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I gang igen
Coronaen har nu delvis sluppet sit tag, og sammenholdt med at de fleste af
medlemmerne er blevet vaccineret, og Langvang igen er lukket op for os, gør nu, at
vi igen kan komme i gang med Ford
Kølner’en. De penge vi har fået doneret i
efteråret har nu bare stået stille, uden at vi
havde mulighed for at sætte aktiviteter i
gang, hvortil pengene var målrettet. Det
skulle der nu være mulighed for igen , og
først kommende arbejdsdag skal så foregå
med at lave et stativ på hjul til selve
førerhuset, således at det kan køres op på
en trailer og fragtes til maleren.
Derudover er det planen at male motoren
færdig og få den transporteret til Langvang.

Zone-Redningskorpsets venner’s Zone –
Træf 2021 er berammet til August måned,
og skal i år foregå i Randers. Bestyrelsen arbejder pt. på sagen, lokaler er lejet og
menuen er på plads, nærmere herom kommer i næste nummer af Zone Nyt.
Nogle af bestyrelsesmedlemmerne har talt lidt om at afholde Zonen Randers
generalforsamling i umiddelbar tilknytning til Zone – Træf’et, men en endelig
beslutning om dette er endnu ikke på plads.
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Månedens garagemedarbejder er: Medstifter af Zonen Randers og
garageformand Lars Vistoft og han skriver her lidt om ham selv:
Mit navn er Lars Vistoft f. 1952. Jeg er kommet på Zonen Randers, senere Falck Zonen hele mit liv
min far var overassistent og efter et svendebrev som tømrer blev jeg ansat ved Falck Aarhus 1974
Har lavet alt, men mest svær bjærgning indtil 2006 hvor jeg blev opereret for Aneurisme i hjernen. I
dag laver jeg Ford Escort biler sammen med min søn Per og så ZONEN Kranvogne sammen med
garageholdet.

Redaktøren kender Lars både arbejdsmæssig og privat, og må sige at Lars har begrænset sig meget i hans
præsentation af sig selv.

Tekst : Preben Hjorth Mortensen
Billeder: Tom Larsen
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