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Go sommer!
Det har blitt august alt og de fleste er ferdige med
sommerferien, mens andre kanskje har begynt
sommerferien nå. Det er gøtt med sol og sommer. Det
tror jeg alle er enige i som liker amerikanske biler.
Noen har nettopp kommet hjem fra US. Car camp i
Danmark. Mens andre har vært andre steder. Vi får
kose oss resten av sommeren, for kulda og høsten
kommer fort på nå. 8. september fyller Detroit Cars
Sarpsborg 40 år. Og i den anledning blir det 40 års
fest den 10. september. Husk og meld dere på i god
tid.
Jeg søker etter en eller to faste journalister, som kan
hjelpe meg med artikler til avisen. Håper noen melder
seg. For jeg trenger hjelp

Johannes W. Henriksen
FORMANN HAR ORDET
Egil Berby
MØTEINNKALLELSE

Vil gratulerer Sander Henriksen og Anna
Asbjørnsen med ny kjøpt Amcar.

Egil Berby
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

*b

1970 Cadillac

Vi Gratulerer med
dagen i august☺
Stine Marie Henriksen
02.07.88

34 år

Annikken Nord Kristiansen
08.07.80

42 år

Jan Erik Schrøder
11.07.61

34 år

Stig Talgø
15.07.66

OBS: Klubbmøte er flyttet til Tirsdag pga. Grensetreffet på Onsdagen.

•

Kunne du tenke deg og bidra med enkelte ting for klubben? Ta kontakt
med en i styret. Vi trenger frivillige til og klippe plen eller måke utenfor
klubbhuset

•

Kunne du tenke deg og hjelpe til med avisen? Trenger frivillige til å lage
forskjellige artikler. Garasjebesøk eller bare bilder fra forskjellig treff

•

Vi starter opp med fredagshygge igjen etter ferien. Baren åpner kl. 20:00
Fredag 19. August. Vel møtt☺

•

Meld dere på til 40 års jubileet til Detroit Cars 10. september. Se egen
plakat

•

Vi gratulerer også med dagen til de som hadde bursdag i juni. Har blitt en
teknisk feit på styreweb som gjør at jeg har sluttet og få bursdagene til
klubbmedlemmene. Så vi gratulerer de som hadde bursdag i juli. Også
gratulerer vi de som har bursdag i august her med en felles HURRA
også håper jeg at feilen er rettet opp til neste mnd.

•

Følg med på sms og facebook. Det er mye som skjer fortsatt. Isegran 7.
August. Grensetreffet 10-14 august.

•

Vi Drar på Bokerødstranda 26-28 august. Se egen plakat.

•

14. August holdes det også Treff på Fønix. Ta en tur innom før du drar
videre til Halden
Man må jo ha noe Rocka klær til Grensetreffet.

33 år

Mickael Olsen
13.07.88

•

61 år

Christine Jansen
12.07.89

Kunngjøring☺

56 år

Stein Tomas Wastvedt
15.07.81

41 år

Ole Kristian Tvedt Karlsen
16.07.59

63 år

Inger Louise Larsen
19.07.02

20 år

Lars Gunnar Stene
20.07.57

65 år

Ronny Ingar Marcussen
20.07.59

63 år

Eddie Angel Løvlie Spetaas
21.07.12

10 år

Robin Storm Jansen
21.07.09

13 år

Frode Marcussen
22.07.65

57 år

Smalltown Tommy spilte Fredag på Cars on the Farm.

Marte Olsen
24.07.90

32 år

Jan Erik Bergdal
27.07.60

62 år

Jon Anders Løvåsen
29.07.65

57 år

Hege Lillian Torp
03.08.66

56 år

Per Willy Mathisen
04.08.68

54 år

Stein Spetaas
05.08.64

58 år

Sven Svensen

* b 08.08.45

77 år

Åge Kristensen

DETROITS «sommar tider» 2022
Det syntes godt at vi har vært uten de store sammenkomstene på et par år. Tiden har stått stille og vi
har blitt et par år eldere. Men det ser ut som at tiden er blitt brukt til å planlegge flere bil relaterte
saker. Det har vel aldri vært så mange muligheter til å være med på et eller annet med bil greier som
nå. Over alt både Sverige-Danmark og rett utenfor vår egen dør. Det som begynte som en cruising i
måneden for å få brukt bilen litt og komme sammen for et sosialt samvær har eksplodert. Her i
nærmiljøet har vi på tirsdag motor kveld i Rakkestad(hos Raymond) cruising kveld i Halden onsdager,
cars and coffie torsdager på festningen i Halden, fredagstreffet(endog to) i Dikeveien Rolvsøy. Det er
bare å gi seg over, innimellom lurer jeg på om en del som skulle vært gjort blir dyttet unna (kan
straffe seg) men det er opp til enhver, hyggelig er det «lell». Inni mellom er det også blitt møteplass
hos Fønix på Hafslund en lørdag i måneden. Ernte lett å få med alt. Borg motorhistoriske har også
blitt flinke til å invitere oss med på sine turer gjerne med en piknik når man kommer fram, fra korte
turet til langt inn i Sverige. Selv har jeg vært på Kornsjø, Sandbekk mølle og Skjelsbu på Hvaler. Skulle
tro man er i mål, men nei Ise Gran er på tur (7 august), grensetreffet Halden (10-14august) Bilens dag
med NAF i Kullås (20 august) og et hyggelig treff på Bokerødstranda. (26-28 august)
Det er kanskje mye å fordøye, faren er at det kan gå inflasjon i noe av dette og noen ildsjeler går lei
og enkelte treff/møteplasser vil smuldre opp, men en kan alltids håpe at noen driver videre hvis noen
faller ut.
Gammelbil og spesielt interessante biler har aldri vært i vinden som nå. Rundt i det hele land foregår
det noe. Går en inn på diverse arrangements kalendere og ser er det noe over alt, bare å velge å
vrake (bare i juli var det listet opp 30 events i Norsk motor veteran). Det er godt å vite at så mye skjer
da kan ikke myndighetene bare overse oss. Man kan aldri vite hva «de» kan finne på det ser vi om
dagen (strøm og drivstoff) da er det godt med Amcar i ryggen.
Tidlig på høsten fyller klubben 40 år og da blir det minst en fest kjenner jeg festkomiteen rett, men
det må man komme tilbake til når detaljene faller på plass.
FORTSATT ER DET GOD SOMMER.

EGBE.

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato.Tirsdag 9 august ca. kl. 18.30

• Hva skjer framover
• Grensetreff 10-14 –Fønix13-Bilensdag20 (hvem tar
lederskap fra oss?) Bokerødstranda (dato)
• Erfaringer /nytt fra Rørestranda-Isegran- Us
carcamp
• 40 års jubileumsfest framdrift?
• Eventuelt.
1

Medlemsmøte 15.6.2022
Tilstede: 22 og 2 juniorer.
Egil og Tommy åpner møtet.
1.Synspunkter 17 mai kortesjen.
- Ingen trengsel rundt bilene pga at russetoget var bak.
2. Evaluering farmen. - Var bra.
3. Mye som foregår rundt i området dette er pluss vårt eget.
Salg av kaffe, vaffel, pølse og brus i kiosken.

Møtet hevet 19.13

Styremøte 16.6.2022
Tilstede: Leif, Bjørg, Roy, Lisbeth, Johannes, Kjell-Ingar, Per og Connie
1.
2.
3.
4.

Avisen kommer ut til helgen.
Websiden står stille men den gamle virker.
Per og Lisbeth skal gå gjennom kalenderen.
40 års jubileum. Skal høre litt rundt ang lokaler. Har hørt med
Smalltown Tommy. Ok. Blir middag evt gryte. Høre litt ang priser
på mat. Trenger pris på lydmann. Kun for klubbens medlemmer.
Servitører til middag og ha med medbrakt. Trenger dørvakter.
5. Farmen. Høres ut som alle er fornøyd. Men litt småplukk som
farmenkomiteen går igjennom.
6. Eventuelt.
-Bilær, Klær og Kaffe på Fønix er et bra tiltak og bra samarbeid
mellom Fønix og klubben. Men har ikke kioskvogna der.
- Dugnad på bod og containeren etter ferien.
- Høre om noen kunne tenke seg å holde litt orden på utsiden av
lokalet.
- Trenger noen til å vaske lokalet 1 gang i mnd. Lisbeth gjør dette.
- Roy ser på prisene ang utleie av lokalet.

Treff på Bokerød
Stranda Camping
Hey😊😉😊
25 - 28 august blir det Amcar samling for Detroit Cars venner på Bokerød
Stranda Camping i Kornsjø.

Vi tar en felles crusing til Ed på Lørdag.

Det er muligheter for overnatting i hytter, Campingvogn, Bobil og telt.
Hytter anbefales og bestille så fort som mulig, direkte til Bokerød Stranda.

Men Detroit Cars ønsker en uoffisiell påmelding innen 10.07.21 for og ha en
oversikt over hvem og hvor mange som kommer.
Påmelding på SMS til Johannes. TLF 97470189

Boking av hytter:
https://www.bokerodstranda.no

1.mai på Amfi Borg

Brannvesenet stilte opp for små og store barns glede

Her er det luftfjøring. Og helt på skakke

Det var en bra dag med mye fine biler og man merket at korona var glemt og folk kunne kose
seg igjen. Det ble dessverre ikke noe rekord år. Men en bra start på vår og sommer og Amcar sesong ble
det uansett.

Tekst: Johannes Henriksen
Foto: Vibeke Sandmo

14. Mai så arrangerte Detroit Cars og i samarbeid med Fønix Nostalgia et. Kaffe og Klær treff utenfor
butikken til Fønix. Vi Startet opp
med dette i fjord
sommer, etter at Fønix flyttet til
Sarpsborg. Det var
såpass populært at vi startet opp
igjen med samme
konseptet i år. Her fikk vi besøk av
Follo klubben, som er veldig
koselig. Også var det et godt
oppmøte.

HUMOR

Korte vitser
Elefanten er stor, men langen er enda større – den er en-orm.
Hørt om ekkornet som var tett i nøtta?
Hva har biene på seg når de bader? Bi-kini
Hvorfor står kalven og ser på stjernene? – Han lengter etter melkeveien!

DETROIT CARS 40
ÅR
Du er invitert til å feire med oss!

LØRDAG 10. september kl. 18:00
Festkomitéen driver og planlegger 40 års fest for Detroit Cars.

Smalltown Tommy skal spille opp til dans.
Det vil bli servering av mat.
Vi er litt under planlegging så mer info vil komme nærmere. Men
meld dere på for og sikre plass.
Inngang 400kr
Påmelding til Johannes på sms for og ha det skriftlig med navn
innen 31. august. Tlf: 97470189

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 2022
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

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

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

Lisbeth G. Nilsen

lisbethnilsen124@hotmail.com

47349166

VARAMEDLEM

Kent Magnus Bratli

kent-magnus@hotmail.com

99309476

VARAMEDLEM

Camilla E.
Johannessen

cejohannessen@gmail.com

92824467

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
ARRANGEMENTER PR SMS
9. aug.

Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

10-14.
aug.
18.
aug.
19.
aug.
20.
aug.
26-28.
aug.

Grensetreffet
Styremøte

Street & Crusin Club
Halden
Detroit Cars

Fredagshygge

Detroit cars

Bilens dag i Kullås parken

NAF

Treff på Bokerødstranda

Detroit Cars

Kl
18:30
Hele
uka
Kl
18:30
Kl
20:00
Kl
10:00
Hele
helga

Deadline neste
Klubbavis
29. August.

