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REDAKTØREns    
sIDE 

         GODT NYTT ÅR 

         TIL DERE ALLE 

 
Håper alle har hatt en rolig og hyggelig jule og 

nyttårs feiring. 

Nå skriver vi 2011 og kan begynne å tenke på og 

planlegge hva vi skal bruke dette året til. 

Spennende med alt som er nytt og ubrukt, 

drømmer og planlegging er halve gleden av det en 

ønsker å gjøre.  

Planlegger gjør også Harry og Henning Kjensli, de 

som stod bak route 66 turen, nå er de godt i gang 

med planlegging av neste tur Lincoln Highway 

2013. Link til siden websiden er www.lh2013.com for 

dere som har lyst til å titte. 

      Grethe 

 

 

 

        

http://www.lh2013.com/


 

 
 

 

 

Det inviteres til medlemsmøte på klubbhuset i Edv. Strandsvei 46 

 

ONSDAG 12. JANUAR 2011 KL. 18.30 
 

Agenda: 

 

- Innkomne saker 

- Påskecruising, forslag til kjørerute? 

- Østfoldmønstringen 2011. Omgjøringer på plassen. 

- Årsmøte / valg i februar 

- Eventuelt 

 

  
En av vinterens ”gleder”? Her er det kaldt tvers igjennom og en bil som ikke starter. 

Det er ”gøy” det…….  



 
Igjen har det blitt ett nytt år, 2011, og vinteren har også i 2010 vært kald med en god del snø. 

Når gradestokken synker ned mot -20 grader er det godt å tenke på at man har en jobb hvor 

man jobber inne. Hadde jeg jobbet ute hadde det vel blitt med meg som med ett par av våre 

biler, kuldeproblemer. Stratusen hadde også vinteren 2009 en tid hvor bensintilførselen frøs, 

noe som bare kunne fikses med opptining i ett varmt lokale. Men, at den andre bilen skulle 

fryse var ett litt større mysterium.  

 

22. desember var vi på Fagernes og hentet en -95 Chrysler Neon m/delebil som Frank skal 

bruke. Bilen bærer litt ”ungdomspreg” ettersom den er senket, montert spoiler på 

koffertlokket og det er sotede ruter. Senkingen er for øvrig ikke gjort med ett ”sett” fra  

Black & Decker, men ett som er TUV godkjent  I følge min smak så er det litt lavt og stivt 

og enda stivere blir det når 17” sommerdekkene blir montert. 

 

Tilbake til det å fryse. Hentet som sagt Neon den 22., jeg brukte den på jobb den 23.  

(lille juleaften) og når jeg skulle hjem ville den ikke starte. Virket som at bensintilførselen 

hadde fryst på den også. Merkelig, det var jo IKKE noe varmere på Fagernes enn her i 

Sarp….. Neon ble stående på jobben over julen og Stig M fikk oppdraget i romjulen med å 

frakte begge bilene til Din Bilservice på Haugeveien for opptining. Etter en natt i varme 

lokaler var det igjen liv i begge bilene. Trenger du transport av ”ett eller annet” på hjul med 

maks akselbredde på 2m, kan det lønne seg å ta en telefon til Stig: 911 69 219. Gutta på Din 

Bilservice fortjener også ros ettersom de fikset plass til begge bilene på kort varsel.  

 

Håper at alle som var på julemøtet hadde en fin kveld. Stein-Ove fra Verktøy-Spesialisten var 

på plass med både premier til utloddingen samt mange gode tilbud på kvalitetsverktøy. Jeg vet 

ikke om det skyltes premiene fra Stein-Ove eller at jeg lovet trøstepremie til alle som kjøpte 

lodd, men loddsalget passerte faktisk kr. 2400,-! Møtet ble i tradisjon tro avsluttet med gratis 

kaffe og kaker til alle fremmøtte. Referat annet sted i dette CN. 

 

I februar er det årsmøte med valg av nytt styre. Eller nytt styre er jo ikke helt riktig ettersom 

det er flere av vervene som kun velges hvert annet år. Jeg håper at valgkomiteen har fått en 

del forslag til nye og kanskje også yngre personer til verv i styret. Videre håper jeg at disse 

takker ja til å ta ett verv. Nye medlemmer har andre forslag til løsninger, pågangsmot og vi 

kan kanskje bremse opp litt for den største ”trusselen”, forgubbingen av klubben. Yngre 

styremedlemmer vil også kunne treffe andre både medlemmer og potensielle nye yngre 

medlemmer mer på deres ”hjemmebane”.  

 

Som det også ble nevnt på julemøtet så blir det ikke noe med planene om nytt klubblokale på 

Sundløkka ettersom de fleste bygningene skal rives og det skal bygges leiligheter. Hvis det er 

noen som vet om andre egnede klubblokaler er det bare å gi beskjed til en av oss i styret.  

 

Vi har fortsatt noen få Sarpsborg kalendere for 2011 til salgs. Disse vil vi selge på 

januarmøtet. Jeg vil passe på å ønske alle ett godt nytt år og ”snart” er det klart for en ny 

sommersesong…….           

                                                 Stein-E. 



REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 8.12.2010 

Tilstede: 35 seniorer og 1 junior. 

"Nygårdsgjengen" 

Vi fikk en hyggelig oppmerskomhet fra dem og vi kosa oss med sjokoladen vi fikk.  

Bingovakt 

Her fikk vi avslag på søknaden. Bakgrunner for avslaget var at det var brukt feil skjema, noe som 

vi forøvrig fikk utdelt i fra dem. 

Verktøyspesialisten 

Nok en gang hadde vi besøk av han på julemøte vårt. Det var en fin demonstrasjon av verktøy i 

tilllegg til at han hadde fine gaver til utlodning.  

Webcamera 

Det vil bli montert et webcamera på utsiden av lokalet, slik at vi kan følge dette fra våre 

nettsider. Tanken bak dette er at dere kan følge med på om noen eventuellt er her oppe hvis du 

har lyst til å ta deg en tur en av dagene klubben har åpent for medlemmer. Da slipper du å sitte 

hjemme og lure på om det er noen der, men kan sjekke det med et tastetrykk eller to.  

Diplomer 

Tradisjon tro var det også i år en liten oppmerksomhet til våre jubilanter. 

 

Salg av kalendere 

Oddmund Olsen`s kalendere for 2011 ble solgt på medlemsmøte. 

 

Loddsalg 

Ellers var det loddsalg med mange flotte premier. I tillegg så kosa vi oss med varm gløgg og 

deilige kaker.  

 

Marita 



STYREMØTE 14.12.2010 

Tilstede: Grethe, Inger-Lisbeth, Egil, Per, Stein, Kjell-Ingar og Marita 

Ikke tilstede: Arild, Tormod, Gjermund, Bjørn, Bodil 

Siste cruisenewz 

Avisa holder god kvalitet nå og innholdet var bra. 

 

Siste klubbmøte 

Forholdsvis godt fremmøte og vi kosa oss med vårt tradisjonelle julemøte.  

 

Klubbhus 

Vann som fryser vil bli ordnet med slik at vi blir kvitt dette problemet.  

Det vil også bli satt inn ei ny varmepumpe. 

 

Innkomne saker 

Det vil med stor sannsynlighet bli arrangert en danseaften i februar/mars. Dato vil vi komme 

nærmere tilbake til.  

 

Eventuellt 

Nå må vi virkelig ta oss sjøl ett tak i nakken og gjøre noe for å engasjere medlemmene. Planer 

om å sette i gang noe hobbyvirksomhet som kan foregå en til to ganger i måneden. Har du noe 

du vil lære andre, f.eks, strikking, hekling, modellbygging, vinsmaking, dansing...........ja alt kan 

brukes, bare fantasien som setter grenser her. Kom med ditt forslag og sett i gang til hyggelig 

samvær. Vi har jo allerede trimgruppa som møtes en gang i måneden. Men det er rom for 

mange forslag.  

 

ØNSKER DERE ALLE ALT GODT FOR DET NYE ÅRET OG HÅPER AT VI TREFFES OFTERE 



Oslo Motorshow 2010 
 

Samtidig med at Østlandsforum ble arrangert på Lillestrøm 30/10 ble det også arrangert Oslo 
Motorshow i Norges Varemesse. Det var ikke meningen at jeg skulle på denne utstillingen, men etter 
å ha mottatt en invitasjon via jobben måtte jeg ta en tur. Her følger noen bilder fra utstillingen:  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

          Stein E 



 
 

 
 

  
 

  



LITT HUMOR 

 

Likheten mellom en gynokolog og en bartender: Begge jobber der andre har 

det gøy.. :) 

 

Presten holdt en riktig tordentale fra prekestolen:"Hold dere borte i fra 

tobakken ! Med den første sigaretten følger brennevin og fester,og med det 

følger lettsindige kvinner !"Da lød det fra bakerste benk i kirka :"Korr i faen 

får vi tak i sånne sigaretta !!  

 

Kona sa til mannen sin at de må få kjøpt ei rullegardin for naboen sto å titta 

inn når ho kledde av seg............Nja, når han først har sett deg en gang så 

kjøper han nok rullegardin sjøl tenker jeg, svarte mannen.  

 

Vaktmesteren var grundig lei av at det alltid lå sneiper i pissoaret. Han skrev 

følgende notat og hengte på veggen: "Har du problemer med sneiper i urinen 

bør du snarest mulig ta kontakt med lege..!" 

 

Som en ungkar sa. - Jeg har ikke noe i mot kvinnebevegelser , bare de er 

rytmiske...... :O)) 

 

Menn har en enkle behov. De kan klare seg en hel helg med bare tre ting: Øl, 

boxershorts og batterier til fjernkontrollen. 

 

Ungene på barneskolen fikk i oppdrag å tegne ei høne. De satte seg flittig ned 

og tegnet i vei. Etter litt hørte læreren fnising i fra klasserommet. "Hva ler 

dere av "? spurte hun............"Jo du skjønner det sa Ole, at Karl kan ikke 

tegne høne så han tegnet en fugl" 

 



TALLAHASSEE AUTOMOBILEMUSEUM 

På vår tur nå skulle vi bare stoppe og spise og strekke  på beina og da datt vi over dette 

bilmuseumet, det var ikke bare store biler det var lekebiler i mange størrelser og mengder, 

båtmotorer, pianoer pluss pluss masse som annet som er samlet her. 

 

Denne Elvismobilen stod på utsiden, bil med henger. 

 

 

Disse ser ut som de har sittet her en stund 



 

 

1940 Ford Highway patrol car        

 

1966 Ford Mustang dragster 

,  

2 av 3 batmobiler som stod her 



 

Her var det samme bil i ulik størrelse, store lekebiler å sitte i og mange små å leke med.  

 

 

Noen veldig gamle mens andre var nyere 

 

 



 

Gamle tegneserieblader 

 

Mopeder og båtmotorer 

 

Og denne raringen her Amphicar/Germany 1961 – 1965, designet av Hans Trippel. Produsert 

ca 2800 og flest solgt til USA. Tror jeg skrev om den for noen år siden skal prøve å finne den 

igjen. 

 

          Grethe 





K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2010 
FORMANN Stein E. Tveter  sttve@online.no 69167702 / 92458184 

VISEFORMANN Gjermund Jansen gjjanse@online.no 69336996 / 99264922 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 91646035 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 69140075 / 91777514 

HJELPESEKRETÆR Marita Frogner marita-dahl@hotmail.com 93431119 

STYREMEDLEM Arild Schonhowd ari-scho@online.no 99400713 

STYREMEDLEM Grethe Nord Gerhardt 89chevy@online.no 69140075 / 97181618 

STYREMEDLEM Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707 

STYREMEDLEM Tormod Magelsen  90692782 

VARAMEDLEM Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 9505269 

VARAMEDLEM Bjørn Vidar Johannessen bjoer-vi@online.no 93490841 

VARAMEDLEM Bodil Tromop Hansen fjatlebrok@hotmail.com 99550326 

    

Klubbtelefon 
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon for å bli registrert.  

Også viktig å melde ifra når en får nytt telefonnummer, eller ikke ønsker å få flere meldinger. Send en 
melding til 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

Utleie av klubblokale 
Vårt klubblokale kan leies til møter, konfirmasjon, bryllup eller en fest. 
Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer. 

Pris: 2000,- inkludert vasking 
Kontaktperson Bodil Tromop Hansen mob 99550326(ikke sms) 

Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietaker ordne selv. 

 

Grasrotandelen 
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper 

Utlån av verktøy 
På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.  

Verktøy og lånelister finner du i andre etasje. 
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann. 

Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.  
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.net 

E-post: post@detroitcars.net 
 

mailto:tantepen@yahoo.no
http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

               1973 CHEVROLET CAPRICE CLASSIC  

                              EIER JOHN SUNDBY 

 
 

 

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 JAN. 

8. jan. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

12. jan. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

18. jan. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

19. jan. Cars on the farm møte Fredrikstad Østfold Kl 19,00 

http://www.detroitcars.net/

