
                    Banebørstedag  

      lørdag den 13. juni 2015  

            kl. 11.00 til 16.00 

For 13. gang byder Næstved Modeljernbaneklub, alle modeljernbaneinteresserede velkommen til klubbens  

Banebørstedag. Det er dagen hvor vi holder ”Åbent Hus”, og hvor vi mødes på en helt uformel måde. Du 

behøver således ikke være medlem af en klub eller forening. Der er mulighed for at fremvise din sidste 

nyskabelse, udveksle erfaringer med andre ligesindede og forhåbentlig få nye ideer. Du kan også opstille og 

fremvise dine hjemmebyggede modeller.   

Siden sidste banebørstedag er der sket mange og meget markante forandringer på vores anlæg. Der er sket 

ændringer på flere forskellige strækninger og nye er kommet til. Vi kan derfor fremvise ny helt synlig 

strækning (NPMB) Næstved - Tappernøje - Præstø og Næstved - Dalmose - Skælskør, samt en ny skjult 

vendesløjfe fra Dalmose, kaldet Slagelse. Derudover er den skjulte del på strækningen mellem Næstved og 

Helsingør blevet dobbelt så lang. Landskabet har flere steder skiftet karakter og med endnu flere detaljer.  

      

 

 

 

 

 

 

NMJK`s brugtbod er åben og alle modelbane forhandlere, fabrikanter og private er velkomne, blot med et 

begrænset sortiment. Salget skal kunne foregå fra ”bagsmækken” af bilen, fra dit campingbord eller direkte 

fra den medbragte kuffert. En del af parkeringspladsen, de overdækkede cykelstativer og græs arealet 

foran klublokalet, benyttes til salgsaktiviteter. I tilfælde af dårligt vejr, kan vi være inden døre. Det er helt 

gratis at deltage og det må derfor ikke forventes, at NMJK stiller borde til rådighed, ligesom der heller ikke 

kan forventes adgang til el.  NMJK hjælper ikke med opstilling / nedtagning af boder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               www.nmjk.dk 

Årets tema er sove og spisevogne  
 

Temaet vil naturligvis præge arrangementet 
med udstilling, kørende modeller, osv. 

 
John Poulsen forfatter til bogen " De blå tog " 
og Steffen Dresler holder foredrag om emnet. 
 

 

 

Næstved Modeljernbaneklub 
Sydbyskolen, Nygårdsvej 110 
4700 Næstved, www.nmjk.dk 

 

Husk 

 Gratis adgang for alle 

 Børnene kan lege med vores 

LGB tog 

 Bus lige til døren fra Næstved 

station – rute 602 mod 

Nygårdsvej 

 

Vores ”Jernbanecafe” tilbyder: 

Kaffe, te, øl, vand, kage eller et let måltid i hyggelige omgivelser. 


