag d. 29. september 2018.
perfut@dfbk.dk, senest lørdag d. 2. juni.
Yderligere informationer om Modeljernbane Europa kan findes på foretagendets hjemmeside: www.modelbaneeuropa.dk
-------------------------------------------Næste bestyrelsesmøde er den 15-09-2018 i Odense.
Næste dampskibskatalog-udvalgsmøde er den 19-09 2018 på Østerbro.
Næste møde i jernbanekatalog-udvalget er den ? 2018.
Med venlig hilsen
Kristian Klitgaard
Webredaktør

Se referater og billede fra medlemsarrangementer 2.12 17 og 24.2.18 på næste side.
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Byttemøde i Odense
Af Hans Andersen
Lørdag d. 2. december 2017 afholdt klubben et byttemøde hos formanden i Odense. Vi var 8 deltagere fra det
meste af landet, og der blev flittigt byttet og handlet, og der blev snakket om banemærker, billetter og jernbanehistorie i det hele taget. Midtvejs i mødet fik vi lidt at spise og drikke.
Det var en rigtig hyggelig dag, og jeg håber, at aktivitetsudvalget vil lave flere lignende arrangementer.

Endnu et byttemøde i Odense
Af Hans Andersen
Lørdag d. 24. februar 2018 afholdt klubben igen et byttemøde i Odense, denne gang hos Danmarks Jernbanemuseum. Her havde vi lejet mødelokalet ’Filskov’, hvor vi jo i de seneste år også har afholdt klubbens generalforsamling. Vi var hele 15 deltagere, og der blev byttet og handlet godt. Og så var der jo også lejlighed til at se nærmere
på museets udstillinger.
Klubben gav morgenkaffe og frokost, og i dagens anledning havde klubbens auktionarius Uffe forberedt en ekstra
auktion.
Jeg synes, det er ret godt klaret, at klubben kan samle hele 15 deltagere til et sådant arrangement, og jeg har
forstået, at klubbens arrangementsudvalg vil arbejde for, at byttemøder på Danmarks Jernbanemuseum bliver en
årligt tilbagevendende begivenhed, formentlig i efteråret, da vi jo har generalforsamlingen placeret i april.

Billedtekst: Der er god gang i bytteriet ved mødet på Danmarks Jernbanemuseum d. 24.2. Foto: Hans Andersen

Til start
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