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Kultur på Skinner – også på Lolland
Så er Museumsbanens sommersæson nr. 57 netop begyndt og igen vil der gennem
sommeren være en række særlige aktiviteter i forbindelse med de mange planlagte
kørsler mellem Maribo og Bandholm på Lolland.
I perioden 29 juni til 31 august har alle landets
veteranbaner samt sporvejsmuseet arrangeret
det landsdækkende veterantogsarrangement
"Kultur på skinner" en rejse gennem tiden med
tog og sporvogn. En række veteranjernbaner og
Sporvejsmuseet tilbyder en helt speciel rejse med
gamle tog og sporvogne. Foruden turen med tog
eller sporvogn får man som passager en speciel
kulturarvs oplevelse med sig selv som aktør i
rejsen tilbage i tiden. Gå på www.veterantog.dk
og find køreplaner og arrangementer for de
enkelte baner i hele landet.
Især vil der i weekenden 29 - 30 juni være særlige aktiviteter landet over. Hos
Museumsbanen vil der lørdag d 29. være kørsel til turismedag på Askø, med afgang
fra Maribo station 9.40 og til Bandholm havn, hvor færgen til Askø venter.
Efter knap 4 timers ophold på Askø og Lilleø går turen tilbage med færge og tog.Toget
er tilbage i Maribo kl. 15.55. Cykler kan medtages gratis. Det anbefales at købe
billetter i forsalg af hensyn til plads på færgen. Billetten der kan købes via "Billetto.dk"
gælder til Museumsbanen og som pladsbillet på færgen til Askø.
Programmet for turismedagen ses på www.askø-lilleø-turismedag.dk
Lørdag kan man også komme på rundvisning i Bandholm. Hør historien om Lollands
første jernbane, der i år fylder 150 år, og dens forbindelse med havnen. Rundvisning
begynder hhv. kl. 11 og 13 ved Bandholm station, Stationsvej 10 i Bandholm. Søndag
30. juni kører Museumsbanen med damptog fra Maribo 10.05, 13.05 og 15.05. Der er
postvogn i plantogene 30. juni. Postbureauet er betjent af postpersonale.
Torsdag d 25. juli er der igen en guidet tur, hvor der fortælles om Bandholmbanens
historie gennem 150 år. Der besøges lokaliteter i Maribo og Bandholm, og der indgår
en tur med toget. Mere herom på www.museumsbanen.dk.
Sommeren igennem kan opleves opsendelse af brevduer, postbefordring som i gamle
dage, kaffetog i udflugtsvognen samt middagsarrangement i den store spisevogn. Se
mere om arrangementer på www.museumsbanen.dk/arrangementer
Arne Jørgensen

