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Til redaktionen: 

 

Sammen med julen hører traditionerne og derfor glæder Hedelands Veteranbanes medlemmer 

sig endnu en gang til at køre juletog, fyldte med glade passagerer ud i Hedeland. Der er 

afgang fra Hedehusgården nær Hedehusene station. Toget kører til Rubjerg Station, hvor man 

kan hente årets juletræ og andet julestads. Igen i år er det De gule Spejdere fra Hedehusene, 

der holder julestue med gløgg og æbleskiver. Det bliver rigtig julehyggeligt! Der er også plads 

til slæden, hvis man vil kælke ned af den seje kælkebakke på Rubjerg! Vi er klar til sneen! 

 

Industribaneklubbens medlemmer, der driver Hedelands Veteranbane er alle frivillige, 

ulønnede og alt overskud fra driften anvendes til renovering og bevarelse af unikt smalsporet 

jernbanemateriel. Nye medlemmer er altid velkomne til at deltage i klubbens mangfoldige 

arbejdsopgaver. Der er brug for alle til arbejde på banen, værkstederne eller i trafikken! 

  

Juletog i Hedeland 

Hedelands Veteranbane kører juletog følgende weekends: 

 

Lørdag og søndag den 3/12 og 4/12 + 10/12 og 11/12 + 17/12 og 18/12.  

 

Der er afgang 10:35 - 11:00 – 11.30 - 12:00 - 12:30 - 13:10 - 13.40 - 14:10 - 14:40 - 15:10  

fra Hedehusgård station mod Rubjerg station.  

 

Her har I muligheden for at hente årets juletræ. Det kan pakkes i net og komme retur med 

toget. De gule Spejdere holder julestue, hvor der sælges æbleskiver, varm gløgg, kaffe og 

andet julegodt. 

Turen tager ca. 20 min. hver vej og der kan gratis lånes tæpper i toget.  

 

Yderligere information på www.ibk.dk og www.hedeland.dk 

 

 

Pressen er naturligvis altid velkommen til at komme til Hedeland og fotografere, men vi stiller 

også gerne vores egne billeder til rådighed.  

Se flere fotos på dette Picasa-link: HVB Juletog - PR-fotos fra ibk.dk . 

 

Kontakt foreningens sekretær Leif Ulrich Johannsen, 50413180 eller via e-mail: post@ibk.dk. 

 

  

 

Med venlig hilsen 

 

Hedelands Veteranbane, 

PR-udvalget.  

  

http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=LeifUlrich&target=ALBUM&id=5537638527314371777&authkey=Gv1sRgCOnunZ69jLuSQA&invite=CLCUrfcJ&feat=email
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Infobox tekst: 

 
Hedelands Veteranbane 
Brandhøjgårdsvej 2, Hedehusene - www.ibk.dk 

Danmarks længste, smalsporede veteranjernbane på 5 km. 
To–togsdrift med damp- og motorlokomotiver hver søndag fra medio maj til medio september, samt juletog. 
Den smukke og varierede tur passerer forbi de fleste af Hedelands udflugtsmål. Ved udgangspunktet på  
Hedehusgården er der billetsalg, samt en udstilling af smalsporede lokomotiver. 
Øvrige dage modtages bestillinger på særtog for grupper på 22 80 08 99/ post@ibk.dk 

 

 

– tag familien med på en hyggelig juletur med toget…   

 

 

 

 


