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Garagenyt nr. 42 

 

Endnu engang Corona 
Bedst som vi var kommet godt i gang igen i garagen, så lader det til, at vi mere eller 

mindre skal lukkes ned igen. Vi havde de største ambitioner om at afholde 

nytårsparole, men den er så blevet taget af programmet igen. Det var så det ikke alt 

for opløftende, så nu kommer det positive, vi gerne vil høre om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takket være bestyrelsens utrættelige arbejde, er der kommet penge i kassen igen. 

Zonen Randers er stillet i udsigt at modtage fra Ellehammerfonden knap kr. 100.000. 

Imidlertid kan pengene først udbetales, når regningerne skal betales, og pengene 
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skal bruges inden 2 år, da de i modsat fald vil gå tilbage til fonden. Imidlertid 

har Nordea sponsoreret kr. 20.000, der allerede er gået ind på kontoen, og der 

endnu en ansøgning ude ved anden lokal bank, men svar herfra er endnu ikke 

kommet. 

Der ud over har vi modtaget fra transportgruppen under 3F kr. 5.000, og fra 

Kulturelt samvirke i Randers kr. 2000. 

Det viser, at der er nogle, der tror på vores projekt og gerne vil støtte det, så nu er 

det op til bestyrelsen og garageholdet at bevise over for sponsorerne, at vi forvalter 

pengene med største omhu, og med et godt resultat til slut. 

Vi skylder alle vores sponsorer en rigtig stor tak. 

Zonen Randers har også 

været en tur i avisen, 

nærmere den 23. december 

2020, hvor der var en større 

artikel omkring foreningens 

virke, endda med billede af 

det meste af garageholdet. 

Selvom der har været holdt 

Jule/corona-ferie, har der 

alligevel været nogen 

aktivitet. Garageformanden 

har meddelt, at de forskellige 

dele til bremserne på vores 

Mercedes er kommet tilbage 

fra renovering, og snarest vil 

blive monteret -  og så går 

turen ellers til synshallen. 

 

Tekst : Preben Hjorth Mortensen                                  

Billeder: Tom Larsen 


