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Det ser mørkt ud ! 

Men der er lys forude 
Endnu en aften gik i garagen i Ørsted, og 

med et stort mandefald i arbejdsstyrken, 

blev der ikke lavet det helt store, men det 

kan opvejes af, at et par fra gruppen inden 

arbejdsdagen havde været der ude og 

afmonteret de sidste hjul, og havde været 

ved dækmanden for at få afmonteret 

dækkene, og de er i skrivende stund blevet 

kørt  til Støvring for at blive sandblæst og 

grundmalet. Vi forventer at de er tilbage 

inden næste arbejdsdag. 

 

Det er den mørke tid lige nu, og der er ikke 

for god belysning omkring vognen, så vi arbejder alle med lamper som hjælpemidler.  Det hjælper heller 

ikke, at det bagerste af undervognen 

efterhånden er malet sort. 

Så har vi fået held af vores ansøgning til 

Nordea Fonden om midler til istandsættelse af 

kranvognen, ca. 97.000 kr. Rigtig flot arbejde af 

formanden og sekretæren. 

Ved ihærdige anstrengelser  er det lykkedes at 

skaffe endnu nogle medlemmer til foreningen, 

så vi er oppe på 34 betalende medlemmer. 
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Nytårsparade: 
Så ligger det fast, at det velrenoverede redningskorps selvfølgelig skal have en Nytårsparade, og den 

afholdes for vores vedkommende d. 19/1 2018 i Garagen i Ørsted. Der vil komme flere promenænte 

personer denne dag. Vi håber, at der er 

mange af vores medlemmer kommer 

og deltager.  

Der kommer indbydelser ud senere. 

Som i kan se, er forenden på vognen 

ved at være skilt ad, og resten vil blive 

skilt ad efter nytårsparaden. 

Til gengæld, er vi ved at lave selve 

ladet til vognen, og skabet starter vi på 

inden jul.   

 

Vi gir den en 

ekstra tand 

 

Vi tror der er sket en forglemmelse, da der ikke er udmeldt nogen arbejdsdag i december måned, så derfor 

gir´ vi lige en ekstra arbejdsdag,  tirsdag d. 12 December 2017, fra kl. 09,00 til kl. 15,00, men så holder vi 

officielt juleferie til den 9/1 2018. 

Jo; der var tid til Hygge 

Det klarede vi mens vi spiste vores madpakker, prøvede de nye kedeldragter, og fortalte røverhistorier. 

 

Således opfattet af Preben Hjorth Mortensen 

Garagenyt 7/28/11 2027 


