
Föreningsresa den 2 juni till Ängelholm 
                                          Årets föreningsresa den 2 juni kommer att gå med BJs tåg till Ängelholms järnvägsmuseum som i år firar sitt 20-årsjubileum.  Resan startar kl 08.35 på lördagsmorgonen från Gbg C och åter från Ängelholm vid 16-tiden, då vi beräknas vara tillbaka till Gbg vid 19.30. På och avstigning sker på GbgC. Tåget stannar också i Kungsbacka kl 08.57 och 18.55. Hemfärd från Ängelholm kl.16.29. Vårt tågsätt kommer att bestå av trevliga 30-talsvagnar. På ditresan kommer ett föredrag att hållas i konferensvagnen och i restaurangvagnen finns bl.a. frukost. När vi kommer till Ängelholm kommer det att finnas möjlighet att åka vidare med vårt tåg till Helsingborg. Under jubileet i Ängelholm deltar bl.a. följande: Sveriges Järnvägsmuseum, Nässjö Järnvägsmuseum, Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, Skåne-Smålands Järnvägsförening, Föreningen Veteranjärnvägen Klippan, Hector Rail.  Det är Järnvägsmarknad, ångloks- och rälsbusspendel på området och gästande minitåg från Danmark. De deltagande föreningarna och museet har också många intressanta fordon att visa upp.  Man planerar också veterantågsturer till Helsingborg, Bjuv och Halmstad.  Matservering finns i Nässjös restaurangvagn, Restaurang Rallarn, samt i korvkiosk.   Det är fri entré till museet och området. Skånetrafiken kör buss mellan stationen och Flygmuseet om intresse finns för ett besök där också.  Mer information om resan och jubileet kommer efter hand på vår hemsida www.stv.nu   På återvägen kommer det att finnas en god middag à 150:- till de som har beställt vid anmälan till resan.  Biljetten betalas på tåget kontant eller swish och bokas på peder.lidbark@telia.com  Pris vuxen 450:-,  familj 700:-   Välkommen !! 



Museet fyller 20 år 2018 och det ska vi fira! Välkommen till 20 ÅR PÅ SPÅR - vår stora jubileumshelg 2/3 juni med tågträff, järnvägsmarknad, mat, musik och mycket mer.    Preliminärt program Öppettider kl.10-17, fri entré! Lördag: Kl.11.00  Invigning av utställningen Tåg 422 – katastrofen vid Getå. Kl.11.30  Dansuppvisning – en föreställning av Dansfabriken Kl.12.00  Plantering av träd under festliga former Kl.12.30  Fika med lokföraren Jenny Silver Kl.13.30  Dansuppvisning – en föreställning av Dansfabriken Kl.14.30    Fika med lokföraren Jenny Silver Kl.15.00   Kulturskolans drum corps uppträder  Under hela dagen På området: 
• Järnvägsmarknad 
• Gästande tåg på minibanan: Parkbanen i Helsingör kommer och kör med sina fantastiska lok och vagnar. 
• Visning av ångkran A2   
• Visning av Märklin-loket Da 903 
• Visning av ångloket B 1429 
• Visning av elloket RC 1007                                      
• Visning av tvåvägsfordon, Båstads räddningstjänst 
• Filmvisning i Biovagn S11 4880 
• Turer med ångpendel - premiär för det nyrenoverade ångloket N 576 
• Turer med HNJ Ångvagn 1       
• Möt Trafikverksskolan, Projekt dubbelspår Ängelholm-Helsingborg och Järnvägsmuseet 
• Musikunderhållning 
• Aktiviteter i parken 
• Matservering 
• Utdelning av ballonger  Inne i museet:      
• Modulkörning med Skånska N 
• Utställning Tåg 422 - Katastrofen vid Getå    Ute på linjen: 
• Veterantågturer Ängelholm-Helsingborg-Bjuv-Kattarp-Ängelholm. Tidtabeller och biljettinfo kommer så fort allt är klart!  


