Medlemmernes dag 2017
Medlemmernes dag holdes som i de seneste år i samme weekend som
»Trafik-weekenden«. Arrangementet finder derfor sted lørdag den 29. juli.
Der vil fortsat være mulighed for fælles bustransport til Sporvejsmuseet, og bussen
vil afgå fra Høje-Tåstrup station kl. 12.00 (stoppestedet for linie 555 og 666).
Bussen ankommer til museet ca. kl. 12.45. Bussen vil kl. 22.00 returnere til HøjeTåstrup station, hvortil der ankommes ca. kl. 22.45.
Herudover vil bussen køre til Hvalsø station, således at det bliver muligt at nå et
tidligt tog mod København H. Toget mod Københavns Hovedbanegård vil afgå kl.
21.40 og ankomme til København kl. 22.18. Der kan opnås forbindelse til IC-tog mod
Fyn/Jylland i Roskilde kl. 22.24. Det kan oplyses, at Hvalsø ligger inden for det gamle
HT-område.
Man kan også benytte busafgang fra Borup station kl. 10.35 eller 13.35. Prisen for
denne mulighed er 30 kr. t/r pr. person (børn 15 kr.), og taksten opkræves på
bussen. På grund af sporarbejder er disse tider med forbehold. Tjek rejseplanen på
dagen eller museets hjemmeside.
Vi regner med intensiv sporvognskørsel på dagen, hvor vi satser på at have så meget
spændende materiel i trafik som muligt. Herudover vil der være rundvisning i
værkstedsområdet og på museets forplads. Der vil naturligvis blive rundvisning og
gennemgang af Remise 3, Remise 4, Busudstillingshallen og den nye
magasinbygning, der nu nærmer sig færdiggørelse. Såfremt man ikke har besøgt
museet siden sidste år, er der virkelig sket markante ændringer, som det er værd at
komme ned at se.
Det foreløbige program ser således ud (ret til ændringer forbeholdes):
 Trafik med 5-minutters interval på normalsporet kl. 10.00 - 17.00.
 Veteranbiler ankommer til Sporvejsmuseet ca. mellem kl. 11.30 - 12.00.
 Kørsel med hesteomnibus hele dagen.
 Værkstedsrundvisning m.v. kl. 15.00.
 Rundvisning i Remise 3 m.v. kl. 16.30.
 Formanden byder velkommen kl. 18.00.
 Fra omkring kl. 19.00 bliver der mulighed for selv at forsøge sig som
vognstyrer. Vi vil igen i år forsøge at køre med nogle spændende vogne.
Ud over ovennævnte »særlige« arrangementer vil der være buskørsel rundt om
Valsølille Sø.

Ligesom tidligere år vil vognene blive illumineret, så man kan få nogle gode såvel
dag- som aftenoptagelser i »kassen«.
Museets kiosk vil være åben dagen igennem, så man kan få SHSs salgsartikler med
hjem til medlems-priser uden forsendelsesgebyr.
Kl. 18.15 vil der være fællesspisning. Til maden kan der købes øl og vand til
medarbejderpriser. Menuen i år bliver sigøjnergryde indeholdende forskelligt slags
kød med ris og brød som tilbehør. Såfremt man ønsker det, er man selvfølgelig
velkommen til selv at medbringe madpakke.
Kl. 20.00 serveres kaffe.
Prisen for deltagelse i medlemmernes dag vil være uændret fra sidste år og er som
følger:
Bustransport og spisning kr. 130,- pr. person
Kun spisning kr. 110,- pr. person
Såfremt man kun ønsker bustransport, koster det 40,- pr. person.
Disse priser gælder kun ved forudbetaling.
Såfremt man ønsker at købe mad uden at have forudbestilt, vil prisen være 140 kr.
pr. person. Af hensyn til kapaciteten skal det dog kraftigt henstilles, at man
forudbestiller sin deltagelse.
Såfremt man er selvtransporterende og ikke ønsker deltagelse i fællesspisningen, vil
der være gratis adgang, blot man husker gyldigt medlemskort.
Tilmelding til Medlemmernes dag sker ved at indbetale ovennævnte beløb pr.
deltagende person og angive, hvor mange personer tilmeldingen omfatter.
Indbetaling foretages til foreningens konto (reg.nr. 0297) eller til (giro) konto:
570-4235
Sporvejshistorisk Selskab
kassereren
Olof Palmes Gade 3, 2. tv.
2100 København Ø.
senest den 10. juli 2017.
Vel mødt til en forhåbentlig fornøjelig dag på Sporvejsmuseet.
Arrangørerne

