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AF MARTIN GUNDESEN
magu@berlingskemedia.dk

RYOMGÅRD: for to uger siden 
slog Djurslands jernbanemu-
seum endnu engang portene 
op til et kig på Djurslands jern-
banehistorie. Uniformer, hånd-
byggede modeltog, og et gam-
melt damplokomotiv er noget 
af  det, man kan se i den nyre-
staurerede remise og det tilhø-
rende banemesterhus bag ved 
Ryomgård Station. Udenfor 
holder forskellige godsvogne, 
og man kan se museets stolt-
hed, den store håndbetjente 
drejeskive, der kommer i brug, 
når museet har besøg af  ve-
terantog.

Lige nu har Djurslands 
Jernbanemuseum en særud-
stilling om den kommende let-
bane, der om få år vil køre gen-
nem byen. Men selv samme let-
bane kan vise sig at få uønske-
de konsekvenser for museet.

»De sidste to år har vi haft 
besøg af  veterantog om som-

meren, og det har trukket en 
del ekstra besøgende. Men det 
er ikke sikkert, at det kan la-
de sig gøre, når letbanen kom-
mer. Vores håb er, at der også 
kommer til at køre godstog på 
letbanen, for så er de nødt til 
at lave perronerne, skinnerne 
og broerne, så de kan holde til 
det. Og så kan de også holde 
til, at der kører veterantog på 
dem,« siger Theo Berkhoudt, 
der er formand for museets 
driftsudvalg.

Han regner dog med, at man 
igen i år kan liste et veterantog 
til byen, selvom det igangvæ-
rende letbanearbejde i Aarhus 
gør det noget mere besværligt, 
end det plejer at være.

Museet drives i øjeblikket af  
16 frivillige tog-entusiaster, der 
inviterer gæster indenfor lør-
dage, søndage og helligdage 
mellem 11 og 17 alle tre som-
mermåneder.

33. sæson for Jern bane-
museet i Ryomgård

Alt arbejde på Djurslands Jernbanemuseum, inklusiv vedligehold 
af de gamle tog i remisen, bliver udført af frivillige medlemmer 
af Danmarks Jernbane-Klub. Privatfoto: Asger Christiansen

De lange vintermåneder, hvor Djurslands Jernbanemuseum 
holder lukket, har formand Theo Berkhoudt og de andre frivillige 
blandt andet brugt på at tilføje et bjerglandskab til den i 
forvejen omfattende modeljernbane. Foto: Martin Gundesen

et arbejde med hjerne og hjerte midtjob
.dk

Pædagogisk dagmedarbejder
Grenen - Dalstrup - Kronen

Den sikrede døgninstitution Grenen, afdeling Kronen 

søger en kompetent dagmedarbejder, der skal indgå i 

et godt og stabilt behandlingsmiljø, hvor de unge er i 

fokus.

Vores kerneopgave er at udøve og skabe optimale 

betingelser for hver enkelt ung.

Som dagmedarbejder er du empatisk og omsorgsfuld. 

Evnen til dialog og samarbejde er absolut nødvendige 

kompetencer. Opgaven kræver at du er kontaktstærk, 

grænsefast og resilient.

Dagmedarbejderen er afdelingens gennemgående 

person.

Ansøgningsfrist 22. juni 2014

Samtaler forventes afholdt uge 26/27. 

Ansættelse 1. august 2014.

Læs stillingsannoncen og søg jobbet via: 

www.rm.dk/job

Særskilte stillinger

Landmand 
søger arbejde 

☎ 40 31 84 51 

Stillingsanliggender

Stillinger søges

Gammelt antik skrive-
bord med 5 skuffer i ege-
træ, aftagelig kant som 
skriveplade. kr. 1500,- 
Tlf. 42 25 58 19 

OperatiOns Manager  

til Anholt hAvmøllepArk
Dit arbejdssted er på havnen i Grenaa.

Dine arbejdsopgaver vil primært være at:

•   have det ledelsesmæssige ansvar for  

13 offshore vindteknikere

•   være overordnet ansvarlig for HV og  

møllefundamenter samt fejl

•   følge op på den daglige drift og udarbejde  

den daglige rapportering

•   kontinuerligt følge op på og forbedre  

hSe-indrapporteringer.

ansøgningsfrist 23. juni 2014.

Læs mere på  

dongenergy.com/jobs

Kiropraktorer

KIROPRAKTOR
Hans Husum 

Torvet 15-17, 2. sal
8500 Grenaa

TLF. 86 30 16 56
Konsultation efter aftale.

Medlem af 
Dansk Kiropraktor-Forening

Offentlige stillinger

B45 serviceteam søger 2 nye kollegaer

I forbindelse med generationsskifte får vi brug for 2 nye kollegaer.

Vi er et velfungerende hold på 12 mand, hvis opgave er at servicere beboerne,  

samt sikre at selskabets 1.450 lejemål med tilhørende udearealer til stadighed  

fremstår pæne, vedligeholdte og i en god teknisk stand. 

Vi arbejder i en organisation med en flad struktur og kort beslutningsvej. Vores arbejde er i høj grad præ-

get af frihed under ansvar, hvilket gør at vi som team i stor udstrækning, selv planlægger dagligdagen. 

Det er vigtigt for os, at vores nye kollega har humor, ordenssans og frem for alt besidder evnen til selv 

at se, hvor der skal gøres noget, samt at prioritere vigtigheden af opgaverne. Du skal have lysten til at 

videreudvikle dig inden for området og selvfølgelig deltage i relevante kurser mv.

Udemand m/k:

Vi er et hold på 4 til 5 mand hvis primære opgave er, at sikre at selskabets udearealer altid fremstår 

pæne, vedligeholdte og i god teknisk stand. I perioder hvor der er travlt med flyttelejligheder assisterer vi 

selvfølgelig vores kollegaer.  

Det er vigtigt, at du har evnen til og erfaring med at køre, bruge og vedligeholde maskiner, da disse 

kommer til at fylde en del i din dagligdag.

Indemand m/k:

Din primære opgave vil blive at servicere selskabets bygninger, samt medvirke ved istandsættelse af 

flyttelejligheder. Det er vigtigt, at du har teknisk indsigt, da du skal udføre småreparationer og fejlfinde 

på el og vvs installationer. 

I ferieperioder og ved spidsbelastninger skal du også påregne, at assistere udeholdet.

For begge stillinger gælder:

En af vores opgaver er at vinter- og glatførebekæmpe, så når behovet er der, arbejder vi også uden for 

normal arbejdstid. Vi har tillige et meget begrænset omfang af hasteudkald uden for normal arbejdstid – 

derfor skal vores nye kollega være fleksibel i akutte situationer som disse. 

Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem BL og ESL

Vi håber du kan starte den 1. august, men venter gerne på den rette.

Eventuelle spørgsmål vedr. stillingen kan stilles til serviceleder Klaus M. Nielsen på tlf. 2178 6218 eller 

mail kmn@b45.dk eller til driftchef Bjarne Bøhl Pedersen på tlf. 2041 0696 eller mail bbp@b45.dk

Ansøgning med tilhørende CV sendes til job@b45.dk senest den 27. juni 2014, og mærkes  

henholdsvis ”Udemand m/k” og ”Indemand m/k”

ENGDALEN 2

8500 GRENAA

TLF. 87581000

WWW.B45.DK

Pulterkammer


