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Garagenyt nr. 44 

 

Nu er det lige før 
 
  

Garageformanden har nu meddelt, at arbejdet i garagen starter igen den 9. marts 

2021. 

Om det er Coronatræthed, eller om 

han er færdig med at lægge sin 

indkørsel om, vides p.t. ikke, men nu 

mener han, at arbejdet kalder i 

garagen, og det er selv om han og 

kasseren i det skjulte har lavet 

bremserne på Mercedes’en færdig.  

Det er redaktionens opfattelse, at de i fællesskab på afstand har hygget sig med at 

samle og afprøve vognen, så den er klar til en tur til synshallen. 

Andre har så siddet hjemme og ladet op, så 

de formentlig er fuld af energi til arbejdet. 

 

Månedens Garagemedarbejder er denne 

gang foreningens sektrær, der her 

præsentere sig selv. 

Hvem er jeg: 

Navn: Kirsten Clark Vittrup 

Født i Randers – nu bosiddende i Århus 

Uddannelse: 

Realeksamen 
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4 fag på HF 

Uddannet advokatsekretær 

Arbejdsliv: 

 ca. 30 år i advokatbranchen – heraf 26 år i Randers og resten i Århus 

 13 år i SKAT – henholdsvis i personaleafdelingen/administration – indkøber for SKAT 

Status: 

Gift med David  

Pensionist 

Interesser: 

Kunst, herunder film men især litteratur og 

botanik 

Rejser i den store verden 

Min tilknytning til Zonen: 

Min far var redder under Krigen, læs mere herom i et tidligere ZoneNyt  

Kender Jørgen Gram fra gamle dage i Diskontobanken i Randers 

 

Århus, den 7. februar 2021/kv 

Selv om Kirsten ikke er ”så” aktiv i garagen, skal der alligevel en stærk kvinde til at 

styre Garageholdet, som også er lig med bestyrelsen, og hun er god til at skære 

igennem, hvis der går for meget snak i den, eller der er for meget Mandehørm i 

lokalet.  

 

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


