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Zonen Randers igen på hjul 

Så lykkedes det endelig at få førerhuset skilt fra chassisrammen, og få syn for hvor 

meget rust, der skulle laves. Det skete ved at forenden blev sat op på en række 

paller og en pallevogn, 

og derefter skubbet ud 

af garagen, hvor vi fik 

hjælp af naboens 

gaffeltruck  

 

 

Når nu vi havde vognen ude 

kunne vi lige så godt få resten af 

undervognen og motoren vasket 

/ renset i       stationens vaskehal 

 

                         Så røg styrehuset af  

                        Så er vognen på hjul igen 
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Den ser ikke ud af meget når den er klædt af, 

nu mangler vi kun motoren, så er den helt 

nøgen.   

Men der også andre projekter, der udføres 

imens chassis er til 

vask og rens  

Spillet skal gøres 

klar til maling, og 

skabe og sider på 

ladet er i gang med 

at blive malet. 

 

          Ib og Mogens Renser motor og rammen  

                        Villy står på hovedet i spillet  

Så er der gang i maler sprøjten 
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Og mens der bliver arbejdet i garagen laver 

Tom igen et mesterværk med 

morgenbordet. 

 

 

 

 

Kommende Arbejdsdage 
Arbejdsdage i 2. halvår af 2018 

Oven på en rigtig god sommer starter vi igen d. 14. august, men nu er alle dagene 

fra kl. 09,00 til kl. ca. 15,00. 

                              Toms morgen hygge  

                                 Peter sorterer skruer og Lars ?  
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Derefter er følgende dage i kalenderen 2018 afsat til garagen: 

14. og 28. August 

11. og 25. September 

09. og 23. Oktober 

13. og 27. November 

04. og 18. December 

Og hvis ikke formanden finder på noget sjovt d. 8 januar, så starter 1. halvår der. 

Der kan komme flere arbejdsdage ind, hvis det bliver nødvendig. 

 

Vi i Garagen ønsker alle en rigtig god sommer. 

 

Foto :  Tom Larsen og Lars Vistoft 

Således opfattet af Preben Hjorth Mortensen 

 


