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Så er det igen tid til orientering fra Garagen 

Foråret er godt i gang og alle er klar til at nyde de få timer, hvor solen forsøger at varme os op. Men det er 

også tiden, hvor man med lethed kan løbe ind i en omgang forkølelse, eller det der er værre, og desværre 

er der en del af medlemmerne af Garagegruppen, der har pådraget sig en omgang forkølelse/influenza, 

med efterfølgende rekreation for at komme op på mærkerne igen, og selv om de møder op til 

arbejdsdagene, kan man sagtens mærke, at de ikke er 100% på toppen endnu. 

Ved vores reception d. 19 januar fik vi et stort og tungt 

Zone skilt, som vi efterfølgende hængte op i Garagen. Fint 

nok med det, men ophænget på skiltet var nok lige så 

gammelt som skiltet. Selv om det er af ståltråd, har det 

åbenbart en levetid, og dets levetid var altså opbrugt med 

det resultat, at det faldt ned af væggen. Heldigvis skete der 

intet med skiltet. Derimod gik det ud over køleren til 

vognen, der stod ny renoveret lige neden under skiltet. 

Køleren fik et par buler og et par bøjede studser, men efter 

vores vurdering er den stadig tæt, og vi har en forventning 

om, at vi kan rette studserne på plads igen. 

Selve kranen 

kunne man se 

var monteret 

skævt på 

chassissrammen 

, så det har vi 

brugt noget tid på 

at få rettet.  Derudover afmonterede vi selve spillet, således at 

det kunne komme til maler. Det var dog ikke uden   problemer, 

idet det formentlig vejede ca. 200 kg og var noget uhåndterbar, 

men ved fælles hjælp, stiger, og noget tovværk lykkedes det at få 

spillet ned på gulvet. 

Bagskærmene er blevet gjort rene for gammel maling og er klar 

til en tur til maleren.  Vi finder stadig ting, der kan afmonteres i 

førerhuset, før hele huset kan løftes af.  

 En af dørene var særlig vanskelig at afmontere, da den var rustet 

fast i hængslet, og til sidst måtte vi bore splitten ud, for at få 

døren afmonteret. 

 

 

 

  Villy og Peter kontrollerer, er den nu lige? 

    Mogens i gang med det genstridige hængsel 
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Vi nærmer os tiden, hvor der skal til at laves pladearbejde på døre, skærme og førerhus, og til det skal vi 

bruge et svejseanlæg, som vi så ikke har, så vil gerne høre, om der er nogen der har et sådan stående, som 

vi eventuelt kan låne, eventuelt arve.  Henvendelse kan ske til Preben på telefon 60127154. 

 

Vi skal ikke glemme, at 

vores hushovmester 

Tom, altid sørger for, 

at vi bliver godt 

forplejet med kaffe og 

rundstykker, og altid 

sørger for en god 

stemning ved 

kaffebordet. 

 

Vi måtte holde lidt før 

kl. 15,00, da vi skulle til 

vores generalforsamling i 

Randers. Ønsker man en 

yderligere orientering, om 

hvad der i løbet af året, er 

foregået i garagen i Ørsted, 

kan vi henvise til de sidste 12 

numre af Garagenyt. Hvis I 

ikke har dem, så skrive blot en 

mail til sekretæren. 
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Mortensen (10. april 2018) 

     Så må spildet ned 

Små snak før generalforsamlingens start 


