2. december 2021
er det den internationale

MODEL
JERNBANENS DAG
I den anledning afholder:
MJK Puffen
Odense Model Jernbane Klub
BETO Hobby
Odense Hobby
åbent hus fra kl. 16 til 20.00.

På denne dag kan du opleve en bid af den fantastiske hobby
som fascinerer børn som voksne, kvinder og mænd, unge og ældre.
Men hvad er Modeltog?
Vi kender alle billedet af drengen der juleaften sidder på gulvet og
kigger på sit modeltog der drøner rundt i en rundkreds……..
Det er bare SÅ meget mere. Med modeltog får du muligheden for
at være:
Arkitekt
Ingeniør
Tømre
Landskabsarkitekt
Programmør
Elektriker
Lokomotivfører
Rangsist.
Stationsforstander
Og en hel del mere.
Og når talen kommer på modeller er der også i denne verden
forskel på størrelser som vises på dette billede:

Puffen består af et Dansk og et Tysk anlæg som er adskilt af,
efter sigende, verdens største Helix (Spiral) der ”løfter” togene
over 2 meter fra det danske til det tyske anlæg. Det tager ca. 15
til 20 min. at gennemkører den i modeltro hastighed i skala H0
(1/87). Det tyske anlæg er af ældre dato og er et ”fantasi”
anlæg. Det danske anlæg afspejler de fynske hovedbaner som
det har kunnet lade sig gøre på den plads der er til rådighed.
Trods pladsen har Puffen næsten 1000 meter spor svarende til
ca. 87 km spor i den virkelige verden.
Du finder Puffen her:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V
Indgang K i kælderen.

Er en af Danmarks ældste Modeljernbane klubber og er med sine
snart 72 år Odenses ældste klub. Men det ses ikke på det 324 m2
store anlæg der er fuld digitalt. Selv de gamle lokomotiver, der
for nogens vedkomne er næsten ligeså gamle som klubben, er
flot kørende. Stort set alt materiale, både det rullende og
landskabet, er håndlavet og er dermed unikummer. Her finder du
ligeledes afspejling af det fynske banenet med over 1100 meter
(ca. 50 km i 1:1) håndbygget spor. Så er det ønsket om at bygge
fra bunden og de store tog, Spor 0 (1:45), er det her du kan få
dine drømme ført ud i livet.
OMJK finder du her:
Blangstedgaards Alle 95 C
5220 Odense SØ

Er med sine næsten 75 år Danmarks ældste hobby forretning.
I finder den på Sdr. Boulevard 142, 5000 Odense C
hvor den har haft til huse siden starten for mere end 70
år siden. Peder Hede er blot anden ejer af den
hyggelige forretning.

Er knap så gammel, men erfaringen er ikke mindre. I
den anden ende af Odense, på Kochsgade 35 B, 5000
Odense C møder du Kim Stolzenbach i hans butik hvor
han tager imod med et smil.

