Juletog i Grejsdalen 2. og 3. december 2017

PRESSEMEDDELELSE
Juletradition og damptog
Igen i år vil folkene bag Sydjyllands Veterantog sprede julestemning og hygge op til jul.
Men inden de gamle vogne fyldes med julerejsende er der et stort forarbejde. I remisen i Lunderskov klargøres toget. Damplokomotivet gåes efter, lejerne smøres og der fyldes kul og vand
i tenderen.
Ligesom lokomotivet, er vognene over 100 år gamle. De bliver gjort rene, vinduerne pudses, så
alt er klart til at formidle julehygge på gammeldags vis og den mest autentiske måde. Som en
autentisk del af historien.
Dagen før køreplanen siger afgang, møder den første fyrbøder ind og begynder at fyre op. Det
er en lang proces, der går ni timer fra fyrbøderen begynder at fyre op til lokomotivet kan begynde at rangere, - længere tid i frostvejr. Senere kommer der endnu en fyrbøder og lokomotivføreren møder ind.
Efter lørdagens kørsler møder en ny fyrbøder, han har til opgave at holde lokomotivet fyret op
natten over, så lokomotivet også er klar til at køre søndagens juletog.

Vognpersonalet kommer begge dage nogle timer før første rangering, og sørger for at gulve er
nyvaskede, der er vand på toiletterne, lys i lamperne og varme i vognene. En enkelt vogn har
indvendig kakkelovn, andre har centralvarme med koksfyr – der fyres udefra!
Men så er veterantoget også klar til af være med til at forøge julestemningen.
Den første weekend i december kører det damptrukne veterantog fra Vejle og køre juletog til
Grejsdalen. En tradition fra gammel tid, hvor Vejlensere hentede deres juletræ i Grejsdalssko-

vene. Nu om dage er det Dalstedets Venner der står for salget af juletrær, grønt, pynt og noget
varmt til ganen.
Med i veterantoget er der en godsvogn til juletræerne, juletræssælgeren binder en mærkat i toppen af træet så du får det rigtige træ når toget igen kommer til Vejle.
Efter nogen tid, og efter at lokomotivet er kommet op i den anden ende af toget, fløjter togføreren
afgang. Lokomotivet svarer, og toget ruller stille og roligt tilbage til købstaden. Du kan nyde turen
inde i de opvarmede kupéer, på de komfortable træsæder, eller få vind og måske sne, i håret på
de åbne endeperroner.
Ca. én time efter at det gamle tog forlod Vejle station er vi tilbage igen, nu med julestemningsbarometeret et stykke højere end da vi tog afsted.

Fakta:
Juleveterantog Vejle - Grejsdalen.
Lørdag d. 2. og søndag d. 3. december fra Vejle Banegård
Fra Vejle kl. 10.20, 12.20 og 14.20
Billetpris, retur, er kr. 50 for alle fra 4 år, 0 til 3 år kører gratis, billetter købes i toget.
Veterantoget afgår fra Vejle Banegård spor 3 og kører til
Grejsdal Station ved Grejsdal Hotel, Grejsdalsvej 384
yderligere information www.sjvt.dk
Sydjyllands Veterantog har remise og værksteder i Lunderskov, adresse Bakken 21
Alt arbejde foregår med frivillig og ulønnet arbejdskraft.
Der arbejdes hver torsdag og hver anden lørdag.
Sydjyllands Veterantog medvirkede i DR serien Historien om Danmark
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