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Hællæ.  

Nå er det februar og dagene blir lysere for hver dag. 

 Denne mnd. Skulle det vært årsmøte og styrevalg i 

Detroit Cars. Dette velger styret og utsette til mars for 

at flest mulig skal få vært med på årsmøte.  

Også anbefaler jeg alle under «førr» om og dukke opp 

på ungdomskveld når dette trer i kraft i februar.  

 

Jeg har begynt å besøke garasjer eller verksteder i 

klubben, for å skrive om bilene eller prosjektene 

deres. Håper flere melder seg!! Bare å sende en sms 

eller e-post, om at du kunne tenke deg besøk av meg. 

Denne avisa leser de fleste her på nett. Skulle det 

være sånn at dere ønsker den på papir utg. så ta 

kontakt med meg.  

   

   Johannes W. Henriksen 

 

Bilde fra østfoldmønstring 1.mai 2009 

 

 

mailto:jwast@hotmail.no
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Vi Gratulerer med 

dagen i februar 

 
Jan Egil Thon   

25.01.65. 57 år  

Knut Fredrik Bratli Fjeld   

26.01.11. 11 år  

Ragnar Johannessen   

26.01.59. 63 år  

Vigdis Rita Schnell-Larsen   

27.01.47. 75 år  

Egil Grønn   

27.01.52.70 år  

Vidar Ludvigsen   

29.01.53. 69 år  

Alexander Løkkeberg   

29.01.89. 33 år  

Terje Miguel Berg   

30.01.64. 58 år  

Bjørge Andreas Jansen   

03.02.40. 82 år  

Ann Karin Bratli   

04.02.85. 37 år  

Ole Jørgen Dahl Olsen   

04.02.72. 50 år  

Tom Arild Fredheim   

05.02.59. 63 år  

Camilla Ekberg Johannessen   

05.02.80. 42 år  

Cato Brynildsen   

06.02.71. 51 år  

Steinar Ågård   

11.02.46. 76 år  

Bjørn Magne Hansen   

12.02.74. 48 år  

Morten Karlsen   

15.02.59. 63 år  

May Holm   

16.02.47. 75 år  

Alexander Matysiak   

17.02.89. 33 år  

Tor-Inge Borgaas   

21.02.71. 51 år  

Christin Eriksen   

24.02.61. 61 år  

Egil Guttorm Nygaard   

26.02.44. 78 år  

Harald Trygve Olsen   

28.02.45. 77 år  

Magnus Alexander Dahlstrøm 

28.02.89. 33 år  

 

Kunngjøring 

  

 Styret har tatt en vurdering og velger å utsette årsmøte til 

mars pga restriksjoner, og vi ønsker et større antall 

besøkende på årsmøte. Dermed blir det bare et vanlig 

medlemsmøte i februar. Ønsker at flest mulig kommer der 

før vi vil ha årsmøte, så vell møtt 9.Feb. kl. 18:30 

 Fredag 25. feb. kl. 18.30 tenkte vi å starte opp 

ungdomskveld på klubblokalet. Se plakat 

 Husk og betale medlems kontingenten. Denne skulle 

vært betalt i Januar. Har du ikke fått den på mail, prøv 

og last ned gnist. Eller kontakt Kjell Ingar Olsen.   

 Neste fredagshygge er fredag 18.feb kl. 20:00. Nå åpner vi 

opp for gjester og prøver oss uten påmelding. Vi må holde 1 

meter avstand. Vi følger restriksjonene. Men skulle det 

forandre seg så kommer det nærmere ny info.  Vel møtt 

 Ønsker du å bli mer aktiv i Detroit Cars? Vi savner flere folk 

som kan hjelpe oss på dugnader eller andre oppgaver og 

hendelser som foregår i klubben. Ta kontakt med en av 

medlemmene i styre. Og dukk opp på medlemsmøter.  

 Hus komitéen ønsker frivillige til og stå på kjøkkenet på 

medlemsmøter eller når lørdags kafeen åpner igjen.   

 Farmen komitéen har møttes igjen etter to års opphold. Vi 

krysser fingre og håper de kan gjennomføre Cars on the 

farm til sommeren.  

 

 

  
  

 

 

 



 

 

DETROIT NEWS FEBRUAR 2022 

Året startet ikke akkurat fint, det er ikke lett å drive klubb for tiden. Få på 

møtene og vi tror at påmelding systemet er en brems. Alle vet nå hvordan vi 

skal opptre på et medlemsmøte med å holde avstand, derfor endrer vi på det. 

Lokalet vårt er stort nok til å ta inn 30 personer, vi har ekstra border og stoler 

hvis det trengs. Iht de nye restriksjonene, så kan vi være flere enn 30 på lokalet. 

Men vi må kunne holde meteren, eller bruke munnbind. Så da er vi nesten 

tilbake til normalen. Det er jo leit for kjøkken komiteen å rigge i stand til møte 

når vi blir bare 10-11 personer. Siden det egentlig skulle vært årsmøte må vi 

forskyve det da vi ikke vet om nok personer kommer. Det utsettes til vi er 

tilnærmet normalt igjen. Kan ikke ha årsmøte med 10-12 personer, bør være 

minst 20. 

Det har vært tøffe tider, men det er nå vi må holde sammen og bli med videre 

som medlem selv om mye av det vi hadde tenkt å gjøre må skyves på eller 

avlyses. Det er ennå tidlig på året og omgjøringer fra regjeringen komme raskt. 

For vi jobber som om alt er normalt og at våre aktiviteter skal holde fram. 

Dessverre er vi avhengie av tillatelser for både Påskecruisinga og 1. mai skal 

kunne avholdes. ET lysglimt er det da Amfiborg jobber med vår henvendelse og 

er ikke negative i utgangspunktet. Det som antagelig blir bøygen er hva politiet 

sier som støtter seg til smittevern bestemmelser som er på tidspunktet da 

søknaden motas. Det er jo litt fram i tid så vi sier tvi tvi. 

Noe annet som er hyggelig er at farmen komiteen har møttes igjen og at man 

er i ferd med å stake ut en kurs med treff andre helga i juni. En sakte start men 

allikevel, utrolig hvor fort en glemmer godt vi er flere og at Fredrikstad er på 

banen igjen med en gammel kjenning nemlig Jan Grøsfjeld. Han har vært med 

før. 

Alle ekstra viktige nyheter vil komme på SMS du er vel på lista vår, Bjørg 

Karlsen styrer den(95448380).  

 EGBE. 
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MEDLEMSMØTE 
 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 9. februar, ca. kl. 18.30 

 

 Eventuelt nytt fra prosessen med Amfi Borg. 

 Nytt fra farmen komitéen om Cars On The farm. 

 Orientering. Diplomer til jubilanter, vil bli sendt. 

 National motor dag i Halden. 

 Eventuelt 



Nyttårsfesten 2021 

Av: Johannes Henriksen 

 

 

 

Nyttårsaften 2021 prøvde Detroit Cars og arrangere after diner party på lokalet. 

Men når Norge stengte ned igjen i desember så ble det en stor brems på dette 

arrangementet. Men vi hadde lov til å ha 20 deltagere, så en påmelding ble mest 

fornuftig da, for å 

kunne 

gjennomføre 

dette. Vi ble 12 

stk. som kom. Men 

vi hadde det 

utrolig artig alle 

sammen. Og håper 

på å gjennomføre 

dette til neste år 

også.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som dere ser på bildene, 

så trenger man ikke fult hus for å 

more seg. Vi både danset spilte 

biljard og spiste dessert som Roy 

hadde laget. Og kl. 24 så var det 

en tur ut for å se på fyrverkeriet.  

Det var flere typer drammer i 

baren som fristet for flere av 

gjestene, så det ble en fuktig 

kveld dette også.  

Kan bare si godt nytt år 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Eide Driver og restaurerer en 58 Yeoman. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Det er mye nye deler som må på 

Plass, for å restaurere en hel bil.  

Her ser vi mye av bremsedelene som  

Er blitt kjøpt opp til bilen.  

 



 

Runes ønske med 

bilen er at bilen skal 

se mest mulig original 

ut og urørt. Han 

ønsker ikke å gjøre 

noe med patinaen på 

bilen. Da han syns 

dette, er fint. Men 

under bilen fremstår 

den som alt annet 

enn original. Med 

motorbytte og 

oppgraderinger i det 

meste. Så er jeg 

sikker på at bilen får 

noe mer hester en 

hva som er 

originalt😊 

 

   

• Motor LQ4 6,0L fra en 2001 Suburban 

• 4L80E Girkasse fra en 2001 Suburban 

• Drivverk: 

o Spesialbestilt mellom aksel 

o Ford 9" bakaksel m/sperre 

• Ombygd til 59-64 innfestning bakaksel 

• Skive bremser foran og bak 

• Foran: Wilwood 6 stempla 

• Luftfjøring fra Airlift performans m/custum lufttank til og passe i reservebrønnen. 

• Rammeløft: sandblåst og lakkert.  

• Original bensintank er bygd om til nedfelt bensinpumpe. For å beholde original tank og slippe 

og ha en uoriginal synlig i bagarsen. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Her ser du Rune holder på og 

monterer Oljekjøler til bilen. Mens hans 

verksted kompiser, står og «juger» i 

bakgrunnen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dette er bilen til Sabina 

Eide, som er kona til Rune. 

Ho har en  

1956 mod. Buick Century 2dr. ht.  

 



Humor 
 

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

  

 

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/


  

   

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

En blondine ankommer sykehuset med en flenge i ansiktet, og blir spurt hva som har 

skjedd. 

– Jeg skulle hamre inn en spiker i murveggen med matpakken min da en mann gikk 

forbi og ba meg bruke hodet.  

  

  



Medlemsmøte 12.1.2022 

Til stede: 10 

Egil ønsker velkommen til årets første møte. 

1. Nominasjonslister. Vi er avhengig av at folk leverer disse. Gjerne 

med nye navn er alltid positivt med nye i styret. 

2. Nyttårsfesten var vellykket 13 stykker som kom. Veldig 

morsomt. Er i tankene at dette er noe vi fortsetter med. 

3. Diplomene kommer. 

4. Avisen er ute både på nett og i post til de som får dette. Er 

informasjonsskriv fra Amcar i denne. 

 

Styremøte 20.1.2022 
Til stede: 10. 

 

1. Avisen rusler og går. Websiden kommer. 

2. Det er sendt ut forespørsel til Amfi ang påskecruising og 1. 

mai. 

3. Containeren blir ferdig til vi skal bruke den. 

4. Avsug og gardin er litt på stedet hvil, men vil bli fikset. Kom 

inn forslag om vi skulle bygge en vinterhage. Noe å tenke på. 

5. Vi har nok plaketter til de som skal ha. Og de kommer ut da 

de er ferdige. 

6. Da det gjelder hva som skjer fremover må vi forholde oss til 

gjeldene regler og anbefalinger fra myndighetene. Vi velger å 

utsette årsmøtet pga dette, men vil ha et klubbmøte i 

februar uten påmelding.   

7. Amcarforum er 30 april i nærheten av Gardemoen. Det er 

tett opptil 1 mai, men hadde vært greit å ha noen der. Er ikke 

påmelding før 28 februar, men bør tenke på dette frem til 

neste møte. 

8. Alt av gamle regnskap blir tatt vare på. 



 

Fredags Hygge 
Av: Johannes W. Henriksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 21. Januar hadde vi igjen den populære fredags 

Hygga. Det var ca. 12 personer innom denne kvelden. Og  

Håper flere tar turen neste gang.  



DETROIT CAR’S 

ÅRSBERETNING 2021 
 

Antall medlemmer ved årets slutt var 236 senior medlemmer og 21 juniormedlemmer. 

PGA Covid 19 viruset har dette o g s å  vært et l i t t  spesielt år, men noe har blitt 

gjort 

Vi har i år hatt 5 medlemsmøter og 6 styremøter. På medlemsmøtene har vi loddsalg 

og salg fra kjøkkenet og ikke minst sosialt fellesskap. 

Amcar har hatt en kveld som de informerte om seg selv og hva de jobbet med. 

Cruizinews, klubbavisa som holder medlemmene orientert om hva som har skjedd og 

vil skje, har kommet ut 11 ganger i løpet av året, denne gjøres på dugnad. Den ligger 

på nettsiden vår, flertallet ønsker å lese den der. 

Vi leier ut lokalet til klubbmedlemmer og en strikkeklubb har inngått avtale om leie på 

dagtid.  

Vi har hatt dugnader der vi har ryddet og fikset småting som skulle vært gjort før.                                                      

Alle stolene har blitt trekt om ble veldig flotte.         

Det jobbes fortsatt aktivt med nytt klubblokale, men må ha noe vi kan leve med. 

 Vi har arrangert Amcar Cruise Nights 1. onsdagen i måneden fra mai til september. 

På Cruise kveldene i sommer har vi hatt oppmøte på ulike steder og derfra har vi 

cruiset sammen rundt i byen kjørt til Raymons Diner Rakkestad, Høysand, Bukta 

Feriehjemmet og Fisketorget Halden. 

Vi har også hatt fellescruisinger med Fredrikstad klubben til Nes lensemuseum og 

Veteranvogn klubben til Furuholmen. 

Pga covid19 har det ikke vært arrangert formiddagstreff for hele familien første 

lørdagen i måneden og heller ikke juniorklubb kvelder. 

3. fredagen i måneden i vinterhalvåret har vi hyggekveld på klubblokalet, også veldig 

populært. Dette har også vært styrt av Covid 19 med påmelding og max antall. 

Damene har hatt sin egen trimgruppe som har hatt trening en dag i uka på klubben, 

når det har vært mulig. 

Klubbmedlemmer har deltatt på lørdagsmorgen «baker Jenseg» og onsdager i 

sommermånedene har Halden og fisketorget vært populært, også fredagskvelder på 

Elias på Rolvsøy har flere besøkt.  

17. mai ble vi med Veteranvognklubbens cruising rund t  i  kommunen, d e r  v i  

kjørte innom flere  bofellesskap. 

10.- 13. juni hyggetreff på Sand camping, Hvaler, var ikke mange som kom men 

hyggelig var det allikevel. 



8.- 11. juli organiserte   Roy Olafsen hyggetreff   på Rørestranda   camping,  

Horten,  var veldig sosialt  og hyggelig. 

29. juli – 1. august hyggetreff på Bokerød stranda camping, Kornsjø. Flott plass og 

god stemning. 

3.-5. september ble vi igjen inviterte til hyggetreff på Sand camping, Hvaler. Flott 

høstvær og stemning. 

17. juli og 11. september Bilær, klær og kaffe på Fønix 

28. september Høstsjekk hos Bulder verksted, hyggelig kveld. 

30. oktober arrangerte festkomiteen oktober fest ca 50 stk, hyggelig arrangement 

tydelig at mange ønsket å samles. 

27. november var årets julebord, og ble i år arrangert på klubblokalet var som vanlig 

et vellykket arrangement. Nydelig mat kom fra Eivind, Odd Fellow og vi hadde 2 som 

serverte. 

31, desember var det muligheter for å samles på klubben, men med påmelding. 

Klubben har en brukbar økonomi og gikk med overskudd i 2021.  

 

 

 

 

 

Bilde fra julemøte 2021. 



    

 

 

Velkommen til Ungdomskveld hos 

Detroit Cars 

Fredag 25. Februar kl. 18:30 

Starter vi opp med ungdoms kveld på 

klubblokalet. 

Dette er tiltenkt alle medlemmer og deres 

nysgjerrige venner mellom 16 og 40 år. 

 

Denne kvelden er det fokus på rekrutering og 

den yngre gardes ønsker for klubbens 

fremtid. 

 

Vel møt 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

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 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 
9. feb. Medlemsmøte klubblokalet                Vell møtt! Detroit Cars Kl 

18,30 

17.feb. Styremøte klubblokalet                          Styre! Detroit Cars Kl 

18,30 

18. feb Fredagshygge klubblokalet                     Vell møtt! Detroit Cars Kl 

20,00 

24.feb Farmen møte                                            Farmen komiteen Detroit Cars Kl 

18:30 

25.feb. Ungdoms kveld klubblokalet                  Under førr!! Detroit Cars Kl 

18,30 

1.mar Avismøte klubblokalet                             Redaksjonen! Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

  

 

 

 

Tilbakeblikk: 

 

1.mai 2011 vant Odd Ivar 

Jørgensen pris med sin 

1957 Chevrolet Bel Air  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Deadline neste 

    Klubbavis 

25.Feb. 

 

 
 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

