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Endelig kom dagen 
Hvor Zonen Randers kunne afholde den længe ventede generalforsamling og denne 

gang i ” egne lokaler” Der hvor Zonen i Randers havde vagtlokaler i Vestergade. 

Mercedes kranvognen var kørt frem, hvor de forhenværende Zonevogne tidligere 

havde stået, og det 

trak da også en hvis 

bevågenhed, af de 

mange mennesker 

der kom forbi og 

skulle høre om hvad 

det nu var for noget, 

og vi er meget 

overbevist om, at de 

havde fået sig en 

Ahhhhha oplevelse. 

Og som om det ikke 

var nok, var der også 

fint besøg fra den lokale avis, hvor 

det efterfølgende afstedkom en 

flot artikel i avisen. 

Generalforsamlingen foregik i god 

ro og orden, dog blev bestyrelsen 

beskåret fra 5 personer til 4 

personer, så der er lidt plads til 

næste generalforsamling. Men alt 

det kan I læse om i det nylig 

udsendte referat fra 

generalforsamlingen. 
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Efter generalforsamlingen, kom der et indlæg fra Zonens venner’ formand Frederik 

Madsen, der omhandlede Zonen under krigen generelt, og Zonen Randers i 

særdeleshed. Det var et meget 

spændene indlæg, hvor han kom ind på 

vagtværnet, som blev indført efter 

politiet var blevet taget af Tyskerne, og 

hvor det vise sig, at det ikke var alt hvad 

der foregik der kunne tåle dagens lys 

og, at uddele et par på ”kassen”, var 

ikke ualmindelig, og kunne man ikke 

selv klare ”paragrafferne”, kunne man 

kalde på Smedenes tæskehold fra 

togfabrikken. 

Sluttelig havde Frederik Madsen en 

gave til Zonen Randers, Et billede af 

Zonen’s station i Randers fra 1938 

 

 

I foreningens nye lokaler, er der 

også et rum som vi kan 

opbevare de rekvisitter, vi 

igennem tiden har fået fra 

forskellige steder, og som kan 

bruges som en form for 

museum. 
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Månedens garagemedarbejder blev fanget i et interview med redaktøren, hvoraf det 

følgende fremgik:  

Mogens Andersen 

 Født 29/4 1951 i Randers. Efter 

skolen var han arbejdsdreng flere 

steder. Senere kom han til ELRO 

hvor han efter nogen tid, blev 

udnævnt til el montør. Senere tog 

han en uddannelse som 

sundhedshjælper, og de sidste 10 år 

af erhvervslivet, bestred han jobbet 

som varmemester ved AB Gudenå. 

Hans interesse for redningskorpset 

startede som barn, hvor han kom 

meget ved Falck, og var fascineret 

over de flotte køretøjer, som kom 

fra Zonen , da Zonen og Falck blev slået sammen. 

Mogens er et omvandrende leksikon inden for Zonens Køretøjer, hvor han gladelig 

fortæller, om de forskellige køretøjer med vognnumre, og det forskellige udstyr 

vognene var bestykket med. 

 Kort sagt Mogens er altid klar til at hjælpe, og med hans almenende uddannelse, er  

han god til rigtig meget, og så er han altid en glad person. 
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Kommende mødedage for garageholdet i efteråret 2021 

13 Juli,  27 Juli,   10 August,  24 August,  14 September,  28 September,  12 Oktober,  

26 Oktober,  9 November,   23 November, 14 December,   28 December. 

Alle Mødedage er mødetidspunktet kl. 09,00.  Ang. mødestedet spørg 

Garageformanden Lars på tlf. 

22293860 

 

 

Nååå ja 

 

Selv om Mercedes’en lige var blevet 

synet, og havde fået nye 

nummerplader, så fik den lige nye 

nummerplader igen, og denne gang 

med de originale nummerplader, 

men i ny version. Vi og Lars siger tak 

til Zonens Venner for gaven. 

 

 

 

 

Tekst : Preben Hjorth Mortensen                                  Billeder: Tom Larsen  


