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Garagenyt nr. 43 – Februar 2021 

 

Lidt men godt 
Så stoppede arbejdet igen i garagen, og det er så ikke hele sandheden.  

Da der kun måtte være max 5 personer samlet, var det ikke nemt at samle hele 

garageholdet, så man blev enige om ikke at samles, før vi alle kan være med.  Dog 

kunne garageformand og 

kasserer ikke helt holde sig fra at 

skulle have lidt olie på fingrene, 

og det kunne de lige så godt få 

ved at lave noget på vores 

Mercedes. Derfor blev 

bagbremserne, der var blevet 

renoveret, så samlet, og er ved 

at blive gjort klar til syn. 

Det er lidt vigtig, at vognen selv 

kan køre fra garagen, idet 

ejendommen vores Mercedes 

holder i, er blevet sat til salg, og 

vi kan risikere at skulle fjerne 

vognen i løbet af kort tid, hvis 

ejendommen bliver solgt. 

 

 

Som noget nyt har vi indført månedens garagemedarbejder der kort præsenterer sig 

selv her: 
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Mit navn Tom Larsen f. 24/12- 1947 på Rigshospitalet, opvokset i Aalborg til 1960 
derefter Randers. 
  
Jeg er udlært som købmand/ kommis i Randers, har aftjent min værnepligt som sergent i 
Flyvevåbnet. Siden 1970 professionel sælger i cateringbranchen i 50 år. 
  
Hobby: bestyrelsesarbejde indenfor sælgerfaget  
Fritid: primært naturren – fiskeri – dykning – arkæologi – historie. 
  

Zonen interessen er opstået med min fars 
baggrund. Han var aktiv som dykker i sin 
fritid for Zonen i Aalborg i mange 
redningsaktioner samt hans holdninger til 
at ville gøre en forskel for andre derfor 
giver det mig god mening at være i Zonen 
Randers. 
 
 
 
Tom er en af garageholdets vigtigste 
personer, idet han er god til at skaffe 
kontakter og penge til foreningen. Derud 
over laver han altid et godt 
morgenkaffebord når vi mødes, og hans 
altid gode humør, smitter af på vi andre. 
 
Undskyld at billedet af Tom er lidt 
anstrengt, men da det som regel, altid er 
ham der står bag ved kameraet, har vi ikke 
mange billeder af ham. Det må vi lave om 
på!!! 
 
 

 
 
  

 

 

Tekst: Preben Hjorth Mortensen                                  Billeder: Tom Larsen og Lars Vistoft 


