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Nyt fra Remisen
Kære medlemmer

Her følger nyhedsbrev. Der har været travlt hen over sommeren i remisen, og på trods af Corona ligger vi nu over
besøgstallet på samme tid sidste år. Vi regner med, at I følger med på de sociale medier, hvor der ind i mellem også
er nyheder fra remisen. Vi har desværre måttet aflyse de tyske busselskaber, men der kommer forhåbentligt et par
stykker her omkring efterårsferien.

Arbejdet med H783 går
fremad. I denne weekend
er man startet på sandblæsning af toget. Næsten
hver weekend er der smede, som arbejder på maskinen.

Til venstre kan man se E-maskinen, der kom her
til tidligt på året fra remisen i Tønder.
Poul, der er tidligere lokomotivfører, har
”adopteret” den flotte dampmaskine, der bliver
nusset og passet.
Der er lagt lys i graven, så der kommer et flot lys
til glæde for remisens gæster.
List senere på året kom der ligeledes en MY’er og
en postvogn fra Tønder. Der kommer simpelthen
mere materiel til Gedser remise. Det er dejligt, at
have noget at fremvise for vores gæster.
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I sommeren 2020 blev der etableret skinnecykling på et stykke af Gjedser Jernbane fra Marrebæk til
Væggerløse. Det er en tur på 5 km tur/retur og vi har fået støtte fra Guldborgsund kommune til at indkøbe 15 skinnecykler og en container.

Her er der etableret spisevogn med fine ternede duge, hvor gæster kan sidde og spise deres medbragte
mad.
Der har været ture med skinnebussen hen over sommeren, lige som der vil være ture i efterårsferien. Læs
mere om det på vores facebookside og på hjemmesiden.
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