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{ Journalist og studievært Kim Bildsøe Lassen fylder i dag 53 år. Kim Bildsøe Lassen er uddannet journalist og har været ansat ved Månedsbladet Press, Ekstra Bladet, TV 2 Nyhederne, Dagbladet Information og Danida. I DR har han været ansat som redaktør, redaktionschef, korrespondent i USA, udlandschef på
TV-Avisen, vært på udenrigsmagasinet Horisont og studievært på TV-Avisen.
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Zonens Venner får en
afdeling i Randers
Nu gælder det
om at finde en
garage til kranvogn fra 1960.
FORENING
Af Knud Mogensen
knud@amtsavisen.dk

En ny afdeling, den første i Jylland, af foreningen Zone Redningskorpsets Venner er under dannelse med Randers
som hjemsted.
Det er ikke tilfældigt, at
den nye forening skal placeres netop i Randers. Zonen i
Randers var nemlig indtil fusionen med Falck i 1963 ikke
blot den største Zonen-station
i Jylland, den var også større
end Falck-stationen i Randers
dengang.
Blandt dem, der lige nu arbejder på at få den nye forening etableret, er Jørgen
Gram, Karetmagervej 9 i Randers. Jørgen Gram er - som det
tidligere er beskrevet i Randers Amtsavis - ikke alene en
stor kender af Zonen, han nærer også meget varme følelser
for redningskorpset og bidrager gerne til, at der sættes et
minde over det netop i Randers.
Rent praktisk vil foreningens arbejde udfolde sig fra
et sted, hvor køretøjet ZR 753
Ford Köln 1960, kan stå. Denne kranbil er lige nu ved at blive gjort køreklar på et værksted i Hobro, og det er planen,

Folk fra Zonen i Randers var
involveret i modstandsbevægelsen under besættelsen, og
det kan desuden nævnes, at
filmen »Flammen og Citronen« for deles vedkommende
er optaget i kulisser, som illuderer en Zonen-station.

Her ses den omtalte kranbil, der er under reparation i Hobro. Privatfoto

at den senere kan udlejes til
forskellige begivenheder.
Køretøjet har været stationeret dels i Aalborg, dels i
Randers.

Også en ambulance
Der er for tiden bestræbelser i
gang for at finde et egnet sted
til kranbilen, hvor også forskelligt relevant grej kan opbevares.
På sigt håber Jørgen Gram,
at det også bliver muligt at få
en ambulance fra Zonen til
Randers.

Det kan nævnes, at Zonen
i Randers ikke alene modtog
en ny kranbil et par år inden
fusionen med Falck. Man rådede dengang også over en
nyanskaffet og imponerende
ambulance bygget op over en
rigtig amerikansk »flyder«.
Zone Redningskorpset
blev stiftet i 1930 og blev ikke mindst kendt for sin flyredningstjeneste. Iflg. jørgen
Gram var den så indbringende, at Zonen blev landsdækkende.
Efter fusionen i 1963 levede

Zonens navn nogle år videre,
idet redningskorpset blev benævnt Falck-Zonen.
Der er i dag afdelinger af Zonens Venner i Helsingør, Holbæk på Sjælland og Gelsted på
Fyn.
Apropos Zonen og Randers
kan nævnes, at der er udgivet et hæfte med titlen »Randers og Zone Redningskorpset under besættelsen 194045«. Hæftet har været til salg
på Randers Amts Historiske
Samfunds kontor i Helligåndshuset.

Efter at have været ansat hos frisørmester Jens Erik Kjær, Spentrup
frisørsalon igennem 31 år, har jeg nu overtaget forretningen med
virkning fra 1. april 2016.
Jeg agter at drive forretningen videre i samme ånd som hidtil på
en god og seriøs måde.

Den 16. april 2016 bliver
registreret revisor Flemming Nielsen 50 år
Det vil vi markere ved en reception
Fredag den 15. april 2016 kl. 14.00 – 17.00
hvor vi håber, at rigtig mange kunder, forretningsforbindelser og venner
af huset med videre vil komme forbi og være med til at markere dagen.
Receptionen afholdes på selskabets adresse,
Tronholmen 5, 8960 Randers SØ.

Jørgen Gram nærer
stor kærlighed til
Zonen. Arkivfoto:
Lars Rasborg

Det vil derfor glæde mig
at se kunder,
forretningsforbindelser,
bekendte, familie og venner til

RECEPTION
Lørdag den 16. april
i salonen
fra kl. 13 -16
til en lille forfriskning
Marianne

DAME- OG HERREFRISØR
Marianne Sproegel · Frejasvej 1C - Spentrup

