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Kom mai du skjønne milde...., har vi det ikke flott
her vi bor nå om dagen? Ser på tittekassa at de
som bor mye lenger nord ikke har det så greit. Vi
må glede oss over hva vi har og så kan vi jo sende
varme tanker nordover så kanskje det varmer
dem
Vi har nå hatt årets store dugnad der alle som
hadde mulighet stilte opp. Og dette gjorde at
gjennomføringen av årets mønstring på Obs
plassen ble bra tiltross fro åpne butikker og nye
problemer.
Nå er vi snart klare for årets samarbeidstreff «Cars
on The Farm» , vi gleder oss.
Jeg er fortsatt gla for stoff til avisen send til
89chevy@online.no
Grethe

MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte
Sted; Detroit Cars klubbhus

Dato 13. mai
Ca kl 18.30
Agenda:

MEDLEMSMØTE
 Evaluering påskecruising.
 Melkefabrikken som festplass?
 Evaluering 1. mai mønstring.
 Nytt om borgertog deltagelse.
 Farmen nytt.
 Bevegelse i grense/gjerde saken.
 Endringer i samfunnet.
 Eventuelt.
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Detroit News
Først må jeg og min kone Anne takke alle fra klubben som tenkte på oss når vi giftet
oss.
Det har vært en svært hektisk april for meg og andre i klubben. Et utall av telefoner
og mailer i forbindelse med Østfoldmønstringen 1. mai, samt flere møter, dugnader
osv. forhåpentligvis går det lettere neste år.
At hobbybil er populært, særskilt amerikanske, fikk vi se langfredag med over 500
biler på tur. Dette er noe folk liker, nå er liksom sommeren her. Det ble en lang fin tur
i flott vær. Regner også med at festen på Melkefabrikken svingte.
Det har vært litt trøblete med godkjenning av hengerfester som kan ta litt vekt. Hvor
saken står i dag vites ikke, men vi slenger med noen info fra nettet som egentlig
forteller en hel del. Kan være greit å ha med seg.
Det har vært en del prat om olje, så jeg har sakset litt i fra bladet til
Veteranvognklubben som igjen har fått tak i det fra andre. Artikkelen er veldig
opplysende og gir lærdom til den vanlige bileier.
I sluttspurten for 1. mai hadde vi en ekstra dugnad, søndag 27. april. Den
opprinnelige 12. april regnet bort. Det var et godt oppmøte i finværet. Det meste ble
ordnet og når dette leses er vel evalueringen på gang. Det som er litt trøblete er i
grunnen å få folk til å ta en 2 timers vakt et eller annet sted. Folk melder seg ikke og
må hales inn. Det burde være unødvendig. Vi er mange og de fleste medlemmene
tar seg allikevel en tur. Det har jo også sine fordeler, de kommer gratis inn, får mat til
sterkt reduserte priser og adgang til «mannskapsoase» for en hyggelig prat.
Mønstringen denne gang blir en prøvestein om vi fortsetter der vi er eller om vi må
gjøre noe annet. I bakgrunnen spøker det med søndagsåpne varehus og butikker og
da er det vel game over. Tiden vil vise.
Det var et flott oppmøte dagen før 1. mai og mye ble gjort, men pga sen stengetid ble
det en sen kveld og noe måtte gjøres 1. mai morgen. Selve mønstringen gikk
noenlunde bra og vi lærte en hel del. Evaluering tar vi på møtet.

En stor takk til dere som var med og brakte det hele i havn.

Nå kan vi se frem imot Farmen og hygge oss der.
EgBe

Medlemsmøte 9.04 2014.
Tilstede30 sen. og 2 jun.
Dugnad: Uheldig med været, noe ble gjort, tar resta siste dugnad før 1. mai, søndag 27.04.
Sponsor: Det ble Aarnes A/S Amerikanske bildeler som hovedsponsor.
AMCAR: Egil har sendt med. liste.
Sven

Extra medlemsmøte a.n.g. 1.mai.
Tilstede 35 sen. 1 jun.
1 . mai: Egil redgj. for div. ang. mønstringa på den "nye" O.B.S plassen.
Dugnad: Oppmøte på O.B.S den 30.04 kl. 19.00. Armbånd er handla, 2 slag, for kunder og
funksjonærer.
Åsså hadde Grethe bakæ deilig kake.
Sven

Styremøte 15. 04 2014
Tilstede: Inger Lisbeth, Veronica, Grethe, Marte, Kjell Ingar, Egil N., Egil B., Ronny, Flemming, Ole
Petter, Andreas, Runar, Arild, Per, Sven
Agenda: Hovedsakelig 1. mai.

Påskecruising: Ny rekord, over 500 bilær.
Tomtegrense: Ikke i Box, forts. følger neste nr.
Sven

JuniorKveld
Onsdag 26.03.2014 hadde vi junior kveld. Denne
gangen var det 9 barn som møtte. Veronika hadde
med seg bakeutstyr, og vi skulle lage kjeks. Det var
veldig populært både blant små og store. At det kan
være så stor glede bare å få helle ingrediensene i
en kjøkkenmaskin og se at den elter, er helt utrolig:)
Det ble også tid til en del leking og spilling.
Veronika & Nina

AMCAR ØNSKER CRUISING 2 GANGER I MÅNEDEN
MEN VI FORTSETTER MED 1. ONSDAG I MÅNEDEN
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6-8 juni 2014

LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!

Fredag: CATLICKS

LIVe musikk på låven!
Lørdag: JETAWAYS, Sverige
https://nb-no.facebook.com/Catlicks
http://thejetaways.hemsida24.se

Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz.
Premiering av de fineste bilene.
Det blir salg av frokosttallerken og billig grillmat.
Vi stiller med varm grill.
Pris hele helgen kr 400,- inkludert camping.
Pris per dag kr 200,-. Begge dager etter kl. 19:00, kr 250,Barn under 18 i følge med foreldre: Gratis inngang
Det finnes noen hytter på Svingen Camping
For mer info: Tlf. 69 19 76 57 eller mail en av klubbene
www.halden-amcar.no | www.acocmoss.com | www.amcarfredrikstad.com | www.detroitcars.no

HUMOR
Husregler
Den sjåvinistiske mannen giftet seg med en vakker kvinne. På
bryllupsnatten bestemte han seg for å sette kvinnen på plass med
følgende regler:
"1. Jeg kommer hjem når det passer meg, og jeg gidder ikke høre
noen innvendinger til det.
2. Jeg forventer at det står et vellaget måltid på bordet hver kveld,
med mindre jeg ringer hjem og forteller at je er på jakt, ute og fisker,
spiller kort med guttene eller på fylla. Og jeg vil heller ikke høre noen
innvendinger til det. Forstått?"
- "Ja", sa den vakre fruen."Bare du husker at det vil være elskov i
denne sengen hver kveld uansett om du er her eller ikke".

En pilot skrev i en rapport at på en bestemt flytur hadde han landet flyet
temmelig hardt ned på rullebanen. Flyselskapet hadde en regel som
krevde at styrmannen sto i døren mens passasjerene forlot flyet, med et
smil og meldingen: "Takk for at du fløy med vårt flyselskap". I lys av
sin elendige landing hadde han vanskeligheter med å se passasjerene i
øynene med den tanken at noen garantert ville ha en spydig kommentar.
Omsider hadde alle gått av flyet bortsett fra en liten eldre dame med en
stokk. Hun sa:
- Unnskyld, men er det greit at jeg stiller deg et spørsmål?
- Å, ja selvsagt frue, sa piloten.
- Hva lurer du på? Den gamle damen sa:
- Landet vi eller ble vi skutt ned?

LITT FRA CUBA.
TAXI KAN VÆRE LITT FORSKJELLIG, HER ER DET BARE Å VELGE.

HUMOR
En ung mann ser et eldre par bestille mat hos Burger King. Han legger
merke til at de bestiller ett måltid med en ekstra tom kopp.
Han ser at den eldre herren veldig forsiktig deler hamburgeren i 2 deler
før han teller opp pommes friten. En til han, en til henne, til de har
nøyaktig like mange hver. Så heller man halvparten av brusen over i
den tomme koppen, måler for å se at det er likt, og gir koppen til
fruen. Den eldre mannen begynner å spise mens fruen sitter og ser på
med hendene i fanget.
Den unge mannen bestemmer seg for å spørre om de vil tillate ham å
kjøpe et nytt måltid til dem slik at de ikke behøver å dele mellom seg.
Den eldre herren svarer, «Å nei takk. Vi har vært gift i 50 år og har
alltid delt på alt vi har 50/50.»
Den unge mannen spør så fruen om hun ikke skulle spise maten,
hvorpå hun svarte, «Ikke enda. Det er hans tur til å bruke tennene.»

- Pappa, kan jeg låne bilen din i kveld?
- Hva tror du egentlig jeg har føttene til, gutt?
- En til gassen og en til bremsa.

En mann kom tilbake til kontoret med en liten pen innpakket gave, da
arbeidskollegaen spurte hva det var for noe. Mannen svarte «Kona
fyller 40 år imorgen, og jeg spurte henne hva hun ville ha til bursdagen
sin. Hun svarte noe med diamanter i seg.»
Arbeidskollegaen var imponert over mannens generøsitet og spurte
«Så hva kjøpte du? Ring, kjede eller øredobber?»
Mannen svarte, «En kortstokk.»

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
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Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
TLF. 99 46 27 98
Web: http://www.detroitcars.no
E-post: post@detroitcars.net

STYRET ÅR 2014
FORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

VISEFORMANN

tantepen@yahoo.no

95065269

KASSERER

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Kjell Ingar Olsen

kjell-io@online.no

91646035

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

69140075 / 91777514

HJELPESEKRETÆR

Sven H. Johansen

tingjoh@online.no

4857575

STYREMEDLEM

Ole Petter Sæland

ole_ffk@hotmail.com

41265978

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Andreas Ruud

andreasruud90@gmail.com 92493616

VARAMEDLEM

Flemming Sørlie

info@sorliedesign.no

91556215

VARAMEDLEM

Runar Elverhøi

relverh@online.no

99692983

VARAMEDLEM

Arild Olsen

arild@multirep.no

90500347

VARAMEDLEM

Veronica Roos

veroos@hotmail.com

90700765

Marte Karlsen

martemilie@hotmail.com 91712800

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
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7. mai.
10.
mai.
13.
mai.
20.
mai.
24.
mai.
2. jun.
4. jun.
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Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
Detroit Cars
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg
Torg
Swap meet hos Aarnes Amerikanske Bildeler
Aarnes
Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

Gate Race Ø.R.A. (østlandscup)

Amcar
Fredrikstad
Detroit Cars

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

6. jun.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg
Torg
Nasjonal Motordag

8. jun.

Cars on the farm fra 6/6 til 8/6

Felles Østfold

Kl
19,00
Kl
10,00
Kl
18,30
Kl
18,30
Kl
11,00
Kl
18,30
Kl
18,00
Kl
0,00

Deadline neste
klubbavis
28 MAI

