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Jul 2021 
Det har været et mærkelig år i år. Den første del af året sled vi os igennem med truslen om at få 

Corona, så kom vaccinen og det lysnede, og efterhånden som vi nærmede os sommeren blev 

tilværelsen mere tålelig og normal, og vi begyndte at leve som normal, men så vendte uroen igen 

tilbage, det 3. stik vaccine kom på banen, og pludselig blev vi sat tilbage med nye restriktioner og 

nedlukninger. Det er på Jysk ”Træls” 

Alligevel skal vi se lidt positiv på det!  Det bliver jo alligevel jul, 

med god mad og julegaver, og om kort tid starter vi på et nyt år, 

og det bliver garanteret igen sommer. 

Vi har også fået et tydeligt bevis på, at ting med tiden ændre sig. 

Zonens logo, som vi havde fået af Zone redningskorpsets 

venner, har været lånt ud til en venlig mand, og pludselig havde 

det fået en make over, da det blev afleveret tilbage. Se bare 

Før         NU 
 

 

Zonen i Randers har markeret sig i årets løb 

forskellige steder, og har fået rigtig meget positiv 

omtale. Her var Zonen Randers til Open Bay Night i 

Randers hvor, Citychef tv. Mette Bræmer Jensen, 

Formanden Tom Larsen, samt th. 

Marketingkoordinator Pernille Lyager. Pigerne synes 

Zonen Randers er nogle af hverdagens helte! 

 

Spørgsmålet er så, hvem der nyder samværet mest? 
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Der har selvfølgelig også været dage, hvor 
der blev arbejdet på køretøjerne, hvor man nu 
er kommet så langt, at motoren fra Ford 
Kølner en er blevet renoveret, og er tilbage på 
Langvang, hvor den skal lægges i vognen 
igen. Det bliver en stor dag når vi starter 
motoren op for første gang efter renoveringen. 
 
Så har vi førerkabinen, der er stadig lidt 
pladearbejde tilbage, inden det skal males. 
 
Her er en af ”medarbejderne” i førerhuset og 
ser ud i fremtiden. 
 
  
Året 2021 har på mange måder været et godt 
år for Zonen Randers, det kan alle vores 
trofaste medlemmer (og nye er kommet til) 
hører mere om, når vi i 2022 vil inviterer til : 
Nytårsparole d. 20. januar i Vagtstuen kl. 
1130, samt Generalforsamling d. 19 maj NB: 
vi sender ekstra meddelelse ud om begge 
aktiviteter; men sæt et kryds i din kalender 
allerede NU. 
  
Hermed en Jule hilsen med et ønske om en glædelig jul samt et ønske om et godt og 
lykkebringende Nytår, til Alle jer der støtter Zonen Randers fra alle os på Garage holdet. 
 

Tom Larsen 

Formand 


