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En ganske uforglemmelig dag 

Stort fremmøde på parkeringspladsen d. 10/10 kl. 09,00 

En dejlig morgen at møde på i Garagen i Ørsted. Dejlig at se så mange 

glade ansigter, og de var klar til at gå i gang. 

Stationens personale (Vagtholdet) mente ikke at vi kunne arbejde på 

tom mave, så der var morgenbrød til os alle. Herefter gik den første 

time med hygge ved morgenbordet. 

Og så i gang med arbejdet. 

Der manglede stadig nogle genstridige bolte, der skulle afmonteres for 

at få forskærmene afmonteret, og helt færdige blev vi nu heller ikke.  

Det er godt vi har nogle folk med kugleled i armene, ellers havde de 

aldrig få boltene løsnet. 

Vi havde fået fremskaffet en reservedels håndbog til vognen, der med 

tegninger viste, hvordan vognen var samlet. Vi tror det har hjulpet på 

motivationen. 
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Føljetonen med vores knækkede bagaksel er desværre ikke slut. Efter sidste 

arbejdsdag har vi besøgt en, der havde gamle Ford reservedele, og han 

havde også aksler til gamle Ford lastvogne, men bare ikke en til vores, så vi 

må bare lede videre. 

Vores formand (eller skulle vi kalde ham Stationsleder) kom også forbi for at 

besigtige arbejdet, og flot var han i hans uniform. Han havde fundet en 

gammel leder læderjakke fra den tid, hvor man brugte Falck Zonen knapper. 

Nu mangler vi bare at  finde en rigtig Zonekasket til ham. 

I bagenden af vognen har vi nu fået bremserne helt skilt ad og sendt med 

næstformanden hjem til afrensning og rengøring, så næste gang skal vi til at 

male sort. 

 

 

Det sociale Islæt 

Efter at der var blevet skrevet om Kvaje wienerbrød i Garage 

Nyt 3, var der et par stykker der mente, at de nok også burde 

være på forkant med at kvaje sig, så kagebordet til kaffen var 

fyldt godt op. 

Selv om alle gjorde et hæderligt forsøg på at udrydde alle 

kager, lykkedes det ikke helt, og vi måtte overlade de sørgelige 

rester til vagtholdet på stationen. 

Det kan godt være, at der skal være en vis planlægning af 

medbringning af kager til kaffen. I modsat fald bliver vi nødt til 

at indkalde ekstra hjælp fra medlemmerne i foreningen, da vi 

ikke skal være skyld i at vagtholdet tager på i vægt. 

En stor tak til alle der knoklede både i garagen og i kaffestuen. 
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