en hjemmeside, et netblad og en
mail-gruppe.

Mødre, søstre,
veninder, kærester,
koner og døtre.

Vores modelbane
Min modelbane drøm
Tip & ideer
Små miljøer
Link
og sikkert meget
mere
Med hjemmesiden, netbladet
og mail-gruppen er det mit
håb,
at skabe kontakt mellem
pigerne bag
modelbanemændene.
at gøre deres engagement
indenfor modelbane-hobbyen
synlig
og
at gøre opmærksom på
deres, måske lidt
anderledes, arbejdes metoder
og materialevalg.

ModelBane

Piger,

bliver en
hjemmeside, hvor jeg håber I, piger med
interesse for modelbane, vil være med til
at
bringe
småartikler,
foto
af
modelmiljøer, tips, ideer og meget mere
om modelbane, set med jeres øjne.
Et netblad, der bl.a. kommer til at
indeholde det nyeste materiale fra
hjemmesiden, vil blive lavet, så det er let
kan downlode og printe ud i A5-format.
Jeg vil forsøge at lægge nyt materiale på
hjemmesiden og lave et nyt nummer af
netbladet ca. hver 3. måned. Indholdet og
mængden af materiale afhænger af, hvor
meget jeg modtager.
”Tips og ideer” og ”små miljøer” vil ved
opdatering af hjemmesiden blive overført
til et emnekartotek.

Bag en tilfreds
modelbane-mand,
står en tålmodig kvinde.
Der er også kvinder, der
ikke blot er tålmodige, men
deltager aktivt i
modeljernbane-hobbyen.
Det er jer, modelbanepiger,
jeg gerne vil ”have på
banen”.
ModelBane Piger
http:// husbyggeren.mobilixnet.dk
e-mail: modelbane_piger@hotmail.com

Kære
Et netblad:

Mor, søster, veninde,
kæreste, kone eller
datter.

Et blad med pigernes erfaringer
med
modelbanebygning. Udveksling af billeder, tips
og ideer, som kan gøre familiens modelbane
endnu bedre.
Et blad, der kan hentes på Internettet og printes
ud i A5-format.
Et blad, hvor pigerne kan videregive deres
erfaringer med modelbanebygning.

En mailgruppe:
Det bliver ikke nogen almindelig modelbaneklub,
men en gruppe piger med interesse for
modelbanebygning, som gerne vil dele deres
viden og ideer med andre.
Møder vil blive erstattet af en mail-gruppe, som
man kan tilmelde sig. Tilføjelser til listen vil blive
sendt til brugerne ca. hver 3. måned, samtidig
med at hjemmesiden opdateres, bl.a. med et nyt
netblad klar til at blive skrevet ud.

En hjemmeside:
En side, hvor man kan finde tip og ideer til
modelbanen.
En side, hvor man kan spørge andre til råds om
detaljer, materialer o.s.v.

Laver du træerne til sønnens første
modeljernbane?
Bygger du husene til fars flotte
modelbaneanlæg
eller
Er du bare interesseret i
modeljernbane og har måske dit eget
anlæg?
Så er det på tide at også du ”kommer
på banen”.
Da jeg har erfaret at der er en del
kvinder/piger, der er med til at bygge på
de
mandlige
familiemedlemmers
modeljernbaner, har jeg fået lyst til at
skabe kontakt mellem dem.

En side, hvor man kan hente det nyeste nummer
af netbladet.

Jeg har selv i min barndom/ungdom
bygget huse og landskab, ikke til en
modeljernbane, men til en modelbus.
Toget var forbeholdt min bror.

Det er ikke meningen at hjemmesiden eller
netbladet skal være kommercielt og den/det
vil ikke komme til at indeholde reklamer eller
link til forhandlersider.
Mail-gruppens adresser vil selvfølgelig heller
ikke blive brugt til udsendelse af reklamer.

Måske har du erfaringer og gode ideer,
som andre kan få glæde af. Ofte har
kvinder
et
andet
materialeog
værktøjsvalg,
end
mændene.
Lidt
utraditionelt måske (Ville en mand måske
vælge husets blender, når der skulle
laves
skumgummismulder
i
større
mængder?)
Så har du forhåbentlig lyst til at
videregive din viden til os andre. Eller
vise et billede af det hyggeligste eller
sjoveste miljø på jeres modeljernbane.

Merete Nærum-Pedersen

