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Redaktøren
mener
Den gangen jeg tok jobben som redaktør bestemte
jeg meg for og ikke mase om at medlemmene
måtte skrive i CN. Av tidligere erfaringer så har
det lite for seg nemlig, det er utrolig få som tar den
utfordringen og da blir det masing til ingen nytte.
Resultatet kan dere egentlig se i de siste utgavene
av medlemsbladet vårt. Det ble nemlig tynnere og
tynnere siden det ikke kom stoff fra medlemmene,
så om en ikke skal slite ut de som lager dette bladet
så må ALLE være med å dra lasset. Det er nemlig
ikke så lett å sitte å gruble på hva en skal skrive
hver eneste måned uten en skal gjenta seg selv
altfor ofte. Men til dere få som tok dere bryet med
å skrive noen rader og sendte med noen bilder er vi
alle takknemlige for.
Da er det dette den siste redaktøren jeg skriver da
dere. Fra neste nummer av Cruzinews så tar Per og
Grethe Gerhardt over jobben (men jeg er ikke helt
sikker på at Grethe vet om det ennå).Dette her var
ikke helt den måten jeg hadde tenkt å slutte jobben
på, men desverre er det sånn at når en møter veggen så har en ikke så mange valg. Men en stor takk
til Per som sporty stepper inn på kort varsel og tar
over. Nå er det forhåpentligvis ikke dette det siste
jeg skriver i CN, jeg skal nok komme tilbake med
stoff fra reiser og reportasjer fra treff jeg har vært
med på en gang i fremtiden. Så takk for meg så
lenge.
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Da er jeg tilbake etter ferien og klar for
resten av 2008, selv om det ikke er så mange
månedene igjen. Turen til USA gikk veldig fint
selv om det var litt ”merkelig” og ikke å ha
planlagt et eneste bilskrot eller museum besøk.
Men, selvfølgelig dukket det opp noe
spennende også, det kan du lese om i ett senere
nr. av Cruzinews.
Detroit Cars har nå fått en henvendelse fra
banken om at vi må registrere oss i enhetsregisteret i Brønnøysund på grunn av lånet som
klubben har. Dette skulle vært gjort når lånet
ble innvilget i 2002….. Det vil si at vi etter
hvert vil få ett organisasjonsnr. på lik linje
med registrerte firmaer.
Vi har snakket om det tidligere på
medlemsmøter og jeg har skrevet om det her,
Cruise Nights. Det virker som at det er veldig
vanskelig å finne en løsning som er akseptabel
for flertallet. Jeg har fått servert flere
”grunner” til at medlemmer ikke synes at
stedet er egnet, jeg skal ikke gjenta fler en ett
her. Det er ingen folk der…….. og folk kjører
igjen. Hva skjer hvis også neste som kommer 1 minutt senere tenker og gjør akkurat
det samme? Det vil ikke være noen folk der
bortsett fra om noen skulle være så ”uheldig”
å komme dit samtidig. Hadde derimot den som
kom først ventet i 5-10 minutter er jeg sikker
på at det hadde kommet flere. Forslaget om at
vi fra 2009 dropper hele Cruise Night’ene har
også kommet, kanskje det er like bra? Er det
noen som har ideer og lyst til å være ”cruise
general” for cruise night’ene i 2009, er dere
hjertelig velkomne.
Til dere som ikke var på medlemsmøtet i
august så var det Egil Nygård som ble trukket
ut som vinner av Sarpsborg konjakken som vi
fikk fra Odd Fellow losjen.

Når dette leses så har både årets Street Legal
og årets siste cruise night blitt avholdt. Årets
siste tur er avtalt at skal gå til den nye kafeteriaen på Feriehjemmet, håper at det blir en
vellykket tur. 7. September er det klart for
årets tur med brukerne på Nygårdshaugen.
Turen vil i år gå til Greåker, langs elva til Solli,
gamle E6 til Quality hotell, gjennom byen og
til klubblokalet. På lokalet vil det bli servert
pizza og brus til både brukerne, assistenter og
sjåfører. ”Edgar” fra Lange flate vil også i år
stille med Dodge’n. Bil & Trafikk har lovet en
”eksklusiv” reportasje om turen som ett plaster
på såret for dårlig media dekning i år fra dem.
Som alle kunne lese i siste CN så ønsker Stig å
trekke seg som redaktør på grunn av familiære
årsaker. Det er fullt forståelig og inntil videre
har Per og Grethe Gerhardt sagt seg villig til å
ta denne oppgaven. En stor takk til dem for å
”steppe inn” på kort varsel. Regner med at
redaktør posten vil være ett tema ved neste
valg. Når vi først er inne på redaktør og CN
så ble det tatt opp på siste styremøte om det er
behov for å sende ut CN hver måned. Jeg er
fullstendig klar over at avisa er ment som en
kommunikasjon mellom klubben og dens
medlemmer, men i det siste har det vært
VELDIG mye enveiskjøring. For å være helt
ærlig så har det mer eller mindre kun vært
det som ”må” være i CN i de siste numrene.
Unødvendig og både betale en del kroner for
trykking og til porto bare for å sende noen få
sider.
Ellers så jobber vi med å se på mulighetene for
enten en båttur Sandefjord – Strømstad eller
kanskje en Oslo – Frederikshavn / Hirtshals
tur. Også ønske om en revytur er under
”lupen”. Dette er noe som vi eventuelt får se
om er gjennomførbart i løpet av vinteren 2008
/ våren 2009.

Stein E

Medlemsmøte
13. AUGUST 2008
Tilstede 23 seniorer og 2 juniorer

Handikappkjøring
Den finner sted søndag 7. september klokka
12.00. Møt opp på Nygårdshaugen og bidra
til at vi nok en gang klarer å lage en fest for
disse brukerne. Ruten får dere greie på når
dere kommer dit, og den blir ikke så lang i år.
Vi avslutter som vanlig med pizza og brus på
klubblokalet vårt.
Ny redaktør
Stig har valgt å kaste inn håndkle som redaktør
og søker derfor etter en arvtager.
I den forbindelse vil vi nok en gang minne
medlemmene om at de alle kan være
journalister og levere repotasjer til avisa. Det
er ikke alltid lett å fylle avisa med stoff, derfor
er det fint hvis dere medlemmer kan være
mere aktive på dette området. Er helt sikker på
at det ligger en skribent gjemt i flere av dere,
så det er bare å dele det med oss.
1.mai
Vi etterlyser noen bilder i fra 1. mai, så hvis
det er noen som har noen bilder er styret glad
for å kunne få disse oversendt.
Pause med kiosksalg

Klubbtur
Det er foreslått om vi kan klare å få til en
klubbtur utover høsten eller på
nyåret/vårparten.
Følgende forslag er kommet inn:
• Verktygsboden i Borås
• Solheim motor i Halden
• Ringstad brødrene
• Autonostalgi
• Revytur
• Sandefjord - Strømstad fergen.
Vi er åpne for enda flere forslag så det er bare
å komme med det.
Varberg
Neste år har treffet i Varberg 30 årsjubileum,
i tillegg blir det det 15. året som Detroit Cars
har hatt sine sammenkomster der. Dette bør
markeres på en eller annen måte. Sett derfor
av noen velfortjente feriedager til dette treffet.
Her er det en blanding av gamle og unge og
alle trives her.
Ting som skjer utover høsten
• 3. september - årets siste cruisenight, vi
møtes ved Lande Senter.
• 6. september - høstens første formiddagskafè.
• 7. september - handikappkjøring.
• 10. september - medlemsmøte.
• 13. september - cowboyfest på lokalet,
yeehaa.

Marita

Styremøte
19. AUGUST 2008
Tilstede Stein, Bodil, Annikken, Egil, Vidar, Stig,
Tom Vidar, Per, Kjell og Marita.

Siste Cruzinews
Denne gangen var det ei “tynn flis”.
Oppfordrer nok en gang medlemmer til
å komme med reportasjer her. Ønskelig
om alle prøver så godt de kan å gjøre en
innsats.
“Vi får ikke bedre avis enn det vi bidrar
med sjøl”.
Siste klubbmøte
Møtet var greit det, men vi savner flere
medlemmer som møter opp. Hva kan vi
gjøre for å fenge dere slik at dere finner
veien hit?
Klubblokalet ligger fortsatt i Edv.
Strandsvei på Øya og det er lett å finne
fram:o).
Økonomiske bevegelser
Vi har fått en sum i fra kulturstyre, men
summen er noe lavere enn i fjor

Fremdrift, eiendom, gjøremål
Det er et stort ønske nå om å få satt
i gang arbeidet med renoveringen av
toalettene. Vi har alt som trengs, men
mangler dugnadsinnsats. Jeg er sikker
på at hvis dere roper på dugnadsånden
så kommer han løpende med masse
energi og arbeidslyst til dere. Og ikke
minst er det veldig sosialt og kan faktisk
være ganske morsomt også.
Fra medlemmer
Det kom inn forslag om å kjøpe nye
møbler for pengene i fra kulturstyre,
evt. i samkjøring med overskudd fra
utleie.
Det hersker ingen tvil om at vi trenger å
fornye oss også på det område. Så vær
våkne og si i fra hvis det skulle dukke
opp noe av interesse her.
Redaktør
Per G. overtar som redaktør fra neste
måned med et par assistenter.
Marita

Cowboyfest
13 September så braker det løs
med Cowboyfest på klubbhuset.
Menyen er ekte cowboymat.
Så dra på dere bootsen og på med
hatten for her blir det hæla i
taket og tenna i høyet!
Hvem blir den tøffeste Cowboyen
eller Cowgirlen?
Vi drar i gang med maten
klokka 19.00
Menyen denne kvelden vil bestå av poteter, flesk og brune bønner.
I den forbindelse må vi ha en påmelding til festen over hvem som skal
være med å spise. Dere kan melde dere på ved å sende en melding eller
ringe klubbtelefonen på tlf 99462798, eller liste på klubben senest den
9.september. Påmeldingen gjelder forde som skal ha mat.
Det vil koste kr. 100,- pr. person m/mat og for de som vil komme
senere utover kvelden blir det en inngangspris på kr. 50,-.

Medbrakt ikke tillatt, men

saloonen er åpen

Medlemsmøte
Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 10. SEPTEMBER KL. 18.30

Agenda:
- Innkommende saker
- Cruzinews, hva gjør vi?
- Cruise Nights 2009?
- Klubbtur
- Eventuelt

Ny president i USA allerede….??

NOEN BILDER FRA POWERMEET FREDRIKSTAD 2008

Detroit Cars innbyr til ny filmkveld
Fredag 19-09-2008. Kl 20.00
Vi vil denne kvelden vise filmen fra
”route 66, 2006”,
der flere av klubbens medlemmer var med
og kjørte i egne biler.
Sett av denne kvelden og ta en tur på klubben for og
nyte filmen.
Dette håper vi blir sosialt og det blir også mulighet
for både noe å spise og drikke.

Annikken

Wheels N’ Wings

Helgen 18-20.juli var det igjen klart for en tur
til Varberg og Wheels`n`Wings 2008.
Rundt 50 personer fra klubben reiste nedover
i år. Noen ankom på onsdag, noen på torsdag
og etternølerne (les Per og Grethe) kom sent
fredag kveld.
Vidar hadde igjen ordnet slik at alle fikk en
seng å sove i. Det var også ordnet med felles
middag for de som ønsket det på lørdag kveld.
25 deltok her og maten var som tidligere ingenting å klage på.
Mange har vært på Åkulla en årrekke og det er
faktisk 15 årsjubileum for klubbens innlosjering der neste år.
I år var også værgudene mer på vår side. De
som var der i fjor husker sikkert hvor vått det
var og hvordan det så ut på treffstedet. Noe
regn ble det også i år, men ikke verre enn at
det gikk å sitte ute på kveldene.
Men det er jo bil som gjelder denne helgen.
Allikevel må det jo nevnes at alle ikke er like
interessert i å se på alle disse gamle bilene.
Noen trives bedre på GK i Ullared . Mange
gule bæreposer å se og det er jo bra at det
finnes et tilbud til alle.
Men så var det bilene da. De som dro ut på
treffstedet fikk som tidligere år se mange flotte
biler. Her er biler for enhver smak og lommebok.
Noen valgte å cruise både fredag og lørdag
kveld, mens andre igjen valgte å se på. Nytt av
i år var at crusing ruten var gjort om. Flere av
gatene var stengt og det var kun mulig å kjøre

en vei. Dette gjorde at det var lang kø for å
komme inn i sentrum. Håpet får være at det til
neste er som det har vært tidligere.
Lørdag formiddag ble det opplyst om at det
var et marked i Falkenberg. Flere biler la i
vei, og mange gledet seg over gamle deler og
rariteter. En liten anbefaling: skal du kjøre fra
Åkulla mot Falkenberg, kjør veien om bok
skogen. Helt utrolig å se hvor flott det er der
og hvor mange fine steder som finnes i vårt
naboland. På markedet fikk Steinar Johansen
tak i en vinduspusser til en Ford og det er artig
å se at noen kan bli så glad for en liten pusser.
Kona hans derimot, var ikke spesielt imponert.
Hun trodde det skulle være et marked likt det
som er i Strømstad hvert år. Men det er viktig
at alle trives, så vi fant et marked som Wenche
også hadde stor glede av. Det lå i Langsås og
der hadde de noen for enhver smak. Kokosboller i alle varianter bør nok nevnes samt
smykker, pølser, vesker, klær,tepper og mye
mer, så det vi ikke fikk handlet i Ullared på
fredag fikk vi med oss her.
Søndagen kom i år også og turen hjem kunne
starte. Artig er det jo at selv om alle ikke kjører
sammen hjem så treffes de fleste på Håby for
en matbit.
Og husk, neste år er det 15 år siden klubben
var på Åkulla første gang. For vi skal vel dit
neste år også?

Inger Lisbeth

DET BESTE MENN VET
En liten gutt gikk tur i byen sammen med faren sin. I det de passerer et horehus spurte gutten: Pappa, hva er det der? Det er et sted der menn får det beste
de vet, svarer faren.
Så går de hjem, kvelden kommer og gutten kryper til køys. men han er så
nysgjerrig på det faren hadde fortalt så han står opp, kryper ut av vinduet og
går til horehuset for å finne ut hva som er det beste menn vet.
Der tas han imot av en av jentene som spør hva en liten gutt som han gjør der.
Jeg vil ha det beste menn vet, sier gutten. Hun tenker seg om et øyeblikk før
hun tar med seg gutten inn på kjøkkenet og smører tre solide brødskiver med
honning. Gutten stapper henrykt i seg, men er stappmett etter den andre skiva,
men honningen er så god at han slikker den av den siste skiva.
Glad og fornøyd går han hjem igjen. Vel hjemme er foreldrene forferdet over
guttens forsvinning, og spør hvor han har vært...... Jeg har vært på horehuset
og fått det beste menn vet, svarer han. Jeg klarte to, men den tredje måtte jeg
slikke.

NORDLANDSSELGEREN
En ung gutt fra en by i Nord Norge flyttet til Oslo og gikk til et stort kjøpesenter for å søke
jobb. Sjefen for kjøpesenter spurte: “Har du noe selgererfaring?” Gutten svaret: “Nåååå,
jooo, har nok jobbet som selger hjemme i bygda.” Ettersom sjefen syntes gutten virket
trivelig og frampå, bestemte han seg for å ansette han. “Du kan begynne i morgen tidlig”
sa han til gutten. “Jeg kommer ned etter vi har stengt i morgen kveld og ser hvordan du har
hatt det på din første dag på jobb.”
Gutten hadde en tung dag, men til slutt var den ferdig. Etter stengetid kom så sjefen ned
som han hadde lovet dagen før. “Hvor mange salg gjorde du i dag?” Spurte sjefen. Gutten
svarte: “Ett.” Da ble sjefen litt forundret og sa “Bare ett!? Våre selgere bruker normalt å
gjøre mellom 20 og 30 salg på en dag. Hvor mye penger var det snakk om? “ Gutten svarte:
“1 911 138 kr. “Sjefen ble svært overrasket og sa: “1 911 138 kr!!! Hva solgte du til han?”
Gutten svarte: “Først solgte jeg en liten fiskekrok. Så solgte jeg en mellomstor fiskekrok.
Deretter solgte jeg en stor fiskekrok. Siden ble det fiskesnøre. Da jeg spurte hvor han skulle
fiske, svarte han at han skulle dra ned til kysten. Da sa jeg at han kunne trenge en båt, så vi
gikk ned til båtavdelningen. Der solgte jeg han den store Baylineren med doble motorer.
Deretter viste det seg at hans lille Honda Civic ikke kunne dra den store båten, så jeg tok
med han til bilavdelingen og solgte han en Chevrolet Tahoe 4-hjulstrekker.
“Sjefen, som nå var i sjokktilstand sa... “Så du mener altså at en mann om inn for å kjøpe
en fiskekrok og du klarte å selge han en båt og en bil????” Da svarte gutten glatt: “Nei, nei!
Han kom inn og skulle kjøpe tamponger til sin kone, og da sa jeg at han like gjerne kunne
dra og fiske, ettersom helgen allikevel var ødelagt.

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
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September
01.09
07.09
03.09
06.09
10.09
13.09
16.09

Avismøte klubblokalet
Kjøretur fra Nygårdshaugen
Amcar Cruise Night, Sarpsborg Landesenter
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Cowboyfest på klubben
Styremøte klubblokalet

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

Oktober
03.10
04.10
08.10
13.10
14.10

Avismøte klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet

Detroit Cars Kl 18,30
Detroit Cars Kl 11,00
Detroit Cars Kl 18,30

Kl 18,00
Kl 12,00
Kl 19,00
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 18,00

Detroit Cars Kl 18,00

Deadline neste Cruzinews er 23/9

