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Redaktøren
mener
Som dere sikkert allerede har merket så er ikke Cruzinews som
det bruker å være, eller kanskje har vært. For det første så er det
undertegnede Stig Molteberg som nå har fått dyttet stafettpinnen
i neven, og som skal være redaktør for klubbladet vårt i tiden
fremover.
I forbindelse med det så går vi over på ny programvare for å lage
dette bladet, og da var det noe fra det gamle som ikke riktig tålte
overgangen like godt. Desverre så er det ikke alt i dataverden
som er like enkelt.
Jeg skal forsøke å gjøre dette bladet forhåpentligvis bedre
etterhvert, men denne utgaven blir nok bare sånn halveis pga.
liten tid til å flytte over diverse logoer og slikt. Men selve
inneholdet vil dere kjenne igjen, der er det det de vanlige som
har bidrat til at det blir noe å lese hver måned.
Jeg har sittet som redaktør tidligere (i Nordic 55-56 MoPar
Register) og vet at alle slike klubber sliter med å få nok stoff inn
til å fylle bladet med spennede innehold. Så derfor har jeg tenkt
å bare nevne dette her en gang. Hvis dere medlemmer ikke gir
meg noe å putte i bladet så vil jeg skrive om ting jeg synes er av
interesse og har litt kunskap om. Da kan jeg love dere at det vil
stort sett gå i Chrysler fra femtitallet og litt om Dodge med
Cummins diesel. Om en tar en kjapp titt i medlemsregisteret så
oppdager en fort at det er stort sett jeg som synes de bilene er
noe gromme, så da blir det nok heller kjedelig for dere.
Jeg er relativt fersk her i klubben ennå, så det er mange
medlemmer jeg ikke har hatt gleden å bli kjent med hittil. Håper
det vil forandre seg etterhvert. Som dere har forstått så liker jeg
MoPars, siden familien min har alltid hatt et MoPar-produkt i
garasjen siden 1927 så hadde jeg kanskje aldri noen sjanse?
Resultatet er i hvertfall at jeg i dag eier tre stk 1956 Chrysler, og
har en 01 Dodge Ram som bruksbil. Men jeg liker alle slags
biler jeg, faktisk så er jeg fornøyd bare det bråker og ryker litt,
og om vi får brukt opp litt rester etter noen dinosauruser så er det
ennå bedre.

Stig

Så er vi der igjen, den travleste
tiden for oss i Detroit Cars. Jeg
tenker selvfølgelig på
påskecruisingen på langfredag
og Østfoldmønstringen 1.mai.
Når dette leses er kanskje
påskecruisingen like rundt
hjørnet, eller allerede blitt
avholdt. Håper at været blir like
fint i år som i fjor og at det
kommer minst like mange biler.
Etter cruisingen vil det bli en
“after cruise” fest på Furuheim
på Hafslundsøy. Festen starter
kl. 19.00 og varer til kl. 01.30.
Lørdag 14/4 er det dugnad på
Fossenga på Ise hvor vi går
gjennom utstyret vi trenger til
Østfoldmønstringen. Fint hvis
flere kan møte på Ise denne
dagen.
Drøye 3 uker etter
påskecruisingen er det klart for
årets Østfoldmønstring på pplassen til Obs Tune. Jeg har
tidligere nevnt at vi i år utvider
treffplassen slik at vi også har
invitert Østfold Gatebil Klubb.
En stor takk til Ingar Langsholt
for velvillig utlån av sin p-plass.
I tillegg til ØGK kommer også
Østfold Offroad til å kjøre i
“gropa”, og i år vil de lage litt
ekstra hindringer som vil gjøre
løypa enda mer krevende og
spennende.

Det ser også ut til at Formula
Offroad
(www.formulaoffroad.no) stiller
med en bil, og da skal vi ikke se
bort fra at det kan bli litt ekstra
“musikk” i form av en V8 på fri
eksos…… Og når vi snakker
om musikk, i skrivende stund
ser det ut til at Backyard
Drifters også i år vil stå for den
musikalske underholdningen fra
scenen. I år skal jeg ikke si at
jeg er overrasket over alt som
skal være i orden før
Østfoldmønstringen ettersom
jeg nå har vært, og er, “midt
oppe i det”. Jeg håper at flest
mulig kan ta seg tid og har
anledning til å hjelpe klubben
sin ved å stille opp på dugnader
etc. Spesielt er det
Østfoldmønstringen og til
dugnadene i for og etterkant
hvor vi trenger all den hjelp og
støtte vi kan få. Som de fleste
vet så er det dette arrangementet
som gir oss den største delen av
de økonomiske midlene som vi
har til rådighet i løpet av ett år.

fulle ansvaret for festene, men
oversikt over det som må
innskaffes av mat / drikke, leie
av lokale hvis det er nødvendig
og sørge for at vi har nok folk
til de nødvendige gjøremålene.
For 2007 vil det i hovedsak
gjelde jubileumsfesten 8/9 og
julebordet i desember ettersom
styret har påtatt seg ansvaret for
festen på langfredag. De som vil
vite mer kan ta kontakt med
Bodil eller meg.

En ting som vi mangler i
klubben nå, er en festkomitè. Vi
håper at det er ett par av våre
medlemmer som ønsker å påta
seg denne oppgaven for 2007.
Denne / disse personene vil
selvfølgelig ikke ha det hele og

Da ses vi på påskecruising / fest
på langfredag og på OBS 1.mai,
forhåpentligvis begge dager i
strålende solskinn og en fin vår
temperatur.

Jeg har tidligere nevnt at vi skal
prøve å arrangere en busstur
(veteranbuss) til Indre Østfold
hvor vi planlegger å besøke
Ringstad Automatic
Transmission (www.rats.no) og
Havnås Handel / Minge. På
Havnås står det store mengder
med eldre biler og MC’er lagret.
Håper at dette er av interesse for
medlemmene og ønsker gjerne
en tilbakemelding. Regner med
at en slik tur vil bli arrangert i
siste halvdel av mai eller i løpet
juni.

Stein E

Medlemsmøte 14-3-07
Tilstede
25 medlemmer og 4 juniorer

Stein ønsket alle velkommen og ledet møtet.
Container

1. mai

Den er påbegynt, og står nå på utsiden av
klubblokalet.
Planen er at den skal bli blå utvendig
Det blir dugnadshelg med maling.

Styret har fordelt de fleste ansvarsoppgaver.
Ny C port ved Langsholt, der skal gatebilene stå
Trenger noen til å ta ansvar for alle 3 portene +
parkering.

Dugnad

A port – Tom Einar Karstensen.
B port – Peder Eriksen.
C port – Stig Molteberg.
Parkering – Egil Nygaard og Per Gerhardt.

Dugnad førstkommende søndag, vi begynner på
kjøkkenet, og det må males container.
Cars On The Farm
Cars on the Farm er flyttet 1 uke fram og er nå
den 8. til 10. juni.

Oddmund Hansen jobber med en ny 1.mai
plakat, vi skal fornye den vi har.

Vi trenger en festkomité, er det noen som har
lyst?

Det er vanskelig å få blader/tidsskrifter
interessert i arrangementet vårt, Stein har vært i
kontakt med flere og det er bare Motormagasinet
og Bil og Trafikk som har sagt seg interessert. Vi
skal selv ta bilder og skrive litt og sende til
Amcar.

Dugnad 14. april hos Egil på Fossengen

Eventuelt

Sjekk av utstyr før 1. mai.
Det må lages kasse til teltet. Vidar Aaserud og
Egil Berby tar mål og bestiller kasser/materialer.
Tankespinn om hva vi skal/bør/må gjøre.

Klubbavisa den skal være OK på nettet nå.
Det er ikke formiddagskaffe 7. april.

Festkomité

Påskecruising
Vidar Aa er cruisegeneral og har kjøreruta klar.
Fest på Furuheim på kvelden.
PAUSE vafler og pølser i kiosken

Grethe

Styremøte 20.3.2007
Tilstede:
Stein Erik, Stig, Vidar, Kjell Ingar, Nina, Bodil, Egil N., Egil B., Per og Marita.

Kommentar siste CruisiNews

Påskecruising

Det er feil e-mailadresser og telefonnummer til et
par av styremedlemmene, dette vil bli rettet opp
til neste gang.
Bokstavene står oppå hverandre på “solgte
klubbiler”. Ellers var avisa bra.
Økonomiske bevegeleser

Her har som tidligere nevnt Vidar Aa. tatt på seg
ansvaret for dette og ruta skal nå være i boks.
Per har ordnet ordensvakter. Bodil og Kjell Ingar
tar på seg ansvaret med å få handlet inn til
festen.
Musikken er i boks, Glenn Erik Frogner stiller
som DJ.

Her er vi fortsatt på + siden.

1.maimønstringen

Evaluering av igangsatte saker

Her vil det bli bestilt inn wonderbaum med logo
og jubileumsdato.
Vi gikk igjennom ansvarsfordelingen til 1. mai
og det meste er nå under kontroll.

Kjøkkenet er nå under helrenovering og resultatet
her vil nok blir bra. Containeren er ferdig
innvendig og det gjenstår å legge inn strøm i
tillegg til at det er noe malerarbeid som skal
gjøres.
Cars on the farm
Trenger et par “kjøkkenkyndige” og Nina og
Bodil blir med for å se på opplegget rundt dette
og hvordan det skal løses.
Oppgavene skal fordeles på 4 klubber. Det skal
settes opp en grill på 5 meter og det vil
hovedsakelig bli salg av frossenmat.
Rockabillyband på fredag og lørdag blir det mest
sannsynlig underholdning av Steps.
Det er telt og campingmuligheter her. Det er 10
hytter ca. 15 min. fra plassen
for de som møtte ha et ønske om det.
Det vil bli lagt opp til masse aktiviteter hvor hele
familien kan delta og det vil foregå en del
barneaktiviteter, som f.eks ponniriding.

Eventuellt
Det vil etter hvert bli satt opp ei postkasse inne i
lokalet, som blant annet kan brukes som
forslagskasse, ris og ros og hva en måtte ha på
hjertet.
Ellers er det et stort ønske om at post som er tatt
inn blir lagt i denne kassa, slik at den ikke flyter
rundt hele. Det er veldig viktig at posten blir lagt
på en plass slik at den som skal ha posten har
kontroll over den.

Marita

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 11. APRIL 2007 KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Evaluering påskecruising / fest
- Dugnad Ise 14/4
- Østfoldmønstringen 2007
- Eventuelt

Snart er det klart for Østfoldmønstringen 2007

EN FARLIG VERDEN
Det er helt utrolig at vi over 30 lever enda

I følge dagens lovgivere og byråkrater skulle de av oss som var barn på 30, 40, (vi som
var på hvalfangst), 50, 60, og til og med tidlig 70 tallet ikke ha overlevd.
• Våre babysenger var malt med bly-maling. Vi hadde ingen barnesikring på
medisinflasker, dører eller skap. Og når vi syklet hadde ingen av oss hjelmer.
• Som barn kjørte vi i biler uten sikkerhetsbelte eller airbag! Og det å sitte bakpå et
lasteplan en varm sommerdag var alltid en spesiell nytelse.
• Vi drakk fra hageslangen og ikke fra flasker. Skrekk og gru!
• Vi spiste brød med smør på, drakk brus med sukker i, men ble aldri overvektige
fordi vi alltid var ute og lekte.
• Vi delte gjerne en flaske brus mellom oss og drakk av samme flaske uten at noen
faktisk døde av det.
• Vi brukte timer på å bygge Ola-kjærrer av skrap og ingenting og raste av gårde
nedover bakken bare for å finne ut av vi hadde glemt å lage bremser. Etter noen
turer i bushen lærte vi å løse det problemet.
• Vi dro hjemmefra tidlig om morgenen for å leke hele dagen og var tilbake når
gatelysene ble tent. Ingen hadde mulighet til å få tak i oss i løpet av dagen, ingen
mobiltelefon. Utenkelig!
• Vi hadde ikke Playstations, Nintendo 64, X-box, ingen TV-spill i det hele tatt,
ikke 99 kanaler på TV, ingen videofilmer, ikke surroundlyd, hjemme PC eller
praterom på internett.
• Vi hadde VENNER! Vi gikk ut og fant dem!
• Vi falt ned fra trær, skar oss, brakk bein og armer, slo ut tenner, men ingen ble
saksøkt etter disse uhellene. Det var uhell. Ingen andre kunne beskyldes – unntatt
oss. Husker du?Uhell………
• Vi sloss og ble gule og blå men lærte oss å komme over det.
• Vi fant på leker med pinner og tennisballer og vi spiste mark.
Til tross for advarsler var det ikke mange øyne som ramlet ut, og ikke levde markene
inni oss for alltid.
Vi syklet eller gikk hjem til hverandre, banket på døra, gikk bare inn og blandet oss i
samtalen.
Denne generasjonen har fostret noen av de mest risikovillige, de beste problemløsere og
investorer noensinne.
De siste 50 år har det vært en eksplosjon av nyskapning og nye ideer.
Vi hadde frihet, tabber, suksess og ansvar, og vi lærte å forholde oss til det alt sammen.
Og du er en av dem. GRATULERER!
Vær så snill og fortell dette videre til andre som opplevde den store lykke å vokse opp
som barn før lovgivere og myndigheter regulerte våre liv til vårt eget beste…..
Det GODE LIV var vårt og vi er her enda!

Takk Marita for disse sanhetens ord. Red.

ØNSKER DU Å LEIE VÅRT LOKALE?
PRIS: 1700kr inkl. vasking
DET ER OGSÅ MULIGHET FOR BARNESELSKAP PÅ HVERDAGER.

PRIS: 300kr vasking e. avtale
KONTAKTPERSON: BODIL HANSEN—MOB.NR. 99 55 03 26

