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Zonen Randers går på TV – 

Garagenyt nr. 31 
Bedst som det gik stille og rolig i garagen, 

kom der pludselig en journalist med 

kamera og det hele og ville lave et indslag 

omkring garageholdet ved Zonen i 

Randers. Da garageformanden på 

daværende tidspunkt ikke lige lavede 

noget, blev han straks udnævnt til 

foreningens pressechef, og med fulgte en 

lønforhøjelse på 25%.  Nå spøg til side; Lars 

fortalte og forklarede, hvad vi arbejder 

med, og hvem de forskellige er i gruppen. 

Herefter gik journalisten rundt og filmede 

til indslaget. Hvornår det bliver sendt, er 

lidt usikkert, men de vil sende det, når der 

var et hul i programmerne på TV2 

Østjylland, og eftersom de øvrige 

lokalkanaler deler deres udsendelser, 

skulle det på et tidspunkt nå ud til hele 

Danmark. 

Godt gået Lars! 

Mercedes´en er kommet til Randers 

kommunes matrielgård i Fårup, hvor den er 

kommet i garage for vinteren og ind til videre. Vi 

håber stadig at få et samarbejde med Randers 

kommune således, at vi kan få mulighed at få en 

mere permanent plads under tag til begge vores 

køretøjer, men vi er stadig meget taknemlig for 

at Falck lægger værkstedsplads til på Langvang i 
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Randers, selv om det er lidt koldt her om vinteren. 

Arbejdet med at skaffe flere økonomiske midler til færdiggørelsen af Ford Kølner’en ligger ikke stille, men 

der kommet en ny og anderledes måde, at søge midler på hos Nordea, og det har krævet en del 

mødeaktivitet for formand og kasserer, og vi håber derfor, at vi får en god julegave derfra. 

Alt imedens arbejders der stadig med monteringen på 

Ford Kølner’en. Tiden er kommet til at de nypudsede 

hydrauliske bremserør kan monteres, og tryk -tankene er 

blevet malet og skal monteres. Herefter kommer turen til 

trykluftslangerne i bremsesystemet.  

Bagskærmene er også blevet malet og monteret. 

Peder har været en tur i byen for at finde et par 

støddæmpere til forakslen, og efter et par forgæves besøg, 

ser det ud til, at det lykkedes. Ved et lokalt lastvognsfirma 

fik han kontakt til en lagerchef, der gerne ville forsøge at 

hjæl

pe 

os. 

Lage

rche

fen 

fik 

here

fter 

en 

tegn

ing 

med 

målene, og der gik ikke mange timer, før han meldte tilbage, 

at de findes, men bare skulle skaffes hjem. 

Godt gået Peder! 

Nogle er så gået i gang med at montere ladet, medens andre laver 

orden i alle vores sager. 
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Arrangement: 
Garageholdet planlægger et aftenbesøg på Værkstedsmuseet i Allingåbro. Museet arbejder som 
vores forening. Der er ca. 100 medlemmer, heraf ca. 10 arbejdsaktive, 2 gange om måneden. 
Besøget bliver planlagt til en aften, hvor der arbejdes, og udstillingen er åben. Der renoveres 
gamle køretøjer og maskiner med gammelt værktøj. Du kan se mere på nettet: værkstedsmuseum. 
Et besøg værd.  
  
ER DU INTERESSERET I AT DELTAGE, ER DU 
VELKOMMEN, GIV VENLIGST EN FORELØBIG 
TILKENDEGIVELSE PÅ E – 
MAIL.: pederbondgaard@fiberflex.dk      eller 
tlf. 86800130/40198130 
 Endelig program og tilmelding bliver i 

Garagenyt foråret 2020. 
  
 For Garagegruppen, Peder Bondgaard 
 

Billeder: Mogens Andersen & Tom Larsen & Værkstedsmuseet i Allingåbro 

Tekst: Preben Hjorth Mortensen  

 

Bestyrelsen og Garagegruppen ønsker alle medlemmer og venner af  

Zonen Randers en  

glædelig jul samt et lykkebringende Nytår.  
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