
Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb 

Klubbens Adresse. 
Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy 

www.detroitcars.no 

Member of: 

NR. 11. Des.  
2021 

1959 CHEVROLET IMPALA 4 DOORS 
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REDAKTØRENS    
SIDE 

God jul. 

 

Nå er det desember og snart er det jul og så et nytt år. 

Vi håper flere tar turen til lokalene våre på 

nyttårsaften? (Se plakat) Ta gjerne med fyrverkeri 

selv, eller kanskje noe snæks hvis det er ønskelig?  

 

Det er også dere lesere som må hjelpe meg med å 

fylle avisa. Så har du lesestoff, bilder eller annet moro 

du vil dele med resten av medlemmene send det over 

til meg. Eller har du en garasje du har lyst å vise frem 

eller noe annet kult, send meg en pling så kan jeg 

besøke deg med penn og papir og kamera  

 

   Johannes W. Henriksen 
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Vi Gratulerer med 

dagen i Desember 
 

 

Sabina Eide 

03.12.87 34år 

Malin Tromop Hansen 

06.12.91 30år 

Anne Grethe Hauge 

09.12.67 54år 

Randi Skjærstad 

10.12.54 67år 

Remi Andre Wilhelmsen   

10.12.92 29 år 

Susanne Halvorsrød 

13.12.68 53 år  

Dag Tore Skaar   

15.12.61 60 år  

Odd Ivar Jørgensen   

15.12.63 58 år 

Per Arne Alfredsen   

15.12.60 61 år  

Joakim Stensbøl Larsen   

16.12.89 32 år  

Victoria Hasselgren   

19.12.08 13 år  

Thomas Ekberg Josefsen   

21.12.77 44 år  

Birger Andersen   

21.12.44 77 år  

Christer Antonsen   

23.12.73 48 år  

Jessica Larsen   

23.12.14 7 år  

Terje Steen   

24.12.51 70 år  

Rune Eide   

26.12.89 32 år  

Jan Thomas Johansen   

26.12.61 60 år  

Kjell Arne Steen   

26.12.57 64 år  

  

 

 

 

Kunngjøring 

  

 Tenkte det var artig og få på en side til. Her kommer bursdager og andre 

kunngjøringer. Dette er tenkt som en liten oppslagstavle.  

 

 Fredagshyggen i november var vellykket, for redaktøren glemte og ta 

bilder denne dagen. Men hjelp meg gjerne med bilder av andre 

arrangement senere.  

 

 Neste fredagshygge er 17 desember kl. 20:00 Vel møtt 

 

 Jeg må få lov til å takke Festkomiteen som virkelig har fått festene opp og 

gå igjen. Med i komiteen er:   

 

o Roy Olafsen 

o Lisbeth Nilsen 

o Runar Elverhøi 

o Kent Magnus Bratli 

o Stine Henriksen 

o Connie Spetaas 

o Johannes Henriksen 

 I januar tenker vi og starte opp med Ungdoms kveld. Da vi tenker at 

ungdommen skal ha en egen kveld i mnd. Som de kan møtes. Her tenker 

vi fra 18-35 år. Men det er muligheter for lavere alder også. Følg med i 

januar om ny informasjon. Og er det noen som har noe interesse og ideer 

her, så ta kontakt med Johannes.   

 

 

    



DETROIT NEWS DESEBER 2021 

Da er vi inne i julemåneden med alskens julemesser, konserter, opptredener og vill bruk av 

bankkortet, kanskje du vil kjøpe litt ekstra til bilen, det kan du bilen kan du jo bruke til sommeren 

også. Det har faktisk vært veteran bil føre helt til slutten av november også. Fått med meg at noen 

har luftet doningen, fint at de vises fram på denne tiden også. 

Vår julebord tradisjon fikk endelig komme frem i lyset igjen. Pyntede «pene» mennesker, god mat fra 

Eivind Arnesen, med litt akevitt til maten ble det god stemning. God musikk fikk rokkefoten til å 

fungere ofte i takt med musikken, så ingen grunn til å klage. Festkomiteen med radarparet Johannes 

H og Roy O hadde gjort et fint forarbeid (mon tro om ikke det sto noen damer bak også). Vi hadde en 

flott dame(Sabina) i baren som taklet trøkket og sto løpet helt ut. Damene som Eivind hadde skaffet 

lå ikke langt bak, de så ut til å trives opp i alt rydding og kjøkken jobbing. 

Et annet flott tiltak er AFTER DINNER PARTY på nyttårs aften, det er sikkert en del som ikke har 

hjemme selskap som kunne tenke seg å treffe andre og ha litt sosial omgang denne spesielle kvelden. 

Møt opp etter Kl. 21.00. 31. desember på vår klubb hus og ha det gøy. 

Neste gang vi treffes etter «hjule» møtet leser vi 2022 og i september 2022 runder klubben 40 år, litt 

av en milepel, det blir nok litt «handtering». 

Men årsmøtet nærmer seg og i den forbindelse må det innleveres nominasjons lister (se november 

avis) slik at valg komiteen har noe å jobbe imot. Egentlig så trenger vi noen som ikke nærmer seg 

pensjons alder inn i styret. Hos oss er spreke og aktive 30-40-50 åringer rene ungdommene, greit 

med noen eldre også da USA presidenten er 79 år, men allikevel. Vi må se fremover å passe på å 

holde sammen, det finnes «ville» politikere som vil stanse eller foringe vår hobby og helst så at gamle 

biler som bruker normalt drivstoff forsvant. Dagens barn har ingen viten eller ide hvordan bil har blitt 

behandlet opp igjennom tiden. HØLL I HOP. Vi vil også hedre de trofaste medlemmene som ser 

betydningen av å være forent i en klubb. 

 TIL SLUTT VIL JEG ØNSKE ALLE MEDLEMMER OG SYMPTISØRER EN RIKTIG GOD JUL. 

  EgBe 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 8. desember ca. kl. 18.30 

 Evaluering/synspunkter Julebordet. 

 Nyttårs hygge 31 .desember(etter kl. 2100.) 

 Hedring av jubilanter 

 Nominasjonslister til valg komite(Johannes H-Bjørg K-Per G) 

 Eventuelt 



Medlemsmøte 10.11.2021 

 

Tilstede: 28 

 

1. Oktoberfest synspunkter. Var tydelig at folk lengtet 

etter en fest. Var kjempeflott av festkomiteen. 

 

2. Julebord 27 november. Lista blir sendt rundt. Vi 

bruker samme matleverandør. 

 

 

3. Ny redaktør. Velkommen til Johannes. Så takker vi 

Grethe for en fantastisk innsats som reserve. Vi 

kommer nå til å bruke facebook som ekstra 

informasjonskilde. Husk å legge til de du vet er 

medlemmer som du er venner med. Den heter 

Detroit Cars kun for medlemmer. 

 

4. Østlandsforum blir ikke noe av da det er blitt en 

misforståelse mellom klubbene. 

 

5. Gnist: anbefaler alle å laste ned denne appen da den 

kommer til å bli brukt mer aktivt. 

Møtet hevet 19.20 



Styremøte 18.11.2021 

 

Tilstede: 13 

 

1. Avisen har fått et nytt løft med ny redaktør. Men medlemmer 

oppfordres fortsatt til å sende bilder og annet til Johannes. 

Det er ca 38 som får papirutgaven. 

 

Websiden: Blir jobbet med. Regner med at den nye er oppe 

og går på nyåret. Ang innmeldinger så er det ikke i orden, 

men man kan fylle den ut og skrive den ut eller ta bilde å 

sende til kasserer. 

2. Oktober festen gikk bra. 

3.  Containersalget er i boks. Vi lar alt følge med. Kjøleskapet 

blir satt inn på klubben da vi trenger et nytt. 

4. Installere vifte på røykerommet og sette opp rullegardin. 

5. Se etter et lite kjøleskap til å ha under benken. Få noen til å 

se på isbit maskinen. 

6. Alle stolene er trekt om. Kjempe innsats av de som har gjort 

dette. 

7. Er 60 stk påmeldte til julebordet. Så det er fullt. Vi går 

igjennom ansvarslisten. Vi møtes kl 18.00 på fredagen før. 

Kjøper duker på jysk 12 stk. 

8. Venter på svar ang lakkering av skiltet. 

 

9. Snakket med Bulder. Guttene som jobber da vi er der gjør 

dette på dugnad. Men vi snakket litt om å ta neste på en 

lørdag. Enige i styret med de om dette. 

 

10. Farmen møte på nyåret. 

 

11. Hedring av medlemmer. Må ha flere plaketer. Johannes 

bestiller. 

 

12. Eventuelt: Vi har jubileum neste år, 40 år. Må begynne 

å planlegge. Må sette et budsjett. 



ÅRETS JUBILANTER 

2021 

 

35 ÅR 

Vigdis Rita Schnell-Larsen 

Sølvi Lisbeth Spetaas 

Nina Irene Stenersen 

 

30 ÅR 

Tone Løvåsen 

Trine Johansen 

 

25 ÅR 

Tom Einar Karstensen 

Arne Torbjærn Glomsrud 

 

20 ÅR 

Halvar Lysaker 

John Eilert Erichsen 

Else Erichsen 

 

15 ÅR 



Johan Martin Sundli 

Anne Sundli 

Bjørge Andreas Jansen 

Tommy Lerdahl 

Terje Steen 

Vidar Jansen 

 

10 ÅR 

Christine Jansen 

Jens Petter Brandstorp 

Magnus Alexander Dahlstrøm 

Stig Pedersen 

Mette Lise Pedersen 

Kim Johansen 

Dag Tore Skaar 

 

5 ÅR 

Bjørnar Blakkestad 

Ann Karin Bratli 

Kristine Fulsebakke 

Alexander Løkkeberg 

Steinar Lee Bergby 

Elin Løvlie Karlsen 

Morten Karlsen 

Rolf Harald Torjesen 

Johannes Wastvedt Henriksen 



 

 

Oktober 

Festen Av: Johannes  

 

Lørdagen den 30. oktober var endelig 

her. Over 50 gjester hadde gledet seg 

til fest. Og pyntet seg i finstaser fra 

Tyskland. Festkomiteen hadde 

pyntet lokalet til oktober fest. Alt var 

rigget så dette skulle bli en kanon 

frest. Og det mener jeg det ble også. 

Alle koste seg til siste slutt     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Festkomiteen takker for en artig kveld. Og at så mange ville komme på festene. Det blir ikke fest uten 

dere.  



 

Detroit cars 
Klubbhus 

Edvard Strands vei 46 
1734, Hafslundsøy 

21:00 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detroit Cars inviterer til “etter middagen” fest på klubbhuset. Vi åpner baren og 

sammles for hygge etter middagen. Derfor åpner ikke dørene før kl 21:00 denne 

kvelden. Kom å feire det nye året sammen på klubben.  

  

MVH. Festkomiteen.  

Nytt 
års 

Aften FEST 

DESEMBER 



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/
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/


 

 

 



Den store 

dugnadsånden 

I november har Bjørg Karlsen, Ole K. Karlsen, Ronny 

Marcussen, Lise Karlsen, Kent Magnus Bratli, Benedicte 

Larsen og Svein Strand jobbet på klubbhuset. De har 

nemlig trekt om alle stolene vi hadde.  

Jeg besøkte gjengen en mandagskveld for å se åssen det 

gikk   

-Vi har til nå vært her 15 timer hver oss ca. Vi prøver å 

være her mandager og torsdager. Sier Ronny.  

-Hvor mye har vi spart på og gjøre dette selv?  

-Bjørg har kjøpt inn stoff for ca. 7000kr. Og mange stifter 

har det også gått. Også hadde det kostet ca. 20000kr for 

nye stoler, så noe har vi vel spart? 

Bjørg og lise var stasjonert ved hver sin symaskin. Magnus 

stifter nye trekk på ryggene, mens Benedicte klipper stoff. 

Ole og Svein stifter setene, mens Ronny demonterer.  

 

 

 



 

Det er nå ferdige med jobben. Og en stor takk for de som har stilt opp. De har til 

sammen trekt om ca. 60 stoler. Og ca. 35 m med stoff og en skokk med stifter.  

 

 

Vi er snart tomme for stifter sier Ole. 

Stor forskjell på ny og gammel 



Av: Johannes Henriksen 

 

Årets julebord ble holdt 27.Nov. på 

Klubbhuset. Og vi ble nesten 60. stk. 

glade gjester som koste seg med 

julegløgg, og julemat.  

Det ble servert tradisjonell ribbe 

tallerken, med juleøl og akevitt til. 

Baren var åpen med masse forskjellige 

fristelser. Det ble spilt musikk fra 

lydanlegget til en vær smak. Så alle 

kunne svinge seg på dansegulvet etter 

maten.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ut over kvelden var det flere som trakk både i 

baren og ut på dansegulvet. 

 

 

 

 

 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

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 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 FÅ NYHETER OM ARRANGEMENTER PR SMS 
8. des. Medlemsmøte / Julenøte på klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

16. 

des. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

17. 

des. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

31. 

des. 

Nyttårsaften er klubblokalet er åpent fra kl 2100 (Se plakat) Detroit Cars Kl 

21,00 

3. jan. Avismøte Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 

 
 

 
 

  Deadline neste 

    Klubbavis 

28.Des 

 
 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

