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VMJK klubblad 

1. kvartal 2017 
 

VMJK er igen klar til et nyt og spændene år,  

 og ønsker alle et godt nytår.
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Jeg vil sige tak for et godt år 2016 med mange spændende tiltag i VMJK. 

Efter lang tid, snakken om modul opbygning i det lokale hvor VMJK,s 

udstillingsanlæg står. 

Så er dette arbejde nu kommet i gang. 

Det eller de opgaver der her venter, er mange. Dog kan nogle siges mere 

specifik. 

Selve modulerne og deres borde. Disse er der næstes på plads. Det vil sige at 

de første moduler er taget i brug. 

Hvad der skal bygges på disse moduler, er i epoke 3 og noget med landbrug 

og dansk. Skinne føring er sådan set på plads, med de små ændringer og 

tilføjelser der er muligt på de enkelte moduler.  

Selv landskab, bygninger og andet til de enkelte moduler. Her kan det enkelte 

medlemmer der måtte ønske at lave et sådan modul ene eller sammen, selv 

vælge bygninger og andet. 

Her vil der være hjælp at hente (hos hinanden) til dette arbejde. 

Der vil være en træproduktion og så vidt det er muligt, også en husproduktion, 

eller hjælp til dette. 

Af skinne bruges Mäklin K-skinner på modulerne. Dette betyder at der vil være 

muligt at køre enten AC – Märklin system eller DC Fleismann system og digital. 

 

Med hensyn til det store anlæg.  

Jeg vil gerne stille mig til rådighed om lørdagen i første kvartal, hvis der er 

nogle der gerne vil arbejde her. Send mig en mail eller giv mig et opkald. Det 

vil betyde at dette anlæg ikke kommer til at ligge helt stille. 

På klubaftner vil der så være fokus på modulerne. 

Klubben har været på besøg i Plantorama siden uge 41. Den udstilling som 

VMJK har været en del af er nu taget ned.  

Hvad der skal ske i 2017. Her er vi inviteret til at deltage igen. Der vil i 1. 

kvartal komme noget mere frem, om hvad der for VMJK bliver at arbejde med 

for Plantorama. 

Der er en særskilt artikel omkring dette arbejde/samarbejde. 

VMJK’s julefrokost. Her var 9 medlemmer tilmeldt og vi havde en hyggelig 

aften. Der var indkøbt så meget mad, at der også var mad til den 21. 

december.  Jeg ser frem til et god samarbejde i VMJK i 2017 og håber at 

klubben vil få nogle flere medlemmer hen over året. 

                                                                                         Per S. Kristensen 
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Til modulerne skal der bruges mange forskellige ting. 

 

Bland andet skal der bruges træer – mange træer. Af træer er der løvtræer og 

nåle træer og nogle frugttræer kan også bruges. 
Løvtræer laves af kobber tråd, træspartel, maling, lim og forskellig drys. 

Tråden vikles om en A-4 blok enten på langs eller på tværs. Dette alt efter 

hvor højt træer ønskes. Der vikles ca. 30 gang rundt og derefter klippes 

trådene over i 3 lige lange længer. Derefter er der 90 tråde som vikles som 

stamme og der udtages så en passene mængder tråde til grene. Derefter 
spartels dette ”træ” og efter at det er hærdet af, bliver det malet og sat til 

tørring. Så sprøjtes det med lim og derefter kommer der forskelige drys på. 

Det er den fremgangsmåde jeg har brugt. 

Der laves også træer af bindergarn og ståltråd. Når disse er lavet bliver de 
dyppet i grøn bejse og så har vi det fineste grantræ.   

 

Billede af 2 løvtræs modeller der er lavet i 

klubben. 

 
Der er mange andre genstande der skal 

bruges og som VMJK selv kan fremstille. 

Her tænker jeg på telefon pæle, hegns 

pæle og andre emner til hegn.  
Der vi også være brug for huse i flere forskellige afskygninger. Disse huse skal 

jo laves således at de passer ti de enkelte moduler. Her er det den enkelte 
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eller dem der er sammen om et modul der må komme med ønske om hvilke 

bygninger de måtte ønske, set ud fra epoke og emne – dansk landbrug. 

 

Skinner som bruges er Märklin K-skinner og her er der lige nu, ved at blive 
lavet således, at der kan køres fra det nuværende ranger område og videre på 

modulerne. Så des før du melder dig på banen til at lave et modul, des større 

chancer er der for at være med til at lægger skinner på netop det modul du 

måtte ønske at have ansvar for. 

 

 

 

Her er 2 billeder som fortæller lidt at 

omforandring der er i gang. 
 

Det er ranger området der bliver lavet 

en del om med ny skinne føring og 

derfra kørsel ud på modulerne. Det 
bliver lavet således at fra det indenerst 

spor kan køres ind på VMJK’s 

udstillingsanlæg. Der bliver muligvis 

også mulighed fra det yderste spor, dog 
kun fra den en retning.  

 

Som skrevet er der store muligheder for at komme til at bygge moduler ene 

eller sammen med andre. Der er klare retningslinjer, men med store udfoldelse 

muligheder.  
 

Kravene er, at det skal være dansk, noget med landbrug og epoke 3.  

 

Som jeg ser dette, er der store muligheder og så vil der være hold til at hjælpe 
med træer, huse, strøm/lys og andet. I mit lille hoved ser jeg et spændende 

områder at køre på. Alt respekt for VMJK’s store anlæg, bliver modul anlægget 

nok nemmere at overskue og der bliver mulighed for at køre med mange tog. 
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Opbygning af juleudstillingen i Plantorama 2017, her begyndte drøftelsen 

allerede i januar. Dels i klubben og hos Plantorama sammen med 

centerlederen Brian. 

Efterhånden blev det 4 Plantorama borde der skal bruges og at der skulle være 

kørende tog på 2 af disse borde og vand på 2 borde. Tog og vand skulle dog 

ikke være på samme borde. 

Landskabet skulle være meget kuperet!!!!.  

Det blev brugt bygge flamingo i forskellige tykkelser. Dette arbejde blev lavet i 

juni/juli måned. Alt dette blev flyttet til Plantorama i uge 37. 

Her blev stadig drøftet hvordan vi kom videre. Her var der nogle medlemmer 

der kom med gode ideer. Disse arbejdede vi videre med og dermed også købe 

det materiale der skulle bruges. Der var stor aktivitet, næsten hver dag fra 

klokken 8 og til klokken 14. VMJK var færdig, næsten færdig fredag i uge 40. 

Onsdag i uge 41 blev de 4 planteborde kørt ind i butikken og her blev de sidste 

ting lavet. Onsdag i uge 41 var den dag at hele jule udstillingen i Plantorama 

skulle være færdig.  

De 2 tog som kørte i Plantorama kørte på den ene bane på M-skinner og den 

anden på K-skinner. Lokomotiverne kunne køre flere dage uden nogen form for 

service. Den service som lokomotiverne fik undervejs var lidt smørelse, nye 

børste sæt og ellers blev hjul og slæbesko rengjort. Skinnerne blev rengjort 

nogle gange i perioden. Vi havde dog også brugt alt andet end vat i landskabet 

i og omkring skinnerne.  

VMJK har i perioden fået ros for arbejdet, dels af direktøren for Plantorama 

kæden og fra andre centerledere fra andre Plantorama. Så denne ros er 

hermed givet videre.  

Hvad der skal ske i 2017 ved jeg på nuværende tidspunkt ikke, men jeg ser 

frem til at kunne finde en spændende løsning sammen med den nye 

centerleder der hedder Erling.  
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Der er lavet en billede serie, som indeholder billeder helt fra udskæring af 

flamingo og opbygning i Plantorama og selve udstillingen i Plantorama. 

Disse 4 billeder er fra den ene ende af det plantebord hvor der blev brugt M-

skinner. 

Fra til skæring af flamingo til det endelig resultat.  
Under flamingoen var alt strømmen og som grund ”sne” blev brugt hvid nervøs 

velour. Resten af det materiale der blev brugt var fra Plantoramas hylder. 

 

Dog ikke Plantorama lastvognen.  
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VMJK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 15. marts klokken 19 i klubbens lokaler. 

 
§4 
Stk.1. 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i Viborg én gang årligt senest 31.marts. 
Medlemmerne indkaldes skriftligt, ved brev, e-mail eller gennem medlemsbladet, med mindst 14 
dages varsel. 
 
Stk.2 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.  
4. Næste års budget og fastlæggelse af kontingent. 
5. Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor. 
6. Indkomne forslag. 
7. Eventuelt. 

 
Stk.3. 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 
senest med 14 dages varsel. 
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Formand 
22016Per S. Kristensen 

Gråmejsevej 107 

8800 Viborg 

Tlf.: 8661 1219 / 4083 1219 

E-mail: psk@live.dk 

På valg 2017 
  

Næstformand  

Erling Møller Pedersen 

Sdr. Rindvej 14 
8800 Viborg 

Tlf.: 8663 9690 / 6028 9690 

E-Mail: emb-model@hotmail.dk 
På valg 2018 

  

Kassere  

Peder Pedersen 

Mosevænget 27 

8800 Viborg 

Tlf.: 8660 0572 / 2327 6796 

E-mail: peder@egpedersen.dk 

På valg 2017 
  

Sekretær  

Carsten Juhl Hansen 

Tulipanvej 9, Skelhøje 

7470 KArup 

Tlf: 6463 2054 

E-Mail: carstenjuhlhansen@gmail.com 

På valg 2018 
  

Bestyrelsesmedlem  

Finn Skov Pedersen 

Ahornvej 53B 

9632 Møldrup 

Tlf.: 8660 0635 / 2064 6371 

E-Mail: tunni@sol.dk 

På valg 2018 
  

1.Suppleant 
Finn Nielsen 
Vinkelvej 60 
8800 Viborg 
 

Tlf.: 8667 2117 / 2112 2431 
E-mail: finnrask@c.dk 

Revisor 
Steffen Hvidt 
Rogenstrupvej 15A 
8831 Løgstrup 

Tlf.:8664 7478 
E-Mail: s.hvidt@elro.dk 

2.Suppleant 
Gert Rueholm Kristensen 
Knabervej 160, Fjeldsø 
9620 Aalestrup 
 
Tlf.: 9864 7039 / 2567 2112 
E-mail: gert@rueholm.dk 

Revisorsuppleant 
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