
I weekenden 11. – 12. oktober afholdes en stor  hobby og model udstilling i anledning af, at det er 150 år 
siden, at jernbanen kom til Skive. Det foregår i et samarbejde med 5 andre modelklubber. MJBK 
drejeSKIVEn, Skive Modelflyveklub, Jysk-RC-Truck, RC Center Skive og Skive Minirace. 

Det foregår i Søby-Højslev Hallerne, Stoholmvej 20, Nr. Søby. Der er åbent lørdag 10.00 – 17.00 og søndag 
10.00 – 16.00. 

Det vil være muligt, at se forskellige hobbyer på de mange stande. På nuværende tidspunkt, er næsten alle 
stande optaget. Der vil også være foredrag med blandt andre Kristian Pihl Lorentzen, MF, og trafikordfører 
for Venstre, der kommer og fortæller om hans nye bog, om de danske jernbaner. Der er også foredrag om 
Vest og Nordsallingbanerne i samarbejde med personer med tilknytning til Lokalhistorisk arkiv i Balling og 
Glyngøre Museum. Foredrag og film med Paris Dakar køreren Allan Henneberg. Kristian Ahm Hansen fra 
Æblets BY Rødding kommer og moster æbler, samt holder foredrag derom. 

Lørdag kan vi glæde de togrejsende med en ekstra oplevelse, når de kan komme gratis ud at køre med et 
gammelt veteran damptog. Dette er i samarbejde med Danmarks Jernbanemuseum. Toget kører fra Viborg  
over Skive til Struer. Og herfra køres der to dobbeltture til Skive og Struer. Der er afgang fra Viborg 10.08 og 
14.08. Fra Skive kører toget 10.44 og 14.44 mod Struer og 12.51 og 16.50 mod Viborg. Fra Struer er der 
afgang 11.52 og 15.50. Der er mulighed for at få en tur med toget, ganske gratis, eller man kan nøjes med 
at beundre det eller forevige på film eller foto. Fra Skive banegård vil der være mulighed for yderlig en stor 
oplevelse. Den lokale veteranbilklub Krumtapperne stiller med et stort antal gamle biler, som så vil køre 
folk til udstillingen i Søby-Højselv Arena, og retur igen til næste tog afgang. Butikkerne i Skive vil holde lang 
lørdag. 

Samtidig hermed vil Modeljernbaneklub MJBK drejeSKIVEn holde åbent hus i klubben Slotsgade 5, i Skive, 
Hvor 10 medlemmer viser modelbanen frem. Her kan man se, hvor langt vi er nået med at bygge de to 
Sallingbaner. Vi fortæller også  i ord og billeder, noget af historien omkring Skive og jernbanen. Der vises 
også gamle film og billeder og klubbens historie, der er 4½ år, men allerede har 60 medlemmer. Åbent hus 
er kun lørdag fra 10.00 til 17.00. 

Denne spændende udstilling er støttet af Skive kommune og Rent Liv puljen. 

 


