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Hei  

Vi skriver oktober og vi har til nå hatt en strålende 

høst etter en flott sommer. 

 

Dette ser ut til forhåpentligvis å være min siste avis. 

Og det er nok til glede både for dere og meg, noen 

står klare til å ta over jobben. Og det er flott at noen 

med nye meninger og ideer tar over, føler vel at det 

går litt på tomgang her. 

 

Håper alle fortsatt kan sende bilder og referater fra 

turer eller garasjen din eller andres, alltid hyggelig å 

fylle avisen med stoff. 

      Reserven 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 13. oktober ca. kl. 18.30 

• Amcars kåseri, synspunkter. 

• Furuholmen tur hvordan gikk den? 

• Evaluering Bulder kveld. 

• Oktober fest , endringer? 

• Østlandsforum nærmer seg, hvem deltar? 

• Eventuelt 



DETROIT NEWS OKTOBER 2021.

Da er det definitivt høst og helgetreff er over crusinger stilner og hyggelige søndags treff er nå
sannsynlig tilbakelagt. Vi går mot en kjøligere tid og det er da dags for «inne aktiviteter». Det kan jo
være så mangt både på lokalet og i garasjen så det er bare å følge med. Det ser ut som festkomiteen
er tidlig på og vil sette i gang «festlige aktiviteter» i form av en oktober fest i slutten av oktober. SE
PLAKAT.(P.S. skulle det bli endringer med mulighet for flere i henhold til Corona vil det sendes ut en
SMS om det)

Vi har hatt besøk av AMCAR som gav en fyldig informasjon om seg selv hvordan det har vokst slik at
det nå er 18 heltidsansatte som ivaretar vår kjære bilhobby både Amcars og andre. Samtidig ble det
vidt de utfordringene framover og det er ikke bare. Reguleringskåte politikere og hysteriske miljø
fanatikere skal redde verden i et langstrakt land som trenger den bilen du vil ha, IKKE pådyttede
«greier» som ikke passer deg, sa vi demokrati? Da er det uendelig godt at vi har en så seriøs
organisasjon ryggen som AMCAR. Som individ er vi særdeles alene. Vi som har levd en stund husker
godt problemene so oppsto etter at kjøpetillatelse systemet ble avviklet. Problemer igjennom hele
60 og 70 tallet og langt inn i 80 tallet. Mye av dette er nå borte takket være AMCAR og andre
ildsjeler.

Da har vi vært på felles tur med Borg motorhistorisk til Furuholmen, det var jo hyggelig selv om det
ble en forsiktig start. Blir nok flere etter hver

KOMMUNIKASJON. Det har aldri vært større muligheter ti å få vite saker og ting som pr. i dag. MEN
DA MÅ MAN TA DEM I BRUK.  Face book, SMS, e-mail smart telefon gjør det mulig å nå hverandre på
sekunder. MEN DA MÅ MAN IKKE STRITTE IMOT BARE INNSE AT MAN BØR VÆRE MED. Nye krefter i
klubben vil bruke dette til å informere våre medlemmer mye raskere enn vår gamle avis. Avisen kan
bare informere fram over i tid og reflektere på hendelser som har vært. Hendelser som skal vekke
medlemmets lyst til å være med neste gang hyggelige og morsomme begivenheter. Det som skjer i
nuet er det nok F.B. som ivaretar, så meld dere på meg tror Johannes Henriksen er den rette å snakke
med.(97470189) SÅ SETT I GANG ELLERS BLIR DU AKTERUTSEILT og det vil være trist.

EgBe



Medlemsmøte 8.9.2021 

 

Tilstede: 25 

 

1. Amcars Instruksjonsbok. Vi har fått tilsendt en del, 

er mye råd og tips i denne. Bare å ta med så lenge 

vi har. 

LMK og Norsk Motorveteran har også lagd sine 

egne. 

2. Satser på godt vær 11 september på Bilær, Klær og 

Kaffe på Fønix. 

3. Fredagshyggen: Var koselig. Ca 15 stk hadde 

pølser. Neste er 17 september. 

4. Lørdagskaffe. Vi avventer enda. 

5. Helgetreff på Hvaler, var 5 boenheter og en 

kjempeflott kjøretur. 

6. Det blir en kveld på Bulder 23 september 16.00-

20.00. Ta med bilen og kom. Håper det kommer en 

del folk. 

7. Sto feil i avisen ang møte. 

8. Eventuelt: Tur med Borg Motorhistorisk kl: 11.00 

fra Hafslund Skole til Furuholmen den 18 

september.  



Styremøte 16.9.2021 

 

Tilstede: 9 

 

1. Avisen. Det går. 

2. Websiden: Må rette opp kalenderen for lokalet. Den er 

fortsatt 2020. Men vi må huske å si ifra når det er noe 

som skjer. 

3. Vi fikk støtte fra lotteritilsynet. Ikke hørt noe om 

momskompensasjonen ennå. 

Søke Sarpsborg Kommune om tilskudd til drift og 

lignende. 

4. Containeren har stoppet litt opp. Men begynner nå 

igjen. Se på om vi maler taket. Hva gjør vi med den? Har 

den på vent. 

5. Ny Bulder dato 28.9.2021. 

Kjøretur med Borg Motorhistorisk lørdag. 

6. Informasjon møte med AmCar. 

Borg Motorhistorisk er her på mandag 20.9.2021. De 

låner lokalet vårt. Johannes tar mandag og leverer ut. 

Vi har eget på torsdag og da står Connie og leverer ut.  

De vil ha regning. 

7. Argus Markering Moss blir avviklet, det er der vi bestiller 

pokaler. Vi har en kasse med pokaler der som Egil 

henter. Ser litt rundt på andre. 

8. Samarbeid ang et sommertreff med Fønix. Styret er 

velvillige. Connie snakker med de.  



Treff på Sand
Bjørg Karlsen

Helgen 3. - 5. September var det igjen klart for å treffes på Hvaler Camping. Fem ekvipasjer hadde
booket inn for helgen, og " fastboende " Ronny guidet oss lørdag ut på en kjøretur på fantastiske
Hvaler.
Denne gangen gikk turen utom Skjærhalden og Edholmen, før vi parkerte på Vikertangen for god mat
og drikke.
Tusen takk for en fin tur Ronny!
Lørdag kveld kom flere innom for en kveldstur. God stemning og mye latter.



 
 

Vi ønsker å invitere til Oktoberfest på klubblokalet til 

Detroit Cars. 

30. oktober kl. 1900. 

50 kr inngang. (Et lodd på kjøpet) 

Baren er åpen. 

Loddsalg, fine premier. 

Nå har samfunnet åpnet og vi kan ha fulle lokaler. Vi 

kommer ikke til og ha servering av middag denne 

gangen, men vi har Toast i baren. 

 

Påmelding til Johannes innen fredag 17. oktober. Tlf 

97470189 



 

                                                                                                    

  

 

  
  

Den 27. november klokka 1900 har Detroit Cars gleden av å innby til 
årets julebord.   

  

  

Ta med deg partneren din eller kom alene.   

Pga. plass er det satt et maks antall på 60 personer, og pga 

plass er festen for de som har meldt seg på og betalt.  
  

MENY  
  

Det vil bli servert juletallerken, øl og akevitt.   

Maten serveres senest klokka 19.30.   
  

Prisen pr. person er kr. 400,-. Det 

er bindende påmelding.  

Påmelding starter på medlemsmøte november og siste frist er 19. november 

eller når MAX antall er nådd. Etter medlemsmøte kan det meldes på med 

melding på til Johannes tlf. 97470189    

MEDBRAKT IKKE TILLATT - BAREN ER ÅPEN  

VELKOMMEN  

  

 



                   Crusing 
                                     Bjørg Karlsen 
  
 
 
Onsdag 1.September møttes rundt 10 biler på grusplassen ved Hafslund. Sommeren er 
på hell, og finværet må nytes. Denne gangen gikk turen til Høysand,  hvor vi fikk kjøpt 
oss litt å leske oss på. 
 
 
 
 
 

   

 

 

   

 



Fredagskveld på klubben  

Foto Rita Sæland 

   

  

  



HUMOR 

 

                            

 

 

 

 

Arbeidsmoral: En kråke satt i toppen på ett tre, og gjorde ingenting. En 

liten kanin fikk øye på den og spurte: 

"Kan ikke jeg også sitte som deg og gjøre ingenting...?" 

Kråken svarte: "Jovisst - hvorfor ikke..." 

Så kaninen satte seg på marken og gjorde ingenting - akkurat som 

kråken. 

Plutselig dukket det opp en rev som kastet seg over kaninen og spiste 

den opp. 

Sluttmoral: For å kunne sitte og gjøre ingenting - må du sitte på 

toppen... 

 

http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Tur til Furuholmen felles med 

Veteranvognklubben 

Fotograf Egil Grønn 

 

 

 



Av: Johannes W. Henriksen 

Tirsdag 28. september 2021  

møttes 6 biler fra Detroit Cars til 

en «sjekk» av bilene sine. Noen 

testet bremsene sine, mens 

andre tok et oljebytte før 

vinteren setter i gang. Men best 

av alt fikk vi «jugd» litt rundt 

bilene.   

 

 

 

 

 

Bulder stiller 4 mekanikere til rådighet i 4 timer på 

denne Tirsdagskvelden. Bulder lønner disse 

mekanikerne. Så dette er i riktig dugnads ånd      

Disse mekanikerne syns det er veldig koselig og få skru 

på «skikkelige» biler innimellom, og komme seg bort fra 

di nye bilene litt. De har interessen og erfaring fra 

gammel bil.  

Jeg spurte om det ble noen flere ganger til neste år, og 

det håpet de på, fikk jeg til svar. Men da er det viktig at 

det kommer noen flere biler til neste år. Vi håper og få til en runde til, til våren.  

 

 

Solen skinte denne tirsdags kvelden  

Svein Strand tok turen ved Cadillac’en 



Torill var innom for en «sjekk» 

av sin Ford Galaxie 500. Her 

fant hun ut flere småting som 

kan være lurt å fikse i vinter. 

 

 

Trond Gundersen kom innom 

for en kontroll av sin 

nydelige 55 Ford Fairlane. 

Han testet også bremser, og fant ut at den var «bedre en ny» sitat fra mekanikeren       

  

                  

En runde i motorrommet må til.  

Kort oppsummert, så anbefaler jeg alle og ta 

turen til Bulder kveldene vi har to ganger i året, 

høst og vår. For dette er et bra tilbud som ikke må 

«dø» ut. Enten du har noe å sjekke, eller bare vil 

komme og «juge» litt. Møt opp å støtt denne fine 

dugnaden fra bulder.   

 

 

 

Torill Strand Kabo ville også sjekke  



                    HUMOR 

 

 

En mann bestemmer seg for å bli med en munkeorden.Sjefsmunken sier til mannen: «Dette er 

en stille orden. Du får bare lov til å snakke en gang, hvert 15. år.» 

Mannen sier «ok», og så begynner tiden hans med den stille ordenen. 

15 år går, og mannen sitter i matsalen når sjefsmunken kommer bort til han og sier: «Det har 

gått 15 år. Hva har du lyst til å si, bror?» 

Mannen svarer: «Grøten kunne trengt litt mer sukker.» 

Sjefsmunken nikker med anerkjennelse og går bort. 

Enda 15 år går, og sjefsmunken finner mannen i sovesalen og sier: «Bror, det har gått enda 15 

år. Hva ønsker du å si?» 

«Sengetrekkene er litt tynne.» Svarer mannen. Igjen nikker sjefsmunken med anerkjennelse. 

Igjen går det enda 15 år, og sjefsmunken ser mannen og spør: «15 år har gått. Har du noe du vil 

si?» 

«Vel, faktisk så har jeg tenkt på å forlate ordenen. Det er ikke helt for meg,» svarer mannen. 

«Ja, ja,» sukker sjefsmunken. «Jeg tror det er til det beste. Du har ikke gjort annet enn å klage 

siden du kom hit.» 

 

Barn kommer ofte med noen gullkorn, og her kan du få lese hva de synes om samliv: 

Hvordan kan en fremmed se om to personer er gift med hverandre? 

«Gifte ser ofte lykkelig ut når de snakker med andre mennesker,» mener Emil på åtte, mens like 

gamle Sebastian mener det er en god ledetråd hvis en kvinne og en mann skriker til samme barn. 

Hva gjør de fleste personer på en date? 

«På første daten lyver de for hverandre, og det pleier å få dem så interessert at det blir flere dater,» 

har Ola funnet ut. 

Hva kan mannen bidra med for å få ekteskapet til å fungere? 

«Si at hun er vakker, selv om hun ser ut som en lastebil,» sier Richard. 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2021 
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 Johannes Wastvedt 
Henriksen 

jwast@hotmail.no 97470189 

STYREMEDLEM 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 
 

 

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:royolafsen@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 

SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM 

ARRANGEMENTER PR SMS 
4. okt.  Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

14. 

okt. 

Medlemsmøte klubblokalet  Detroit Cars Kl 

18,30 

16. 

okt. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

22. 

okt. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

30. 

okt. 

Oktoberfest (Påmelding se plakat) Detroit Cars Kl 

19,00 

2. nov. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 

 
 

 
 

  Deadline neste 

    Klubbavis 

27.Okt 

 
 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

