
Zonen Randers 
 Garagenyt nr. 26 Juni  2019 

Side 1 

 

 

Garagenyt har fået konkurrence 

Randers Amtsavisen har igen lavet en reportage fra garagen på Langvang. Og andre 

har lagt den på Facebook. Man må nok sige, at det er nogle flotte fyre i deres 

arbejdskedeldragter, der er afbilledet. 

Artiklen omhandler blandt andet Lars´ tur med den nyerhvervede kranvogn fra 

Odense og til Randers, og hvor det beskrives, at det var samme type lastvogn Lars i 

sin tid tog kørekort i. Sagt i sjov  ” så burde Lars vel også snart på museum ”. 

Efter ankomsten til Randers 

blev Mercedes’en  kørt til 

vaskepladsen og rengjort efter 

alle kunstens regler. 

Herefter blev alle mærkater 

aftaget, og man er nu gået i 

gang med at gøre klar til nye 

Zone mærkater. 

 

I det gode vejr var det sociale islæt 

forlagt til de udendørs bænke, hvor 

maden nydes og mangen en god 

diskussion bliver afholdt.  

Ford Kølner ZR753: 

Langt om længe har vi nu fået lavet 

den ny aksel, og den er blevet 

afhentet på syd Fyn af Lars og Ib. 

Samtidig er alle motordelene 
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fremskaffet eller renoveret, så nu kan der igen arbejdes på Ford’en, og lad os 

så se, hvor langt vi kommer i løbet af efteråret med den! 

 

 

I en ledig stund kan man så 

arbejde lidt på Mercedes’en. 

Her er Mogens i gang med 

bagsmækken så den kan 

males Rød. 

Zone Træf 2019 

Den 29. juni tog en 

delegation på 7 mand til 

Zone Træf i Holbæk. I år er 

der 30-års jubilæum, og det 

var planen, at 

nyerhvervelsen skulle have været med på Sjælland, 

men det kom den så ikke af bl.a. økonomiske grunde; 

ej heller kunne den nå at blive synet. 

 

Delegationen startede klokken meget tidlig hjemmefra 

og mødtes på Langvang. 

Efter en lang sejltur -  endelig 

ankomst til Nyvang! 
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Denne gang fik vi også 

fotografen og formanden med, og en 

masse flotte biler, en flot flyvemaskine 

og nogle glade ”Madkoner”, der får 

ros for deres gode arbejde. Alle fra 

Randers var i hvert tilfælde mætte. 
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Og det var en glad landsformand der stolt viste vognparken frem 

Det var nogle trætte og glade Zone-folk, der var tilbage i Randers omkring kl. 19,00. 

Møde kalender for garageholdet for andet halvår af 2019: 

d. 09/7 2019 på Langvang kl. 09,00 – 15,00                  d. 23/7 2019 på Langvang 

kl. 09,00 – 15,00 

d. 13/8 2019 på Langvang kl. 09,00 – 15,00                     d.  27/8 2019 på 

Langvang kl. 09,00 – 15,00 

d. 10/9 2019 på Langvang kl. 09,00 – 15,00                      d. 24/9 2019 på Langvang 

kl. 09,00 – 15,00                     

d. 08/10 2019 på Langvang kl. 09,00 – 15,00                   d. 22/10 2019 

på Langvang kl. 09,00 – 15,00                     

d. 12/11 2019 på Langvang kl. 09,00 – 15,00          d. 26/11 2019  på 

Langvang kl. 09,00 – 15,00                     

d. 10/12 2019 på Langvang kl. 09,00 – 15,00                             d. 24/12 Ingen møde ” 

kun julegaver ”. 
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tekst og foto : Preben Hjorth 

Mortensen og Tom Larsen 


