Klubnyt den 25.09.2019 - Besøg i de nye lokaler
Første aften i længere tid, at alle aktive medlemmer var samlet. Et af klubbens tidligere medlemmer, Anders, var også mødt og hermed velkommen tilbage.
LT og Henrik havde fredag formiddag i sidste uge et møde med kommunen og de øvrige foreninger
om fordelingen af tidspunkterne for klubbernes ophold i lokalerne på Gymnasievej. Kompromiset
blev, at vi fremover har vore klubmøder på tirsdage og torsdage. Efter medlemmernes tilkendegivelse kunne alle være med om tirsdagen, hvorfor tirsdag bliver ny klubaften med aftensmad samt
den aften, hvor besluttende klubmøder afholdes. Medlemmerne er også velkomne torsdage, men
det er uden aftensmad. Henrik informerer kommunen om ønskerne.
Første klubaften bliver på tirsdag den 1/10, hvor vi går i gang med at flytte materialer fra kælderen
til de nye lokaler. Anders har trailer med. Flemming medtager sin sækkevogn. Per og Poul-Erik vil
sørge for aftensmaden, der vil bestå af suppe. (Hvem, der skal bære tingene op fra kælderen, er endnu
uvist).

Henrik havde fået udleveret nøgler, så medlemmerne fik mulighed for at bese lokaliteterne denne
aften. Tidligere på dagen havde Bent og Henrik haft et møde med Søren Stage om muligheden for
et midlertidigt ekstra opbevaringsrum i skolens depotrum samt andre praktiske forhold, såsom lån
af skolens sløjdlokale, gymnastiksal og bortskaffelse af skabe.
Med bygning af moduler er der gode muligheder for nyt anlæg og kørsel, når vi også anvender
fællesrummet. Alternativt kan vi få lov at låne skolens gymnastiksal ved siden af til opstilling af
moduler og køreplanskørsel. Der var tilfredshed med faciliteterne omkring lokalet.
Vi aftalte, at Flemming og Bent går i gang med planlægning af forslag til den sporplan, vi ønsker i
klubben. Vi vil begynde med bygning af 3-5 moduler, der kan opstilles i lokalet.
Størrelse på modulerne skal aftales på kommende byggemøder, men der var stor enighed om, at
som udgangspunkt centreres de første moduler med udgangspunkt omkring Køges ældre station
fra 1950'erne, der bygges over et par moduler. Herfra bygges moduler ud til hver side med kørsel
til Hårlev og Køge havn. Efterfølgende kan disse moduler stilles op i skolens aula, inden vi går videre med bygning af flere moduler og gør plads til nye moduler. Der var også forslag om, at opstille
et par moduler på rådhuset, der i perioder har udstilling af forskellig art. Det kan være med til at
skabe interesse for klubben og måske sponsorater.
Men pladsen er også begrænset, så hvor skal vi stille vores bibliotek med bøger og tidsskrifter
samt al vores materiale? Der må en kraftig sortering til. Hvad vi vil medbringe? Frustrationer over
vores lokalesituation er nu afløst af gå-på-mod og positivt syn på kommende anlæg med moduler.
Den årlige beboerdag i Karlemoseparken ser ikke ud til at blive til noget i år.
Ingen klubaften uden bordbøn:
Apostlen Paulus skriver til galaterne: Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Brødre, hvis et medlem
gribes i en overtrædelse og lægger skinner forkert eller uden kork underlag, skal I, som har Ånden, hjælpe
ham til rette med mildhed; Bær over med hans fejl og bær hinandens byrder i ånden.

Jesus sagde: »Ingen kan tjene eller dele sig mellem to lokaler. Han vil enten hade den ene og elske den anden. I kan ikke elske både Unionen og kommunen. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv og
modeljernbanen. Livet er mere værd end maden og lokale, og legemet end optaget af lange tog?
Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem dog
føden. Men hvordan får vi flere skinner på anlægget og mange lange stationer ? Alt dette søger hedningerne
jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.
Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift efterhånden. Så vær ikke
bekymrede for dagen i morgen; Lev hver dag i Guds ånd.«
Og så var der Præsten, der var kaldt til gamle Jens Pedersen, som lå på sit dødsleje. Da præsten kommer ind, ser han, at der står en næsten tømt flaske cognac på sengebordet, og han udbryder forfærdet:
"Jamen Jens dog, er det virkelig din eneste trøst i denne alvorlige stund?" Jens svarede med svag
stemme: "Bare rolig, hr. Pastor, bare rolig. Jeg har en helt fuld flaske cognac inde i skabet." Vil du have
en tår med ? Og så udåndede Jens og præsten tog den fulde flaske med.
Amen og spis i fred.

Der planlægges og diskuteres om mulige sporplaner med brug af moduler.

Ser der sådan ud. Det ser meget indbydende ud, og der kan godt blive et spændende anlæg med
tiden. Meget fint opholdsrum og et godt køkken.

Der spores en vis tilfredshed med faciliteterne. Og så er der TV. Ren luksus.

Hvem gider kører tilbage til Karlemåsen og de mange flyttekasser? Hvor skal vi stille vores køleskab og biblioteket med alle bøgerne om dansk jernbane?

Der blev diskuteret livligt under aftensmaden med de muligheder og begrænsninger, de nye lokaler giver. Men, der var mange gode forslag til både anlæg, udstilling og fremdrift i processen.

