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Så kom Zonen på fjernsyn
Garagenyt nr. 33
Palle Hansen, som er journalist og producer på Tv Århus, har nu lavet en serie
programmer omkring Zonen,
hvoraf
de
første
3
udsendelser er lagt på
internettet, og der kommer
flere udsendelser i den
kommende tid. Skulle man
have
lyst
til
at
se
udsendelserne, så gå ind på
tvaarhus.dk/zoneredningskorpset-brandvagt og
se dem. Palle Hansen var også
med til Nytårsparaden, og ses
her sammen med vores
stationsleder Jørgen Gram.
Når vi nu er ved Nytårsparaden, var
det dejlig at se så mange medlemmer
der var mødt op på Langvang, både
for at se hvor langt vi var kommet
med Ford kranvognen, og for at få en
hyggelig snak. Der blev holdt en tale i
garagen, af formanden Tom Larsen,
og efterfølgende gik vi ind i et
tilstødende lokale (der var opvarmet),
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hvor formanden for Zone-Redningskorpsets Venner Frederik Madsen holdt
tale.
Til stede var også Randers Amtsavis, der efterfølgende har haft 2 store artikler i

avisen. Alt i alt en rigtig hyggelig dag
Efterfølgende har man fundet ud, at Zonen i Randers havde haft en materielgård
beliggende på Hvidemøllevej 5 i Randers. På billedet ses foreningens
presseansvarlige, Lars Vistoft, og journalist Knud Mogensen fra Randers Amtsavis
ved den gamle materielgård.
Men der er også blevet arbejdet i
garagen.
Vi har langt
om
længe
fundet
nye
støddæmper
til
fortøjet,
men de skulle
lige rettes lidt
til,
så
de
passede.
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Ladet er nu lagt på, og der mangler
lidt tilpasning og nogle sidefjelde, så
det går fremad.
Der har været lidt tvivl om hvem der
egentlig laver og sender Garagenyt.
Det vil vi her råde bod på.

Først har vi vores formand Tom Larsen, der for
det meste tager vores billeder, ved siden af er
han garageholdets hushovmester der sørger
for brød mv. til morgenkaffen.

Dernæst har vi Kirsten Vittrup, der er foreningens sekretær; det er hende der
udsender meddelelser til medlemmerne, herunder Garagenyt.
Til slut mig selv, Preben Hjorth Mortensen der er medlem af garagegruppen. Jeg
skriver teksten i Garagenyt, og når jeg får billeder fra Tom, bliver de sat på, og det
hele bliver sendt til formanden og
sekretæren, der godkender det, og Kirsten
sender ud.
Foto: Tom Larsen
Mortensen
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