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Ny avis og vi skriver august.
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Syns du/dere at avisa er stusselig for tiden har dere
mulighet til å gjøre noe med det
Stillingen er
ledig
.
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Kjell Ingar Olsen
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Bilder og referater fra turer eller garasjen din eller
andres, mottas med glede og takk, alltid hyggelig å
fylle avisen med stoff.

Reserven

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 11. august ca. kl. 18.
• Veien videre bruk av lokalet.
• Erfaring-samarbeid med FØNIX
• Tur samarbeid med Borg Motorhistorisk
• Fredagshygge starter 20. august
• Biler til bryllupskjøring.
• Helgetreff Rørestrand-Bokerød -synspunkter.
• Eventuelt

1

DETROIT NEWS AUGUST 2021.
Det var året som var så bratt ,kanskje ikke fullt så bratt som i fjor men mye artig og sosialt
ble ikke noe av. En trivelig tur til «vårt» sted på Hvaler (dessverre ikke så godt besøkt som
stedet fortjener) diverse kjøreturer har det blitt og Halden er vel åpent igjen og onsdagen
godt besøkt. Heldig hvis finnes det iniativtagere blant oss og en av dem er Roy Olavesen som
har goodwill hos ledelsen ved Rørestrand camping og der ble det liv røre . Etter st lite forsøk
i 2020 med sammenkomst slo det ut i full blomst i år med 6-7 vogner og biler på campen og
7-8 utleide hytter ble det veldig hyggelig. Det ble satt opp to party telt på 6x3 m hver som
ble sosialt samlingsted både fredag og lørdag (lørdag dukket et mer ungdomlige deltagere
opp, veldig hyggelig) Det var grillhytte for de som ville det, eller kom pizza bud med ca. 15
stk til alles glede (takk til Sabina). Totalt et prisverdig tiltak.
Litt ruskevær på lørdag men ikke verre enn at vi tok en tur langs fjorden i gjennom vakre
Åsgårdstrand. Ture endte i år som i fjor ute hos ildskjelene på BP stasjonen på Nøtterøy. Den
ble fredet av riksantikvaren i 2004 og drives av en frivillig gjeng som stadig forbedre den og
så et verksted som er i drift hvor det restaurerers kjøretøy. Veldig artig å både se å høre
historien.
I hjemlige trakter har det vært et par crusinger som alltid er populært. Men på grunn av
corona har vi ikke fått til de rutinenene som vi egentlig behøver. Men alikevel folk stiller opp.
Noe som virkelig slo an var cars and coffie hos FØNIX på Hafslund. Butikken med nostalgien i
hyllene og i klesveien. Det var biler i alle retninger med en delegasjon fra Follo klubben og
våre lokale, veldig morsomt og se hvordan det slo an. En stor takk til SPETAASÆNE so var
primus motorer til det hele, spesielt Connie fortjener en fjær i hatten. Johannes H hadde
frivillig ordnet «ordensværn» da det til tider ble lett trafikk kaos, men for all del dette bør
gjentas ved en senere anledning.Det var så vellykket at Aronsen på FØNIX vil ha oss tilbake
med regulære samlinger muligens en gang pr. måned , saken er under arbeid
Vi har fortsatt god rabatt hos DEKKTEAM på Vesteng med Jonas Sæter i spissen avtalen
(ligger på sida vår) vil bli redigert til litt klarere innhold.
Et lite hjerte sukk ,fint med tilbakemelding om du ikke kan komme på styremøtet.
Vi vil starte opp med ordinære medlemsmøter 11.august. Selv om fotballstadion fylles opp
bør vi selv tenke å holde litt avstand til hverandre på møtet, det vil også bli laget en
besøksliste selv om vi kjenner hverandre godt.Vi ønsker velkommen.
Det har vært en viss forespørsel etter biler som passer til bryllup vår gamle liste på sida vår
er vel utgått på dato og trenger fornyelse, her er penger å tjene for de som vil sjekke opp
«vogna» litt. Stein Spettaas har erfaring, ta en prat med ham , intereserte kan sende meg en
SMS så vil de komme på sida vår etter hvert. Fortsatt god sommer. EGBE.

Styremøter 22 juli 2021
Tilstede: 5
1. Det blir august avis.
2. Har fått spørsmål ang bryllupskjøring er en
link på siden vår men er få der. Blir sendt ut
SMS ang om noen vil være med på det.
3. Ny dugnad 9 august kl.18.00
4. Var ca 8 biler som kjørte fra Hafslund 14
juli.
5. Tenke litt på om vi skal ha samkjøring med
Borg Motorhistoriske på cruisinger.
6. Prøve på ordinært medlemsmøte 11 august
hvis situasjonen tilsier det.
7. Starter opp med fredagshygge 20 august.
8. Var sosial samling på Rørestrand Camping 9
hytter og en del vogner. Vellykket.
9. Bilær, Klær og Kaffe på Fønix gikk over all
forventning med ca 50 biler og mange fornøyde
mennesker. Prøve å få til dette en gang i
måneden.
4 august cruising.

Crusing
Sommerens første crusing tirsdag 1.juni sammen med Fredrikstadklubben. Turen gikk til Raymonds
Diner i Rakkestad. Mange tok turen, og vi koste oss i godværet.
Foto Bjørg

HUMOR

Blondinen var blitt nybakt tvillingmor og gråt sine
modige tårer på barselklinikken dagen etter
fødselen. Sykepleieren trodde hun led av
fødselsdepresjon og tilkalte sykehusets
psykolog. Psykologen kom så på besøk og stilte
blondinen spørsmål om hvordan hun hadde det i
dag.
Blondinen svarte da, "jeg er kjempelykkelig over å
være mor til to flotte barn men jeg er så fortvilet fordi
jeg vet bare hvem faren til den ene er."

Hvorfor slo fysikklæreren opp
med biologilæreren?
De hadde ingen kjemi.

Fredrikstadklubben inviterte til fellescrusing 8.juni.
Vi møttes på "Kps", og til sammen 9 biler kjørte vi til Nes Lensemuseum. En vakker plass hvor vi ble
servert kaffe og boller , før en guidet tur på lensemuseumet.
Foto Bjørg

Treff på Sand
Foruten Ronny som har hytte på Sand, var det Berby'n og Karlsen som tok vogna denne helga.
Mange tok dagstur, og vi hadde en fin tur til Papperhavn og Utgårdskilen. Stemning på plassen ble
det før Kroa ble avlagt besøk.
Foto Bjørg

HUMOR
.
Pappa, kan du hjelpe meg med matematikken?
Hva kan jeg hjelpe deg med?
Jeg skal finne fellesnevneren
…Hva pokker, har dem ikke funnet den ennå?
Vi lette også etter den da jeg gikk på skolen!

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 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

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

SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM
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Deadline neste
Klubbavis
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