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Hei
Ny avis og vi skriver september.

FORSIDE
Gjermund Jansen

Høsten kommer brått på oss sommeren er over,
eneste som fortsatt er aktiv er covid 19.

BAKSIDE
Per Gerhardt

Redaktøren har et tidsproblem for tiden (mye
skolearbeid + jobb) så er det noen som kunne tenke
seg å ta over er stillingen ledig.
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Egil Berby
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Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

*b

Bilder og referater fra turer eller garasjen din eller
andres, mottas med glede og takk, alltid hyggelig å
fylle avisen med stoff.

Reserven

DETROIT NEWS SEPTEMBER 2020.
Det sies at sommeren er på hell, vi håper noe annet. Kan ennå bli
noen fine dager. Årets tristeste nyhet er at vårt mangeårige medlem
Ole Kristian Trondsen har gått bort bare 74 år gammel. Vekk er all
kunnskapen Ole kunne gi andre bilentusiaster fra sin husk og
rikholdige bok samling, et tap for oss alle, Ole har liksom alltid vært
der med sitt fotoapparat. Vi lyser fred over hans minne.
Koronaen svever fortsatt over oss men sakte går ting tilbake til
normalen. Vi alle vet nå hvilke tiltak for å unngå smitte OG DET
VIKTIGSTE ER Å HOLDE AVSTAND, det blir gjentatt og gjentatt. Hvis
alle passer på dette vil vi etter min mening snart kunne avholde
medlemsmøter igjen. Vi ser at cruising Halden på onsdager er i gang,
vi har kjørt flere ganger og benket oss på ferie hjemmet, vi har cruiset
og besøkt Fønix, holder vi da avstand? Jeg skal ikke bedømme det,
men det har blitt opplyst at holder vi er arrangert møte med inngangs
penger og kaller det noe spesielt for eksempel filmkveld, ja da kan vi
være inntil 200 HVIS VI HOLDER AVSTAND OG HAR PLASS TIL DET ER
DET OK. Vi må vel klare å holde avstand i vår egen storstue eller? Det
hele er vel snakk om fornuft, det er lov å bruke hue. Vi prøver å holde
hjulene i gang og det er bestemt at et dugnadslag kommer i gang 12.
september, gjerdet er Vasket av Svein Strand, (og takk for det) så noe
vil måtte skje.
Siden saker er i det blå så vil vi måtte sende møte innkalling på SMS
når det skjer vet jeg ikke. Jeg syntes situasjonen er litt låst og alle
gode rutiner har gått av sporet og det er trist og til syvende og sist er
det oss selv det går ut over.

EgBe

Styremøte 20.08.2020

Tilstede:12
1. Innmeldingsdelen på siden vår er ute av drift. Dette er et
problem når noen vil melde seg inn. Jobber med saken. Men til
nå er det ordnet så giro er sendt ut.
2. Momskompensasjon. Jobber med saken. Mye i regnskapsdelen
som er veldig vanskelig. Neste år går alt igjennom styreweb.
Er sendt inn papirer ang 1.mai og farmen til Viken ang støtte.
3. Dugnad: Vært i kontakt med Thon ang benker men venter på
svar.
Må gjøre noe snart. Dette blir organisert. Lørdag uke 37.
4. Cruising blir 2 stk før okt.
Onsdag 26.8. starter fra Sirkustomta
Onsdag 16.9 starter fra Sirkustomta.
Hva gjør vi med medlemsmøte? Flertallet er for cruising.
Kiosken forblir stengt, ingen lørdagskaffe eller fredagshygge.
Juniorgruppa er utsatt pga Covid-19. Vi må følge retningslinjer
og da er det ikke forsvarlig ennå.
5. Blir ikke noe kjøring med Nygårdshaugen i år pga Covid-19.
6. Snakke med Anne Grete ang åpning av Fønix i Sarpsborg. Dette
gjør Connie.
7. Ny Strikkeklubb som vil leie. Dette er vi positive til.

HUMOR

CRUISING 12.08
20 talls biler møttes ved Sirkustomta i strålende vær. Turen gikk om Hannestad over Grålum opp
Trøskenveien om Øvre Tune, Kurland, Glengshølen for å ende opp ved Paviljongen for en softis.
Fotograf Bjørg Karlsen

SOMMER MORO 2020
Som en av «farmen klubbene» inviterer Detroit Cars til et uformelt helgetreff på HVALER. Det er
naturligvis oppe for andre som også vil ha det hyggelig, vi har stor tak høyde.
Vi feirer vår egen happening i juni og inviterer vi våre medlemmer til Hvaler camping på Sand like ved
Sand marina. Det blir da helgen4-5-6 september.. Du kan plassere vogn fra torsdag også.
Området ligger vakkert til helt nede ved vannet. Det er strøm og sanitære forhold. Vi får en god pris for
hele helgen. Det kan blir satt opp stort partytelt og grillen blir tent og kanskje kan en få kjøpt litt mat,
eller ta med selv.
Men borte på Sand marina er det en fin kro (både ute og inne servering) med mat og rett drikke. Det
ryktes også om dans på lørdag. Ellers prøver vi å være så sosiale som mulig å få en fin helg. Det går
fint an og komme med båt også. Som regel blir det en cruising til Skjærhalden på lørdag CA. KL 1200
hvor det ofte er loppemarked og annen «handtering». Da er det bare å komme å henge med.

Alle er velkommen til et uformelt hygge treff.

Info fås av Erik Normann-Larsen 97436821 eller Ronny Markussen tlf. 415 20 534 .

Crusing åpning av Fønix Sarpsborg
29.08.20

LITT MIMRING

HUMOR
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 jeg 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".

«Naboen min er en ekte tøffelhelt."
"Redd for kona?"
"Jøss, ja... Da hun ble gravid turte han
ikke engang si at han er steril."

Blondinen var sekretær på et advokatkontor. En dag
kommer advokaten ut fra kontoret og ser at blondinen
strigråter. «Kjære deg, hva er i veien?»
- «Jeg har akkurat fått vite att moren min er død.»
Advokaten ber henne ta seg fri resten av dagen, men
sekretæren tørker tårene og mener hun vil være i stand til å
fortsette arbeidsdagen.
Litt senere kommer advokaten ut igjen og ser at
sekretæren gråter enda mer. «Hva har skjedd nå?»
- «Min søster ringte akkurat. Hennes mor er også død!»

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 2020
FORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

VISEFORMANN

Roy Olafsen

royolafsen@yahoo.no

97463755

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

95448380

STYREMEDLEM

jwast@hotmail.no

97470189

STYREMEDLEM

Johannes Wastvedt
Henriksen
Andreas Spetaas

andreas.spetaas@bravida.no

46821062

VARAMEDLEM

Malin Hansen

malinth-91@hotmail.com

99338943

VARAMEDLEM

Leif Nielsen

leifenielsen@icloud.com

90559479

VARAMEDLEM

Ola Karlsen

bjotokarl@gmail.com

91367792

VARAMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Kent Magnus Bratli

Kent-Magnus@hotmail.com

99309476

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Bjørg Karlsen tlf 95448380 eller mail
:bjotokarl@gmail.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 95448380 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

DET MESTE AV DETTE VIL BLI AVLYST, SOM MEDLEM VIL DU
INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM ARRANGEMENTER PR SMS
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