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Årets sidste 
Arbejdsdagen er færdig, og det er tid at gøre status for Året i garagen. 

Vi har fået lavet meget foran på vognen, men det har mest været afmontering, og det vil det også stå på 

den næste tid.  Bagest er vi nu kommet til opbygningen af ladet.  

 Vi har fået penge fra Nordea Fonden, så vi er begyndt 

at bruge af dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle fælge har været til sandblæsning og er nu ved  

”Lars’s  Malerfabrik”  for at få en omgang Rød maling, 

og vangerne til ladet har været forbi ” Preben’s 

træværksted og er  nymalet og klar til montage. 
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Efter vi havde arbejdet til kl. 13,00 havde vi arrangeret lidt julefrokost, som blev indtaget sammen med 

stationens vagtpersonale. Derefter gik vi på Juleferie. Dog var der enkelte, der fik lidt hjemmearbejde med 

hjem. (De havde snakket for meget ) 

 

Kommende arbejdsdage i Garagen: 

09/1 2018 kl. 09,00 – 15,00 

23/1 2018 kl. 17,00 – 21,00 

13/2  2018 kl. 09,00 – 15,00 

27/2  2018 kl. 17,00 – 21,00 

13/3  2018 kl. 09,00 – 15,00 

27/3  2018 kl. 17,00 – 21,00 

10/4  2018 kl. 09,00 – 15,00 

24/4  2018 kl. 17,00 – 21,00 

08/5  2018 kl. 09,00 – 15,00 

22/5  2018 kl. 17,00 – 21,00 

12/6  2018 kl. 09,00 – 15,00 

26/6  2018 kl. 17,00 – 21,00 

Og husk så lige Nytårsparaden d. 19/1 2018 kl. 15,00. Det ville være dejlig at se jer.    

Og så var 

der kontrol : 

Først af nogle gæster fra 

Århus, men senere af  selve 

formændene, Jørgen og 

Frederik: Nu med nye Zone 

Caps. 
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Alle os i garagen og bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

         Ole                   
Ib  Mogens 

 

 

 

 

 

 

 

             

Lars                                           Tom (hushovmester og fotograf)         Peder 

 

                           

 Og Kirsten som vi ikke har billede af endnu. 

Ønsker jer alle en 

Glædelig jul samt et 

lykkebringende Nytår       
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         Preben : Redaktør     

           Nyt fra Garagen 8 – 12/12 2028 

 


