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HELLO,  I`M BACK!

 
Jeg har igjen fått det ærefulle oppdrag å være redaktør for klubbavisa vår. Grethe Gerhardt har, som vi alle 

vet, hatt dette vervet i mange år og det er en tid for alt. Mye blir hengende på redaktøren og man går tom 

etter hvert. (Verst er det å være så tom i hue at man har fantomsmerter.) 

Jeg har selv vært litt tilbaketrukket de senere år, men etter å ha vært innom klubben i det siste registrerer jeg 

at nye fjes har kommet til. Unge og voksne(eldre er et skjellsord)   Noen som var barn sist jeg så dem har 

selv fått barn og da har jo noen naturligvis også blitt besteforeldre. Rekrutteringen blir m.a.o. godt ivaretatt. 

Som en del vet så har jeg vært redaktør tidligere og nå kommer det igjen: FOR Å LAGE EN AVIS SÅ 

TRENGER VI NOE Å FYLLE DEN MED!!! Jeg har gitt meg selv et år i første omgang og jeg er helt 

avhengig av dere for at vi skal ha noe å levere. I verste fall koker det hele ned til en pamflett med faste sider 

som møtereferat, møteinnkalling og det som i dag er faste sider. Da får vi kanskje ta opp i styret om det er 

liv laga for papirutgaven i dagens form. Et annet aspekt er jo kostnadene og i den forbindelse kan jeg nevne 

at klubben har anskaffet en frankeringsmaskin, noe som vil senke utgiftene ved utsendelse av avisa. Hvor 

stor denne besparelsen blir vites ikke i skrivende stund, men èn ting er jo en mager trøst: Tynnere avis, jo 

billigere å trykke og sende.  

Så ta noen bilder med de fancy smarttelefonene deres, skriv noen ord og nøl ikke med å sende det til 

                                                                                                                                           seville79@live.no 

                                                                                  

                                                                                                                            Jan Thomas 

mailto:seville79@live.no
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MEDLEMSMØTE 

 
Invitasjon til møte 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato onsdag11. mars Ca kl 18.30 

Agenda: 

MEDLEMSMØTE  

 Evaluering dugnadsfesten.|  

 Evaluering busstur til Gøteborg. 

 Gruppe inndeling, nye og gamle. 

- Søk for nytt lokalet: Trond Gundersen. 

- Kontaktmann dagslys gjengen: Sven «kompis» Johansen. 

- Redaktør avis: Jan Thomas Johansen. 

- Leder hus komité: Veronica Roos. 

 Monitor på uteplassen. 

 Utleievirksomheten videre. 

 Sommermøter på tirsdager. 

 Ekstramøter/dugnad i april. 

 Eventuelt. 

President i Amcar, Harry Kjensli og sønnen Henning vil kåsere og vise 

bilder. 



DETROIT NEWS MARS 2015 
Det er mange tegn på at våren er i anmarsj. Februar bringer et nytt styre, noen kommer noen 

går. Den som gikk som jeg vil savne mest er Grethe Nord Gerhart, en stor takk til deg som 

har gjort en fenomenal jobb igjennom mange år. Takk igjen. Å få til alle våre aktiviteter 

kommer ikke av seg selv, det må handles, men det hjelper å ha et godt omdømme og at våre 

handlinger blir lagt merke til. Først ut er Påskecruisinga, her må det forespørres om vi får lov 

til å starte fra Amfi Borg (hvis ikke hva gjør vi da?) Vi forespurte senterleder Jørgen Næs om 

det. Han svarte: Hei som tidligere år skal dette gå fint. Lykke til med arrangementet. Dette er 

vel positivt? ?? Deretter er det den viktige 1.mai mønstringen (hva gjør vi uten?) Da forespør 

man Varehussjef Ole Johan Utklev. Dette positive svaret fikk vi: Hei som alltid er det hyggelig 

å kunne stille plassen vår til disposisjon 1mai. Dere er flinke til å rydde opp etter dere slik at 

plassen blir slik da dere kom. Det tar noen år å opparbeide slik tillit, men den er fort gjort å 

ødelegge. Utklev ble ekstra blid da han fikk den flotte plakett som Gordon Mustang Hansen 

hadde laget for oss. Den troner nå på spiserommet på OBS, og den er fortjent etter så 

mange år. Vi har også forespurt Regine Hansen om bruken av torget til cruising start. Det ser 

foreløpig greit ut, men har ikke fått svar på de eksakte onsdager. Hun er jo I Sarpsborg og vi 

kan se hva som foregå i byen på isarpsborg .com  

Det ble på årsmøtet stemt over at vi skal se etter (no rusch) et større sted å være, bare for å 

vite at vi kan se etter noe. Det var 39 som syntes det mens 4 syntes det er bra som det er. 

Det betyr at vår historie ruller vider. Har man tenkt på at vi pr. 31-12-2014 er 55 flere 

medlemmer enn da vi flyttet til Øya? Det er ikke bare dårlige naboer som teller. Det nye 

styret er stort og man vil opprette grupper med spesifikke oppgaver, disse vil da få nøkkel 

personer som også kan plukke sine medhjelpere.  Først ut er ny posisjon: SØK ETTER 

NYTT STED Å VÆRE Trond Gundersen med fagkonsulenter Gordon Hansen (ex 

byggmester) Terje Holm (kreativ designer og ex båt innreder) På avissiden REDAKTØR 

(back in business) Jan Thomas Johansen.  ALLE MEDLEMMER KAN BIDRA MED STOFF. 

Send til JTH. Se på mail siden. NY LEDER HUSKOMITE Veronica Roos. Mange vil bistå 

henne. Hun vil også stå for utleie.  DAGSLYS GJENGEN Nøkkelmann Sven Kompis 

Johansen. Dette er han som skal styre de som kan ta et tak på dagtid.  FLERE GRUPPER 

KAN BLI OPPRETTET ETTER HVERT. 

Dugnadsfesten gikk greit med ca. 35 personer å tilstede. Pizza fra nye Jafs på Øya gikk ned 

sammen med en øl skvett. Vi må nok strukturere fester i egenregi litt bedre, slik at fler deltar i 

enkle gjøremål og at man vet hvem som skal gjøre hva Det er ikke mye uansett men det må 

være bestemt på forhånd. Den som fikk kjørt seg var mannen på kjøkken/bar Ronny 

Markussen han gjorde en kjempe jobb og må ha hjelp eller vi må få noen til å ta den jobben. 

Noe må på plass for at det skal gli litt bedre. Det hele gikk fint og hygget seg, det hele var vel 

over mellom kl.2400 og 0100, noen dro til byen og noen hadde fått nok og dro hjem. 

Arbeidet med Påskecruisinga langfredag(3april) blir stadig mer krevende og utgifter påløper 

stadig. Det som startet i det små er nå stort og krever mye mer både av tid og penger. Vi ser 

oss derfor nødt til å ta en liten startkontigent pr. bil på kr. 50,- (ved full bil blir det en tier på 

hver) de vil få et start lodd og vi trekker noen gevinster(  KR 500)  før vi kjører slik at noe vil 

også tilbake til deltagerne. Da blir det litt ekstra å ha moro for. SE EGEN INVITASJON.  

Neste møte får vi også besøk av President Kjensli og sønn som vil kåsere og vise bilder. SE 

EGEN INVITASJON 

Det «vårspretter» hos morgen fuglene (EARLYBIRD) som starter opp hos baker Jenseg KL. 

0700.lørdag 11 april. Lyst på noe gøtt og en prek er vel dette stedet, bare stå opp og dra. 



Medlemsmøte / Årsmøte 11.02 2015 
                   

 Tilstede, 44 sen. 1 jun. 

 

 Årsberetn. v/ Egil B. 

 

 Årsresult./ Regnskap v/ Kjell Ingar, godkjent. 

 

 Revidering av paragrafer, enst. godtatt. 

  

 Lokalet, litt historikk v/ Egil B. 

 

 Påmeld. busstur, Gøteborg. 

 

 Karneval, jun. 25 feb.  påmeld. v/ Nina og Veronica. 

 

  

Valg, det nye styret: Formann, Egil Berby, viseform. Inger Lisbeth Østli Aaserød, kasserer Kjell Ingar 

Olsen, sekretær, Per Gerhardt, hjelpesekrt. Sven H. Johansen, styremed. Egil Nygaard, Ronny 

Marcussen, og Ole Petter Sæland, varamed. Andreas Spetaas, Jan Thomas Johansen, Kent Magnus 

Bratli, Per Olav Andersen, Tom Lilleborgen, Trond Gundersen, Runar Elverhøy, Arild Olsen, Veronica 

Roos. 

 

Så avslutta vi med utlodning v/Nina.        Sven 

 

 



                          Styremøte 17.02 2015 

 

   Cruzinews, ønskelig med litt påfyll fra med. gjerne med bilder. 

    

   Årsmøte, o.k gjenomf. 

    

   Egil B. leste opp mail fra AM CAR v/ Harry Kjensli ang. orient. om driften av AM CAR. 

 

   Gjerde, og oppmerking av tomt, og litt opprydding av ditto. 

 

    Frankeringsmask. er i Box, Per fixa det. 

    

  

   Best. av magnetskilt ø 300, på vent. 

 

   Egil B. tok en gjennomgang av utleiereglene. 

 

   Dugnadsfest, innkjøp av pizza og drikke, ca. 30 påmeldte. 

 

   Mont. av kamera, uteplass. 

 

   Påskecruz, i år blir det en liten startkontigent på kr. 50.00, og det blir 3 stk. premier a kr. 500.00 på 

inngangsbiletten. 

 

   Avslutninga på cruzen blir Olavs Pub på Greåker, Catlicks spiller. 

 

   Egil B. sender medl. liste til AM CAR. 

 

   Det var avstemming på siste medlm. møte ang. nytt lokale, det blev 39 stk. for 4 stk. imot, og 1 

blank. 

 

   Trond Gundersen tar seg av bygg gruppa, og undertegn. tar seg av dagslysgjengen. 

 

   Egil B. venter mail fra kommunen v/ Regine Hansen ang. cruzingen fra torget. 

 

                                                                                                                             Sven 



 

 

DET GLADE HJØRNET 
 

 

En mann satte inn en annonse under "Personlig":  

"Kone ønskes". 

Dagen etter fikk han 167 brev, hvor teksten var entydig: 

"Du kan få min!" 

 

Et nygift par tilbrakte hvetebrødsdagene i en avsides utleiehytte i Rendalen. De hadde 

sjekket inn lørdag, og hadde ikke vist seg på 5 dager. 

Et eldre ektepar, som drev utleiehyttene, begynte å bli bekymret for parets ve og vel.  

Gamlingen bestemte seg for å sjekke. Han banket på døren, og en svak stemme svarte 

fra hytta. 

Gamlingen spurte hvordan de hadde det om alt var OK. 

"Ja, vi har det fint. Vi lever av kjærlighetens frukter", kom det innenfra. 

"Jeg tenkte meg det", svarte gamlingen, "Vil dere være så snill å la være å kaste 

skallet ut av vinduet, det kveler endene mine!" 

 

Som bananen sa til vibratoren: 

"Hva f... er det du skjelver for?, det er meg hun skal spise!" 

 

Toivonen er akkurat kommet hjem fra den store vinterkrigen, og en reporter fra 

lokalavisen skal intervjue han.  

"Hva var det første du gjorde da du kom hjem fra krigen?" "Da elsket jeg med min 

frue" var svaret. Lettere beskjemt spurte reporteren så: "Men hva gjorde du etter det 

da?" "Ja da elsket jeg med min frue en gang til" svarte Toivonen. Rød i kinnene spurte 

reporteren da: "men etter det da?"  

"Da tok jeg av meg skiene" svarte Toivonen 

 

Mannen til kona: "Hvorfor driver du stadig og leser vielsesattesten?" 

Kona til mannen: "Jeg leter etter smutthull!" 

 

 

 

 
 

 



 

DAGENS REDAKTØR ”GIRER” NED, MEN 

PARKERER IKKE! 

 

 
Grethe Gerhardt tar en velfortjent hvil fra jobben som utrettelig redaktør. Hun har holdt denne blekka 

gående i mer eller mindre 13 år og syntes selv at idè blokka begynte å bli tom. Det blir ikke klubbavis uten 

ildsjeler, som bl.a Grethe, som har tatt jobben på alvor og gitt medlemmene nyttig informasjon, reportasjer 

og humor i alle disse årene. Dagen blir ikke helt den samme uten….. Grethe fortjener all honnør og skal 

heretter få lov til å lene seg tilbake, og selv ”bare” lese avisa som kommer. 

TUSEN TAKK SKAL DU HA GRETHE! 

 

 

 



I ÅR ARRANGERER VI IKKE EGEN FEST. MEN DET ER MULIGHETER 
FOR FEST PÅ OLAVS PUB, GREÅKER DER CATLICKS SPILLER.      
PÅ GRUNN AV AT PÅSKECRUISINGEN  HAR BLITT SÅ POPULÆR KREVES 
DET EN DEL FORARBEID  AV KLUBBEN 
NYTT FOR ÅRET ER EN DELTAKERAVGIFT PÅ KR 50, PR. BIL.  AV 
DELTAKERAVGIFTEN BLIR DET TREKT 3 VINNERE SOM FÅR 
PENGEGAVE PÅ KR 500,- HVER.  



HUMOR 
 
 
 

Tre døde menn ble sendt til likhuset, alle med ekstremt store smil om munnen. Rettsmedisineren 

måtte rapportere til politiet for å forklare hva som hadde skjedd. 

«Første liket tilhører en franskmann, 60 år gammel, som døde av hjertestans i løpet av elskovsakt 

med den unge elskerinnen hans. Derav det enorme smilet inspektør.» sa rettsmedisineren. 

«Lik nummer to er en 25 år gammel nordmann som vant 20.000 i tipping og brant bort alt på 

cognac. Døde av alkoholforgiftning. Derav det enorme smilet.» 

Inspektøren spurte, «Hva med det tredje liket?» 

«Ja!» sa rettsmedisineren. «Denne er den mest bemerkelsesverdige. Sven Olsson, 30 år gammel fra 

Skåne, truffet av lyn.» 

«Hvorfor smiler han slik da?» Spurte inspektøren. 

«Han trodde han ble tatt bilde av.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

En doktor hold et foredrag om næring hos det lokale biblioteket. Han sa «Hva vi putter i oss er nok 

til å drepe de fleste av oss som sitter her.» 

«For eksempel, rødt kjøtt er forferdelig, sukker fører til høyt blodsukker og fett gir hjerteproblemer. 

Men den farligste mattypen man kan spise er noe helt annen. Det er en type mat som fører til 

uendelig sorg og lidelse i mange år fremover. Kan noen gjette hva som er det farligste av all maten 

vi mennesker spiser? 

En eldre mann strakk hånden i været og sa, «bryllupskake?» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
  

  
Per Bergh har invitert deg ti l Rune Berg si tt arrangement   TRØGSTAD STO RE AMCAR TRE FF. Innte kt til BARNEKRE FT FORENIN 6.  juni kl. 11:00 Grusbana v/ Olberg Camping Trøgstad Ø stfold    Bli med     Kanskje     Avslå   Vi  i HJE RTE VENNE R ønsker alle sammen Hjertelig Velkommen til en  hyggelige dag sammen med oss. Vi er en gjeng i Hjerte Venner  som brenner for Barnekreft saken. Det er viktig for dem og ha en dag med m... Glenn Andersen E kholdt og 11 andre står også på gjestelisten.             Ven tende invitasjoner (5) Blokkere invitasjoner fra Per?     
 

   
  
 

 

   

 

   

Per Bergh har invitert deg til Rune Berg sitt arrangement 
  

 

TRØGSTAD STORE AMCAR TREFF. Inntekt til 

BARNEKREFTFORENIN 

  

6. juni kl. 11:00 

  

Grusbana v/ Olberg Camping Trøgstad Østfold 

  

 
Bli 

med 
 

 

    
 

Kanskje 
 

 

    
 

Avslå 
 

 

 

  
    

Vi i HJERTE VENNER ønsker alle sammen Hjertelig Velkommen til en hyggelige dag 
sammen med oss. Vi er en gjeng i Hjerte Venner som brenner for Barnekreft saken. Det er 
viktig for dem og ha en dag med m... 

Glenn Andersen Ekholdt og 11 andre står også på gjestelisten. 

         

  
 

  

  
  

  
 

 

   

 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009065566391
https://www.facebook.com/Hjerte.for.Trogstad
https://www.facebook.com/n/?events%2F1622555814639050%2F&ref=6&ref_notif_type=plan_user_invited&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2F1622555814639050%2F&ref=6&ref_notif_type=plan_user_invited&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=join&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeSTIPlZKjWRUATS&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=join&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeSTIPlZKjWRUATS&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=join&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeSTIPlZKjWRUATS&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=join&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeSTIPlZKjWRUATS&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=maybe&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeTNwgrdlG8wJ_ww&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=maybe&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeTNwgrdlG8wJ_ww&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=maybe&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeTNwgrdlG8wJ_ww&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=decline&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeSmK7XeKhzMXgcf&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=decline&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeSmK7XeKhzMXgcf&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no
https://www.facebook.com/n/?events%2Femail%2Finvitation%2Fresponse%2F&eid=1622555814639050&action=decline&acontext%5Bsource%5D=6&acontext%5Bsource_notif_type%5D=plan_user_invited&ext=1456587029&hash=AeSmK7XeKhzMXgcf&aref=15843513&medium=email&mid=b5a8ac2G5af459df6835Gf1c0b9G6bG5638&bcode=1.1425051029.AbmtiecY8o7_7ugw&n_m=fossengen%40online.no


 

 

      Kristoffer gav ca. 70 000 for denne ”over there” og det med høy dollarkurs! 

Javel, så er det ”bare” V6 da og bilen ruller i USA, men gutten er bare 19 år og var for ung til å få leiebil. Da 

ble en 2007 Mustang løsningen på transportproblemet. Han skal være i USA et år sammen med kjæresten og 

hvem ville ikke tatt dama med i denne? 

 

 

V8 - bare for norske menn over 50 år 

– Ååå - er det ikke V8-er? 

– Nope - ikke i denne. Veldig mange har nettopp V6 av disse her borte. Det er stort sett norske menn på 

over 50 år   som  mener at det MÅ være V8-er i bilen for å være ordentlig Mustang. Og tro meg - jeg 

sjekket nettopp dette nøye før jeg kjøpte den, men det betyr faktisk lite her borte. Det sa flere forhandlere jeg 

var innom. 

SÅ FIKK DERE DEN GUTTÆR!!!!                                                                                                Tekst & foto: JT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

 

 



 

FOR DE SOM HAR HJULPET TIL… 
Lør. 21.02. gjorde klubben stas på ildsjelene våre. Dere vet de som alltid stiller opp og aldri er leie å be. 

Rundt 25 stk. hadde  kommet da undertegnede var innom ved 20.30-tiden og stemningen var upåklagelig enda kvelden var ung. 

Pizza og øl ble servert etterhvert og det er vel sjelden et dårlig valg. Da jeg ikke overvar festlighetene utover kvelden, tar jeg det 

likevel for gitt at folket hadde en topp kveld, selv om noen naboer har gitt oss portforbud og munnkurv e.kl. 23.00  

 

                 
                                 Hør her Egil                                                                                      Vigdis, Bodil og Egil 

            

                                                                                                                   

                                                                             
    Jon, Stein og Sølvi( har guttæne hemlisær ell?)                                                                                   Barflies… 

 

 

 

                          
                      Bare gi`n øl så smilær`n                                                                  ”Heavy Metal” kan være mye, Runar  

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                      Tekst og foto: JT 

 

 

 



 

Borg Veteran- og Nostalgi 

Marked 
 

 Søndag 26. april 2015 

kl. 10.00 – 15.00 

Amfi Borg parkeringsplass 

Sarpsborg 

 Salg deler og produkter til bil, mc, 

moped og andre veterankjøretøyer, samt 

kuriosa 

Gratis inngang, billige salgplasser, egen 

veterankjøretøy-parkering 

 



 

 

 

OBS!         SE HER!          OBS! 

 
 

Am-Car president Harry Kjensli og sønnen Henning kommer på 

medlemsmøtet ons. 11.mars. 

De er på turnè for å promotere Am-Car`s 40 års jubileum. 
 

1. AMCAR info-dialog med hovedvekt på Tour of 

Norway og vår jubileumsmarkering med egen AMCAR 

hall under Oslo Motorshow på Lillestrøm i oktober. 2015 

 

2. Lincoln highway bilder fra 2013 turen hvis ikke andre 

deltakere fra Østfold har dekket opp dette allerede?  

 
Kjenn deres besøkelsestid folkens, møt opp og spør i vei om alt dere har 

på hjertet i forbindelse med hobbyen vår.  Presidenten i Am-Car kan 

sikkert trekke hardere i flere tråder enn det vi kan. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

  VEIVESENETS VÅTE DRØM 

 

 



USCARCAMP UKE 30 
Jeg har sendt en forespørsel til Dennis om samme plass vi hadde i 2014 pluss 

litt til i år. 

Som svar fikk jeg : 

 

Hej Grethe, det lyder super vi glæder os så meget til og se jer igen , Peter som 

står for pladsen er ude og rejse, men er tilbage på mandag, så spørger jeg lige 

ham hvad han har af ideer og så kan vi jo lige skrives ved mandag-tirsdag hvis 

det er ok.. Du må endelig hilse omkring 😀 

Så da er hilsenen overbringet og vi har gjort en forespørsel om plass. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2015 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

KASSERER 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 Per Olav Andersen Poa-poa@hotmail.com 91768143 

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

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Jan Thomas Johansen seville79@live.no 90949827 

VARAMEDLEM Runar Elverhøi relverh@online.no 99692983 

VARAMEDLEM Arild Olsen 
 

arild@multirep.no 90500347 

VARAMEDLEM Veronica Roos veroos@hotmail.com 

 
90700765 
 

VARAMEDLEM Andreas Spetaas andreas.spetaas@bravida.no 99899562 

VARAMEDLEM Trond Gundersen trgunder@start.no 91697008 

VARAMEDLEM Kent Magnus Bratli kent-magnus@hotmail.com 99309476 

VARAMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

 
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 

 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 
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mailto:ole_ffk@hotmail.com
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For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no 

  7. mar. Klubbtur busstur til Gøteborg Detroit Cars Kl 

10,00 

  11. 

mar. 
Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

  17. 

mar. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

19,30 

  23. 

mar. 

Cars on the farm møte Sarpsborg Felles Østfold Kl 

19,00 

  30. 

mar. 

Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

  3. apr. Påskecruising  Detroit Cars Kl 

15,00 

 

 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

25 MARS. 

   
 

 

http://www.detroitcars.no/

