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Ferietid eller? 
 

ZONEN RANDERS har ikke været lukket 

ned i sommer, men vejret har nu heller 

ikke været dertil. Der er forsat blevet 

arbejdet på at gøre Mercedes én klar til 

syn, men der mangler stadig nogle ting 

før synshallen får besøget.  

Der 

arbejdes 

lige nu i 

køleslanger og bremserør, og de er lige blevet færdig 

med generatoren. 

I mellemtiden har vognen været til veteranbil træf i 

Kalø, med stor succes. 
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På Langvang har der også været 

aktivitet; trækspillet er nu klar til at få 

lagt vejeren på igen - det vil sige at 

spillet og gearkassen til spillet har fået 

olie på. 

 

Kranen og delene dertil har nu fået 

rød maling lagt på, men der skal nok 

lige et lag mere på, før den er færdig. 

Så er ladet også klar til at blive malet 

gråt. 

Det 

går 

også fremad med motoren. Koblingshuset er ved at 

blive klargjort, inden det skal males sammen med 

bundkarret. 
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Garagegruppen har også haft fint 

besøg af Kurt Larsen, hvilket har 

bevirket 2 nye medlemmer. Den ene 

kom med et budskab om vi var 

interesseret i nogle gamle 

brandredskaber fra Randers og 

omegn men fra før Zonen oprettede 

station i Randers. Det står nu på 

brandværnsmuseet i Oksbøl, og han 

mente, at det var en god ide at få 

det til Randers. Ideen var nu også 

god, men af flere forskellige grunde 

(pladsmangel og respekt for 

foreningens fundats) måtte man 

sige tak for tilbuddet, men nej tak. 

Den anden gæst – Jean Seeberg - 

kom i sit flotte køretøj, og 

interesserede sig for hvad vi gik og 

lavede. 
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