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Hei igjen, nå er det ny måned og nye
muligheter.
Nå er det høst, i dag søndag (26/10) har jeg
stilt klokken en time tilbake. Det høres kanskje
lett ut, men hvor mange klokker er det ikke
som skal stilles? Mobil, video, dvd pluss andre
bokser og det er ikke bare å skru fram, nei vi
må trykke på mange forsjellige knapper. Så
Per har nok en jobb å gjøre når han kommer
hjem

FORMANN HAR ORDET
Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter

Ellers har jeg fått ny mail fra Arne G, han har
ordnet et besøk for oss hos Øyvind Henriksen i
Horten, han har alltid gamle biler i verkstedet
og mange bilder fra ferdige biler. Må jo være
mitt i blinken for en slik tur for oss som liker
gamle biler .

TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER

Ny filmkveld blir det også i november, det var
høy stemning under sist kveld så steng Tv
boksen og ha en sosial kveld på klubben,
Grethe

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 12. NOVEMBER KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Foredrag / kåseri av Oddmund Olsen
- Salg av Sarpsborg kalenderen 2009
- Julebord
- Eventuelt

Air grabber by MoPar

Da har vinteren vist at den er i anmarsj og bladene faller fra trærne like fort som økonomien i
flere land. Her på berget bør vi vel klare oss relativt bra selv om det er en del som merker
finanskrisen bedre enn andre. Selv så håper jeg at min pc tar meg trygt gjennom denne
utgaven av CN også selv om den viser alvorlige sykdomstegn. Det har den gjort en gang før
også, men da greide vi å holde liv i den en stund til, men nå spørs det om samme medisin
virker. Vi får se hvor mange ”tyvstarter” og gjenopplivninger som den tåler før det må graves
i finansene……
En gledelig nyhet er at Oddmund Olsen kommer på medlemsmøtet vårt den 12.november og
han har også med seg 2009 utgaven av Sarpsborg kalenderen. Mer om kalenderen kan du lese
ett annet sted i dette CN. Oddmund har tidligere holdt ett foredrag/kåseri for oss og det er på
bakgrunn av dette han på nytt er ønsket av flere av våre medlemmer. Det kommer til å bli ett
spennende møte og jeg anbefaler så mange som mulig til å ta en tur. Ikke bare for å høre på
Oddmund og se ett lite utvalg av de fantastiske akvarellene, men selvfølgelig også for å sikre
deg ett eller flere eksemplar av Sarpsborg kalenderen 2009.
Når vi først snakker om medlemsmøter, så har jeg også vært i kontakt med Egil Nordengen.
Regner med at de fleste vet hvem Egil er etter både sett han utallige ganger i aviser og hørt
han på radio. Det er pr. dags dato avtalt at Egil kommer på medlemsmøtet den 14. Januar
2009. Det er jo en liten stund til det, men du kan jo allerede nå notere ned de spørsmålene
som du har til dette med trafikk og kanskje spesielt til/om Statens Vegvesen……. Oppdatert
info i en senere utgave av CN.
Begge disse ”kandidatene” ble nevnt på medlemsmøtet i oktober og vi er så heldige at begge
ønsker å stille opp. Er det noen som har forslag til andre ”kandidater”, gi meg beskjed slik at
jeg kan ta kontakt med vedkommende.
De av dere som var på siste medlemsmøte fikk stiftet nærmere bekjentskap med Martin
Kristiansen fra Kristiansen Lyd og Musikk. Etter å ha skrytt av at de har over 30.000 sanger
lagret er det pr. dags dato avtalt at de kommer til å stå for musikken på julebordet. Virker
dette bra, skal vi ikke se bort i fra at de kanskje kan stå for musikken på andre
klubbarrangementer også. Alle klubbens medlemmer vil også få spesialpris på musikk /
underholdning hvis noe skal arrangeres i privat regi. Kristiansen Lyd og Musikk stiller
gjerne opp med trubadurer hvis det skulle være ønskelig eller med DJ.
Martin er også en av ildsjelene i Tjernspark foreningen, en park som de fleste på Øya vet hvor
er og har ett forhold til. For å støtte opp om lokalmiljøet på Øya har styret vedtatt at
foreningen kan benytte vårt klubblokale til sine månedlige møter.
2.november vil styret ha en dugnad på containeren slik at den igjen er klar til 1.mai 2009.
Som nevnt på siste medlemsmøte så er julebordet flyttet til den 29/11. Regner med at det vil
være mer info. i denne utgaven av CN vedr. påmelding, pris etc.
Jeg vil passe på å ønske alle en fin høst.

Stein-E

MEDLEMSMØTE 8. OKTOBER 2008
Tilstede:

23 seniorer og 2 juniorer.

Cruzinews
Denne gangen var det virkelig artig å lese avisa. Tusen takk til bidragsyterne.
Cars on the farm
Her er det ønske om at noen vil være med å hjelpe til med dette. Vi trenger folk som kan
dra i gang og få tak i vakter og ting og tang vi trenger ang. dette arrangementet. Desto
flere vi er desto mindre jobb pr. snute. Kontak Per hvis dere føler kallet kommer over
dere.
Veldedighet
Stein Erik har vært i kontakt med "Varmestua". Det var ikke alt de vil ta i mot der, men
de kom gjerne med ønsker.
Det finnes eller flere organisasjoner vi kan gi til.
Medlemsmøte
Er det noen som vet om noen eller som har et ønske om noen som kan holde foredrag
eller gi oss litt underholdning på disse møtene?
Gi oss et lite hint og vi skal gjøre hva vi kan for at nettopp ditt ønske oppfylles.
Bor det kanskje et skjult talent i deg? Ta det fram da vel og la oss andre ha glede av det.
Bil&Trafikk
Hadde fin repotasje om handikappkjøringa.
Akvareller
Stein E. har bestillt og kjøpt en akvarell fra Oddmund Olsen og var kjempefornøyd og
anbefaler derfor dette videre.
Formiddagskafè
Husk å holde av den 1. lørdagen hver måned fra september - mai fra kl. 1100-1400. Da
serveres det nydelig frokost og vi har det sosialt og koselig.
Martin Kristriansen Lyd&Musikk
Dette er ei gruppe 15 åringer som driver masse med lyd og musikk. De tar en del
oppdrag og har laget noe de kaller for "Øyapakka". Dvs. at foreninger og lag på
Hafslundsøy får 3 arrangement som de får 70% avslag på jobbene de utfører. Vi synes
dette høres så bra ut så vi er villige til å prøve dem på julebordet i år.
Det er også muligheter for at de kan stille opp med lydanlegg til 1. mai. Vi vil få nærmere
beskjed om dette.

Marita

STYREMØTE 14.OKTOBER 2008
Tilstede:

Nina, Kjell-Ingar, Stein E., Stig, Bodil, Vidar, Egil, Per og Marita

Siste Cruzinews
Er vel bare ett ord som dekker dette nå: "GØRBRA". Flotte innslag og artig lesing dette
her.
Siste klubbmøte.
Her hadde vi besøk av Martin Kristiansen fra "musikk og lyd". Fortalte en del om hva
han holdt til med og hva han kunne gi oss av tilbud. Dette var en engasjert og artig gutt
med glimt i øyet.
Økonomiske bevegelser
Stabil.
Cars on the farm
Fortsatt ønskelig om noen vil engasjere seg i dette prosjektet.
Vi må bli flinkere til å reklamere og snakke om disse arrangementene som finner sted.
Ha noen ord om det i avisa vår og minne medlemmer på at det faktisk skjer mye positivt
rundt omkring.
Moro å være med på dette, kom igjen å lag mye gøy.
Nytt på årskalenderen
Husk at julebordet er flyttet til den 29. november.
Saker i fra styremedlemmene
Påskecrusingen - her ble det fremmet forslag om å prøve å legge festen til Folkvang og
prøve oss på levende musikk igjen. Festkomiteen med Annikken i spissen fikk gehør for
dette. Ble positivt mottatt blant styremedlemmene og enighet om å slippe ungdommene
til.
Økning av medlemskontigent
Den har nå stått stille noen år og det ble bestemt at fra neste år øker den med 50 kr. pr.
medlem.
Medlemsbladet
Biler på "baksiæ" bør være forbeholdt medlemsbiler.
Kalendere
Vi tar også inn kalenderene til Oddmund Olsen for salg i år.

Marita

Den 29. november klokka 1900 har Detroit Cars gleden av å innby til
årets julebord.

Ta med deg partneren din eller kom alene.
Venner og bekjente er også velkomne.

MENY

Det vil bli servert juletallerken, vin, øl og akevitt.
Maten serveres senest klokka 1930.
Prisen pr. person er kr. 300,-.
Det er bindende påmelding.

Påmelding innen den 26. november til
Marita tlf 93 43 11 19
eller
liste på klubben.
MEDBRAKT IKKE TILLATT - BAREN ER ÅPEN

VELKOMMEN

Cruise Night
Den oppmerksomme leser av Cruisenews har sikkert lagt merke til
diskusjonen rundt Cruise Night. Nytt av i år har vært oppmøte på
Sportskafeeen på Lande.
Ikke alle har vært like fornøyde med dette valget da det til tider kan
stå mange biler der slik at de amerikanske ikke får stå samlet.
Imidlertid har også diskusjonen gått på om det skal kjøres denne
kvelden eller om det skal være en kveld for hyggelig samvær over en
kaffe kopp eller to.
På medlemsmøtet i september ble det bestemt at det skal være
kjøring disse kveldene. I alt er det 4 onsdager det er snakk om, første
onsdag i mai, juni, august og september. Juli måned er det
arrangement 4.juli. Siden det fortsatt skal bli felles crusing ble det
besluttet at klubben trenger 4 stykker som kan planlegge hver sin
kveld. Eller kanskje noen tar på seg dette oppdraget alene?
Siste crusingkveld i år gikk til kafeen på feriehjemmet. Her ble det
holdt åpent kun for oss. Svendsen serverte kaffe og eieren av kafeen
spanderte gulrotkake. Nå er det vel uvisst om han vil spandere kake
en annen gang , men Svendsen vil nok helt sikkert igjen ta rollen som
servitør. Han utførte denne jobben svært så bra og viste derved de
fremmøtte et hittil skjult talent.
Ca 15 biler deltok denne kvelden. Turen var gjort kjent i Cruise News
på forhånd. Mulig en slik offentliggjøring av kjøreruten er positiv. På
den måten kan jo de som bare vil ha et sosialt treff møte opp på
stoppstedet.
Minner også om at klubblokalet er åpent for alle medlemmer enkelte
dager. Her kan du kjøpe kaffe, brus og treffe andre likesinnede for
hyggelig samvær.
Vidar Aaserud

COWBOYFEST
På klubblokalet 13. September 2008

Lokalet var pyntet og dekorert med mange flotte detaljer.
Skumle og flotte jenter

Det var mange ulike
cowboyer noen
hadde flotte hjemmelagde (bare kjøpt
stoff og bare sydd)
mens andre har
vært cowboyer i
mange år. Og kunne da i føre seg
hverdags klærne
eller pen klærne alt
ettersom.

Klubbens tegner, det er
han som stod for de
kunstneriske plakatene,
Tom Vidar/Marve stilte i
kubukser perfekt for
kvelden.

Kvelden DJ var Gjermund og han hadde jobbet hardt med musikken og hadde mye variert
å by på

Selvfølgelig var menyen flesk og brune bønner, og
det var noe som falt i god smak hos alle.

Bar`n var røkerom før og under maten

Obs!! Hvor kommer disse skumle typene fra, det er sikkert sånne som det utlovet en belønning på.
Steinar og Bodil fikk premie for kveldens beste antrekk

Nærmest flaska vinner`n, jeg ledet lenge men
ble slått av Svendsen med noen med mer.

Vi takker festkomiteen for en fin fest, dere kan få
arrangere flere fester

Grethe

Detroit Cars innbyr til ny filmkveld fredag
21-11-2008 kl. 20.00
Sett av denne kvelden og ta en tur på klubben for å
nyte en god underholdende film.
Dette er sosialt og det blir også muligheter for både
noe å spise og drikke.

Årets julegavetips
Her er den perfekte julegaven
til den bilinteresserte og/eller
lokalpatrioten, som varer hele
året, og gjerne enda lengre.
Oddmund Olsen og Hans Arild
Jaksjø har igjen laget en
kvalitetskalender og Detroit
Cars har kjøpt inn et antall for
salg til våre medlemmer.
Kalenderen inneholder 12 stk
fantastiske kopier av akvareller
signert av Oddmund Olsen.

Pris kun kr. 250,‐ pr. stk
Du får kjøpt kalendere på medlemsmøtene og vi har dem klare for
salg på november møtet. På dette møtet vil også Oddmund holde ett
lite kåseri for oss fra ”gamle dager” samt å fortelle litt mer om
bildene i årets kalender.
Som tidligere år vil også årets kalender ha en ”bak papp” som er
synlig hele årets hvor det står Detroit Cars og vår logo.
De som ikke har anledning til å komme på medlemsmøtet, men som
gjerne ønsker en kalender eller flere, kan bestille disse av
Stein E. på 924 58 184

HER ER EN FRA SVERIGE 1928

Texten på kortet lyder:
1928 inträffade en materiellt svår bilolycka på riksvägen
mellan
Örkelljunga och Åsljunga.
Det var en Örkelljungabo som körde på en köpman från
Skånes
Fagerhult.
Vid den efterföljande rättegången i Klippan sades det att
Örkelljungabon som var orsak till olyckan fick en
förmildrande dom därför han hade druckit brännvin och
därför
hade svårt med att styra.

NORTHWEST APRIL 08

DEL 1

4.april ble 13 personer plukket opp i Greåkerdalen for å reise mot Gardemoen og
Seattle, utenfor flyplassen kom gruppens 2 neste deltakere. Mens sjefen sjøl,
reiseleder Stig hadde reist noen dager i forveien og møtte oss på flyplassen.

Første kvelden gikk vi på nærmeste spisested til hotellet, og som bildet sier var det
noe så amerikansk som et pannekakehus.

Dagen etter begynte det for alvor. Vi skulle i dag kjøre fra Seattle til Portland, Or. Vi
kjørte sydover på hgw 99 som er den gamle hovedveien og går langs hele kysten fra
San Diego. I Tacoma ble det et besøk på LeMays bilmuseum med egen guidet tur der
vi var i alle hallene på museumet pluss familiens private samling hjemme.
Dette museumet skal Stig skrive litt om, men jeg har lyst til å vise noen bilder som
Stig kanskje ikke tar med. For det var ikke bare biler ekteparet hadde samlet på i alle
år.

Her er det kjøttkverner
brannbiler og hjelmer i alle
størrelser og årganger.

Når de var ute og så etter biler så de samtidig på alt
mulig annet og samlet og tok med hjem. Og
hjemmet ble det ikke stuet bort, nei alt er samlet i
forsjellige avdelinger og jeg tror de har bygd på
husene for å få plass til alt

Noe for små og store jenter,
hvor mange barbiedukker og
andre dukker som var samlet her
vet jeg ikke men det var mange.

Etter besøket på det enormt store bilsamlingen og alt annet som var samlet, stoppet vi
for å spise ved et stort outletmarked. Før vi kjørte videre til Portland
I Portland lå vi i 2 dager, alle minus noen var på Portland Swap Meet her vil Stig
komme med en fyldigere reportasje.
Else og jeg reiste ned i sentrum og var på et stort frimarked som holdt til under
broene ved jernbanen, dette markedet er hver lørdag så ta en tur hvis dere er på de
kanter. Her var det mye rart å se fra ulike mat produkter, husflidprodukter og kreative
gjenbruksideer, som f.eks gammelt bestikk kan bli lysestaker, bordkort, uroer og
hodepynt. Kopp og skål kan bli både fuglebad og fuglemater

Effektiv Slankekur!
Selv om det er ganske lenge til badesesongen er her, bør man ta seg tid til å lese dette.
Hvem har vel ikke prøvd all verdens slankekurer, fra banankurer til indrefilet kurer, uten positive
resultater? Her kommer en ypperlig 4-dagers slankediett som er testet av tusener av to-åringer, og
de fleste to-åringer er jo spreke, slanke og fine?
Her er oppskriften som gir suksess også for voksne:

Dag 1
Frokost: Et speilegg, en brødskive med syltetøy.
Spis to biter av egget med fingrene, kast resten på gulvet. Ta en bit av skiven og smør deretter
syltetøyet ut
over ansiktet og klærne.
Lunsj: Fire fargestifter (fargen spille ingen rolle), en håndfull potetgull, og et glass melk (bare 3
slurker, søl ut resten).
Middag: En tørr pinne, to femtiøringer, 4 slurker med daff Sprite.
Kveldsmat: Kast en brødskive på kjøkken gulvet.
Dag 2
Frokost: Ta opp brødskiven fra i går fra kjøkkengulvet og spis den. Drikk en halv flaske
vaniljeessens og en liten flaske med grønn konditorfarge.
Lunsj: En halv "pulserende Rosa" leppestift og en håndfull hundekjeks (hvilken som helst type).
En isterning om du ønsker det.
Middag: En klinkekule eller rå bønne som trykkes opp i venstre nesehull. Hell eplejuice over
potetstappen og spis den med skje.
Ettermiddags-snack: Slikk på en kjærlighet inntil den blir klissete, ta den med utenfor å slipp
den i sølen. Ta den opp igjen og slikk til den er ren. Deretter gnir du den godt ned i teppet.
Dag 3
Frokost: To pannekaker med masse sirup, spis en med fingrene, tørk av i håret. Et glass melk
som du stapper den andre pannekaken oppi. Etter frokost tar du opp kjærligheten fra i går, fra
teppet, slikk av støv og hår, og legg den på puten på den fineste stolen
Lunsj: Tre fyrstikker, litt peanøttsmør og en brødskive med syltetøy.
Spytt mange biter på gulvet. Tøm et glass melk på bordet og slurp det i deg.
Middag: En bolle med is, en håndfull potetgull, litt grapefruktjuice. Prøv å helle noe av juicen ut
gjennom nesen.
Dag 4 (siste dag)
Frokost: En kvart tube tannpasta (Colgate, men andre merker kan også brukes), en bit av såpen
og en oliven.
Hell et glass melk i en skål med cornflakes og tøm en halv pose sukker over. Når cornflakesen er
vassen, drikk melken og gi resten til hunden.
Lunsj: Spis brødsmuler fra kjøkken gulvet og fra teppet i stuen. Finn kjærligheten og spis den
opp.
Middag: Slipp spaghetti over ryggen til hunden, putt en kjøttbolle inn i øret.
Tøm gelè i eplejuicen og sug opp med sugerør.
Gjenta dietten om nødvendig, og lykke til.

Klubbinfo
Styret 2008
Formann
Viseformann
Kasserer
Sekretær
Hjelpesekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Stein E. Tveter
Stig Molteberg
Kjell Ingar Olsen
Per Gerhardt
Marita Frogner
Vidar Aaserud
Nina Karlsen
Bodil Hansen
Egil Nygaard
Kjell Frogner
Annikken N. Schander
Tom Vidar Bjerknes

buickowner@home.no
69 16 77 02
mopar56@online.no
69 97 09 00
kjell-io@online.no
57merc@online.no
69 14 00 75
marita-dahl@hotmail.com
vidar.aaserud@jbv.no
fjatlebrok@hotmail.com
egil-gut@frisurf.no
frognerfam@hotmail.com

924 58 184
911 69 219
916 46 035
917 77 514
934 31 119
916 78 007
924 43 799
69 15 41 76 995 50 326
69 14 12 73 481 03 707
402 03 949

69 16 62 79 905 59 880

Utleie av klubblokale
Du kan leie våre utmerkede selskapslokaler til møter, konfirmasjon, bryllup eller bare en
fest. Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer
Pris: 1700.-kr inkludert vasking
Det er også muligheter for barneselskaper på hverdager. Pris 500.- vasking etter avtale
Kontaktperson Bodil Hansen Mob 995 50 326 (ikke SMS)
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietager ordne selv.

Utlån av verktøy
På klubbhuset så finnes det et stort
utvalg av spesialverktøy som er til utlån
for medlemmer. Verktøy og lånelister
finner du oppe i andre etasje.
Nøkkel til klubbhuset kvitteres ut hos
formannen.
Klubben har også en elefantkran og
motorbukk som leies ut til medlemmer. Ta
kontakt med Vidar Elvestad 908 28 557

Detroit Cars
Edvard Strandsvei 46
1734 Hafslundsøy
Tlf; 69 15 05 00
Web; www.detroitcars.net
E-post; post@detroitcars.net

B
12. nov.
18. nov.
21. nov.
29. nov.
6. des.
10. des.
15. des.
16. des.

Medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet
Filmkveld Lokalet
Julebord, Klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

Kl 18,30
Kl 18.30
Kl 20,00
Kl 19,00
Kl 11,00
Kl 18,30

Detroit Cars

Kl 18,30

EIER VIDAR LUDVIKSEN
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 26.NOV

