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Det var med stor sorg at vi den 26. april fik at vide, at Bernd havde tabt kampen til kræften og

var sovet stille ind.

Bernd vil blive husket for sit rolige gemyt og hans altid gode humør, hvor en frisk kommentar

eller en lun bemærkning aldrig var langt væk.

Puffen har de sidste ca.15 år nydt godt af  Bernd´s utrolige evne til at få alt elektrisk til at virke,

og det er hans fortjeneste at vi i vores klub ikke gemmer det elektriske væk, men tværtimod

gerne løfter låget på en af  hans pulte, når vi skal vise nogen rundt.

For os vil Bernd stå for tysk grundighed og det sagt med den største kærlighed.

Selv om hans evner vil blive savnet i klubben, er det tabet af hans person som vil give os det

største savn.

Æret være Bernd´s minde.

Casper Hansen
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Lidt om Bernd

Når man mister en man holder af, så kommer man naturligt til at tænke tilbage på alle de
oplevelser man har delt i gennem tiderne, og sådan er det også for mig nu da Bernd ikke er
her mere.

Derfor har jeg valgt at tømme hovedet ud over en side papir, og fortælle lidt om den lille flig af
hans liv uden for klubben, som jeg var så heldig at opleve, det bliver små spredte anekdoter
skrevet som jeg husker han fortalte dem.

Bernd blev født i Berlin i 1942 og voksede op i en lejlighed med ruinerne fra krigen lige uden
for, så der blevet vippet på jerndragere bøjet af bomber og et par af hans kammerater kom
også til skade i de ikke så børnevenlige omgivelser.

Men når der vankede lidt lommepenge, så skulle de som alle andre steder i verden omsæt-
tes til is og der gik ikke længe inden han lærte, at hvis man ikke var så kræsen med smagen,
kunne man få dobbelt så mange is for de samme penge i den russiske zone.

Da russerne i 1948 blokere alle adgangsveje til Berlin og de allierede lavede en luftbro som
forsynede byen fra luften, begyndte nogle af soldaterene at lave små faldskærme af lomme-
tørklæder og med små pakker af rosiner eller chokolade som de smed ud af vinduerne på
flyene når de var over byen.

Da stod Bernd under flyenes rute og var med til at gribe de små pakker fra himlen, og når han
fortalte historien var det stadig med en klump i halsen, for han var så rørt over at der var
nogen som ville komme og rede dem fra russerne, selv om ”de” (tyskerne) lige havde været
skyld i en krig, og var hadet af det meste af verden.

Det var også på grund af de triste forhold i Berlin, at nogle af børnene blev udvalgt til at
komme på ferie i Danmark for at få nye kræfter. Et af disse børn var en dreng i hans klasse,
som efter sin tur til Danmark kom tilbage med en stor stak adresser på pennevenner i Odense.
Men da han ikke kunne skrive til dem alle delte han nogle af adresserne ud til sine kammera-
ter og Bernd fik adressen på en pige som hed Jytte, efter flere breve frem og tilbage og et
par besøg i Danmark begyndte sød musik at opstå som alt sammen gjorde at de to for et par
år siden nåede at fejre guldbryllup.

Bernds grundighed, som vi alle har nydt så meget, gjorde også at alle breve som blev sendt
til Odense blev sendt i to eksemplarer, et på tysk og et som var oversat til dansk med den
ordbog han købte på første besøg, men da ikke alt kan læres fra en ordbog og han så gerne
ville være høflig, syntes han at ordet tak var lidt kort og måtte kunne gøres bedre, så han
begyndte at skrive betakke når det skulle være lidt ekstra.

Da han var færdiguddannet som radiomekaniker tog han til Danmark og flytter til København,
hvor han kan arbejdede for Siemens og være tæt på Jytte, selv om de boede på pensionat
hvor det var meget forbudt at have gæster på værelset om natten.

Efter et par år gik turen til en lejlighed i Odense, inden de gik i gang med at bygge deres hus
i Otterup, hvor kælderen blev gravet ud med skovl og trillebør, og med brug af rigtig mange
weekender og ferier fik de det hus som de drømte om.

Det var også på den tid at han var med til at installere nødtelefoner på den fynske motorvej
hvor trafikken ikke var værre end at man god kunne rulle kabler ud i det højre spor, når bare
man lagde dem ind til siden når der kom et færgetræk.

Det var lidt af det som kom frem fra hukommelsen og som ikke lige var med modeltog, men
som også er noget af det som jeg vil huske ham for.

Casper

,
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Lidt fra vores køredag i juni

Lørdag den 4. juni mødtes en flok af klubben medlemmer i klubben til morgenkaffe kl. 9, som

starten på forårets sidste køredag.

Efter en hyggelig gang morgenmad og en breafing fra OW, så begyndte der at komme liv på

banen. Folk fik travlt med at finde deres materiel frem og få stillet op. Øverst er Herman i

gang med opstilling på området ved Nyborg Handelshavn og nederst er det vores gamle

sekretær (Ole Hansen) som vi havde inviteret til at komme og deltage i vores køredag.
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Arne skulle dog først i gang med at finde (få lavet) noget last til sine godsvogne og rundt

omkring fik han da også fundet en del forskellige ting, som kunne bruges til dette formål. Så

med en lille forsinkelse fik han også sendt et godtstog afsted.
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Så blev der ellers kørt på livet løs rundt omkring på anlægget. Det var både på den tyske og

danske del af anlægget der var stor aktivitet med transport af diverse godsopgaver og kørsel

med passagertog, kun afbrudt når der var en eller anden der var kommet til at køre et spor-

skifte op, så det hele kortsluttede, men selv disse små afbrydelser blev taget med godt hu-

mør.
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Så nåede vi til frokosten og Stig-Urban’s kone havde igen lovet at hun ville stå tidligt op og

smøre madder til os - det er jo den rene luksus, så en stor tak til Susan for dette luksuriøse

indslag i vores køredag. Så frokosten blev nydt med en masse hyggelig snak og grineri.
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Øverst står Arne og Ole og diskuterer stationsområdet på Stolzenbach. Nederst er det et kik

ud over drejeskiven og forsyningsanlægget på Svendborg Station.



Lidt orientering:

Næste medlemsmøde er tirsdag den 30. august kl. 20 i klubben.

Hvis nogen har forslag til hvor efterårets indkøbstur skal gå hen og hvem vi eventuelt skal

besøge på turen, så kan forlag tages med til medlemsmødet den 30. august, hvor vi skal

planlægge turen.

Næste køredag bliver den 3. eller 10. september.

Fra DMJU er der kommet et nyt nyhedsbrev

http://www.dmju.dk/wp-content/uploads/2014/04/DMJU-NEWS-nr.-24-Juni-2016.pdf

og de har fået referatet fra genneralforsamlingen skrevet

http://www.dmju.dk/wp-content/uploads/2014/04/Generalforsamling-d.-02.04.16.pdf

og formandens beretning

http://www.dmju.dk/wp-content/uploads/2014/04/Formandens-beretning-2016.pdf

Et kik på Svendborg Station hvor persontoget til Odense er klar til afgang.
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Support-el

For en lille måneds tid siden kom Jørn med et udklip fra avisen hvor der stod at Lumby Mølle
havde fået penge af Energi Fyn, og så var Jørns spørgsmål selvfølgelig, om vi ikke også
skulle prøve at få nogle af de penge som de deler ud, og selvfølgelig skulle vi da det.

Så efter en lille tur på nettet fandt vi ud af at det var noget som hedder Support-el og efter et
telefonopkald stod det klart at vi kunne få lov til at være med på ordningen.

Så nu er Puffen officielt en del af Support-el, så hvis du eller en som du kender kunne have
lyst til at støtte klubben og hvis du køber din el af EnergiFyn, så kan du melde dig til og så
giver EnergiFyn 2 øre til klubben for hver KW/h du bruger.

Hvis du køber din el af en anden udbyder kan du godt meldes til, så skal du bare skifte
selskab til EnergiFyn.

For at det ikke skal en meget lang forklaring, vil jeg sige at hvis du vil vide mere, så er det en
god ide at kigge på deres hjemmeside

https://www.energifyn.dk/privat/elhandel/fynsksupport/om-fynsksupport

hvor man også kan melde sig til ved at trykke ind her

https://www.energifyn.dk/privat/elhandel/produkter-og-bestilling/fynsksupportel

og skriv ”puffen” i det søgefelt som findes lidt nede på siden, og så følge den bestillings
proces som kommer frem.

Hvis du har nogen spørgsmål eller har svært ved at melde dig til, vil jeg meget gerne hjælpe
efter bedste evne. Hvis du fra forsiden på en af dine EnergiFyn regninger skriver dit kunde-
nummer og din PIN-kode ned eller tager den med i klubben, så kan vi klare tilmeldingen fra
computeren i klubben.

Hvis nogen skulle være nervøs for at dele personlige oplysninger med klubben, kan jeg sige
at vi i klubben ikke får nogen oplysninger fra EnergiFyn om hvem der er tilmeldt ordningen, vi
får kun en pose penge hver februar.

Casper
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I ønskes alle en

rigtig god sommer!


