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Hei  

Jeg har startet med garasje besøk for å se litt hva 

dere har for noen prosjekter. Denne måneden er det 

Cato Jansen jeg har vært hos, men er det noen som 

ønsker besøk så gi meg beskjed.   

 

Bilder og referater fra treff mottas med glede og 

takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

      Annikken 
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MEDLEMSMØTE 

 

Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 13. mars ca. Kl .18.30 

Agenda: 

 Safety check hos Bulder ett tilbud. 

 Evaluering Western fest. 

 Klubb ideer fra Østlands forum 2018. Kom med innspill. 

 Eventuelt 



DETROIT NEWS MARS 2019 

Da er vårt årsmøte over og ser en på årsmelding så er det en god del en kan være med på, det er opp 

til en selv. En kald regntung 1. mai påvirket regnskapet smertelig, men allikevel ble ikke tallene røde 

så vidt det var. Det er bare å jobbe på og bestille god vær. Man kan fil osere over året som har gått 

om noe skiller seg ut, ja da er det mennesker som trår til som er vinnere. Vanskelig valg da flere 

utmerker seg, men en mann i «skyggen» utmerker seg ved alltid å stille opp både synlig og ikke synlig 

(derav skyggen), han som tar en tur på lokalet når andre ikke er tilstede som fikser og ordner slik at vi 

skal ha det bra, nemlig EGIL NYGÅRD, all takk til ham. Så er det en gruppe da som lager en trivelig og 

fin lørdag en gang i måneden i vinter halvåret, den er så fin at den burde «tøyes» i begge ender slik at 

vi startet før på høsten og varte litt lenger på våren. Men det er dette med å få utvidet gruppa da slik 

at det lar seg gjøre, ta en samtale med CONNIE SPETAAS så får vi se, frivillige motas med takk. 

 

Det våres og da er det tid for litt ekstra stell med bilen. Til nå har det vært mulig å ta en kveld hos 

BULDER, men «BULDRÆNE» syntes oppmøtet er litt for dårlig, så skal vi ha den i framtiden, så mann 

der opp og ta en tur, ellers kan den forsvinne. Det ville være et tap for mange som ikke kan alt og ser 

alt, greit med en liten sjekk av proffer, for det er vi vel ikke mange av oss. 

 

De som vil ha en mer grundig sjekk vil nå få anledning til det hos BULDER igjennom en SAFETY CHECK 

so tar for seg det som har med hva som kan være farlig å kjøre rundt med (ulykker kan skje), det 

foregår på dagtid og mot en rimelig pris på kr. 600 enn så lenge. Det er ikke om men når noe skjer 

neste gang, det bør ikke være deg. Vi har nå fått en fest komite med Johannes Wastvedt Henriksen i 

spissen. Med seg har han Roy Olafsen og Kent Bratli, det var fint kan se ut som det blir litt liv på 

lokalet igjen, førstkommende fest (cowboy fest er full booket 9. mars). Dette er jo et forsøk da 

dugnadsfesten var dårlig besøkt og det har ikke vært så ofte vi har hatt fest den  senere  tid. Vi har 

vært litt romsligere men påmelding skriftlig i første omgang viser seg å fungere slik at en får en 

oversikt. Lokalet har jo begrensninger så førstemann til mølla etter skriftlig påmelding var det det 

måtte bli. Kanskje vi får noen nye medlemmer også. 

 

En årlig forekomst er at mange tror at kontingent forfallsdato kun er veiledende. Det er den ikke, vil 

du være med på vår viktige kamp for bedring av den amerikanske bilens være i Norge så bør du 

henge med. Vi utgjør en viktig del av bevaring av rullende kulturelt materiale. Vil du mot formodning 

forlate oss, må du melde ifra. Kasserer får en stor og frustrerende jobb med å føre dere ut for 

deretter å føre dere inn igjen (når dere betaler) Føl med våe eminente, gjør opp og betal 

kontingenten. 

Da har vi fått inn noen nye i styret så får vi se hvordan det går og til dere som takket av så er det 

nettopp det vi gjør TAKKER. For noen blir det kanskje bare en pause og kommer igjen. Det som er så 

bra er at flere vil jobbe for klubben i kulissene og der viser sportslig ånd som vi er takknemlige for. Vi 

treffes kanskje ved neste korsvei.       EGBE. 

 



Klubbmøte 13.2.2019 

Vi begynner med å hedre det nye æresmedlemmet. 

1. Festkomite: Johannes må ha med seg noen flere som kan være med. Må 

ha en til, Johannes trenger forslag, bør helst være en dame. 

2. Datahjelp: Trenger en som er datakyndig til å hjelpe til med nettsiden, en 

som kanskje kan lage noe nytt. Dette er ordnet. 

3. Westernfest. Lista går rundt. Man kan ta med venner. 

4. Eventuelt: Bulder- safety check. De var villige. Gjelder alle med 

veteranbil. 

Oppfordrer alle medlemmer til å ikke perte med bilen utenfor lokalet, da 

vi fikk en klage fra naboen sist medlemsmøte. Men ellers var det bare å 

kose seg, hilsen naboen 

Styremøte 20.2.2019 
Tilstede: 14. 

-Egil ønsker velkommen. Han sender ut en mail til alle. 

-Avisen: De som vil ha den i posten sier ifra. Avisen er veldig bra. Alt av 

faste ting må være hos redaktøren ca. 5 dager før.  

-Vi har 178 betalende per dags dato. Vanskelig å ta folk inn og ut av 

systemet. Men sender ut en har du glemt oss melding. 

-Websiden: La denne bli mer fremtredende. Få inn noen nye linker. 

-Dugnad utenfor. Dette ligger i planene. 

-Kioskvogna: Tetter døra på lang enden, og beholder den på draget. 

-Dugnad container: Lørdag 27 april. 

-Dele ut om at det er 1 mai utstilling på Borg til beboerne rundt ca. 14 

dager før. 

-Alle som får spørsmål fra kremmere henviser til Steinar Aagård. 

-Påskecruising. De som vil ha avslutningen er positive men vi vet 

ingenting sikkert ennå. 

-Bra oppmøte på siste klubbmøtet. 

-Juniorklubben noe er på gang. 

-Cowboyfest. Alt er i orden. Trenger vi vakt. Prøver uten. 

-Festkomiteen er fulltallig. 

- 1 mai. Tegninger fremlegges ved neste møte. 

-Østlandsforum: vi tar opp dette på møter fremover. 

-Eventuelt: Cars On The Farm plakat litt dårlig. Prøve å få frem noe av det 

gamle.  





    SMALL LAKE MEET 2018 
Lørdag 30 juni tok vi turen til Hedekas i Sverige. Dette er treff som begynner på torsdag og 

varer til søndag. Jeg var der for første gang i år, vi var 1 bil fra Sarpsborg som kjørte til 

Hedekas for å være med på cruising runden kl 15. Traff på andre Særpinger og noen kjente 

fra Halden. Dette treffet var større enn hva jeg trodde, det var over 3500 besøkende og 

mer enn 400 biler på cruising på lørdag.   

 

    

 

Tittet igjennom programmet:                                                                                                          

Torsdag spilte Parker Redmond og Erika Jonsson                                                                    

Fredag Ladys cruise , så musikk på kvelden Mickeys og Arvingarna                                             

Lørdag cruising, med musikk på kvelden Refreshments og Dansbandskungen                           

Søndag var det barnas dag og avslutningen på treffet kl 15:00  

 

  

Vi var også ekstremt heldig med været denne dagen å, kan ikke klage mye på været denne 

sommeren her. 



  

         

 

 

 

Etter cruisingen var vi litt på treffplassen å snakket med kjente og ukjente. Så tok vi turen 

til Kornsjø hvor vi tok en matbit og hørte på kornsjøvisa med Erik Lervik. 

Neste treff satser jeg på campingvogn og hele helgen. Tror Small Lake Meet kan være en 

fin helgetur. Var i hvert fall mye å se på og en god stemming i Hedekas 2018. 

 

                        Annikken N. Kristiansen 



       HUMOR 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mann spurte ei blondine som jobbet som 

maler om hun kunne male ham naken. 

«Åh, nei», svarte den talentfulle malerinnen. 

«Dessverre gjør jeg ikke slik». 

«Jeg betaler deg dobbelt av det du vanligvis får 

betalt», foreslo mannen. 

«Ellers takk», svarte hun. 

 

«Okei, jeg gir deg FEM ganger mer enn hva du 

vanligvis får betalt», svarte mannen. 

Den blonde maleren tenkte seg om en stund, før 

hun svarte: «Ja, greit, men du må la meg ha på 

sokkene mine. Jeg trenger en plass jeg kan ha 

penslene mine.» 

 

Knut: – Jeg kan få sjefen til å gi meg en dag fri. 

Per: – Hvordan skal du få til det? 

Knut: – Bare vent og se. Så henger han seg opp ned i 

et stillas. 

Sjefen kommer inn og spør forundret: 

– Hva i all verden er det du driver på med? 

Knut: – Jeg er en lyspære. 

Sjefen: – Jeg tror du har jobbet for mye nå, Stian. Jeg 

tror det er best du går hjem og tar deg en fridag i 

morgen. 

Anders pakker også sammen, og følger etter Stian. 

Sjefen: – Hvor skal du hen da, Anders? 

Per: – Jeg går også hjem. Jeg kan jo ikke jobbe i 

mørket. 

 

En kone holdt på med å steke egg til frokost for 

mannen sin, da mannen plutselig kom inn på kjøkkenet.    

– Forsiktig, sa han. FORSIKTIG! Bruk mer smør i 

panna! Å hjelpe meg! Du steker for mange om gangen. 

FOR MANGE!                                                              

Snu de! SNU DE NÅ! Vi trenger mer smør. Hvor i all 

verden skal vi få tak i MER SMØR? De kommer til å 

sitte FAST! Forsiktig. FORSIKTIG! Jeg sa FORSIKTIG! 

Du hører ALDRI på meg når du lager mat! Aldri! Snu 

dem! Skynd deg! Er du GAL? Har du gått fra VETTET? 

Ikke glem å salte dem. Du glemmer alltid å salte dem. 

Bruk saltet. BRUK SALTET! SALTET!!!                     

Kona stirret på ham og sier: 

– Hva i all verden er galt med deg? Tror du ikke jeg vet 

hvordan jeg skal steke et par egg?                         

Mannen svarte rolig: 

– Jeg ville bare vise deg hvordan det føles når jeg 

kjører. 

 



I GARASJEN 

Denne måneden har jeg vært en tur å besøkt Cato Jansen (53) i Ullerøy. Sjekket ut hva han 

har i garasjen. Cato har vært medlem av Detroit Cars i over 30 år og syntes bil miljø i 

sarpsborg er veldig bra.            

  

Cato begynte tidlig å interessere seg for amerikansk bil. Da han ble 18 år kom den første 

bilen og det var en 1971 Dodge Dart.  

  

                             1957 Chevrolet Bel Air                                  1966 Chevrolet impala cabriolet SS 

1957 Chevrolet Bel Air, med 283 motor. Dette var og er drømme bilen, det er den andre 57 

Bel Air`n han har eid. Det er også drømme bilen til dattera Christine som har savnet og 

snakket mye om den gamle Bel Air`n. Hun kom også en tur ut i garasjen i dag. Så det var godt 

han fant en ny 57 Bel air. Denne tok han selv inn fra USA sommeren 2016.                                     

1966 Chevrolet Impala kabriolet SS, med 350 motor. Kjøpte han fra Sverige i begynnelsen av 

90 tallet.                                                                                                                                                                              

1967 Chevrolet Camaro original RS/SS, med "Litt” trimmet 350 motor med nesten 500 

hester. Bilen kjøpte han på slutten av 90 tallet i fra Tønsberg. Bilen kommer fra Sverige og 

har fortsatt ikke blitt registret i Norge. Da han kjøpte bilen var det bare karosseri igjen, og da 

var det å kjøpe alt nytt i deler og det har vært en kjempe jobb med å få bilen i sammen. Han 

har hatt god hjelp fra Pål Hasselgren sier Cato, men det har vært et langtids prosjekt. Dette 

er vel den eneste bilen som har vært lakkert 2 ganger i løpet av restaureringen. 



Nå er bilen klar til visning og håper på skilter i løpet av våren. Så da håper vi på å møte Cato 

og Heidi i Camaro-en i sommer. 

     

  

Cato har også stor interesse av motorsykler.  

Her har han en 2007 Fat Boy, 1979 Honda 500, en selv bygd Harley Davidson og en 2005 

sportster Harley Davidson som er Heidi sin. 

 

  

Cato liker i hvert å bygge, han bygger biler, motorsykler, hus og bygninger.  

 



 

Bygger også Lego med sin datter Mia Caroline, avansert Lego vil jeg si dette er. 

  

Biler som Cato har hatt i garasje tidligere er:                                                                                                               

1971 Dodge Dart, 1965 Mercury cabriolet, 1966 Chevrolet impala 2 dørs hardtop, 1965 Buick 

Wildcat cabriolet, 1957 Chevrolet Bel Air.  

  

  

 

Bilen han angret på å ha solgt var den gamle 1957 Chevrolet Bel Air. 

Bilen han angret på å kjøpt var 1968 Mercury, da denne bilen var full av rust. Jobbet på bilen 

hele vinteren og solgte den for samme pris som han kjøpt den for når han var ferdig. 

Etter intervjuet hadde Heidi og Mia Caroline laget vafler til oss. Da ble det litt kaffe og vafler 

og mer skravling. Takk for at jeg fikk komme på besøk. 

Annikken Nord Kristiansen 



          GAMLE BILDER FRA ARKIVET
 

Noen gamle bilder fra sarpsborg, Morro å se de unge har vært yngre en gang de å 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annikken N. Kristiansen 



FREDAGS HYGGE PÅ KLUBBEN 
 

VI FORTSETTER MED FREDAGS HYGGE PÅ KLUBBEN DEN 3 FREDAGEN HVER 

MÅNED HELE VINTER HALVÅRET. 

 

LØRDAGS CAFE` 
Lørdags cafe `første lørdagen i måned fra september til mai.  

6 April ønsker vi alle velkommen.  

 

           



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2019 
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 Bjørg T. Karlsen bjotokarl@gmail.com 91768143 

STYREMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Roy Olafsen royolafsen@yahoo.no 97463755 

VARAMEDLEM Leif Nielsen leifenielsen@icloud.com 90559479 

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 91367792 

VARAMEDLEM Morten Gyring 

 

mortengyring@gmail.com 95448380 

VARAMEDLEM 
 

Andreas Spetaas 
 

andreas.spetaas@bravida.no 46821062 

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 
 

 

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:tantepen@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 
 

9. mar. Cowboyfest på klubblokalet Detroit Cars Kl 

19,00 

13. 

mar. 

Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

16. 

mar. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

20. 

mar. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

19,30 

21. 

mar. 

Juniorkveld på klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,00 

1. apr. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

27. MARS 

    klubbavis 
 

 

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

