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Hei alle sammen, ja da er det oktober allerede og i 

år som tidligere år lurer jeg på hvor sommeren blei 

av. Er det noen som har sett’n??  Ok og greit vi har 

hatt noen uker hvor vi ikke har gått med jakke og 

støvler, men de deilige lange dagene og kveldene 

hvor man kan sitte ute og sløve. De dagene har det 

ikke vært mange av. 

Pytt pytt vi ser framover nå har vi hatt 

jubileumsfest, veldig artig. Og julebordet er ”rett 

rundt hjørnet” så vi har alltid noe å se fram i mot. 

 

De fleste har vel satt inn biler for vinteren og noen 

har vel også planlagt prosjekter. Min gubbe har så 

store planer så jeg lurer om jeg skal re opp i 

garasjen til ham.  

 

Bilder og referater fra treff mottas med glede og 

takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

Send innlegg til 89chevy@online.no 

      Grethe 

 

 

 

        



MEDLEMSMØTE 

Invitasjon til møte 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

 

Dato; 10. oktober 

Ca kl 1830 

 

AGENDA 

30 års fest – synspunkter 

Busstur til Motormesse 27. oktober 

Mulig aktivitetsdag på lokalet 

Farmen komité på besøk i Fredrikstad 

Bestilling av ”kolleksjonsutstyr” foreløpig siste frist 

Pins + grillmerker til salgs 

Spørsmål/eventuelt 



Detroit News! 

Ja, så er ”vi” blitt 30 år. En klubb i virksomhet i 30 år. Vi feiret oss selv og det 

til gangs, i vårt eget hus. Og jubilantene møtte fram 7 som var 30 år, 2 som var 

20 år, 2 som var 15 år, 2 som var 10 år og 1 som var 5 år, i alt 14 stk som på 

forskjellig vis ble hedret, og hvilken fest. Super musikk av veteran på akkurat 

vår musikk, Rune Halland. God mat i mengder fra ”Bukten” på Feriehjemmet, 

altså den eminente kokk Eivind Arnesen. Fikk jeg med at platene til 30 års 

jubilantene var levert av Båt Holm i Høysand, han lange du vet. Mangt kan skje 

når vi har fest, det vet vi jo fra før, men Dagfinn Lind Andersen tok vel høyest 

pris da han mitt under festen ville ha ordet. På dansegulvet gikk han på kne og 

fridde til sin Heidi Anita på direkten. En sterk og voksen opplevelse. Vi ønsker 

all lykke fremover. Festen fortsatte utover, Halland dro ca. 01.15, men det var 

ikke over før ca 02.30. 

Så nå kan man på fest siden se frem mot julebordet i slutten av november. 

Så skal vi se fremover, det blir trolig en busstur til motormessen på Lillestrøm 

27. oktober, mer om dette på møtet. 

Så noe annet om kommunikasjon. Vi har et tredelt mønster om hva som skjer 

eller skal skje – og det er viktig at klubbens riktige personer har de rette 

opplysninger. Endringer må meldes ifra. 

For å få avisa i postkassa – rettadresse, meld fra til Kjell Ingar Olsen. For SMS 

mottak som alle bør få, meld ifra til Inger Lisbeth Østli Aaserud, til tlf 917 

90 536, som er klubbens egen tlf. Send gjerne melding. Vår side på nettet ligger 

fortsatt på detroitcars.net. 

Hvis noe er galt meld ifra. Får vi tilbakemelding om dette kan vi rette på ting. 

Så til slutt en takk til de av klubbens medlemmer som bisto ved Viken Rod & 

Custom sitt løp på Kala, sporty gjort. 

Så er den ”moderne tid” også kommet til Egil Berby, kan nåes på mail – SMS 

og faks (69132166). La det ringe så går det igjennom. 

 

EgBe 



MEDLEMSMØTE 12. SEPTEMBER 2012 

 

 

Tilstede:  25 seniorer og 2 juniorer. 

 

Evaluering av litt av det vi har stilt opp på: 

Bilens dag 

Dette er et lignende arrangement som vår 1. mai mønstring, men her er all slags type bil. 

Fint arrangement og værgudene var også til stede. NAF var fornøyde.  

Rudskogen 

Her virket det som de hadde lagt lista altfor høyt og det svarte ikke til forventningene. Mulig 

det var ca. 100 amcarbiler innom der men det var altfor dårlig organisert.  

Det var første gang dette ble arrangert, men har forstått det sånn at det skal bli årlig.  

NRK var og filmet, men vi så kun noen biler i det fjerne, det var rett og slett et dårlig opptak. 

Musikken var ok. 

Det har kommet inn forslag om å få til amcar-race slik at bilene får kjørt på banen. 

Det var altfor dyrt å komme inn der og mange snudde og reiste hjem p.g.a den høye 

inngangsprisen i tillegg til at man måtte betale for parkeringen.  

 

Nøkkellås 

Vi har nå byttet ut den gamle låsen vår med en nøkkellås. De som enda ikke har innlevert 

nøkkel og fått utlevert kort, kan henvende seg til Kjell-Ingar.  

 

Klubbeffekter 

Liste for bestilling ligger på klubben og vi regner med at vi sender inn bestilling etter neste 

medlemsmøte. 

Marita 



STYREMØTE 18. SEPTEMBER 2012 

 

 

Tilstede: Ronny, Joakim, Andreas, Kjell- Ingar, Egil N., Egil B., Flemming, Grethe,  

  Inger-Lisbeth, Marita. 

Ikke tilstede:   Per, Pål og Bjørn. 

 

Siste Cruzinews 

Vi tar i mot artikler og repotasjer med stor takk. Dere har alle muligheten til å bidra med 

lesestoff og være journalister i klubbavisa. Send på mail til Grethe. 

 

Siste klubbmøte 

Ble litt i lengste laget, men hørte ingen klager.  

 

Forespørsel fra Your Choice 

Vi har mottatt en forespørsel fra Your Choice om å kjøpe inn bilpleiemiddel vi kan selge på 

møter etc. Vi ble enige om å avvente dette til vi har rydda på hemsen og se hva vi gjør da. 

 

Busstur 

Det er motormesse på Lillestrøm den 27. oktober og det kom inn forslag om vi bestiller buss 

og tar det som en klubbtur. Se eget skriv i avisa.  

 

Marita 



                          

Vi jobber med priser og tur til Oslo motorshow på 

Lillestrøm, kom på medlemsmøte og få info og 

meld dere på. 

Starter da fra klubben kl. 10.00, og regner med 2-3 

timer på messa. 

Planlagt en stopp på veien hjem for å spise, 

klubblokalet er åpen utover kvelden når vi 

kommer hjem. 

 



KLUBBEFFEKTER VI HAR FOR SALG 
 
På klærne vil det bli brodert klubbmerke, og kan 

fåes i forskjellig  farge. 

 

Fleece jakke , foret                    kr. 300,- 

All-round jakke                   kr.300,- 

Poloshirt                               kr.200,- 

T-skjorte                               kr.150,- 

Caps                                       kr. 100,- 

Paraply                                  kr. 100,- 

Lighter                                   kr.15,- 

Lighter m/flaskeåpner         kr. 20,- 

Mobilsokk                              kr. 40,- 

 

Bestilling foretas fortrinnsvis når det er oppnådd 

nok antall, dvs 50 artikler med brodering/trykk. 

Dette for å holde prisene lave.  

Dersom 50 artikler ikke oppnås kan prisen endres 

noe. 

Fra str. 3 XL øker prisen med kr.12,- pr.plagg 



ÅRETS SISTE CRUISING 

Vi møtte opp på Sarpsborg torg og turen gikk til Halden 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



OLD   BOYS 
 

 Møte 
 

”Gutta” med grå stenk, ungt sinn 

Og bil i ”minne” 

Holder møte hos; 

BIL GURU—Ole Trondsen 

Strand gt. 7 i Sandesund 

 

 

Dato;  22/10_-     Tid;  19.00   

 

Her får vi noe og bite i samt noe attåt. 

 

Det blir mengder av sosialt samvær— 

Bilprat—blader—bøker— bilder— og 

Kanskje modell av favoritt bilen. 

 



 

TIL ALLE JUNIORER 

ONSDAG 17 OKTOBER 

KL 17.30 

MØTES VI PÅ KLUBBEN. 

 

ALLE JUNIORER ER VELKOMNE 

VI SKAL NÅ STARTE EN KLUBB FOR DERE 

VI SKAL MØTES EN ONSDAG I MÅNEDEN. 

FØRSTE GANGEN BLIR DET BARE KOS 

VI VIL HØRE HVA DERE HAR LYST TIL 

SÅ VIL VI SE FILM PÅ PROSJEKTOR  

OG SPISE LITT. 

 

VI GLEDER OSS TIL Å TREFFES. 



BILDER FRA JUBILEUMSFESTEN 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

Pål var nyutdannet gynekolog, og var heller litt beskjeden og lett rødmende i sitt virke. For å hjelpe 

på dette, ble han rådet til å plystre litt under konsultasjonene, av en eldre kollega. 

Pål hilser sin neste pasient velkommen; 

- God dag, jeg heter Pål, og er din nye gynekolog, vennligst ta plass.... 

Undersøkelsen begynner, og Pål plystrer lystig i vei.... Pasienten begynner deretter å le så hun rister. 

- Kiler det? spør Pål.. 

- Neida, hikster pasienten, men du plystrer Pål sine høner. 

 

Kjerringa mi var også mistenksom: 

-Når jeg kom seint hjem fra en runde på byen med gutta, sneik jeg meg inn ytterdøra, kledde av meg 

i kjelleren, bar med tøyet opp på badet hvor jeg tisset på innsiden av kanten på toalettet for ikke å 

lage lyd, smøg meg inn på soverommet, og listet meg forsiktig opp i senga og under dyna. 

-Men da våknet hun, kjeftet og smalt og gav meg huden full. 

Da skiftet jeg taktikk: 

-Etter seine kvelder på byen, begynte jeg å slamre med ytterdøra, jeg sparka skoene av meg så det 

smalt i veggen, tisset midt i vannspeilet på toalettet så det virkelig singlet, sparket opp soveromsdøra 

men jeg sa, kjerring skal vi elske, men da sov hun som en stein... merkelig... 

 

Åttiåringen var hos legen, og han kom med et veldig  

konkret ønske: 

-Jeg vil ha sexlysten min lavere, doktor, og det straks! 

Legen trodde ikke sine egne ører. 

-Du er åtti år og vil ha sexlysten din lavere? 

-Det kan du banne på, sa mannen og pekte på 

hodet sitt,- nå er den her oppe ,men jeg vil ha den 

der nede!...;-)) 

 



 
 

Den 24. 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, øl og akevitt.  
Maten serveres senest klokka 1930.  

 
Prisen pr. person er kr. 300,-. 
Det er bindende påmelding. 

 
Vi kan dekke til 70 personer, så vet du at du skal på festen meld deg på. 

 
Påmelding innen den 16. november til  

Grethe tlf 97181618 
 

MEDBRAKT IKKE TILLATT - BAREN ER ÅPEN 
 

VELKOMMEN 
 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2012 
FORMANN     

VISEFORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

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

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

HJELPESEKRETÆR Marita Dahl marita-dahl@hotmail.com 93431119 

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

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

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

STYREMEDLEM Pål Jacobsen pa-jacob@online.no 
 

90679497 
 

VARAMEDLEM Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

VARAMEDLEM Flemming Sørlie info@sorliedesign.no 91556215 

VARAMEDLEM Andreas Ruud andreasruud@gmail.com 92493616 

VARAMEDLEM Joakim Larsen 

 

Joakim_lars@hotmail.com 91340415 

VARAMEDLEM 
 

Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

 
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. 
 

 

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:pa-jacob@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:info@sorliedesign.no
mailto:Joakim%1F_lars@hotmail.com
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net 
10. okt. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

16. okt. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

17. okt. Junior Klubb Detroit Cars Kl 

17,30 

22. okt. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 

19,00 

3. nov. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

5. nov. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

    26 SEP 

   

http://www.detroitcars.net/

