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SIDE 

 

 

Hei  

Årets første avis, selv om det fortsatt er romjul når vi 

setter den sammen      . 

Og denne romjula har inneholdt alt fra gråvær – sol 

og et par minus grader – så fikk vi litt snø (varte noen 

timer) – deretter regn og så kom gråværet tilbake. Vi 

er heldige som bor på et sted der været ikke er 

ensformig       

                   GODT NYTT ÅR 

Bilder og referater fra treff mottas med glede og takk, 

alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

Ps. Juniorene er invitert på juletrefest til Moss .             

5. januar, kort frist, men har dere lyst ring Connie 

med en gang. 

      Reserven 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 8. januar, ca. kl. 18.30 

Agenda: 

• Moms kompensasjon med amcar, erfaring? 

• Flere medarbeidere kjøkken/kiosk. 

• Mot nytt grovkjøkken – dugnader. 

• Nye omregistrerings «opplevelser». 

• Eventuelt. 



DETROIT NEWS JANUAR 2020. 

Da er vi kommet over i 2020 og en se f. eks. 20 år bakover i tid . I august er klubben offisielt 38 år, vi 

tyv startet litt før men lar det være den offisielle dato. Mangt har skjedd men flere er med fortsatt 

med.  5 stk.med 30års fartstid og endog 2stk med 35 år og det er imponerende. I overgangen mellom 

1999 og 2000 hadde vi en Millenium cruise, kjøring på vinterstid det var sjelden vare . Det blir ca. 80 

år til neste gang. Året 2000 var vi en av de mange klubbene som dro til Trondheim for å feire 

milleniummet.Det kom klubber fra alle kanter av landet og vi møttes på et lite sted som heter 

Dombås. Den ene bensinstasjonen gjorde århundrets handel, samme i den ene butikken og 

spisestedet. De skjønte ikke hva som foregikk. Den felles mønstringen på City-syd ble starten til det 

som er Hot August Nights i dag. Men vi må se fremover klimahysterier gjør de villeste utslag og det 

ser ut som at en ikke kan tenke selv. Dagros har gjort fra seg på jorda noen tusen år, men hun skal 

altså plugges. Hvem er neste som skal plugges? Her må vi bare stå på for bilen vår , den bruker jo 

bensin , vi er enkle å ta, det er verre med de store cruiseskipene de legger jo igjen penger i monn (da 

er det ikke farlig) . Veldig mye henger ikke på greip og konsekvenser er noe man ikke henger seg opp 

i. Heldigvis er vi blitt mange i løpet av de siste 45 år og det må vi holde på ellers blir vi feid av banen. 

Alle klubber og foreninger som driver med gammal (og nyere) bil må «hølle i hop» mot klima 

hysterikerne, begynn med å rydde søppla etter deg. 

Vi fikk julehilsen fra Amcar og de påpekte viktigheten av  alle arrangementene som holdes  rundt om  

i landet slik at menigmann og entusiaster kan se hvilken oppslutning bilkulturen har. I Østfold er har 

de fleste klubbene sine greier og siden Østfold ikke er så stort  blir det spredd fin ut over både 

områder og i tidsperspektiv , slik er Østfolds innbyggere heldige , mange dyktige klubber gjør jobben. 

Vi ser nå fram til en ny sesong med våre «happenings». Man kan vel si at flytting til Amfi Borg ble bra 

og vi lærte en hel del. Og her er vi inne på noe viktig, for å få det til må det trås til med en del før 1 

mai ,mer enn vi har hatt   før, husk CONTAINER E her må det et veldig skippertak til. Når det våres det 

minste må vi i gang.  Det er et must skal vi få det til. 

Det er ingen selvfølge at vi har det trivelig både på klubbmøtene og en hyggelig lørdagskafe eller den 

tredje «freddan» Det trengs noen hender bak disken og litt kjøkken «arbe» . Egentlig dreier det seg 

om 2-to- kvelder/ timer i måneden. Det  «ernte» mye men, allikevel noen må gjøre det for at vi andre 

skal ha det fint. DA ETTERLYSER JEG NOEN SOM KAN BIDRA. TA KONTAKT GJERNE MED  GRETHE 

GERHARDT ELLER  CONNIE SPETAAS. 

Vi har nå gått inn i et nytt år og det ønskes et riktig godt nytt år for oss alle her i klubben og våre 

støttespillere. EGBE 

 

 



Medlemsmøte 11.12.2019 

 

Til stede: 29 

Egil ønsker velkommen til julemøte. 

Synspunkter på julebordet. 

- Måtte flytte bordene etter maten, dette var litt dumt. 

- Jentene som jobbet, var veldig flinke. 

- Var vellykket. 

Østlandsforum: Referatet er på nett. 

Nominasjonslister er sendt ut. Må leveres snarest. Vi skal ha minimum 3 vara, 

men kan være flere. 

Hedring av jubilanter. 

Nyttårsfest: For lite respons så blir nok ikke noe av. 

Eventuelt: Telefon fra Halden. Kan bli en reiselivs aften. Blir sendt ut SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Styremøte 18.12.2019 

 

Til stede: 12 

1. Avisa: Mye større spillerom på nett. Kan legge inn litt ekstra. 

 

2. Websiden: må endre litt på om oss f.eks. at 1 mai er flyttet. Egil ser på 

dette. Bli medlem er ikke optimalt. Må gå noen bakveier for å få ordnet 

alt. Vi har nesten ingen bilder fra 2019 dette er fordi folk ikke sender inn 

noe. Må bli flinkere til dette. 

 

3. Ha noe spesielt på siste styremøte før jul. 

 

4. Styreweb: Er veldig vanskelig å sette seg inn i. men holder det med 

hjemmesiden og Facebook. Meldingsprogrammet virker greit hvis det 

fungerer. 

 

5. Julebord: Bra 

 

6. Gulvet i container blir sett på over jul 

 

7. Julemøte var bra som vanlig. 

 

8. Førjulsgaver var positivt. Men er fort gjort å glemme noen. Det er det 

samme med juniorene. 

 

9. Reiselivsaften. Fikk telefon fra Halden. Dette blir på nyåret. 

 

Eventuelt: Var en som fikk meldinger som ikke var medlem. Dette er 

endret. Men det er viktig å si ifra om nummerbytte. 

Noen må ta over utleie og SMS på nyåret. 



 

 

 

 

 
 

YOUNG CRUISER 
Inviterer til 

JULETREFEST 
5 januar 

13.00-17.00 

Norbybråten 21 
1592 Våler i Østfold 

 

S.u. innen 2 januar 2020 til 
Connie Spetaas 

SMS med antall til 97632772 



 





HUMOR 
Kona på 74 kom hjem til mannen sin og sa: 

– Kjære, bilen vil ikke starte, men jeg vet hva som er problemet. 

– Jaha, sa mannen tvilende. Og hva er problemet? 

– Det er vann i forgasseren, sa kona. 

– Vann i forgasseren? svarte mannen. 

– Hvordan i all verden kan du si at det er vann i forgasseren, du som ikke vet 

forskjellen på forgasser og luftfilter. 

– Tro på meg, sa kona, det er vann i forgasseren! 

– Ja vel, kjære, jeg skal ta en titt på den. Hvor er bilen? 

– I Glomma, svarte kona. 

 

 

 

 

 

 

Det var en gang en blondine og en brunette som var ute og kjørte lastebil. Da de kom 

til en tunnel sa brunetten: 

– Her kan vi jo ikke kjøre, for det står at høyden på tunnelen er 3 meter, og lastebilen 

vår er jo 3m og 25 cm . 

Blondinen sveiver ned vinduet sitt, ser seg litt om, og etter hvert sier hun: 

– Bare kjør du, det er ikke noe politi her. 

 

 













HUMOR 
 

 

 

 

 

Patruljebilen stoppet den rykende og falleferdige gamle bilen. Føreren, som så like 

skral ut som kjøretøyet, ble beordret ut av bilen. 

– Oii, utbrøt politibetjenten og pekte på den gamle Ford-en, – det der kan umulig 

kalles en bil. 

– Takk for det!, svarte mannen som eide vraket,- det var fint De sa. Jeg har nemlig 

heller ikke sertifikat for bil, jeg! 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2019 
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 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 95445380 

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 

jwast@hotmail.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 
 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 

 

mailto:fossengen@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.no


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 
30. des. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

4. jan. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

5. jan. Yong cruiser inviterer til Juletrefest                                            

(påmelding Connie 976 32 772) se plakat 

  Kl 

13,00 

8. jan. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

16. jan. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

17. jan. Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

1. feb. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

3. feb. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 
  
  

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

29.jan 

    klubbavis 
 

 

http://detroitcars.no/Kalender%20Klubb/kalender%202017.html

