Zonen Randers
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Zonen bygger til
Jo jo, men det er kun midlertidig. For ikke at vi skulle svine hele garagen til, har vi
fået fat i en pavillon, hvor vi kan slibe, rense, reparere og male, uden at vi skal
dække det hele af. Og det varede
heller ikke længe, før den var taget i
brug. Inde i garagen havde vi også sat
en let skillevæg op i form at nogle
presenninger.
Så er vi klar til at male

Den nye tilbygning

En let skillevæg i garagen

Den nederste del af bagenden på vognen er nu malet sort, og vi kan sætte
baghjulene endelig på plads.Bagskærmene er blevet slebet og grundet og skal bare
have en let slibning og derefter males - så er de også klar.
Så kommer vi snart til at skal have gang i den røde maling til selve bagenden og
kranen.
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Selve spillet havde vi tidligere afmonteret, og det er Villy gået i gang med at
få til at virke optimalt igen, men der går nok lige lidt tid endnu, før det er færdig.
Efter køleren havde fået lidt buler, har Peder rettet op på bulerne, og den er næsten
som ny igen.

Mogens og Ib kan stadig finde noget, de kan skille
ad på forenden, og denne gang gik det ud over
hele fortøjet, med bro, styrestænger, fjedre og
lasker. Lars havde afmonteret bremserne, og
taget dem med hjem til eftersyn og klargøring, og
fjedrene tog Preben med hjem til renovering.

Så er der snart ikke mere der kan afmonteres foran

Peder er næsten selvudnævnt til at holde
styr på alle de dele, som bliver
afmonteret

Villy har opgaven med spillet

Vi skal ikke glemme Ole, han er uovertruffen til at
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holde ved, og hjælpe over alt hvor han kan. Altid klar til at give en hånd.

Og Tom kan slet ikke undværes. Ud over at
tage nogle gode billeder, kommer han altid
med godt vejr, og han forstår at hygge omkring
os andre, med rundstykker, kaffe eller hvad
han syntes vi skal forkæles med.

Hvem holder ved hvem

Vigtig meddelse
Garageholdet har besluttet at næste gang
vi mødes d. 22/5, rykker vi møde tiden
frem til kl. 09,00 og til ca. 15,00

Så er der dækket op til Toms morgenbord

Foto: Tom Larsen
Således opfattet af Preben Hjorth Mortensen

Så bliver der sprøjtemalet

