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Formanden har ordet
Når nu bladene skifter fra det grønne lok over i de gyldne farver, er der tid til at finde de indendørs sysler
frem, så som modeltog.
VMJK har fået sin kaffe stue malet i en ny farve - hvid, gulvet har fået en ny gang maling, så det er blevet
mere lyst i lokalet.
En stor ros til de af vores medlemmer der arbejde med lokalet på 3 klubaftner.
Trappen, rampoet og noget af gulvet i lokale ved det store anlæg er ligeledes malet.
Den gulv maling der er brugt, er en 2 komponent maling som skulle være noget mere holdbar.
Der er bygget og færdig gjort noget omkring den gamle station og der arbejdes på Viborg banegård med
blandt andet lys.
DC. Dette skinne net er gået igennem og fungere fint og der er i klubben 3 lokomotiver der kan køres med.
Venligst udlånt af vores klubmedlem Peder Pedersen.
Det område der ikke er helt færdig er station området ved styrepulten og så er der nogle drev der skal
skiftes og monteres. Men der kan køres i begge retninger.
Klubben har lavet en folder som er delt ud forskellige steder, og som også ligger ved vores udstilling, som er
beskrevet en andet sted.
Skulle du mene at folderen skal uddeles nogle steder i dit nærområde, så sig til og du vil få en stak.
Folderen vil være vedhæftet eller printet ud og medsendt pr. brev.
Køre aftner. Her øves der stadig, med de udfordringer det nu måtte give. Nogle af de ting der kan drille på
en sådan køreaften, er der i klubben forskellige forslag til hvordan disse kan løses. Jeg ser frem til klubbens
næste køre aften som vil være onsdag den 5. november.
Af aktivitet som VMJK har i gang eller planlagt resten af året er:
Udstilling i Plantorama i Viborg. Her er VMJK´s udstillings anlæg og en bane der køre blandt huse og andet,
som kan købes i Plantorama.
Som klubmedlem må du gerne køre med de 2 toge som styres at ure. Disse ure tilsluttet strøm i 15
minutter og af bryder strømmen i 15 minuttet.
Nå du vil arbejde/køre med det opstillet, skal du henvende dig til personalet og tage et navne skilt på.
Navne skilte vil være et finde unde anlægget. Hvis ikke der er et med dit navn, så tage et blank og skriv dit
navn og bær det synlig.
Plantoramas personale er instrueret om vores procedure.
I weekenden 25 og 26 oktober skal udstillings anlægget til messe i Bjerringbro hallen. SÅ mød op og hjælp
til.
Julefrokost vil være den anden onsdag i december. Tilmeldings liste vil være i klubben lokale, Men du kan
også tilmelde dig pr. mail. Sidste frist for tilmelding vil være den første onsdag i december og herefter er
tilmelding bindende.
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Udstilling Plantorama Viborg
Onsdag den 1. oktober kørte VMJK til Plantorama i Viborg for at lave en udstilling.
Udstillingen skulle indeholde VMJK’s udstillingsanlæg, og en rundbane rundt om
denne, hvor alle Plantoramas huse og alt det der kunne bruges til at lave en god
juleudstilling fra Plantoramas hylder blev brugt. Vi var der klokken 19.15 og klokken
22.30 mente vi, at det var tid at tage hjem. Vi var ikke helt færdig, men ville så de
følgende dage komme og lave resten. Fantasien blev brugt og jeg må sige at
Plantorama har mange ting der kan bruges til en sådan udstilling og noget kunne også
bruges til vores bane i klubben.

Der blev lavet en rundbane med banegård og en lille tunnel. Der blev lavet små
bjerge med huse på, der blev sat træer og meget andet som vil være svære at
beskrive, så et besøg ville kunne fortælle resten af det flotte resultat der blev lavet.

Udstilling i Plantorama:
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Udstillingen køre indtil uge 2, hvor vi henter vores anlæg hjem.
Der skal laves en liste over de af vore medlemmer der ønsker at bruge nogle
timer i Plantorama. Listen vil være at finde i klubbens lokaler.
Plantorama ønsker at kunne fortælle på et skilt
hvornår vi vil være at træffe i Plantorama.
Dog ingen betingelse for at bemande anlægget
På skiltet vil det også være mulighed for at fortælle om vi har noget med som
vi yderlige vil vise frem.
 Det kunne være noget med lyd.
 Noget med hvordan vi bygger huse og sætter lys i disse.
 Tog i andre størrelser.
 Hvordan et lokomotiv bygges om.
 Eller andet der har med model tog at gøre.
 Det er dog ingen betingelse at have noget med, da der er lokomotiver og
vogne på anlægget.
Anlægget er tidsstyret, og de 2 baner køre et kvarter og holder et kvarter og
dette uafhængig af hinanden. Denne styring kan dog sættes ud af spillet, hvis
der ønskers at der køres hele tiden.
Når du ønsker at bemande anlægget skal du ringe til Brian
på tlf: 28 12 06 18 når du kommer til Plantorama
VMJK’s folder ligger på anlægget og her forsvinder der mange. Det er jo godt
at mange får læst om VMJK. Så VMJK vil løbende søger for at der bliver fyldt
op af disse foldere.
Anlægget skal i weekenden 25/26 oktober til messe i Bjerringbro.
Her vil der være bruge for nogle til at flytte og til at bemande anlægget.
Anlægget flyttes fra Plantorama og sættes tilbage i Plantorama igen.
Efterfølgende ønsker Plantorame og VMJK at forbedre udstilling omkring
VMJK’s udstillings anlæg. Her vil det være mulighed for at udøve sine
kvaliteter.
Julefrokosten er onsdag den 10. december, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

I 2015 har vi en aftale med Viborg Central bibliotek om at de låner vores
udstillingsanlæg.
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Stemnings billeder fra opsætning af
juleudstilling i Plantorama i Viborg
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