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LUNDERSKOV: Museumstogs 
veterantog, der holder til i 
remisen i Lunderskov, kan se 
tilbage på en sommersæson 
mellem Vejle og Jelling, der er 
blev bedre end sidste år. 

Og det selv om, der blev 
kørt en dag færre i år, end i 
2009.

»Nogle dage har været helt 
forrygende og nogle dage har 
været dårlige, men set over he-
le sommeren, så har det været 
en forrygende sæson«, siger 
Johannes Gravgaard, der er 
talsmand for DSB Museums-
tog, Kolding-afdelingen.

»Passagertallet ligger lidt 
over sidste års sæson, selv om 
vi har kørt en dag færre«.

En forklaring på de bedre 
passagertal er, at veteranto-
get denne sommer har været 
trukket af  et damplokomotiv 
fire af  søndagene. 

Sidste år var damploko-
motivet gået i stykker, og da 
blev der kun kørt med damp 
en dag med et indlånt lokomo-
tiv – som i øvrigt gik i stykker 
den dag.  I år er alle ture blevet 
kørt efter køreplanen.

Lige som de tidligere år, har 

der været kørt en aftentur på 
tre tirsdagsaftener midt i høj-
sæsonen. Alle tre tirsdage har 
været godt belagt. Den sidste 
tirsdag var der lige som sidste 
år arrangeret ølsmagning un-
dervejs. Det blev en succes sid-
ste år med 80 solgte billetter, 
men i år blev succesen endn 
u større. det lykkedes at sæl-
ge 50 procent flere billetter, så 
der deltog i alt 120 i  den rul-
lende ølsmagning, så de akti-
ve veterantogsfolk vil forsøge 
at gentage arrangementet en 
tirsdag aften igen til næste år. 
Der vil dog ikke blive solgt me-
re end 120 billetter, fordi det 
logistisk set er svært at gen-
nemføre en ølsmagning med 
ret mange flere deltagere.

Veterantoget vender hjem 
til Lunderskov lørdag sidst 
på dagen. Inden da har toget 
kørt en ekstra tur, idet det i 
dag lørdag er udlejet til at kø-
re et særtog, der skal fragte 
et bryllupsselskab fra Vejle 
til Jelling.

Kommer igen
Også Veterantog Vest i Bram-
ming, der denne sommer for 
første gang har kørt veteran-
tog mellem Bramming og Lun-
derskov, har haft en god sæson. 
De fire tirsdage, toget har kørt, 
er der bare kommet flere og 
flere passagerer med, fortæl-
ler klubbens formand. Henrik 
Gregersen.

»Vi har i gennemsnit haft 
en belægn ing på 80 procent. 
Det er vi godt tilfredse med, 
så vi kommer igen til næ-
ste år«, siger Henrik Gre-
gersen.

Turene mellem Bramming 
og Lunderskov med motorve-
terantoget har klubben kørt 
i stedet for de traditionelle 
ture på Grindstedbanen. På 
den bane blev hastigheden i 
foråret sat ned fra 40 km/t til 
20 km/t, og det betyder, at en 
tur fra Bramming til Grind-
sted og retur villa vare mere 
end fire timer – og det er for 
længe. især for børnefamilier, 
påpeger Henrik Gregsersen.

»Derfor vqalgte vi at køre 
til Lunderskov i stedet. Og det 
har vi altså ikke fortrudt«, 
slutter Henrik Gregersen.

God sæson for veterantoget
LEVENDE MUSEUM. Flere passagerer steg på veterantoget mellem Vejle og Jelling, selv om toget kørte en dag færre.

Selv om der er kørt en dag færre i år, har veterantoget i Grejsdalen alligevel haft fl ere passagerer med i år end sidste år.
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Kolding
Firma Sport

Kolding søndag den

26. september kl. 10.00,

Bakkeskolen, Seestvej 6-8,

6000 Kolding

Distance
3 x 5 km løb og 2 x 13,6 km på cykel
= 42,2 km

Danmarks nye firma-stafet
for motionister
Oplev en sjov motionsdag med dine kolleger eller
venner – og vær sammen om at gennemføre en
maraton-distance.

KUN Kr. 375,- pr. hold
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God motion i  
Gymnastikforeningen GO-ON 91. sæson

»Alle kan være med«

Sæsonen starter i uge 36: Tirsdag den 7/9
Tilmelding sker i salen, eller på tlf. 75 51 87 37. 

Tirsdag: Hold:  Instruktør:
18.15 - 19.00 Pensionister Herre Niels Kjestrup
19.00 - 19.45 Motion Herre  Githa Gregersen
20.00 - 20.45 Motion M/K Githa Gregersen

Torsdag:
18.15 - 19.00 Pensionister Herre Niels Kjestrup
19.15 - 20.00 Motion M/K  Niels Kjestrup
  

Alle hold har adgang til sauna. 
Kontingent for hele sæsonen 2010/2011:
Pensionister   550 kr.  2 x ugentligt        
Herre & M/K Motion 600 kr.  2 x ugentligt       
Herre & M/K Motion 450 kr.  1 x ugentligt 

Venlig hilsen bestyrelsen · www.kolding.dk/go-on

Program for sæson 2010/2011 
Alle aktiviteter er på Sdr. Vang Skole

Annoncesponsor:            Caravan Ringen / Lunderskov Camping

Velkommen til en ny sæson 2010/2011 i 
Kolding Badminton Klub

Har du ikke allerede fået reserveret din badmintonbane, så er tiden inde nu. 
Den nye sæson starter den 1. september 2010.

Der er ledige baner mandag, onsdag og fredag aften samt alle hverdage indtil 
kl. 14.00. I weekenden samt formiddage og fredag aften, er banelejen til halv pris.

På klubbens hjemmeside www.koldingbk.dk kan du se priser, ledige 
tider og hvordan du bliver medlem.

Eventuelle spørgsmål besvares mandag den 30. august 
kl. 19.00-21.00 i Ketchercentret, eller på telefon 42 42 01 11 i samme tidsrum.

 
Kolding Badminton Klub

MOTIONS-
BADMINTON

AKTIV FRITID Kolding
           Følg med i dit lokalområde

dinby  dk

ugeavis

Dalbygade 40J, 6000 Kolding, Tlf. 76 30 80 80
ann.ku@b-l.dk • www.dinby.dk/kolding

I AUGUST OG 
SEPTEMBER MÅNED 

laver Kolding Ugeavis, som 
tidligere år et tema, hvor vi 

sætter fokus på alle aktiviteter 
for sæsonen 2010/2011.

Igen i år får alle foreninger 

25% RABAT
samt over� ytningsrabat fra 

onsdag til lørdag.

Vi har også specielle tilbud på 
¼, ½ og 1 side 

- ring for at få en pris. 
Ring på 76 30 80 80

og book din annonce nu!


