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Nu er sommeren kommet til Danmark, ja vi må konstaterer at der er masser af
sol og meget lidt lyst til indendørs aktiviteter.
Der er forskellige aktiviteter i gang i vores lokaler.
Der vil også komme til at ske noget med selve bygningen. Bygningen VMJK bor
i får nye vindyer til efteråret. I den forbindelse bliver de 4 vinduer i det store
rum materet. Dette for at der ikke kan kikkes ind. Så nu kan vi nok bedre
holde varme om vinteren.
I den forbindelse skal VMJK være opmærksom på om vi måtte have nogle
ønsker, så som aftrak til maler kabinen. Dette er der på nuværende drøftet og
der er positiv tilkendegivelse om at dette ønske kan opfyldes.
Der er lavet ekstra lys i det lokale vi sidst har fået til disposition, og her er der
også planer om at lave en lille male kabine.
Modulerne. Disse arbejdes der fortsat på. Der er ved at blive lavet 2
hjørnemoduler. Det ene hjørne modul bliver nok kun til udstilling. Det andet til
fast del af modul anlægget. Begge vil blive udstyret med vendemodul til DC
kørsel.
Her er også taget hensyn til de rigtige farver på ledninger.
Så er der også et hjørne modul mere, Her bliver der arbejdet med at placere
drejeskiven og lave liv omkring denne.
Fantasiområdet. Her kan køres AC lige nu. Der arbejdes på at få lavet de
ændringer som vil gøre fantasiområdet mere spændene og at landskabet bliver
mere Dansk i sin opbygning.
Der vil være mulighed for at køre AC på det store anlæg. Vi vil gerne være
behjælpelige med at lægge dit lokomotiv ind på ECos, dog skal det helst ikke
være den første onsdag i måneden.
På det store anlæg arbejdes der stadig med strøm, som ligger lidt underdrejet
her om sommeren. Men det der er lavet fungerer fint. Så det har været godt
med et eftersyn og opgradering af strøm, farver på ledninger m.m.
VMJK har fået aftalen med Plantorama på plads for 2018. Det betyder, at i uge
41, skal der arbejdes i dagtimerne i Plantorama for at få udstillingen sat op. Så
husk at sætte nogle timer af. Vi har fået en anden plads end sidste år, og det
giver nogle nye udfordringer, blandt andet med at holde pilfinger væk.
Aftalen med Viborg Bryghus har været spændene at arbejde med. Aftalen gav
nogle udfordringer. Aftalen har dog for VMJK været positiv.
VMJK kunne, et forslag, tager på en øl smagning på Viborg Bryghus til
efteråret med spisning.
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Lokomotivet Odin – Danmarks første lokomotiv

Danmarks første lokomotiv – Odin -er blevet genskabt, ikke i størrelse 1-87,
men i størrelse1-1.
Lokomotivet Odin måtte jo komme.
Det har taget 14 år, fra ide til det endelig lokomotiv blev vist frem.
De driftige folk bag ideen har fra fonde kunnet skaffe de midler der skulle til,
for at kunne få gennemført ideen, fra ide til virkelighed.
Odin blev vist frem i Odense den 16. juni
Inden for modeltog verdenen, ser mange ting blive skabt i model. Lokomotiver
og vogne fra fordoms tid.
Hvornår dette lokomotiv komme i modelstørrelse, ja det kan vi så vente på.
Ligesom hvilke producent der vil proklamere, at de snart vil kunne sende dette
lokomotiv på markedet.
Dog findes Lokomotivet i samlesæt, se Spor og Baner:
http://sporogbaner.dk/odin-i-h0/
Se yderlige på omkring Odin ved at klikke på linke:
https://www.tv2fyn.dk/artikel/tog-fans-jubler-danmarks-foerste-tog-kommertil-odense
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Hjørne modulerne
Der er arbejder på 2 hjørnemoduler i foråret.
Det ene hjørnemodul har fået lagt skinner. Her
kan køres AC og der er lavet forberedelse til at
kunne køre DC.
Landskabet er fladt og det er planer at der skal
laves nogle huse, måske sommerhuse med lys
og liv omkring.

Der skal laves en eller anden form for
industribygning som skal have vare leveret
med bane. Hvad denne industri bliver, er
stadig åben. Måske et bryggeri eller noget
med træ. Det kunne også være noget
forlystelse som en karrusel, hvor turister så
villekomme med banen. Det vil måske passe
godt sammen med sommerhuse.
Så skal der bruges masser af træer og andet beplantning.
Det andet hjørnemodul. Her er underlaget ved at blive lavet. Her bliver også
en vendesløjfe og gennemkørsel til de andre moduler. På dette modulvil der
også blive et sidespor. Til dette sidespor er
planen lige nu et savværk, da landskabet vil
blive med skov hvor der vil være enkelte
små huse. Alle huse med lys og på sigt små
bevægelige figurer.
Det er jo Märklin K-skinner der bruges altså
AC kørsel. Der vil også på dette modul blive
lavet, således der kan køres DC.
På begge hjørne moduler skulle der gerne
kunne køres til november/december.
Hjørne modulerne vil ikke være færdige på det tidspunkt. Men der vil være
mulighed for at arbejd på disse hjørnemoduler, når der er på udstilling.
Der er således at der arbejdes på, at komme ud med modulerne i
november/december. Vi skal vær i Plantorama sammen med Viborg Bryghus.
Her vil vi køre med Plantoramas og Viborg Bryghus vogne. Ja vores egen vogn
skal der selvfølgelig køres med.
Vi kommer til at stå sammen med Viborg Bryghus udskænknings stand.
Dette er lige nu oplægget
Der er et hjørnemodum mere der arbejdes på. Her bliver drejeskiven placeret
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Hjemmesider med forskellig modeljernbane tilbehør.
Der findes mange flere hjemmesider, men disse er fra Märklin magasinet maj 2018,
plus lidt flere
Artitec
www.artitec.de
AWM Mobil
http://www.automodelle.com
Auhagen
www.auhagen.de
Baumann
www.baumann-modellspielwaren.de
Beli-deco
www.beli-beco.de
Besig
www.besiggmbh.de
Brekina
www.brekina.de
Brima
www.modellanlagenbau.de
Busch
www.busch-model.de
Dickie-schuco
www.schuco.de
Epoche
http://www.epoche-modellbau.de
Faller
www.faller.de
Gabor
www.gabor-modellbau.de

Herpa
www.herpa.de
Heki
www.heki-kittler.de

Jeco
http://www.jeco.se
Jsd
www.jsd-modelle.com
Joswood
www.joswood-gmbh.de
Kibri
www.kibri.de
liliput
www.liliput.de
MO miniatur
www.mo-miniatur.com
Noch
www.noch.de
Preiser
www.preiserfiguren.de
www.merten-figuren.de
Reitze
www.rietze.de
Schreiber
www.schreiber-bogen.de
Stadt im modell
www.stadtimmodell.de
Viessmann/vollmer
www.viessmann-modell.com
www.vollmer-online.de
Märklin
(insider side, 25 års jubilæum for insider
klubben)
www.maerklin.de/25jahre

Silhouette
(konvertering af billeder)
www.miniatur.de
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I efteråret og vintermånederne vil aktivisten igen blive større i VMJK. Det er jo
ikke nemt at skulle gå indendørs i denne sommer varm og så er der jo også
mange der er på ferie.
Der vi i efteråret bliver sat fokus på det store anlæg, således at underlaget til
skinne bliver færdig. Her er det opkørsel med AC og DC skinne der har høj
prioritet. Der vil også være fokus på strøm. Her er der strøm til sporskifte og
lys i huse og selvfølgelig også kørestrøm.
Så er der modulerne. Her arbejdes der også her i sommer på disse.
De 3 hjørne moduler er godt i gang,
De 2, således at toget vender og køre retur og et med drejeskive.
Der flere forskellige arbejder i gang i forbindelse med modulerne. Dette er
bygninger, landskab og ideer til nogle moduler. Så her er der mange opgaver
så som at fremstille bygninger, træer og andet der skal bruges.
Til stationen bliver lavet Bjerringbro station. Her har jeg det der skal bruges, til
at stå på ”byggepladsen”. Der er bare ikke til at få håndværkere her i sommer.
Til drejeskiven er der 9 tilslutnings spor. Her vil skulle bruges en remisse.
Remissen vil enten være en færdigkøbt, alternativ kunne være selvbyg.
Til det liv der vil skulle være på dette modul omkring remissen, vil også skulle
bruges mange forskellige effekter. Om disse kan købes eller alternativ
fremstille af VMJK’s medlemmer.
Til de 2 andre hjørnemoduler skal der også bruges huse. Disse kan være
færdige patinerede modeller eller selvbyg. Denne opgave arbejdes der med,
men med hensyn til disse 2 hjørnemoduler, er fokus på at kunne køre.
Så skal malerkabinen sætte på plads og tages i brug.
Her bliver der lavet udtræk gennem væggen, en aftale der er på plads.
Den reol som malerkabinen skal være i, skal vi have lavet således at den kan
bruges rationel til de mange ting VMJK har i kasser m.m. Her skal laves nogle
flere hylder. Dette bliver en efterårs aktivitet.
VMJK har fået ny bord sav. Den VMJK havde var slidt, og var blevet noget
farlig at bruge.
I forbindelse med at den bygning som VMJK bor i, skal have nye vinduer, skal
vi have ryddet alle vindues karmene. Dette er noget der skal have høj prioritet,
da udskiftningen går i gang til august.
Glasset i det lokale hvor det stor anlæg er, skulle, som jeg har fået at vide,
blive matteret.
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