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Lukket ned 
Det er selvfølgelig med største beklagelse, at Garageholdet måtte indstille deres 
aktiviteter i Garagen på Langvang, men det skyldes, at alle ikke nødvendige 
aktiviteter i Randers kommune, og i Falck er lukket ned, og det gør, at Langvang er 
helt lukket, og vi kan ikke komme ind på Materielgården i Fårup; så begge vores 
køretøjer, må lige nu undvære at blive ”nusset” om. 

Men inden da, nåede vi da lige at 
lave lidt. Støddæmperne blev 
færdigmonteret. Ladet blev så 
færdigt, at det kan males, når 
temperaturen bliver til det -  og så 
der blev tid til snak! 
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Mercedes’en der pt. står i Fårup, fik også et besøg, idet man fandt ud af, at 
en af bremsecylinderne var utæt, så bremsevæsken var løbet ud, Garagemesteren 
er nu i gang med at finde en ny eller anden bremsecylinder, så utætheden kan 
stoppe. 

Det er svært at se, men 
Garagemesteren har fået en lys 
ide. 

Spøg til side; bestyrelsen har fundet et 
nyt sted hvor Mercedes én kan få lov til 

at stå inde i varmen, men inden den kan flyttes til den nye adresse, Bysmeden i 
Teppestrup, skal bremserne lige laves. 

Peder havde arrangeret en flot tur til 
Auning, hvor der er et arbejdende 
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værksted, hvor de genopbygger gamle biler og maskiner. Stor tak til Peder for 
arrangementet. 

Bestyrelsen har ikke ligget på den lade side, selv om de ikke kan mødes fysisk. 

Ansøgningen om flere midler, fra Nordea til opbygningen af Ford’en, blev ikke så 
godt modtaget, som vi havde håbet på. Der blev ingen penge til os denne gang, men 
som formanden sagde, Zonen har aldrig opgivet en opgave, så vi prøver bare igen, 
og så søger vi også nogle flere fonde. 

Det hører til 
sjældenhederne, at få 
vores fotograf og 
formand med på et 
billede, men det 
lykkedes denne gang, 
og ja, han kan også 
arbejde, og det er vi 
glade for. Det er ham 
med kosten. 

 

 

Næste nummer: 

Hvornår næste nr. af Garagenyt udkommer er lidt uvist, men når der igen bliver 
åbnet for adgangen til køretøjerne, vil I blive orienteret. 

Pas nu godt på jer selv og hinanden. 
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