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Påminnelse om års- och vårmöte FEDECRAIL ungdomsläger 2016
JHRF vår- och årsmöte 2016-03-19—20
äger rum på Sunlight Hotel i Nyköping.
Programmet börjar med lunch på hotellet
kl 13, fortsätter med möten och middag
lördag kväll, avslutas med lunch på söndag
följt av möjlighet till studiebesök hos FSVJ
i Oxelösund. För tider, se Spårburen 1/16.
Deltagande kostar 1 000,- för hotell, måltider m m. Anmälningstiden har egentligen
gått ut, men vi tar tacksamt emot fler anmälningar till anders.svensson@jhrf.se –
detta vill vi ha med i anmälan:
• deltagare (samtliga namn och förening),
• eventuella önskemål om rumskamrat
• eventuella tillval, allergier eller specialkost
• deltagande endast delar av arrangemangen
• i så fall ungefärlig ankomst och avgång
• deltagande i lunch söndag
• deltagande i efterföljande utflykt till
Oxelösund

Inbjudan till det 10:e FEDECRAIL Ungdomslägret 2016-07-29—08-07, Tyskland
FEDECRAIL – Europeiska federationen för
musei- och turistjärnvägar – och VDMT
(den tyska riksorganisationen) tillsammans med Deutsches Dampflokomotiv
Museum och Dampfbahn Fränkische
Schweiz E.V. bjuder in dig till Fedecrails
tionde ungdomsutbyte i Tyskland
2016-07-29—08-07. Du kan förvänta dig
ett varierat program som består av arbete
på museijärnvägar, kulturella och regionala höjdpunkter och det viktigaste: det
interkulturella utbytet av erfarenheter.

Kolförbrukningsförfrågan

Huvudlägret kommer att vara i Neuenmarkt – Wirsberg. Till det kommer besök
och resa på Dampfbahn Fränkische
Schweiz, besök i Nürnberg m m. Boende
kommer att äga rum i Jugendgästehaus.
Mer information om platserna och
värdorganisationerna på
www.dampflokmuseum.de,
www.dampfbahn.net och www.vdmt.de

Vår europeiska organisation FEDECRAIL
håller på och samlar in information om
museitågens kolförbrukning inför kommande lobbyarbete. Följande vill man
veta:
1. Årlig kolförbrukning i ton (2015)
2. Om någon särskild sorts kol används beskrivning
3. Använd kolstorlek
Svara även om ni inte (just nu) förbrukar
kol och svara snarast till
anders.svensson@jhrf.se!

Är du mellan 15 och 24 år gammal och
arbetar på en museibana eller en järnvägsmuseiförening? Är du intresserad av ungdomsutbytet? Då kan du få ytterligare
information på youthcamp@fedecrail.org,
där du också kan be om ansökningsblanketterna, som ska insändas senast
2016-04-03. Anmälningsavgiften kommer
att vara samma som förra året (140 EUR).
(Inbjudningsbrev från FEDECRAIL
2016-02-16)
Anders Svensson, Sekreterare

