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Ekstra
udgivelse
Nytårsparaden 2018 en kæmpe succes
Den 19. januar er nok en af de
største dage i Zonen Randers´
historie. Fra det blev beslutte at
afholde Nytårsparade og til
afholdelsen, har hele bestyrelsen
arbejdet på højtryk for at gøre
dagen så god som mulig - og alle
”sejl blev sat”.
Ikke kun bestyrelsen, men også
deres ægtefælder lavede et stort
arbejde, og foreningen skylder
dem en stor tak for hjælpen.
Falck kom med borde og flag. De
stillede endvidere hele stationen
til rådighed for os. Stor tak for
hjælpen.

I Garagen havde vi til opgave at gøre garagen så
præsentabel som over hovedet mulig, og vi gjorde det
bedste vi kunne. Kl. 15.00 åbnede formanden
Nytårparaden med at byde velkommen og takkede for det
store fremmøde. Formanden gav herefter ordet til dagens
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toastmaster Frederik Madsen, formand for Zone-Redningskorpsets venner i Danmark. Han
takkede for ordet og kunne meddele, at når
man havde en station i Randers, blev man
også nødt til at have en stationsleder, og her
unævnte han straks Jørgen Gram til
stationsleder. Som synligt bevis herpå
overrakte han Jørgen Gram en rigtig Zone
kasket med et emblem fra Zonens aktive tid.
Frederik Madsen havde endvidere et
gammelt Zoneflag med til foreningen, og
siden hen overrakte han endvidere
foreningen det gamle Zoneskilt fra stationen
i Randers - også her en tak for de flotte
gaver.
Derefter fik Lars Vester ordet. Han fortalte,
at Zonen også var en del af Falcks historie,
og derfor var de glade for det initiativ, der
var taget i Randers. Det blev også til lidt
anekdoter fra hans og næstformandens
drengetid, hvor de ”legede” på stationerne.
Lars Vester afsluttede med at tilkendegive, at hvis vi ikke havde nok i det værktøj, vi allerede havde fået fra
Falck stationerne i Randers og Kolding, måtte vi komme til ham. Så løser vi nok også den opgave lød hans
ord.. Stor Tak til Lars Vester for hans tale og hans tilsagn om støtte.
Endnu et stort højdepunkt var,
da regionsdirektør Henning
Simonsen, Nordea, Århus tog
ordet og fortalte om Nordea
Fondens velvilje til at støtte
lokale initiativer i
lokalsamfundet. Endvidere
sagde han, at Zonen havde
haft et stort lokal arrangement
i Randers. Han sluttede med at
overbringe en gavecheck på kr.
100.000 til formanden Jørgen
Gram og næstformanden Lars
Vistoft med tilkendegivelse af,
at hvis pengene ikke slog til i
relation til opbygningen af kranvognen, så så de gerne positiv på en fornyet ansøgning. Stor tak til Nordea
Fonden for den økonomiske og moralske opbakning.
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Derud over var der mange fine gaver fra andre firmaer og privatpersoner, der kan bruges til at
opbygge kranvognen med - en stor tak til alle- også til dem, der mødte op for at gøre dagen til noget
særligt.

Lidt stemningsbilleder
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