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SIDE 

 

 

Hei alle sammen, da er fleste helge treffene over. 

Jeg har fått vært med på noen og de vil dere kunne 

lese om fremover i avisen. Så hvis noen har vært 

på andre treff eller samme treff må dere gjerne 

sende meg noe stoff til avisen.   

Bilder og referater fra treff mottas med glede og 

takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

Epost: annikken8@hotmail.com 

      Annikken 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 12. september 

Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

• Kjøring Nygårdshaugen, påmelding. 

• Kveld hos Bulder  

• Bil hobbykonferanse. 

• Rapport fra Raymonds Diner 

• Rapport fra bilens dag 

• Eventuelt. 



DETROIT NEWS SEPTEMBER 2018 

Da beveger vi oss inn i en høstlig tid og bilen nærmer seg garasjen, men ikke helt. Det blir vel 

en tur til Bulder for en sjekk før vinteren, det er klokt. Vår tradisjonelle tur med gjengen fra 

Nygårdshaugen nærmer seg. De positive og ivrige har allerede meldt seg på turen og det blir 

ca. 64 å kjøre sammen med.      Litt fiks på og rundt lokalet må vi vel også. Det er helt sikkert 

litt «bilgreier» i september også. Den viktige bil hobby konferansen vil bli på Lillestrøm 

lørdag 27.oktober kl. 10 til 14. Vi har deltatt flere ganger og er en viktig begivenhet for motor 

folket. Det er en givende og inspirerende konferanse spesielt for nye. Referatet som er 

tilgjengelig og er sakset fra Norsk Motorveteran og skrevet av redaktør Tor Volla og er så bra 

at jeg lot min egen gå forbi i stillhet. 

En viktig sak kommer fra vår nye redaktør. Hun vil prøve å rydde opp i bruken av vår papir 

avis, det vil si hvem leser den og hvem ikke. Går det for mange utgaver i papir korgen? Hun 

vil derfor prøve å kartlegge hvilke personer som vil ha avisen i postkassen og hvem som er 

fornøyd med nettutgaven. DERFOR VIL MAN OPPFORDRES TIL Å SI IFRA OM MAN VIL HA 

PAPIR UTGAVEN. Det kommer en oppfordring fra Annikken om det. ALLE SOM VIL HA 

PAPIRAVISEN SKAL FÅ DET MEN DE MÅ SI IFRA. Som hun sa, de som ikke leser utgaven vil 

heller ikke se oppfordringen om å si ifra. 

Vi har vært på trivelige Hvaler og det er mulig det blir årets siste helge treff. Vi var 8 biler og 

vogner, en bobil og det var 2 som stakk innom. Været var fint og varmt, den lille plassen er 

perfekt for en hyggelig sammenkomst, uformell som alltid. Det ble en tur til Skjærhalden på 

lørdag for litt påfyll her og der. Etter litt om og men ble det reist et stort party telt og grillen 

kom i gang med hyggelig samvær ut over kvelden, i alt et fin helg. 

Med Spetaasæne i spissen ble det en liten oppvisning av Amcars utenfor kinoen her i byen i 

forbindelse med visning av en film om Elvis. Kinosjefen var fornøyd og kvitterte med gratis 

billetter til de som var med, artig innslag i byen vår. Takk til deltagerne som gjorde kinosjefen 

blid. 

Det ble også en tur til Raymonds Diner i Rakkestad, han ble også blid og det er bra med litt 

god pr. det er også en viktig del av vår virksomhet, vi må ikke glemme våre røtter. 

Bilens dag i regi av NAF er en berikelse for byens befolkning og vi var også på plass oppe ved 

paviljongen, NAF er avhengige av enkeltpersoner og klubber som sysler med spesielle og 

ofte gamle biler, uten dem kan det bli tynt. Derfor er det viktig å legge til rette for alle som 

vil komme kan det, et enkelt og smidig system som gagner alle. Det er alltids rom for 

forbedringer. 

 

EGBE 



   

Styremøte 15 August 2018 

 

 

Tilstede: Egil B. Inger Lisbeth, Andreas, Ole K, Bjørg K, Tom Lilleborgen, Trond Gundersen, 

Johannes, Per, Kjell Ingar, Annikken, Ronny M, Arild Olsen. Marlin H, 

 

Klubb avis: Ny redaktør (Annikken) på plass var med på styremøte 

 

Medlemsmøte: Bra fremmøte, men vi skulle hatt noen til underholdning Er det noen som vet 

om noe? Gi beskjed. 

Vi må sende medlemstallet til Amcar 

 

På kiosk vogn skal vi tette igjen den ene døren, dette blir midlertidig for å se om vi trenger 

den. Stensetting blir gjort på et senere tidspunkt. 

Turen med brukerne av Nygårshaugen går som planlagt den 23. September. 

Kino turen med Elvis var vellykket 3 biler deltok. 

 

Det blir Bulder kveld, dato ennå ikke helt på plass. 

 

Bilhobbykonferanse 27/10 deltar vi med tre personer (Bjørg, Johannes og Annikken) 

 

Vi gjør en henvendelse til borg Amfi om det kan være mulig å flytte Østfold mønstringen dit 

1 Mai.  

 

                                                            PER 



Medlemsmøte 15 August 2018 

 

Tilstede: 28 

 

Egil ønsker velkommen. 

Han forteller litt om US Car Camp i Danmark. Vi var ca 20 boenheter. 

Kommer nok mer fra han om dette😊  

I morgen 16 august er det Elvis 68 Comeback Special på kinoen. De 

som er med møter opp på torvet også kjører vi samlet opp. Connie 

har ansvaret. 

Cruisinger med nye destinasjoner. Erfaring. Neste tur er i september 

og da går ferden til Halden. 

Eventuelt: Late Summer Car Meet i Moss er siste helgen i september. 

Men i nye lokaler, mer info kommer. 

24 august er vi invitert til rakkestad på åpningen av Raymond’s Diner. 

25 August er det Bilens Dag i Kulås. 

 

Møtet hevet kl 19.30 



  Amcar Cruise night 4 juli 

4 Juli hadde vi i Sarpsborg våres egen cruising. For de som ikke tok turen til 

Lillestrøm denne dagen. Ronny sto for crusingen denne dagen. Turen gikk fra 

Sarpsborg torg til Engelsviken. Der fikk vi veldig god mat og litt kald drikke i varmen.   

 

 

 

 

 



 

 

HUSK TUR MED VÅRE VENNER PÅ 

NYGÅRDSHAUGEN DAGSENTER SØN 23 

SEPTEMBER MED AVGANG KL 12.00 

CA 20 BILER TRENGS SÅ TA KONTAKT MED 

EGIL BERBY PÅ TLF 90 04 15 76 

PIZZA PÅ KLUBBEN ETTERPÅ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HUSK GRASROTANDELEN!!!!! 

 



       HUMOR 

En eldre dame blir stopper av politiet 

- du vet det er 40 som er fartsgrensen her? Spør betjenten. 

- hva!? Det stod da 70 på skiltet baki der! 

- nei. Det skiltet forteller at du er på riksvei 70, men skiltet over forteller at fartsgrensen er 40. 

-tusen takk betjent. Dette skal jeg huske. At man kan ta så feil!  

Betjenten tenker at han skal la dette passere å skal til å gå tilbake i sin bil. Da ser han i baksetet. Der 

sitter tre likbleike damer. Betjenten går tilbake og snakker med damen igjen  

-hva har skjedd med de? Har dere vært i begravelse?  

Damen snur seg mot de og ser tilbake på betjenten. 

-neida! Ingen fare med de! De er bare litt preget av at vi nettopp har tatt av fra riksvei 270 

 

 

En mann og en venn spiller golf sammen en dag på den lokale golfbanen. En av mennene skal 

akkurat til å chippe ballen mot greenen når han ser en lang begravelsesprosesjon ved veien ved siden 

av golfbanen. Han stopper opp midt i bevegelsen, tar av seg luen, lukker øynene og senker hodet i 

respekt. Vennen hans utbryter: «Det er den mest omtenksomme og mest bevegende gesten jeg har 

sett noen gang. Du er virkelig en god mann.» 

Mannen svarer: «Ja... vel… vi var jo gift i 35 år». 

   Puslespill 

En blondine ringer ektemannen på jobben, og spør, "Kan du 

hjelpe meg når du kommer hjem?" 

"Klart det," svarer han. "Hva er problemet?" 

"Vel, jeg begynte på et veldig vanskelig puslespill, og kan 

ikke engang finne kantbrikkene."  

"Se på boksen," sa han. "Det er alltid et bilde av hva motivet 

er." 

"Det er en stor hane," sa hun. 

Ektemannen kommer hjem, og sier til kona, "OK, ta 

Cornflakesene tilbake i esken." 

 



     BILENS DAG SARPSBORG 
  25 august var det bilens dag i Kulås parken.  

   

   

                          



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2018 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

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 Per Olav Andresen poa-poa@hotmail.com 91768143 

STYREMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Bjørg Karlsen bjotokarl@gmail.com 95448380 

VARAMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 91367792 

VARAMEDLEM Arild Olsen 

 

arild@multirep.no 90500347 

VARAMEDLEM 
 

Trond Gundersen 
 

trgunder@start.no 91697008 

VARAMEDLEM Johannes Wastvedt 
Henriksen 

johannes@whenriksen.no 97470189 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf 95065269 eller 
mail :tantepen@yahoo.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 95065269 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utlån av verktøy 

Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576 
Motorbukk og ”elefant” kontakt Vidar Elvestad, 90828557 

 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 
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mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
mailto:arild@multirep.no
http://www.detroitcars.no/
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For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 
 

5. sep. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg   Kl 

18,00 

12. 

sep. 

Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

19. 

sep. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

23. 

sep. 

Tur med brukere på Nygårdshaugen Detroit Cars Kl 

12,00 

1. okt. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

6. okt. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

    Klubbavis 

27.SEP  

 
 

 

http://detroitcars.no/Kalender%20Klubb/kalender%202017.html

