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Baggrund og perroner ved Køge er ved at være klar medio januar 2012.. 
Sporentreprenøren mangler muligvis nogle justeringsarbejder og så skal der 

fejes ballast fra både perroner og i sporet, så svellerne bliver synlige. 
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Dansk Model – Jernbane Klub 
Stiftet 25. marts 1938 

Postadresse : Dansk Model - Jernbane Klub, Roskildevej 16A, 2620 Albertslund 
E-mail : dmjk@dmjk.dk, Website : www.dmjk.dk. 
Girokonto : 305-4578, reg.nr.: 1551.  
Betaling fra udlandet : SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK29 3000 0003 0545 78 

DMJK  har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner samt 
modeller heraf, bl.a. gennem samarbejde med ligesindede. 

Modelbaneanlæg  i størrelse 0 (”nul” – 1:45): 
Albertslund, Rørvang 2: Tirsdag fra kl. 19.30. 2-skinnedrift, under bygning. 
Nørrebro Station: Torsdag fra kl. 19.30. 3-skinnedrift. 

Kontingenter : Indskud ved optagelse: DKK 25,00.  
Alle medlemmer betaler grundkontingent: DKK 135,00 halvårligt.  
Desuden betaler de, der benytter modelbaneanlæggene, byggekontingent: DKK 
295,00 halvårligt. 

Formand : E-mail: formand@dmjk.dk 
Jan Bertelsen, Åstoftevej 63, 4550 Asnæs Tlf.: 2328 5749 

Næstformand : E-mail: naestformand@dmjk.dk 
Andreas Rasmussen, Drejøgade 27, 3.th, 2100 København Ø Tlf.: 6061 0496 

Sekretær : E-mail: sekretaer@dmjk.dk 
Flemming Jeppesen, Rødpælevej 9, 3450 Allerød Tlf.: 4817 0504 

Kasserer : E-mail: kasserer@dmjk.dk 
Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: 4252 2927 

Suppleant : E-mail: suppleant@dmjk.dk 
Christian Wiinholt, Plantagevej 14, 2640 Hedehusene Tlf.: 2247 3220 

Fotoarkiv : E-mail: fotoarkiv@dmjk.dk 
Søren Monies, Pile Allé 29, 2000 Frederiksberg Tlf.: 3324 6530 

Tegningsarkiv :  E-mail: tegningsarkiv@dmjk.dk 
Preben Pedersen, Farendløsevej 118, 4100 Ringsted Tlf.: 5764 0391 

Nyhedsbladet :  E-mail: nyhedsbladet@dmjk.dk 
Jens H. Bondesen, Brydes Allé 70, 1.tv., 2300 København S Tlf.: 2623 2307 

Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 22. januar 2012 
Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg 

Deadline for Nyhedsbladet nr. 2 - 2012: Tirsdag den  10. april 2012  
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Redaktørens pift 
Godt nytår!  Det er med en meget positiv mavefornemmelse at jeg denne 
gang skriver ”piftet”. Her i formiddags var jeg i Albertslund for at tage de 
sidste billeder til Nyhedsbladet. Jeg kom ud i flere kroge, hvor det var længe 
siden jeg sidst havde været, og stort set alle steder var der tydelige tegn på 
nylige aktiviteter. Der bygges landskab på Køge, lægges spor og laves el på 
Helgoland. Rampen fra Helgoland op til spiralen er sporlagt, og det er en god 
del af nederste ring i spiralen også. Spiralen ser i det hele taget nydelig ud; 
på en måde er det lidt ærgerligt, at den ikke bliver synlig, for det bliver mange 
m kørestrækning, der skal køres i blinde. På Østerport var der også sket lidt 
med maskindepotet siden sidst jeg kom forbi det hjørne. Modulerne står med 
plast over for at skåne dem mod for meget støv, men jeg fornemmer at der 
også er sket lidt på dem. Den helt store omvæltning er den forbedrede 
fremkommelighed i biblioteket. Desværre lykkedes det mig ikke at tage 
ordentlige oversigtsbilleder af spiral og bibliotek, så det må du have til gode til 
en anden gang. Må denne aktivitet vare ved og meget gerne blive forstærket 
med etableringen af kolonnen. 

Den største modelbanemæssige hændelse siden sidst er dog sket udenfor 
vores klub. Tidsskriftet ’banen’ lukker efter nr. 126 pga. redaktørens helbred. 
Det oplyses at der har været gjort forsøg på at videreføre ’banen’, men at de 
er strandet. Personligt har jeg modtaget det beløbet for de næste tre numre, 
som jeg havde forudbetalt. Det forlyder dog at det ikke er helt udelukket, at 
’banen’ genopstår. Det er dog en kendsgerning at et nyt modelbaneblad Spor 
og baner kommer til verden som en konsekvens af ’banens’ lukning. 
Flemming Søeborg er redaktør af Spor og baner. Se mere på 
www.sporogbaner.dk. Da den slags blade uanset mange skribenter og 
medarbejdere i høj grad er enkeltmandsværk, er det nok det naturlige, at de 
går ind når redaktøren ikke kan mere; det skete jo også for Signalposten. 
Eventuelle arvtagere står jo også friere ved ikke at konstant at blive 
sammenlignet med forgængeren. Må det uanset den kedelige baggrund i 
Vidos helbred føre til yderligere udvikling for modelbaner her i landet. 

Så er der kun tilbage, at ønske Alle god arbejdslyst i klubben. 

Jens H. B. 

Nyt medlem 
Vi har fået et nyt medlem, der bydes hjertelig velkommen i DMJK: 

Ole J. Svinth 
Poul Lindbjerg  
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Formandens klumme 
Ja, så blev det atter et nyt år og det er jo spændende at se, hvad det bringer 
for DMJK. Foreløbig ser det jo rigtig godt ud. Kolonnen er kommet godt fra 
start, indtil videre har vi da været mindst 3-5 stykker, der møder op i klubben 
hver tirsdag kl. 14. Det er rigtigt hyggeligt, og det er også rart at have tid til at 
lave noget. Selvom vi starter med kaffe og holder pause til aftensmad, så 
bliver det alligevel til en 5-7 timers arbejde per m/k i stedet for de godt 2 det 
bliver til på en almindelig klubaften. Så jeg kan da kun opfordre jer, der har 
lyst og tid til at være med, til at møde op tirsdag kl. 14 – også selvom det kun 
kan blive en gang i mellem. 

Som noget nyt har vi lavet en liste på tavlen i togrummet over opgaver, der 
skal udføres, med en kort beskrivelse af opgaven og en kontaktperson, der 
kan sætte evt. interesserede i gang med arbejdet. Så nu er der ingen 
undskyldning for at ikke at vide, hvad der er af opgaver og melde sig til at 
udføre dem….. 

Anlægsbyggeriet skrider også godt frem – i det hele taget summer klubben af 
aktiviteter hver tirsdag aften. Spiralen er ved at tage form og der er lagt spor i 
det meste af den nederste del – det skal være lagt inden vi sætter den 
øverste del permanent på (ellers er der ikke plads til at arbejde) og der er ved 
at blive loddet ledninger til strømtilførsel til, så det er forhåbentlig snart tid til 
den første prøvekørsel. På Køge skrider ballasteringen og 
landskabsbyggeriet frem, så det begynder efterhånden at se ud af noget. 

Poul har overtaget hvervet som klubbens bibliotekar og har store planer for 
ommøblering og nyindretning. Han har foretaget en hårdt tiltrængt oprydning i 
lokalet, så det nu fremtræder noget mere indbydende end tidligere. Der har 
også vist sig en del overskydende materiale (dubletter), så det ser ud til at vi 
allerede til efteråret kan afholde endnu en bog- og tidsskriftauktion over 
tiloversblevne effekter. Det giver et godt tilskudt til klubkassen, som da i 
heldigvis stadig er stor nok til at den kan finansiere det høje aktivitetsniveau, 
som vi har i klubben. 

På Nørrebro er anlægget igen driftsklart efter håndværker-mareridtet. I 
starten af december havde vi et hold jernbaneinteresserede gæster på 
besøg, som var meget begejstrede for vores anlæg. De var endog så flinke at 
forære klubben et par kartoner øl fra Nørrebro Bryghus, som blev nydt meget 
i Albertslund. En af deltagerne tog en masse billeder, som han efterfølgende 
har stillet til rådighed for klubben, så dmjk.dk og spor0.dk’s afsnit om 
Nørrebro kan få en opfriskning på billedsiden. 

Klubben får af og til gaver forærende, nogle i småtingsafdeling og nogle lidt 
større. Det er vi rigtig glade for, og nogle af dem har været omtalt her i bladet. 
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Både til de, der har været i bladet og til de øvrige givere vil jeg på klubbens 
vegne takke rigtig mange gange. I den sammenhæng vil jeg godt opfordre de 
medlemmer, som har tænkt sig at klubben skulle arve deres ferroviale 
effekter (materiel, bogsamlinger, skilte osv.), at de overvejer allerede nu at 
lave et gavebrev til klubben og/eller sikre at evt. arvinger er orienterede om, 
hvad der skal ske med effekterne. Vi skal jo alle bort engang (forhåbentlig om 
mange år) og det er jo nemmest for alle parter, hvis der er rene linjer om den 
slags. 

Som det kan ses andetsteds i bladet afholder vi den ordinære 
generalforsamling i slutningen af marts måned. Jeg kan kun opfordre så 
mange medlemmer som muligt til at møde op og deltage i debatten. 

Jan Bertelsen 

Besøg hos Karlemoseparkens 
Modeljernbane Klub den 22. februar 

Onsdag den 22. februar 19.30 er der mulighed for at besøge 
Karlemoseparkens Modeljernbane Klub på Karlemosevej 87 i Køge, der er i 
gang med at opbygge et H0 anlæg.  

På www.kmk-ho87.dk kan der læses meget mere om Karlemoseparkens 
Modeljernbane Klub og på hjemmesiden er der også et kort med 
rutevejledning. Modeljernbaneklubben ligger ikke så langt fra Ølby station.  

Tilmelding sker til undertegnede. 

Poul Lindbjerg 

Køreplanskørsel i OMJK 
Vi er blevet inviteret til at deltage i køreplanskørsel om søndagen i OMJK. 
Det er to mulige datoer: 4. marts og 29. april. Vi satser på at lave en klubtur 
derover den 4. marts, men skulle der være nogle der har lyst til også at tage 
derover den 29. april er det selvfølgelig også en mulighed, men så bliver det 
på egen hånd.  

Nærmere orientering og tilmelding fremgår af opslagstavlen i klubben eller 
kontakt evt. Jan eller Poul. 

Jan Bertelsen 
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Generalforsamling den 27. marts 2012 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Model - Jernbane Klub 

tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:45  

i klubbens lokaler, Rørvang 2, 2620 Albertslund. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kassereren fremlægger  
det reviderede regnskab for det foregående år, 2011 , og 
bestyrelsens forslag til budget for det indeværende  år, 2012. 

4. Valg af bestyrelse: 

a. 4 bestyrelsesmedlemmer 

b. 1 bestyrelsessuppleant 

5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

6. Fastsættelse af indskud og kontingenter. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

 

A.d. 7.: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med hensyn til sager 
under dagsordenens pkt. 7 ”Indkomne forslag”, når disse foreligger for 
bestyrelsen i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen – herfra 
dog undtaget forslag til vedtægtsændringer, der skulle have været 
bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2012. 

Husk at betale kontingent:  Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter 
at kontingentet er betalt. Betalt grundkontingent alene giver 1 stemme mens 
betalt grund- og byggekontingent giver 2 stemmer. 

Bestyrelsen 
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Skærtorsdag 
Torsdag den 5. april er Skærtorsdag, så der er ikke møde på Nørrebro. 

Jan B. 

DMJU udstilling den 14. og 15. april 
Redaktionen har modtaget nedenstående indbydelse. Da næste Nyhedsblad 
først udkommer efter udstillingen, er interesserede nødt til at søge nærmere 
oplysninger ad andre veje, f.eks. ad de, der er nævnt nederst. 

Dansk Model Jernbane Union  

 

DMJU udstilling 2012. 
 

DMJU afholder sin årlige udstilling i Bramdrupdam Hallerne, 
  

Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding. 
 

Udstillingen afholdes 14.-15. april 2012, med samme koncept som tidligere år,  
 

opstilling fredag, udstilling lørdag - søndag. 
 

Der indbydes DMJU klubber, fabrikanter og handlere. 
 

Nærmere detaljer, med tilmeldings formular tilgår inden længe. 
 

Idet vi glæder os til at se dig/jer som deltagere, 
 

sender vi de bedste hilsener 
 

Bestyrelsen 
 

DMJU 
 

Kontakt: Jan-Ole Hansen tlf. 20 25 86 66 mail: jh.dmju@youmail.dk      www.dmju.dk 
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Gave modtaget! 

 

Fra venstre: OKMJ QB 540, QB 535 og QA 1336 på varehussporet i Køge. 

Fra vort medlem Ib Svendsen har klubben modtaget en gave bestående af 3 
flotte hjemmebyggede lukkede godsvogne fra OKMJ (QA 1336, QB 535 og 
540). Vognene er ikke helt færdige, idet der mangler lidt småting på 
undervognene (bremsebuk og bremseklodser mm.), men de er i øvrigt 
køreklare. Måske er der en frivillig som har lyst til at lave dem færdige?? 

Klubben takker mange gange for den modtagne gave. 

Jan Bertelsen 

Nedrivning, af Ole Frøslev 

Mikroanmeldelse af en bog i biblioteket 

Bogen er en spændingsroman og er i øvrigt god. Vigtigt i denne 
sammenhæng er, at de to sidste sider i bogen kun kan være skrevet af en, 
der har været besøg på Godsbanegården på en køreplansaften.  

Det er da også helt rigtigt. Ole Frøslev er fætter til klubbens nok så bekendte 
medlem, Niels Borre. Biblioteket har fået et signeret eksemplar af bogen. 

Tak for bogen! 
Poul Lindbjerg 
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Biler i størrelse 0 

 

Den 2 farvede Amazon og den sorte PV 444, der ses i baggrunden er fra 
Edition Atlas nye Volvo serie og købes fra dem i et løbende abonnement, der 
altid kan opsiges. Det er utrolig flotte modeller, der gør sig godt på et dansk 
anlæg, og til en rimelig pris af 162,00, og så er de første modeller endda 
billigere. 
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Den mørkeblå herregårdsvogn er en Minichamps model, der har været på 
markedet en del år. Sætter man danske nummerplader på og fører i bilerne 
(de er alle til at adskille, dog er der 3-kantede skruer i Atlas modellerne) har 
man en topmodel til sit anlæg.  

Olaf Hermansen 
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Albertslund den 22. januar 2012 

 

Den skjulte opstillingsbanegård Helgoland. Ledningsarbejdet er påbegyndt. 

 

”Næste station: Køge. Toget kører ikke længere – Til tiden!”  
Julekalender S-toget holder fortsat (eller allerede) på Køge. 
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Øverst: Kransen til drejeskiven på Østerhavn er lagt på plads i hullet.  

      

Til venstre: Nedkørslen fra ”spiralen” mod Helgoland. Ovenover kommer der 
dobbeltspor i to niveauer samt udtræksspor og S-bane. 

Til højre: Sporet er den nederste udkørsel fra ”spiralen” mod Helgoland. 
Gevindstag til at bære næste etage er opsat. Lidt af næste etage ligger ind 
over sporet. Spiralen får knapt 1¾ omgang. 
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Skildpaddedrev på Helgoland 
I håb om at undgå problemer med 
sporskiftedrevene på Helgoland 
valgte vi jo drev af type Skildpadde, 
Tortoise eller Turtle (alt efter 
temperament). Adskillige har 
anbefalet disse drev til os, og 
internettet er fyldt med lovprisende 
beskrivelser af dem. 

De første drev er nu monteret under 
pladen og forbundet med Peco 
sporskifterne ved hjælp af den 
medfølgende trækstang. Kendere af 
drevene kan se at trækstangen er 
indstillet til største slaglængde 
(styreåget er skubbet så langt ned 
som muligt, hvilket giver største arm 
mellem åg og sporskiftedrev). 
Trækstangen er imidlertid for blød til 
at overføre den fornødne 
omstillingskraft til sporskiftet. Især er 
det galt med de sporskifter, der har en 
indbygget microswitch til ompoling af 
hjertestykket, da den kræver ekstra 
kraft for at skifte.  

Næste skridt bliver derfor at prøve en 
trækstang af kraftigere pianotråd. Tilsyneladende har drevet ingen problemer 
med at bøje trækstangen med den nuværende indstilling.  

Jens H. B. 

 

 

EpokeModeller barsler med DSB traktor 
57 i størrelse 0 – men om den er 
køreklar eller det ”blot” er en støbt 
overdel vides ikke ved redaktionens 
slutning. 
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Rullebord sælges 

 

Et dejligt rullebord er dukket op i biblioteket, og for at det ikke skal blive fyldt 
med ting og sager igen, skal det sælges. Selve bordet er 60 cm x 94 cm og 
86 cm højt. Håndtaget er ikke taget med i de nævnte mål. Rullebordet 
sælges for 100 kr. Er der flere interesserede vil rullebordet blive solgt til den, 
der efterfølgende byder højst. 

Poul Lindbjerg  

Spor 0 nyheder fra EpokeModeller 
2012 kataloget kan ses på hjemmesiden: www.epokemodeller.dk 
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EpokeModeller har desuden fine figurer i 0 fra Hauser Figuren: 
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Kend et tog 
For at højne klubbens medlemmers paratviden, har bestyrelsen indført 
begrebet: "Kend et tog". 

Man samler derfor 
medlemmerne omkring 
de overdækkede 
moduler, og pludselig 
fjernes plasticen og et 
lokomotiv kommer til 
syne. 

Man har nu uanet tid til 
at gennemtænke, 
hvilken model der 
afsløres, og de 
skrappeste af 
medlemmerne, der 
gennemskuer litra m.v. 
får stående applaus. 

Om det kan holde dampen oppe, ved man intet om i skrivende stund.  

(Redaktionen kan afsløre: Se litreringen på siden af modellen) 

Mad 
Klubbens pensionister 
og andet godtfolk har 
aftalt at mødes tidligere 
på klubaftenerne, så 
man kan få noget fra 
hånden. I den 
forbindelse afholdes 
fælles madlavning af de 
materialer der nu 
engang forefindes. På 
billedet ses et par 
medlemmer i færd med 
at forberede aftenens 
spaghetti gryde. 
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Julefrokost 
Et sammenrend af 
klubmedlemmer mødtes 
til julefrokost tidligt i 
januar.  

Det diskuteres stadig, 
om det var et forsinket 
2011 eller et tidlig 2012 
arrangement. 

En trofast julefrokost-
deltager i klubben kunne 
som vanligt ikke vente  
med at smage på de 
våde varer til alle var 
mødt. Det afsløres her 
ved at alle de øvrige 
glas står pænt med 
bunden i vejret. 

 

Hjulemøde 
Inspireret af klubbens 
julefrokost, råbte alle 
modelbyggerne i kor: 
"Vi skal også holde 
hjulemøde". Varerne 
kom på bordet, og 
festlighederne trak 
længe ud. 

Udenforstående ville 
mene, at 
arrangementet var lidt 
afsporet, men der blev 
ikke gjort tiltag til en 
afdrejning. 
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Bestyrelsesmøde den 4. januar 

1. Referat af forrige bestyrelsesmøde godkendt. 

2. Regnskab:  Poul fremlagde årsregnskabet. Vi har holdt udgifterne nede 
og fået ekstra indtægter især fra salg af bøger og tidsskrifter. Det samlede 
underskud er på -2.587 kr. hvilket er væsentlig bedre end det budgetterede 
på -22.550 kr. Budget for 2012 og 2013 blev fastlagt med henblik på et mere 
realistisk underskud på 10.000 kr. Det vil stadig være ok at tære lidt på 
formuen, under de nuværende store byggeaktiviteter. Vi er opmærksomme 
på at huslejen i Alb. kan ændre sig om 3 år når den nuværende kontrakt 
udløber, så Jan vil tage kontakt til Danbyg for at pleje de gode relationer, og 
så småt undersøge hvad vi kan forvente os i den henseende. 

3. Nø: Køreaftnerne har været vellykkede efter en del fejlretning, og 
anlægget er fuldt funktionelt igen. Vi har stadig en del tegninger liggende 
under bordene, som Jan, Søren Monies og evt. Poul skal sortere. Dem vi 
ikke selv skal bruge, går til Nordsjællandske Veterantog. Det er målet at dette 
arbejde skal være afsluttet i indeværende år. 

4. Alb:  Nye medlemmer kan igen få nøglebrikker, ved at betale 50 kr. i 
depositum. Vi skal huske at drøfte en eventuel sløjfning af et spor på 
Østerport på næste Alb. møde. Det skal også undersøges om flexsporet 
overholder sporvidden i kurverne, idet det er konstateret at svellerne ligger 
skævt, på grund af den måde svellerne er gjort fast til hinanden på. 
”Kolonnen” er startet d. 3. januar, og er kommet godt i gang. Poul prøver at få 
viceværten til at kikke på hullet i taget i opgangen. Christian påtager sig at 
sætte tognummerskiltene op over anlægget på endevæggen. Vi er 
bekymrede for at alarmen ikke bliver testet, idet den ikke kan sættes til at 
foretage et prøveopkald. Jan foreslog at vi sætter en ”log” op på lågen til 
alarmen, hvor det registreres at der udføres en test 4 gange årligt. Poul laver 
loggen og kontakter Richard, som skal foretage afprøvningen. 

5. Bibliotek:  Poul er kommet godt i gang med at planlægge ændringer på 
indretningen, og er også gået i gang med oprydning og sortering af især 
gamle tidsskrifter. Han vil gerne have skab til sjældne effekter, som kan 
aflåses. Hvis nogen har en 3 m høj wienerstige i rimelig kvalitet, som de kan 
undvære, vil være godt, idet det er problematisk at nå bøgerne på de høje 
reoler. 

6. Tegningsarkiv:  Jan skal have en aftale med Preben vedr. opbevarelse 
af backupharddisken af tegningerne.  

7. Fotoarkiv:  Ingen havde noget at bemærke. 
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8. DMJU:  Søren Jensen fra Odense er blevet opfordret til at stå for 
udstillingen i Kolding d. 14.-15. april. Jan aftaler med Søren K. vedr. DMJK’s 
deltagelse og planlægning. Vi har vundet 500 kr. i en fotokonkurrence, som 
DMJU har afholdt. Det var en 3. præmie for et billede som Søren K. havde 
sendt ind. 

9. Udflugter:  22. februar er der besøg i Karlemoseparkens Modeljernbane 
Klub. Søren K. har orienteret os om, at man er begyndt at køre 
køreplanskørsel i Odense, og at der er mulighed for at vi kan tage derover i 
samlet flok og være med en dag. Den 4. marts blev besluttet, og Søren K. vil 
blive kontaktet for yderligere planlægning af turen. Besøget hos Museumstog 
vil blive i slut maj - start juni. 

10. Generalforsamling  blev fastsat til d. 27. marts. kl. 19:45. 

11. Eventuelt:  Jan laver en revideret udgave af bestyrelsens 
arbejdsopgaver, samt årsoversigten. Vi vil indføre et nyt punkt på 
mødeagendaen, hvor årsoversigten bliver gennemgået, så vi husker det hele. 

12. Næste bestyrelsesmøde:  Foreløbig foreslået dato er d. 11. april kl. 
17:30. hos Christian. 

Referat:  Flemming. 

 

DANMARKS STØRSTE 

SAMLERTRÆF FOR 

GAMMELT LEGETØJ 
TOG, BILER, FLY, DUKKER, BAMSER, SPIL, FIGURER M.M. 

i FREDERIKSBERGHALLEN, hal 4 

JENS JESSENSVEJ 16, KØBENHAVN F 

SØNDAG  11.  MARTS  2012 

kl. 11,00 – 15,00   GRATIS ADGANG 
Arrangør tlf. 4028 4057, postboks 83, DK-2640 Hedehusene 
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Dag Dato Kl.    
Tirsdag 24/1 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 klubaften 
Torsdag  26/1 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 31/1 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 Køreaften og Albertslundmøde  
     
Torsdag  2/2 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 7/2 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 klubaften 
Torsdag  9/2 19.30 Nø Køreplanskørsel  
Tirsdag 14/2 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 klubaften 
Torsdag  16/2 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 21/2 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 klubaften 

Onsdag 22/2 19.30 Ølb 
Besøg hos  
Karlemoseparkens Modeljernbane Klub - KMK 

Torsdag  23/2 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 28/2 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 Køreaften og Albertslundmøde  
     
Torsdag  1/3 19.30 Nø Klubaften 
Søndag  4/3   Besøg hos OMJK  
Tirsdag 6/3 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 klubaften 
Torsdag  8/3 19.30 Nø Køreplanskørsel  

Søndag  11/3 11-15 Fb 
Samlertræf for gammelt legetøj i 
Frederiksberghallen 

Tirsdag 13/3 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 klubaften 
  19.00 Alb Modelbyggerne mødes i Albertslund  
Torsdag  15/3 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 20/3 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 klubaften 
Torsdag  22/3 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 27/3 14.00 Alb Kolonnen  
  19.45 Alb Ordinær generalforsamling i DMJK  
Torsdag  29/3 19.30 Nø Klubaften 
     
Tirsdag 3/4 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 klubaften 
Torsdag  5/4   Skærtorsdag – intet møde 
Tirsdag 10/4 14.00 Alb Kol onnen,  kl. 19 klubaften 
    Deadline for Nyhedsbladet nr. 2 - 2012 
Torsdag  12/4 19.30 Nø Køreplanskørsel  

Weekend 
14/4 
15/4 

 Kd 
DMJU Modeljernbaneudstilling i Kolding,   
Bramdrupdam Hallerne, Bramdrupskovvej 110 

Tirsdag 17/4 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 klubaften 
Torsdag  19/4 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 24/4 14.00 Alb Kolonnen,  kl. 19 Køreaften og Albertslundmøde  
Torsdag  26/4 19.30 Nø Klubaften 
 


