Industribaneklubben
Hedeland Veteranbane
Brandhøjgårdsvej 2
DK-2640 Hedehusene
efteråret 2018

Til redaktionen:
Hedelands Veteranbane kører igen år tog i efterårsferien Uge 42. Det Det var sidste år en stor
succes med en masse glade unger ombord og vi glæder os meget til at se om interessen igen i
år er til stede for at køre en dejlig efterårs-tur ud i det smukke Hedeland. Turen går helt til
naturlegepladsen ved Fem Ege station, så der vil være mulighed for at snuppe en tur rundt
forhindringsbanen for at få varmen inden det næste tog kommer!
Det er ikke kun for børn. De voksne kan tage ud og samle en pose havtorn og frisk luft…
Der køres efterårstog på følgende dage:
Søndag 14/10, tirsdag 16/10, torsdag 18/10, lørdag 20/10, søndag 21/10
med afgang fra Hedehusgård Station: 10:45 - 12:15 -13:45
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!
Kom til Åbent Hus den 20. oktober. Det er for alle de nysgerrige, der har overvejet om de vil
være med. Vi byder på kaffe og rundvisning kl. 15, når lørdagens sidste tog er kommet hjem.
Husk også at vi snart kører Juletog i Hedeland
Hedelands Veteranbane kører juletog følgende weekends:
Lørdag og søndag den 1/12 og 2/12 + 8/12 og 9/12 + 15/12 og 16/12.
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.
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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 efterårstog og det traditionsrige juletog, hvor vi kører ud til spejdernes juletræer.
Den smukke og varierede tur passerer forbi de fleste af Hedelands udflugtsmål.
Ved udgangspunktet på Hedehusgård Station 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 efterårs- eller juletur med toget…
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