08.09.2020, Klubnyt fra Køge modeljernbane Klub (tidligere Mosebanen)
Så var det atter tid til møde i klubben for tognørderne, hvor 11 medlemmer mødtes til en hyggelig
aften. Michel og Henrik fik vasket og sprittet godt af, inden medlemmerne kom.
Rune havde fået fremstillet klubskilt til udendørs montering sammen med de andre klubskilte. Flot
arbejde, så nu kan besøgende finde klubben.
Rune og Ole havde nogle ændringsforslag til Køge station med vægt på udstillingsmodel, hvilket
blev debatteret og rentegnet af Bent og efterfølgende godkendt. Hermed er sporplanen foreløbig
låst, indtil vi begynder at anlægge stationerne, hvor der kan forekomme mindre justeringer.
Per sørgede igen for, at medlemmerne ikke sultede denne aften. Menuen stod på kylling i sur-sød
sovs med tilhørende ris og rosiner. Herlig spise. Næste gang blev der truet med lever eller grisehjerte, hvis ikke medlemmerne spiste op denne aften.
Efter aftensmaden blev der afholdt medlemsmøde, hvor bl.a. formanden gav en opsang om, at der
rodede for meget ude i "vores del" af skolens depotrum. Det kan vi ikke være bekendt overfor
skolen. Rune og Jan påtog sig jobbet med at få ryddet op og sat skik på tingene. Tak.
Ole, Jan, Lars R og Jørgen fik samlet endnu en modulramme. Der var vist lidt med øjemål og tilpasning, der skulle justeres. Næste gang bliver det sidste modul samlet til Korsøre station.
Bordbøn slap medlemmer ikke for denne aften:
Jesus sagde til sine disciple i den hellige loge for tognørder: »Salige er de øjne, som ser det, I snart skal se
med de mange nye moduler. For jeg siger jer: Mange har ønsket at se jeres nye klub.«
Da spurgte et medlem i logen: »Mester, hvad skal vi gøre for at få evigt liv?« Jesus svarede: »I skal elske
Herren, jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl, og din næste, som dig selv og klubbens modelbane.«
»Men, Hvem er så min næste? Er det Rune eller LT, eller hvem ?«
Jesus svarede med en lignelse: »En mand var på vej til et gammel og koldt kælderlokalet for at køre med
modeltog og blev overfaldet af røvere. De slog ham, og lod ham ligge halvdød. Der kom en fra den gamle
afdelingsbestyrelsen forbi; han så manden, men gik forbi og lod ham ligge på den kolde jord.
Men en fattig skolelærer, som kom forbi Ellemarken, så ham, og da han så hans tilstand, gik han hen og
smurte salve i hans sår og forbandt dem, løftede ham op og bragte ham til et beskedent sløjdlokale på
skolen, hvor de tog sig af ham.
Jesus spurgte: Hvem af disse personer var en næste for ham, der faldt i røvernes vold?« Den lovkyndige
svarede: »Den, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og vær tilfreds med et beskedent lokale og smalle moduler !«
Og så var den Peter på 8 år, der elskede modeljernbaner, og spurgte sine forældre på ferietur:
"Jeg synes, det er flot at komme i kirke. For der er mange præster, der samler på modelskibe og
hænger dem op i loftet, men hvorfor bygger de kun skibe og ikke modeljernbane ?"
Amen og spis i fred.

Rengøringsassistenten Michel du Pont igang med at vaske stolene, efter at bordene har fået en omgang.
Det er nok erfaringerne fra dengang, Michel var i Fjernøsten og måtte tjene til livets ophold efter agterudsejlingen. Men han mangler den lille kappe, forklæde og visir.
Michel har fundet en 50 øre til klubkassen, der ligger på gulvet, eller er det en krone…..

Runes store bedrift: Fremstilling af nyt klubskilt og fået det sat op. Nu mangler der blot at få sat spotlys op,
men det klare Rune-drengen nok sammen med Søren Pedel til næste uge.
Det skulle være klasket op oven på Køge Vandrelav for klukhøns!

Lars R. er sat på opgave i det "Blå værelse" med at slibe pladerne efter Jørgens klasken af maling på pladerne. Skolens depotrum blev næsten også malet blåt.
Han er sat i skammekrogen, fordi han har malet det hele med den liderlige blå farve!

Den store sporplanlægger Ole med overblikket over Køge station, er i fuld gang med at planlægge udstilling
af klubbens anlæg i Køge og omegn. Vi skal blot lige have to spor mere og en remise med drejeskive.
Uha, så er der gang i hjernetrusten. Ole har taget kommandoen. Nu skal der brand brøle mig komme svung
på den station. Jeg gider ikke se alle de åndsvage spor. Nej, nu tager vi blækspruttemodellen i brug med
mange tentakler ud til alle sider!

Resultatet fra Ole. De bagerste dobbeltspor får eget modul, så vi kan tage Køge med til udstilling, uden at
forringe kørsel på hovedstrækningen. Godt tænkt Ole.

Så må Bent igen, igen igang med at ændre lidt på sporplanen for Køge station. Men det går fint.
Ole har begge hænder solidt placeret på ringeapparatet….

Bent har lavet hjemmesløjd med eksempel på samling af spor mellem modulerne. Efter overskæring af de
buede spor, forblev kurven intakt, godt forsynet med lodning. Der skal nok lige skæres en rille i printpladen,
så der ikke opstår kortslutning. Men det bare en bagatel.
Bent påstår, at det er smukt arbejde, men jeg (LT) må sgutte lodde noget som helst. Jeg kan i hvert fald
gøre det lige så godt, også selvom Mester dumpede mig på den allersidste eksamen. Og jeg måtte ikke gå
om….

Rune er nu Mester og styrer aktiviteterne med udskæring af stykkerne til flere modulrammer.'
Rune: Skal jeg ikke male noget frækt derovre, det vil glæde publikum. Lars kigger ned af skam over forslaget.

Selv LT bliver sat på plads af Mester Rune. Nu skal du ikke forstyrre mine to lærlinge, der prøver at måle
stykker til ny ramme. (ikke en ølramme, som Jørgen ellers gerne vil høre mere om).
Her får Rune nogle fantastisk gode råd. Rummet nærmest emmer af skridsikker fornuft! Hvor er LT dog
smart!

Se hvad LT fandt i sin lomme. Lyserøde ledninger, der skal
anvendes til den specielle bygning i Nørre Sundborg.

Nej, det kostelige kabel med den smukke farve lå bare og
flød. Den går ikke Bent, det skal bruges.

Madtid. Mesterkokken Per står for serveringen, med handsker og afstand. Men hvor er mundbindet Per ?
Og din hvide kyse…..

Kylling i Uncle Bents sur-søde sovs og godt med ris og rosiner. Herlig spise.
Ja, og den pipfugl flyver så gu ingen steder hen mere! Den er godt stækket.

Efter mad og medlemsmøde, skal der igen arbejdes videre. Mester Rune overåger, at kanten bliver monteret korrekt og lige. Jan er sat til at file fjer og not, så de passer sammen efter Jørgen har savet.
Jan har lige taget temperaturen på Ole, det er derfor, han ligger på gulvet på den måde. Du har kun 37,2
Ole, så du er ikke syg….. Ole ømmer sig lidt efter det tykke termometer. Jørgen er stadig forbløffet over, at
der var plads til det….

Kassereren tæller aftenens indtægter fra medlemmerne. Der mangler vist en betaling ! Bemærk de blå
mænd, der passer til det blå lokale. Måske vi skal omdøbe klubben til "Den blå modeljernbane Klub".
Jeg skal have mine penge til at dække regningen på Hilton. Jeg fik mange store glas med paraplyer i, og de
var ikke billige. Så der skal nok lige findes lidt frem til efterbetaling.

Men hov. Michel er afsløret. Alle mønterne bliver lagt i Michels egen pose til ferie rejse. Der må vist indkaldes til kasseeftersyn. Hvor er Mester Rune, der også er bilagskontrollant ?

To herrer der sidder småfnisende og læser uartige historier i Hudibras, mens Michel ser misundelig til fra
den anden side. Jeg vil også se de damer på billederne.

Jan er sat til at rydde op i klubbens brædder i depotrummet. En til Rune, en til mig og den skæve til klubben. Der kunne nok også trænges til lidt oprydning fra skolens side.

Sikke noget rod og uorden, vi har !

Men så tager Mester Rune fat og får kasseret en masse. Husk nu også at holde øje med lærlingene.

Njøø, hvor det hjalp med lidt oprydning. Nu kan skolens lærere igen komme hen med deres cykler, uden at
vi skal have dårlig samvittighed og fylde for meget.

Mester Rune er tilbage og kontrollerer arbejdet med rammen. Det er ikke helt tilfredsstillende, men kan
forbedres. Der er vist 1 mm for høje mellemstykker. Ole prøver at undskylde, at det skyldes at bordet, de
står ved, er skævt. Hø hø. Og så har Jørgen kun malet mellemstykkerne på den ene side. Bemærk fine
hjørnesamlinger. Professionelt snedker arbejde fra teamet.

