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Stort og småt fra Limfjordsbanen og banerne i Nordjylland

Nr. 14 - november 2013

Juletog med
Limfjordsbanen
Juletoget er klar til afgang!
Toget kører fra Aalborg station via Svenstrup, Støvring
til Skørping. I Skørping er der julehygge ved stationen
og mulighed for at købe juletræer, gløgg, kaffe, kage
og andet julegodt. En 10 meter lange modeljernbane er
opstillet i Kulturstationen overfor stationen.
1. december køres kl. 13.30 og søndag den 8. december
køres kl 10.30 og kl 13.30. Der kører desuden et lukket
særtog den 1. december kl 10.30.
Køreplan:
Aalborg
10.30 13.30
Skalborg
10.37 13.37
Svenstrup J. 10.45 13.45
Støvring
10.58 13.58
Skørping
11.11 14.11
Skørping
12.00 15.00
Støvring
12.09 15.09
Svenstrup J. 12.21 15.21
Skalborg
12.27 15.27
Aalborg
12.35 15.35
Kørslen udføres med Y tog, der tidligere har kørt på
Skagensbanen.
Billetter kan købes i forsalg den 28. november og 4.,
5. december kl. 14.00 - 17.00. Forsalget finder sted på
Forchhammersvej 7, 9000 Aalborg (nær Sygehus Syd).
Resterende billetter sælges ved toget før afgang og på
mellemstationerne.
Foto fra julekørslen i 2012

FFJ nr. 34

Der arbejdes med nr. 34 mindst et par dage om ugen og
der er stor fremdrift. Kedlen er overfladebehandlet og
askekassen er monteret.

Bjergbanestien, cykel- og gangsti fra
Svenstrup til Nibe ad Hvalpsundbanen
Da Hvalpsundbanen i 1969 lukkede blev det gamle
jernbanetrace liggende matrikulært udskilt som en svær
tilgængelig sandsti, der ikke var mange der kunne finde
og benytte, men for tre år siden kom der gang i projektet om en sti på banen. Omdannelsen til sti er ikke
helt færdig, men i løbet af vinteren bliver der etableret
en primitiv lejrplads ved Tostrupbrovej samt borde og
bænke, hvor man kan stoppe op og tage sig et hvil og
nyde udsigten ud over det vidtstrakte fjordlandskab.
Det store udsyn finder man især på Nibe-siden, mens
der er mere ”bypræg” på strækningen fra Tostrup til
Svenstrup via Godthåb.

Sønderholm og Binderup stationer ligger der stadig.
Sønderholm Station ligger stadig ca 2 km syd for Sønderholm by.
Folder om stien kan findes her:
http://www.aalborgkommune.dk/kultur-og-fritid/
Natur/Aktivt-friluftsliv/Documents/Bjergbanestien/
Bjergbanestien-folder-lille-pdf.pdf

Stien har man kaldt Bjergbanestien blev den 10. oktober indviet og ligger hen med stenmel og er et besøg
værd på sommercykelturen.
Bjergbanestien er ca. 14 km lang fra Svenstrup via
Oldstien til Godthåb og Nibe. Fra Nibe kan man følge
Nibe-Hvalpsundstien - regional cykelrute 29 - helt til
Hvalpsund. En meget stor del af strækningen på Hvalpsundbanen.
Godthåb station og Nibe station er der ikke mere, men
Trinbrætsignalet ved Sønderholm station

Limfjordsbanen udgiver plakat med
frimærker fra Aalborg Privatbaner
Plakaten viser i dobbelt størrelse en række frimærker fra
Aalborg Privatbaner fra banernes start omkring år 1900
og frem til banerne lukkede. Plakaten er trykt i format
50 x 70 cm og sælges for 60 kr i remisen eller på Forchammersvej. Plakaten kan også tilsendes med postvæsenet for 90 kr ved henvendelse til: Frank Sørensen,
Tlf. 98 24 00 54 eller lfb@jernbaneklub.dk

En sort IKEA skifteramme der passer til plakaten i 50
x 70 cm hedder ”Saxnäs” og koster kun 29 kr. En hvid
skifteramme i lidt bedre kvalitet ”Nyttja”fra IKEA kan
købes for 59 kr.
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En lignende plakat med frimærker fra Skagensbanen og
Hirtshalsbanen er under planlægning. Andre plakater
overvejes også trykt, hvis der bliver en rimelig efterspørgsel på plakaterne.
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En tur langs Løkkenbanen i 2013
01-11-20

13 18:18:18

Søndag den 3. november tog 5 personbiler en tur langs
Løkkenbanen for at se hvad der var tilbage af Hjørring
- Løkken - Aabybro banen, der 4/7 2013 kunne være
blevet 100 år.
Fra den gamle station i Åbybro gik turen over Ryå og
forbi stationerne Der var adgang til et par stationer og
sommerventesalen i Lønstrup, der i dag er flot renoveret.
Turen var skønnet til
at 2 timer men da det
blev mørkt ved Sønderlev station omkring
kl 16 sluttede turen.
I efteråret 2014 er der
også planlagt en tur
langs en nedlagte jernbane. Nærmere følger
i nyt fra Nordjysk afdeling.

Pandrup station var stærkt ombygget

Pakhus ved Sdr. Saltum.

Nordjysk afdeling af DJK
Program for vintersæsonen 2013-2014. Alle møder afholdes kl. 19.00 på Forchhammersvej 7, 9000 Aalborg

Stiftende generalforsamling i
DJK Nordjylland

5. februar

Sæbybanen

Finn Madsen holder oplæg om Sæbybanen. Mange
”nye” foto og en smalfilm er dukket op siden sidste
foredrag om banen i 2006.

Den 2. oktober var der stiftende generalforsamling i
DJK Nordjysk afdeling.
Ønsket er at lokalet på på Forchammervej frigøres
mere eller mindre fra Limfjordsbanen såvel økonomisk
som aktivitetsmæssigt og kommer til at virke som en
lokalafdeling af DJK.
Planen er at holde fast åbent i to timer hver 14 dag i
lokalet. I åbningstiden kan biblioteket benyttes og det
vil være muligt at købe bøger fra jernbanebøger mv.
Der vil fortsat blive arrangeret omkring 4 årlige
medlemsmøder på Forchammersvej samt forsøgt
arrangeret en årlig udflugt i det nordjyske med focus på jernbane – nuværende eller forsvundne.
Der blev valgt en bestyrelse på 3 personer bestående
af:
Hans Meyer - Formand,
Finn Madsen – kasserer
Frank Sørensen.
I begyndelsen af det nye år skal bestyrelsen have en
snak med Jernbanebøger og hovedbestyrelsen om de
nærmere detaljer omkring afdelingen.
Der arbejde for en konstruktion hvor lokaler og arkiv
kommer under hovedforeningen + Jernbanebøger.

5. marts

Filmaften

Denne aften vises Kai Mose Nielsens smalfilm fra en
stor del af Jylland fra omkring 1960. Optagelser med D,
R, N, F og Hs maskiner i ordinær drift.

Arbejdstorsdage og arbejdslørdage i 2014
Arbejdslørdage i foråret med arbejde anden og
i nogle måneder også fjerde lørdag som følger:
11. januar, 8. februar, 8. marts, 12. april, 26. april, 10.
maj, 24. maj, 14. juni og 28. juni .

Arbejdstorsdage:
Der arbejdes mange torsdag og fredag i foråret i
remisen. Kontakt Limfjordsbanen hvis du vil være sikker på at der er
Giv os et ”synes godt om” på
nogen disse dage.

Billeder i infomails skyldes Finn Madsen hvis ikke andet er nævnt.
Pufferen udkommer næste gang med en julehilsen op til jul.

