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Tirsdag den 2.maj havde vi besøg af 14 oldboys håndboldspillere fra DHG, der som led i det

sociale samvær tager rundt og ser forskellige ting/steder.
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Anlægget blev studeret oppe

fra „kommandobroen“ hvor

der er et godt overblik ned

over en stor del af det fyn-

ske anlæg.

Det var dejligt at have besøg

af sådan en flok interesse-

rede gæster.

Der blev stillet rigtig

mange spørgsmål om an-

lægget og styresystem m.m.

og der blev svaret efter

beste evne.

Mange havde haft et tog

engang i deres unge dage

og kunne godt se at det var

en hobby der havde udviklet

sig meget.

Jes som stod for besøget

hos  os  er  selv  inkarneret

modeltogsmand og havde

haft lidt svært ved at forklare

sine håndboldkamerater om

fasinationen ved hobbyen,

så han glædede sig til at

kunne vise et anlæg frem

Så vi må håbe at besøget

hos os har skabt lidt mere

forståelse for den hobby som

han interesserer sig for.
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Fra sidste køredag

Lørdag den 28. maj mødte et hold friske medlemmer op i klubben med deres materiel under

armen og en masse gåpåmod. Efter morgenkaffen og en kort brifing fra OW begyndte man

opstilling rundt omkring på anlægget, alt efter hvor man kunne tænke sig at starte fra.

Travlheden var stor i Nyborg Erhvervshavn hvor kulskibet var lagt til kaj og var ved at blive

tømt for sit „sorte guld“.

Den lille skinnebus havde også gyldne tider med at få fragtet passagere frem til Middelfart

eller måske endda helt til Odense.
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Svendborgtoget ankommer med friske forsyninger af øl til Fruens Bøge, vel nok til de

æggekagespisende sommergæster på Carlslund.

Da toget nu var tømt for alle de gode drikkevarer var det jo noget lettere og så gik det videre

med god fart. I Nyborg gik det desværre galt for den kække togfører, der i et sporskifte hava-

rerede med sin togstamme. Togføreren forsvarede sin kørsel efter bedste evne og sagde at

det var fejl i sporskiftet, men folk der har set ham køre, mener det måske var lidt selvforskyldt.
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Frokost skulle der jo også

til for at opretholde tog-

driften.

Da Stig Urban ikke kunne

komme denne køredag

måtte vi jo undvære Su-

san’s gode smørrebrød.

Men så sagde Finn at han

godt ville påtage sig at for-

vandle resterne fra jubi-

læet til noget frokost. Så

med hjælp fra Casper fik

de fremtryllet et par gode

fade  smørrebrød  til  de

sultne togfolk.

En stor tak til Finn og Casper for deres ind-

sats, som jo gik lidt ud over deres køretid.

Til orientering kan nævnes, at

Næste medlemsmøde er tirsdag den 19. september kl. 20 i klubben.

Næste køredag bliver afholdt den 26. august eller 2. september.

DMJU’s næste udstilling  bliver den 7. og 8. april 2018, og som noget nyt bliver den afholdt i

„Sydbank Arena“ i Kolding.
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Mere lys i lokalerne
Sidste år blev vi overrasket af projekt „nye lamper“ i bygningen, som uden den store bruger-

inddragelse rullede hen over vores klub. Til vores held gik det hele i stå da de gamle installa-

tioner viste sig at rumme temmelig mange overraskelser, som der ikke var taget højde for i

det oprindelige projekt, det gav os lidt tid til at finde ud af hvad vi ville have og hvem vi skulle

snakke med for at have muligheden for at få det.

Så da der for nyligt kom en mail om, at de nu var i gang med at kigge på vores lokaler igen

inden de startede op, skyndte jeg mig at ringe til pedellen som fortalte at de nu stod i Puffen

og var ved at bestemme hvad der skulle ske med vores lys og strøm. Så jeg fik hurtigt taget

fri fra job og kørte ind i klubben, hvor jeg mødtes med pedel, elektriker og rådgivende inge-

niør. De var meget imponeret af anlægget, men knap så meget af vores el under den tyske

del. Så det var med lidt nervøsitet at jeg spurgte til hvad de mente der skulle til, og sagen var

klar, de ville skifte alle stikkontakter under anlægget både oppe og nede og alle de nye ville

blive placeret, der hvor vi mente det bedst for os.

Og det bedste er, at det bliver en del af projektet, så det ser ud til at klubben ikke skal betale,

det var første sten fra hjertet. Så kom spørgsmålet om de nye lamper som skal op, for sidste

gang blev det langt fra optimalt, selv om det var flinke folk var de lamper de havde med enten

forkerte eller for få, men den gode ingeniør forsikrede, at de lamper som kommer op over

„Tyskland“ bliver af en slags som giver et godt lys med meget større spredning, og efter lidt

snak og fremvisning af lys/mørke under gangbroen og på værkstedet, ville de gå hjem og

regne på, om det er muligt at skifte lamperne ved „Fyn“ til den samme gode slags.

Ved mødet var der stor forståelse for det store arbejde vi har lagt i bane og udsmykning,

faktisk så meget at elektrikeren var helt bange for at røre andet end gulvet, så igen vil de

gerne have lidt hjælp til det praktiske med at rydde arbejdsplads og dække banen til. Men så

er chancen for at vi kommer igennem projektet uden skader også meget større.

Alt dette er planlagt i et flot skema, hvor der står at der skal arbejdes i kælderen inkl. Puffen

i ugerne 30-33, så nu er det bare at se om det går bedre med den plan, end så mange andre

kommunale tidsplaner, men vi skulle få besked i god tid når der er noget de vil have vores

hjælp til.

Der skal lyde en rigtig god sommer til jer alle, hvor det danske vejr forhåbentligt viser sig fra

den lidt pænere side.

Men selv om solen står højt og Puffen officielt har lukket i juli, så er der stadig mulighed for at

mødes i klubben, hvis solen bliver for stærk eller man bare har brug for en pause fra familien,

jeg er der i hvert fald de tirsdage jeg er i landet.

Casper Hansen
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 Lange Tog 5. - 6. august 2017

Hermed inviterer SVJMJK til Lange Tog 2017.

Vi afholder for 3. gang Lange Tog i weekenden den 5. og

6. august.

Lørdag den 5. august køres der fra kl. 10.00 - 16.00

Søndag den 6. august køres der fra kl. 10.00 - 14.30

Vi kører med lange tog fra alle epoker, lande og drifts-

selskaber.

SVJMJKs anlæg er toskinne DCC.


