To store kæmper fra Newfoundlandklubbens start er gået bort!
Onsdag den niende januar 2019 sov Leif Poulsen fra kennel Birkegården
stille ind, 87 år gammel. Leif og hans hustru Mette, var med i den
initiativrige gruppe der startede Newfoundlandklubben i Danmark i 1967.
Leif var formand i en række år og var med til at lægge linjerne for
klubbens virke. Leif og Mettes gæstfrihed og hjælpsomhed var
legendarisk og mange hvalpekøbere – ikke kun deres egne, fik megen
hjælp og støtte fra dem. Birkegårdens hunde var kendte i hele
Skandinavien og Leif og Mette havde mange kontakter over alt i verden. I
de senere år fyldte hundene mindre i deres liv, selvom de havde
Newfoundlands indtil for få år siden. I de senere år led Leif af leukæmi –
men på trods af dette spillede han på klaver hver onsdag og søndag, på
datteren Agnetes berømte værtshus ”Jernbanecafeen” i København, helt
indtil slutningen af sidste år. Mette bor nu i København – barnebarnet
Alex har overtaget ”Birkegården”! – så hvem ved – måske kommer der
også Newfoundlands på ”Birkegården” igen.
Æret være Leifs minde.

Tirsdag den 29nde januar 2019 måtte vi sige farvel til den anden store
kæmpe. Palle Møller Hansen afgik ved døden på Skejby Sygehus efter
længere tids sygdom. En arbejdsskade forårsagede, at Palles liv har været
præget af sygdom i de senere år og først for nylig blev skaden anerkendt
og der blev kompenseret en smule for hvad Palle har måtte gå igennem.
Palle og hans hustru Birthe var også med ved klubbens start og ingen har
vel holdt ud og støttet op om klubben som disse to prægtige mennesker.
Palle har være i bestyrelsen i flere perioder og har ligeledes beklædt
formandsposten. Ingen opgave var for stor eller for lille for Palle. Der blev
altid knoklet for at få det praktiske til at fungere. Palle og Birthe var også
lokalt engageret i deres eget samfund og også her blev der arbejdet for at
få tingene til at fungere. Palle var autoriseret dommer for Newfoundland
og havde mange dommeropgaver rundt om i verden.
Newfoundlandklubbens medlemmer skylder Palle og Birthe en stor tak
for deres kæmpearbejde for klubben.
Æret være Palles minde.
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