
 
 

I anledningen af Modeljernbanens dag, holder Modeljernbaneklubben 

H0-87 i Odense åbent hus lørdag den 3. december 2016 fra 10:00 til 

15:00 i vore lokaler på Risingskolen. 

Medlemmer vil i løbet af dagen køre med forskelligt materiel på vores 

klubanlæg, ligesom der vil blive arbejdet med forskellige byggerier, 

alt efter hvad vi lige går og pusler med for tiden. Denne dag byder vi 

på en kop kaffe, ligesom der vil være mulighed for at købe en 

sodavand. 

Du finder os på adressen Risingskolen, Risingsvej 25, 5000 Odense C, 

vore lokaler er i kælderen i den inderste skolegård ved indgang H, på 

dagen vil kældernedgangen være markeret med et par flag. 

   

 

Mere info se www.h0-87.dk eller på facebook: https://www.facebook.com/groups/H087.dk/  

Om Modeljernbanens dag – se bagsiden 

 

http://www.h0-87.dk/
https://www.facebook.com/groups/H087.dk/


  

 

 

 

 
 

 

Modeljernbanens Dag, som blev afholdt for første gang i 2015, er 

et event som skal præsentere de små tog som en spændende og 

udfordrende hobby. Hvad enten man interesserer sig for tog, digital 

elektronik, computer, modelbygning, historie eller andet, så kan 

modeljernbanen tilbyde sig. 

 

Igen i år fejrer den internationale modeljernbaneverden sig selv i 

forbindelse med Modeljernbanens Dag, fredag 2. december. Over 

hele Europa, ja, over hele verden, vil modeljernbaneklubber, 

organisationer, producenter og forhandlere vise spændende 
nyheder, flotte anlæg i alle skala størrelser, og masser af inspiration 

og introduktion til denne voksende hobby. 

 

I Danmark, koordinerer DMJU som modeljernbaneklubbernes 

organisation, de mange events som finder sted over hele landet. 

Mange klubber holder Åbent Hus, enten alene eller i samarbejde 

med lokale partnere, og mange forhandlere følger op med 

ekstraordinære tilbud. På disse arrangementer kan man få råd og 

vejledning om modeljernbane som hobby, og man kan få hjælp til 

at komme i gang.  

 

Modeljernbanens Dag er 2. december, men mange events afholdes 

af praktiske grunde i weekenden 3.-4. december eller ovenikøbet 
over en længere periode. Se eventuelt oversigten på www.dmju.dk  

 

Dansk Model Jernbane Union har mere end 100 medlemsklubber 

over hele landet og mange af dem har plads til flere medlemmer. 

En liste over klubberne finder du også på www.dmju.dk Et besøg i 

den lokale modeljernbaneklub er et godt sted at starte. 

 

I Modeljernbaneklubben H0-87 i Odense fejrer vi også 

Modeljernbanens dag med Åbent Hus i vore lokaler på Risingskolen 

lørdag den 3. december fra kl. 10:00 til 15:00.  

 

Du kan se mere om vores klub på www.H0-87.dk eller på 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/H087.dk/  
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