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Hei, plutselig var august over. En merkelig måned
var det, masse regn og mye buldring. Og så kom
sola tilbake noen dager og godt og varmt ble det.
Håper og ønsker at høsten blir sånn, sol og varme
tenker jeg da. Mye skjer fortsatt.
Tormod Magelsen og to venner har startet treff
hver lørdag morgen, så på facebook at det var
vellykket fra første dag. Flott at noen tar initiativ
og starter opp noe nytt, ideen kommer vel fra Los
Angeles der «donut» treff har vært noen år. De har
et annet klima også og kan bruke grombilen hele
året. Flott at noen prøver her også.
Ellers er det kjøring med brukerene på
Nygårdshaugen som står for tur, søndag 14.
september er dagen. Ring Egil og meld dere på
med bil og sjåfør 
Jeg er fortsatt gla for stoff til avisen send til
89chevy@online.no
Grethe

MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte
Sted; Detroit Cars klubbhus

Dato tirsdag 19. september
Ca kl 18.30

Agenda:

MEDLEMSMØTE
 Kjøring Nygårdshaugen.
 Betraktninger Bilens dag.
 Fremdrift på klubblokalet.
 Endringer i vedtekter på gang.
 Eventuelt.
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Detroit News – september 2014
Høsten nærmer seg ubønnhørlig, men allikevel er det flere fine arrangement
på gang.
Vår deal er tur med våre venner på Nygårdshaugen den 14. september. Dette
har vi gjort mange ganger og hver gang må det mases for å få biler. Det kan
ikke være så vanskelig å være med å glede noen andre som ikke har vært så
heldige som oss. Og melde seg straks man vet om turen gjør saken straks
enklere. Det er enklere å ta en telefon enn at jeg skal ta 20 eller flere. I år har
vi satt tak på antall deltagere til 60. blir vi tre i hver bil trengs det 20 biler. Ta
kontakt så fort som mulig.
Bilens dag er over for i år, vi kan være fornøyd med at over 30 amcars stilte
rundt paviljongen. «Donnut meet» hos Jenseg gjorde sikkert sitt det og. Biler
fra morran til kveld.
Fredags åpning er i gang igjen, men som sagt ingen SMS om det, bare om det
ikke er åpent.
Vi driver en dialog med Amcar for tiden. Stikkord er bilberging –
hengerfester og umulige biltilsyns kontrollører. Hva som kommer ut av det
er for tidlig å si, men man må prøve. Greit å være med.
Klubbhuset blir stadig bedre og penere. Mye er gjort på dugnad siden i våres.
De som har vært med er listeført og det kommer nok en belønning
etterhvert.
Etter neste klubbmøte blir det litt stusselig, da noen drar 11. september og
en delegasjon drar 18. og 28. september, alle til USA. Noen på hyggetur andre
for å inngå ekteskap.
Det ble skrevet sist at elektronikken i Uvdals store sønn, Øyvind Amundsens
Oldsmobil kranglet i Danmark. Det var ikke riktig, beklager det. Dessverre
var det verre enn som så, så jeg lar det ligge.
Følg med på terminlister, mail SMS og facebook – mangt skjer selv i
september.

EgBe

Styremøte 19.08 2014.
Tilstede. Inger Lisbeth, Grete, Marte, Kjell Ingar, Egil N, Egil B. Ronny, Ole Petter, Andreas, Per, Runar,
Arild, Sven.
Klubbhus. Synspunkter ang. tilbygg, plassering av varmepumper, dugnad (maling).
Gjerde. Arild godt i gang.
Container. Transp.
Forsikring. Ta kontakt med forsikr. selskaper for tilbud og retningslinjer.
Kommunen. Tilskudd.
Biltilsynet. Ta kontakt, prøve og få dem på et medlemsmøte.
Sven

Medlemsmøte 12.08 2014
Tilstede, 34 sen. 3 jun.
Klubbhus. Snekkern godt i gang, klart for et par strøk med rulle og kost.
Børning. Bra oppmøte på Kurland.
Hvaler. Vellykka minitreff ved god hjelp av Ronny Markussen og Bodil Tømt.
Bilens dag 30. aug.
Nygårdshaugen. Kjøring fra rådhuset i Skjeberg 14 sept. kl. 12.00.
Falkenberg. Div. synspunkter fra treffet.
Container. Lagres hos Per G.

Cruizer of the mounth. Flemming Sørlie.
Så avslutta vi møtet med utlodning, og mange fine premier.
Sven

KLUBBHUS
Vi har hatt sommerferie men ting har skjedd alllikevel. Dere som har vært
innom klubben har sett at det har blitt ny kledning, nesten rundt hele. Vi
venter med med siste veggen der inngangen er.
Og når ny kledning er på veggen trengs det også maling, så sist helg
møtte noen som kunne bruke kost og rulle opp og ordnet det.

Arild er prosjekt sjef for gjerdet mot naboen og han er på god vei.

HUMOR
Blondiner er ikke hva de en gang var.......
En blondine kommer inn i en bank i Oslo og ber om å få et lån. Hun sier hun
skal i Europa på forretningsreise i to uker og er nødt til å låne 5.000,kroner. Bankmannen sier at han må ha en form for sikkerhet for lånet.
Blondinen gir ham da nøkklene til en splitter ny Mercedes som står parkert
utenfor banken.
Dette fungerte fint og banken aksepterte bilen som sikkerhet for lånet.
Bankmannen og de andre i banken får seg alle en god latter på blondinens
bekostning som bruker en Benz til 1.8 millioner som sikkerhet for et lån på
5.000,- kroner. Bankmannen kjører bilen ned i bankens garasje og parkerer
den.
To uker senere kommer blondinen tilbake og betaler de 5.000,- samt renter
på 31 kroner. Bankmannen sier til blondinen: " Vi er meget glade for at de
ville låne hos oss, men vi er alle en smule forvirret............mens de
var borte sjekket vi dem og oppdaget at de er multimillionær - de behøver
jo ikke å låne 5.000,- kroner ?"
Blondinen svarer: " Hvor ellers i Oslo kan jeg parkere min bil i to uker
for 31,- kroner !?"

Jeg har nettopp kjøpt en bil, en automatisk en. Den kjører på dagtid, men om
natten vil den ikke kjøre. Jeg setter den i D for dagtid og om natten setter jeg den i
N slik at den står i ro. Det var tidligere i dag og jeg hadde bilen i D for dagtid, jeg
kjørte opp på siden av en fyr som ønsket å kjøre om kapp. Da satte jeg bilen min i
R for racer-modus. Det kom masse ulyder og i tillegg så krasjet jeg med bilen bak.
Så jeg tror dere må fikse racermodusen på bilen min. Hvor mye det vil koste?

2. AUGUST ble vi forespurt om vi ville være med å arrangere
før premiere for filmen «Børning».
Dette skulle arrangeres på Shell, Kurland, Og Egil hadde full kontroll på alt vi
skulle ha med og kontakten med Shell. Dette var første gangen
stasjonsmesteren på Shell var arrangør av noe sånt, men vi var fornøyd med
dagen. Egil og Shell samarbeidet bra, det var også konkurranser en quiz og
muligheter for gratis bensin ved å stoppe påfylling på akkurat 200,-(det var ikke
lett så ingen som klarte det, men mange prøvde). Og publikum kunne stemme
fram sine favoritter, 3 gevinster og de gikk til tre ulike biler.
Vi ble kontaktet i midten av juni etter siste medlemsmøte, så all informasjon
gikk via mail, nettsiden og sms.
Og selv om det var kort varsel ble vi gledelig overrasket over fremmøte, over 50
biler var innom. Dette ble et veldig hyggelig og sosialt treff, sola skinte og det så
ut som alle hadde det hyggelig.

BILENS DAG 2014
Min fotograf Egil Nygaard var også i Kullås på Bilens dag og tok noen bilder her
også.

Cubanske bilskilter
Cuba har et eget system for skilter, innviklet for oss, men opplysende for de
som kan dem.

Gul – privat eid
Orange – utenlandsk eid
Rødbrun – turist/leiebil
Blå – staten (plikt til å ta med haikere)
Svart – diplomat
Hvit – minister
Grønn – innriksministeriet, armen
Brun – funksjonær

HUMOR
Da Gud hadde skapt Adam og Eva, hadde han igjen to gaver som han ville gi til
dem.
Gud sa: "Jeg har to gaver igjen til dere, den ene er kunsten å tisse stående..."
Adam avbrøt: "Jeg, jeg vil ha den, det ville være kjempekult, livet ville bli så mye
enklere og mer gøyalt!
Gud tittet på Eva og Eva nikket og sa: "Hvorfor ikke, det er ikke så viktig for meg."
Gud ga Adam denne gaven. Adam skrek av glede, hoppet opp og tisset rundt
omkring, skvettet på veggene og løp ned til stranden hvor han tisset og beundret
mønsteret han laget i sanden.
Gud og Eva betraktet Adams glede og Eva spurte Gud: "Og den andre gaven du
ville gi bort??"
"Hjerne Eva, hjerne."

Hørt på en Southwest Airlines flytur rett etter en svært hard landing i Salt
Lake City.
Flyvertinnen tok opp mikrofonen og sa:
- Det var litt av en smell, og jeg vet hva dere alle tenker.
Jeg er her for å fortelle dere at det ikke var flyselskapets feil, det var ikke
pilotens feil, det var heller ikke flyvertinnenes feil. Det var asfalten.
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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

48057575

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

flemming.sorlie@me.com

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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3. sep.

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg

Kl
18,00
Kl
11,00
Kl 7,00

6. sep.

Cruise in VIII Aarnes Amerikanske Bildeler

Aarnes as

6. sep.

Earybird Coffee Guys (oppmøte Baker Jenseg Kirkegata)

Privat

9. sep.

Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

13. sep.

Earybird Coffee Guys (oppmøte Baker Jenseg Kirkegata)

Privat

14. sep.

Tur med brukere på Nygårdshaugen

Detroit Cars

16. sep.

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

20. sep.

Earybird Coffee Guys (oppmøte Baker Jenseg Kirkegata)

Privat

Kl
12,00
Kl
18,30
Kl 7,00

27. sep.

Earybird Coffee Guys (oppmøte Baker Jenseg Kirkegata)

Privat

Kl 7,00

1. okt.

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

4. okt.

Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars

Kl
18,30
Kl
11,00

Kl
18,30
Kl 7,00

Deadline neste
klubbavis
24 SEP

