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Nå er også september historie, og høsten har
kommet det merker vi. Men fortsatt har vi dager
som er solfylte og varme og de fleste av oss kan
nyte kjøreturer med «go bilen» før den går i
vinterhi.

Gjermund Jansen
BAKSIDE
Per Gerhardt

MØTEREFERATER
Connie Løvlie Spetaas
FORMANN HAR ORDET
Egil Berby
MØTEINNKALLELSE
Egil Berby
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

*b

Bilder og referater fra treff mottas med glede og
takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff.

Annikken

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 9 OKTOBER ca. kl. 18.30
Agenda:
 Tur med våre venner fra Nygårdshaugen evaluering.
 Fremdrift «nye» kontainere.
 Deltagelse bilhobbykonferanse Lillestrøm 26. oktober
(påmelding innen 11. oktober)
 Deltagelse Østlandsforum i Moss 9.november (påmelding senest
2 november.)
 Påmelding fest 19. oktober
 Eventuelt.(det arbeides med Bulder kveld)

1

DETROIT NEWS OKTOBER 2019
Da er høsten over oss og Mosse klubben har avholdt sin «late summer meet».
Også i Halden har det vært «gravøl» over onsdagstreffene, de spanderte kaker,
så de kommer nok igjen. Jeg tenker på alle de gutta og jentene som har stått på
hver onsdag i 5mnd. Det blir 20 ganger noe det står respekt av. Hos Mosse
klubbenklubben skal årets Østlands forum av holdes og i den forbindelse ønske
vi at noen av medlemmene skal være med. Det er interessant og lærerikt og en
hel del sosialt med en fest på kvelden. Det koster vel ingen ting og du kan få en
matbit på kjøpet. SÅ SI I FRA TIL BERBY. Det ser ut som det blir en fest i oktober
(19) da vår fest komite ville ha i gang «noe». Den består av Johannes Henriksen
– Roy Olafsen og Kent Magnus Bratlie., de etterlyser en dame som kunne tenke
seg å være med, så da er det bare å ta kontakt med en av disse. På nevnte fest
må vi ha påmelding da vi kun har plass til 60 personer mail og tlf. på JOHANNES
OG ROY ER Å FINNE BAK PÅ AVISEN FOR PÅ MELDING. Det blir også påmelding
på klubbmøtet 9. oktober.
Vi har fått på plass 3 stk. som drar til bil hobby konferansen og utstillingen på
Lillestrøm så får vi se hva som er nytt på Amcar fronten. Dette blir Johannes
Henriksen – Stian Østnes og Kent M. Bratlie.
Da har dugnad på kontainere kommet i gang og det vil bli spennende å se
hvordan det blir. Det er Tom Lilleborgen- Egil Nygård og Kjell I Olsen som
starter med lagerkontaineren. Det elektriske tar Andreas Spetaas seg av.
Vår årlige høstkveld hos BULDER er forsinket så i skrivende stund er det ikke
helt avklart om og når det blir. Vi satser en gang i oktober og denne gang er det
særs viktig med Rukan ulykken friskt i minne. Nå er tiden for en sjekk med
vinteren til utbedringer, til våren vil man helst ut å kjøre,ikke skru.
At bil sesongen nå er over er trist men et faktum men vi kan glede oss at de
trivelige lørdags kaféen kommer i gang, den første er 5oktober.
EGBE.

Medlemsmøte 11.9.2019
Tilstede: 33 og 1 junior
1. Fikk fylt opp med biler på møtet til kjøring 15
september. Rute ca 1 time.
2. Har 2 nye kontainere stående i bakgården. 1
stål og 1 brakke. Må gjøres en del med disse.
Blir dugnad. Damene må være med å
bestemme hvordan det skal gjøres på
grovkjøkkenet.
3. Bilhobbykonferansen 26 oktober på Lillestrøm.
Venter på svar. De sier ifra til Egil.
4. Østlandsforum i Moss/Våler 9 november. Hvis
du er interessert snakk med Egil.
5. Bilens dag i Kulås. Vi spredte informasjonen.

Styremøte 19.09.2019
Tilstede: Tom, Ronny, Ole, Bjørg. Johannes, Roy, Inger Lisbeth, Egil, Malin og
Per

Conteinere - har kommet og er parkert på klubben
Tom Lilleborgen er prosjektleder
Vannmåler vi må montere på klubblokalet, pålegg fra Sarpsborg kommune
Bilhobbykonferansen Johannes, Stian og Magnus reiser
Østlandsforum 9. november, Egil og Erik Normann reiser
19. oktober – Oktoberfest på klubben vil bli påmelding.
Bulder som medlem har vi 20% rabatt på periodisk kjøretøykontroll på
veteranbiler.
Per

LØRDAGS KAFFE
1. LØRDAG I MÅNEDEN FRA OKTOBER TIL APRIL
MELLOM KL 11.00 OG 13.00,
VIL DET VÆRE MULIG Å FÅ KJØPT EN MATBIT OG NOE TIL KAFFEN
PÅ KLUBBEN

OBS!

OBS!

OBS!

FREDAGSHYGGE I OKTOBER GÅR UT, DET BLIR OKTOBERFEST
PÅ LØRDAG I STEDET.

Vi ønsker å invitere til oktoberfest på klubblokalet til
Detroit cars.
19. oktober kl 1900.
50 kr inngang. (Et lodd på kjøpet)
Baren er åpen. Det blir salg av pølser og toast.
Loddsalg, fine premier.
Påmelding til Johannes innen fredag 11. oktober. Tlf
97470189.

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; 28-10-19. 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.

HUMOR

En gammel mann lå på sykehuset, og da han fikk besøk
berømmet han legene for hvor mye de viste, for i går
hørte jeg legen si at han ikke trodde jeg ville få se sola i
dag,..... Og jaggu fikk han rett for det pøser jo ned....

Den nye presten var svært nervøs på sin første preken.
Han spurte biskopen om råd til neste preken...
Biskopen forklarte at neste søndag heller du Vodka i karaffelen..
Presten gjorde det og neste søndag talte han så det ga gjenlyd over hele prestegjeldet.
Etter prekenen lå det en lapp på kontoret fra biskopen.
1.Neste gang bør du nippe og ikke drikke alt sammen...
2.Det heter de ti bud og ikke tolv...
3.Det var tolv disipler og ikke ti...
4.David drepte Goliat med en slynge,han sparka ikke dritten ut av idioten..
5.Vi omtaler ikke vår frelser,jesu kristus som jens kristian og gjengen hans...
6.Vi omtaler ikke korset som den fordømte planken..
7.Faderen,sønnen og den hellige ånd omtales ikke som gamlingen,junior og spøkelset..
8.Neste uke opptas kollekt til de fattige og ikke til den jævla bomsen..
9.Neste gang GåR du ned fra alteret,ikke SKLIR på gelenderet ;o)

USCARCAMP 2019

USCARCAMP, er alltid i uke 30 og er i Øster Hurup,DK. Dette er et treff som blir
større for hvert år, de første gangene var det helgetreff. Nå er det muligheter for å bo
på plassen fra søndag til søndag, det er åpent ølsalg og matsalg fra søndag.
Cruisinger hver dag fra onsdag, brænderplassen og tautrekkingskonkurranse flere
dager.

Noen bilder fra cruisingen til Rebild bakker som er et stort friluftsområde med mange
muligheter.
Og noen bilder fra cruisingen til Mariager, der vi parkerte på havna og det ble delt ut
drikke til alle mann.

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
Web: http://www.detroitcars.no
E-post: post@detroitcars.no

STYRET ÅR 2019
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

97564337

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

91777514

HJELPESEKRETÆR

Connie Løvlie Spetaas

connieasbjornsen@gmail.com

97632772

STYREMEDLEM

Tom Lilleborgen

to-r-lil@online.no

95253131

STYREMEDLEM

Bjørg T. Karlsen

bjotokarl@gmail.com

91768143

STYREMEDLEM

Malin Hansen

malinth-91@hotmail.com

99338943

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Roy Olafsen

royolafsen@yahoo.no

97463755

VARAMEDLEM

Leif Nielsen

leifenielsen@icloud.com

90559479

VARAMEDLEM

Ola Karlsen

bjotokarl@gmail.com

91367792

VARAMEDLEM

Morten Gyring

mortengyring@gmail.com

95448380

VARAMEDLEM

Andreas Spetaas

andreas.spetaas@bravida.no

46821062

VARAMEDLEM

Johannes Wastvedt
Henriksen

johannes@whenriksen.no

97470189

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf 95065269 eller
mail :tantepen@yahoo.no 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 95065269 der dere oppgir navn og telefonnummer.
Utlån av verktøy
Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender
5. okt.
Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars

9. okt.

Medlemsmøte klubblokalet

17. okt.

Styremøte klubblokalet

Detroit
Cars
Detroit Cars

19. okt.

Oktoberfest (Påmelding se plakat)

Detroit Cars

24. okt.

Juniorkveld på klubblokalet

Detroit Cars

28. okt.

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

2. nov.

Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars

4. nov.

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

Kl
11,00
Kl
18,30
Kl
18.30
Kl
19,00
Kl
18,00
Kl
19,00
Kl
11,00
Kl
18,30

Deadline neste
30.okt
klubbavis

